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 :فصل اول

 دسته گل را توی یک دستم یم فشارم و دست دیگرم در

 دستش عرق کرده سالن ترانزیت فرودگاه مملو از چهره

 های ناشناس است خارجی هایی که با وجود رورسی یا

 شایل نامنظم روی رسشان باز هم نشان یم دهند که از

ها دورتر آمدند تا وارد جاذبه ی ایران شوند  .کیلومتر

ی مثل ز هایی را نیم فهمند. چت 
ز  رسگردانند انگار یک چت 

 شایل که شلخته روی رسشان جا خوش کرده یا نگاه های

ه ی مردم و من از آن غریبه ها رسگردان ترم، جا مانده  خت 

 و ترسیده ام . لبهایم یم لرزند و صدای قلبم را آمیخته به

 هزاران صدای دور و نزدیک یم شنوم . کم کم هوا دم یم

 شود هرچه جلوتر یم رویم بخاری که احاطه ام کرده غلیظ

 تر یم شود. بریم گردم نگاهش یم کنم گردن کشیده

ز بار است که یم  واطراف را نگاه یم کند، بعد از مدتها اولی 

 بینم حواسش به من نیست و راه خودش را یم رود، یی 

 اختیار به دنبالش کشیده یم شوم از یک هفته ی پیش

 ای نیامدن رس این قرار تمرین کرده بودم اما امروزبارها بر 

 صبح وقتر هیجان زده دنبالم آمد هیچ بهانه ای برای جواب

 . رد دادن به او پیدا نکردم

ز بار است از همرایه اش تا این اندازه ترسیده ام نیم  اولی 

 خواهم مهمان خارجی اش را ببینم یم خواهم بروم جایی 

 ی اتاقم، توی خاطراتم حتر پنهان شوم پشت رس ایک، تو 
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 !جایی خییل دورتر

 بعد از چندبار گردن کشیدن و نگاه کردن به مردیم که در

 رفت و آمدند،کیم از تب و تاب یم افتد، به طرفم بریم

؟  گرددو یم گوید: محبوبه خویی

 رستکان یم دهم، یم گوید: صبحانه نخوردی باز؟ عزیزمن

 چند بار باید اینو یاداوری کنم؟

یم یه  ذوق زده یم خندد و یم گوید: االن یم رسن با هم مت 

 . صبحانه عایل یم خوریم

م، یم شه زودتر برم خونه ؟ _  من ست 

ز را به  انگار باورش نیم شود این منم که به خانه رفیر

 همرایه او ترجیح یم دهم یم گوید: بری خونه؟ من برای

 اهمونامروز کیل برنامه دارم عزیزم ! مامان هم بدون تو ر 

نیم ده تو خونه! اونوقت که خودتو اونطور تو دل حاج 

 خانم

ز روزی یم بودی  !جا کردی باید فکر همچی 

 حاج خانم را به یاد یم آورم حتر نیم خواهم فکرش را

ز خراب یم شود و  بکنم که بعد از این دیدار چقدر همه چت 

چطور بهت زده به صورتم نگاه یم کند و یم گوید: محبوبه 

 چرا؟؟

 نیم دانم شاید دیگر اینطور با محبت صدایم نکند شاید

 حتر نخواهد مرا ببیند 

 .باالخره یم گوید: اومدن محبوب اومدن
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م به دست راستش که توی  نیم خواهم رد نگاهش را بگت 

 هوا تکان یم خورد نگاه یم کنم بریم گردد نگاهم یم

 ... کند و یم گوید: ما رو ندیدن هنوز

 تا چهره ی آشنایی که از دیدنم وارفته زیاد طول نیم کشد 

 را ببینم، جای او دارد به من نگاه یم کند 

یس یم کنند مرا نگاه یم کند. با دو دستم دسته گل  احوالتر

 را گرفته ام نیم دانم آن را به دختر جوایز که با لبخندی

 مردد خشکیده بر لب نگاهم یم کند بدهم یا منتظر بمانم

یس شان تمام   شود و گل را به او بدهم . باالخرهاحوالتر

 روبه روی من یم ایستد هنوز دارم دنبال جمالیر برای

 خوشامد گویی به آنها یم گردم که یم گوید: پس محبوبه

 !تویی 

 انگار گفته باشد باالخره به دام افتادی! انگار گفته باشد

 مچت را گرفته ام! نگاهش یم کنم نفسم در سینه حبس

م ویم شود یم ترسم ا  شک بریزم گل را به طرفش یم گت 

 از گوشه ی چشم یم بینم که نگاه دختر پرسشگر به

 . صورتش دوخته شده

 صورتش همان است که بود، همان صورت کشیده همان

 پیشایز بلند و ابروهای باریک و کمان باالی چشمهای نه

 چندان درشت و نافذ که رنگ شان یم توانست تا سالها در

 اال من چطور خودم را به فرامویسی بزنم؟خاطر بماند و ح

  چطور نشان بدهم نیم شناسمش
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به ی آرایم که به شانه ام یم خورد نشان یم دهد بهتم  ضز

 طوالیز شده با لکنت یم گویم: خییل خوش اومدید! از

 . دیدنتون ... خییل خوشحال شدم

ز هر نیم جمله نفس عمیقر یم کشم و او همچنان با  بی 

د و یم گوید: ما که  لبخند نگاهم یم  کند گل را یم گت 

 . خییل خسته ایم

 هر چهار نفر راه یم افتیم دوشادوش دختر که واضح است

 مییل به هم صحبتر با من ندارد قدم یم زنم و یم بینم

 احساساتم نسبت به او چقدر با گذشته فرق یم کند.آنها

 کیم جلوتر هستند صدایشان توی همه ی صدای های

ز و بعد از آن رسیدندیگر گم یم   شود و تا رسیدن به ماشی 

م و زنده یم شوم  .به خانه هزاران بار یم مت 

ین رسگریم بود. دنیا ون رفته بودم تفری    ح با ایک بهتر  بت 

 جور دیگری یم شد شاد و پر هیجان، شیطنت های گاه و

 بیگاهش او را همسن و سال من یم کرد و یم توانستم

 و راحتم با او هم باشم. دور زدنهمانقدر که با آذین و نیل

 توی این شهر
ی

 توی خیابان هایی که بعد از سالها زندگ

و ز بار بود که یم دیدم ... آدمای پت   بعضز ها را برای اولی 

 جوان را دستمایه خنده کردن و گم شدن قهقهه مان توی

ز به رستوران  موزیک تندی که پخش یم شد و در آخر رفیر

 شایر که اگر ا
 یک حالش خییل خوب بود ییک ازیا کافز

 . گران ترین ها بود و توی خواب هم نیم دیدمش
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 عکس یم گرفتیم رسوصدا یم کردیم و ایک هر چند دقیقه

 .یکبار یم گفت: دهایر بازی در نیار باکالس باش

 بعد یم خندید و از صورت بهت زده ی من عکس یم

م واسه  انداخت و یم گفت: قربونت برم بخدا من یم مت 

م از دود و دم این  بودن برم یه خونه ویالیی بگت 
 دهایر

 شهر وامونده راحت شم .میای بریم ییک از دهاتای فرانسه

 یا انگلیس؟

 یم خندیدم دوباره عکس یم انداخت و یم گفت: اینقدر

نتشون فور جیه  !امکانات دارن حتر اینتر

های کنار نگاه یم کردم و یم گفتم: ایک زشته بخدا ز  به مت 

 !له ی ناجور شدیم اینجاوص

 اینا هم مثل خودمونن ویل تو رودرواییس موندن، نیست _

 .چه کارا که با آدم نمیکنه پول دارن مجبورن! این پول

 شام شیک رستوران را یم خوردیم ایک فیلیم از فضای

اک گذاری یم  رستوران یم گرفت توی اینستاگرامش اشتر

 وصدایش درکرد و تخفیف یم گرفت . پیج شلوغ و پررس 

 خویی بود. گایه« نون دویز »اینستاگرام به قول خودش 

 ترانه های روز را لب یم زد، گایه فیلم هایی از طویط یم

 گذاشت، کتاب معرفز یم کرد، کارت پستال هایش را برای

 فروش یم گذاشت از کافه ها و رستوران های مشهور فیلم

 بازییم گذاشت و گایه اگر احساس یم کرد باید شلوغ 

 کند ییک از افراد مشهور را به باد انتقاد یم گرفت . این
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 کارها از ایک بعید نبود، ایک مجازی همایز بود که توی

 دنیای واقیع یم دیدیم از هر دری ترانه ای بود! فلسفه و

 هتز و فحش ! پزشیک و عشق و سیاست یی خیایل و اندوه

 ... یی پایان

 ر ایک بود. روزی کهآن روز هم ییک از روزهای خاص دیگ

 نیم خواست برود رستوران های شیک و ادای آدمهای

ز   روشنفکر را دربیاورد یم خواست کف خیابان باشد ... همی 

 را گفته بود که خندیدم. اما صورتش جدی بود یم خواست

 توی خیابان بچرخیم و چرخیدیم .بعد رفتیم رستوران فاتح ،

  آقای فاتح را از سالهاپیش یم شناختم. 
ی

ی همیشیک  مشتر

ین رستوران به خانه ما بود و همیشه با  اش بودیم نزدیکتر

ین با ویی به استقبالمان یم آمد. وقتر ایک یا شت 
 خورسی

 اضار یم خواستند حساب کنند یم گفت: پس محبوبه

 . کوچولو میهمان من

ین یا مهری پناه یم گرفتم و ایک با خنده  ومن پشت شت 

 !مو آقای فاتحیم گفت: خجالت دادین بچه 

نیم کردم تا وقت حساب مهمان  که شدم دیگر صتی
 بزرگتر

ون منتظر آمدن بقیه  نوازی اش شامل حالم شود بت 

 . میماندم

مان آمد خم شد ز  توی رستوران فاتح نشستیم شخصا رسمت 

 لبخندی به روی ایک زد و پرسید: جر میل دارید بچه ها

 !بیارن خدمتتون
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 نون آقای فاتح شما چراایک هم لبخند زد و گفت: مم

 . زحمت یم کشید

ز بود ایک ز پر از غذاهای رنگی   فاتح رفت و کیم بعد مت 

 انگشتهای کشیده اش را زیر چانه در هم قالب کرد و با

 خنده گفت: مال تو رو خودش حساب یم کنه پس منم از

 . سهم تو یم خورم بقیه رو پس یم دم

 بود به چشمهایش نگاه کردم چشمهای ایک درخشان

 همیشه از حس شفافز پر بود فرفر نداشت آن حس نفرت

یز یم شد به چشمهایش  باشد عشق باشد یا اندوه، از آن لتی

 رسایت میکرد رازش پشت این حس پنهان یم شد و

 معمایی یم ساخت که نیم توانستر رهایش کتز نیم

 . توانستر چشم از چشمهایش برداری

 . نبارم روشآهسته گفتم: همیشه حق منو خوردی ای

 !را به سویی کج کرد و گفت: نکبت لبهایش

ین مهری بیایید  وقتر به خانه رفتیم و ایک گفت: شت 

 .براتون غذای مفت به حساب محبوب اوردم

 خاطرایر دور و گنگ که حتر نیم دانستم تجربه شان

 کرده ام یا نه به ذهنم هجوم آورد. یخ کردم حس گم

 همه وجودم را گرفت و رسگ
ی

 ردان بودم. رسگردایز شدگ

 ام بود
ی

 . عمیق ترین حس در تمام زندگ

 رسگردان یعتز ناگهان هرچه قلبت را پر کرده َپر یم کشد

د سیع یم کتز ییک از حس  و جای نامعلویم پناه یم گت 
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، حتر به تجربه  هایی که تا آن روز داشته ای را برگردایز

ز نیست  .ای تلخ اندوهناک راضز یم شوی اما هیچ چت 

 خایل شده ای و رسآسیمه باید دنبال احساساتت بگردی

 ییک ییک از گوشه و کنار جمعشان کتز دوباره توی قلبت

 . جا بدیه

 به اتاقم رفتم و صدای ایک پشت رسم ماند: بسم هللا باز

ید  .جتز شد روح ننه بزرگش حلول کرد پناه بگت 

 به در بسته تکیه دادم نگاهم را به تصویر دور و مات خودم

 توی شیشه ی پنجره رو به رو دوختم آن فاصله ی دوازده

ی تا تخت که درست زیر پنجره بود چقدر دور به نظر  متر

 یم رسید

ین گفت  :ایک با صدای بلند به حرف خودش خندید و شت 

ز یا دشمن  !دیوانه اید شما دوتا نفهمیدیم دوستی 

 ایک گفت: این ماریه که تو آستینم پرورش دادم، یم دم

 !و بخوره اما نیم ذارم ازم دور بشهمغزم

ز فاتح چه کرده ؟ ین گفت: اوه مهری ببی   !شت 

ز  _  یه پرس داره هم سن و ساالی محبوب . فکر کنم همی 

 .روزا در خونه مون رو یم زنن

 مهری یی حوصله گفت: محبوب نیم خواد ازدواج کنه تازه

 !دیپلم گرفته اگه بخواد یم فرستمش دانشگاه

 قربون مادری برم من! خودم یم برم واوف اوف...  _

 .میارمش
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ین گفت: نه تو رو خدا تو زحمت نکش پیاده یم ره  !شت 

بقیه شوجز هایشان را نشنیدم. نخواستم که بشنوم 

ام را رسبرده بودند و دلم میخواست همان ساعت  حوصله

 از خانه

ز تا در خانه ون بروم . چرخیدم در را باز کردم پاورچی   بت 

 . رج شدمرفتم و خا

 که نزدییک خانه بود رفتم خییل
ی

 به بوستان نه چندان بزرگ

 کم پیش آمده بود به آن بوستان برویم معموال وقتر یم

 
ی

 خواستیم تفری    ح کنیم ایک جایی را پیدا یم کرد و همیک

 یم رفتیم و هیچ وقت این بوستان ساده که بیشتر اوقات

مردها و محل ورزش های گرویه بود نیم  پاتوق پت 

 توانست گزینه ی مورد نظر ایک باشد. ایک یم گفت محله

ری    ح ، تفریحمون رو یم بریم اون رس واسه زندگیه نه تف

 .شهر

 روی نیمکت نشسته بودم و فایل که از کودگ خریده بودم

 . کردم را نگاه یم کردم که حضور کیس را پشت رسم احساس

 قآمد کنارم نشست لباس ورزیسی پوشیده بود و صورتش عر 

 کرده بود آرنج هایش را به تکیه گاه نیمکت تکیه داد

؟  وگفت: بازش نیم کتز

 رس حرف را با متز باز کرد که اصال
ی

ز سادگ  به همی 

حوصله نداشتم و همه ی هوش و حواسم را خانه جا 

 گذاشته
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 !بودم

 :نگایه به کاغذ توی دستم و بعد به او انداختم و گفتم

 . اعتقادی ندارم بهش

 ریدی؟پس چرا خ _

 . که بهش کمیک کرده باشم _

 .فروخت اگه کمک یم خواست یم گفت پول بده فال نیم _

 .حوصله داریا آقا _

 !نگاهش کردم خندید و گفت: برعکس تو اصال نداریا خانم

یی نبودم جز نیلو و آذین دوست دیگری
 آدم خوش مرسی

 نداشتم و اصال حوصله ی دوستر با آدمها را هم نداشتم. تا

 ز از هر جنس مخالقز دوری کرده بودم. آذین فکرآن رو 

ز از  ندارم و بخاطر همی 
 میکرد من اعتماد به نفس کافز

ز دیگر بود  پرسها دوری یم کنم. این نبود مسئله یک چت 

 .که نمیفهمیدمش

ز با روزهای قبل فرق داشت از مردی که  اما آن روز همه چت 

 از لحنآنطور ساده آمده و کنارم نشسته بود بدم نیامد 

 صمیمانه و نگاه مهربانش دچار نفرت نشده بودم حتر اگر

 صادق باشم باید بگویم خوشم آمده بود کاغذ تا شده ای که

 از پرس فال فروش خریده بودم را آهسته باز کردم و با

صدای بلند خواندم. خندید و گفت: خب خدا رو شکر 

 حاجت

 . روا شدی حاال پاشو بیا والیبال یه یار کم داریم
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 تازه توجه ام جلب شده بود به آدمهایی که کیم دور تر از ما

مشغول والیبال بودند. بدم نیامد بلند شدم دنبالش راه 

 افتادم

 . و او صدا زد بچه ها یه یار اوردم

 در تیم او ایستادم مدیر گرویه بازی کردیم و هر چه به

 غروب آفتاب نزدیک ترشدیم تعداد کمتر شد باالخره تنها

 !دیم با خنده گفت: این کاره هستیامان

 . نه والیبال زیاد دوست ندارم _

 ویل کارت درسته !جر یم خوری؟ _

 به سمت آالچیقر که فروشگاه در آن قرار داشت یم رفت

 ! گفتم : هیچر 

ز االن بریم گردم _  . بشی 

 غروب پر تب و تایی بود آسمان رسخ شده بود و تابستان

  یم کرد روی نیمکتداشت با همه وجودش خودنمایی 

 نشستم عرق صورتم را با دستمال کاغذی گرفتم و به در

ه شدم باالخره آمد دو بستتز توی دستش بود و  آالچیق خت 

حاال  لبخند یم زد ییک از بستتز ها را به دستم داد و گفت: تا

 ندیدمت؟

 تا حاال نیومده بودم اینجا االن نیم دونم جر شد از اینجا _

 . رس در اوردم

 خوب شد که اومدی خوشحال شدم از دیدنت اسمت _

 چیه؟
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ز  _  .محبوبه ام دوستام محبوب صدام یم کیز

ز  _  .کیارشم دوستام کیا صدا یم کیز

با صدای بلند خندید و مرا هم به خنده انداخت. تا لحظه 

 ی

 خداحافظز توی سکوت بوستان فرو رفتیم. رسجز غروب

 ی بوستانکم کم جایش را به سیایه شب داد چراغ ها

 روشن شدند یی هیچ حرفز بلند شدیم و در همان سکوت

ز به سمت در خروجی رفتیم. مقابلم ایستاد  سنگی 

 چشمهایش در سیایه شب برق یم زد حس های گمشده

 ام را یی این که تالیسی کنم پیدا کردم. خداحافظز کوتایه

ز را به خانه بردم  .کردیم و آن سکوت سنگی 

**** 

 حبس کرده ام صدای ایک را یم شنومخودم را توی اتاق 

 که یم گوید:طوری نیست فقط تب کرده،نه عزیزم؛خودم

 بردمش دکتر تو به مهمانا برس من حواسم هست.بعد از

 ماجرای فرودگاه و ان همه کسالت من و حاال غیبتم در کنار

مهمانان عزیزش حتما نگران شده ! ایک را صدا یم زنم میاید 

؟این بازیا به در تکیه یم زند و  یم پرسد :چکار داری یم کتز

 چیه؟

 . ایک همه جر تمام شد!بازی تمام شد-

 قبل از این که مرثیه ام را با هق هق به پایان برسانم ناباور

؟ حاال که اینقدر نزدییک؟  یم گوید:یم خوای تمام کتز
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 نزدیک چیه! جوری رفتر جلو فکر کردم همه زندگیت شده

 !،بابا تو دیگه گ هستر 

دوهفته ست جوونم به لب رسیده یه خودمو امیدوار -

 !میکردم تا امروز که تو فرودگاه دیدمش خودش بود

هیجان زده چند قدم به سویم بر یم دارد و یم پرسد: ازگ 

 حرف یم زیز محبوب؟

 حتر با ایک هم یم ترسم حرف بزنم ان راز کهنه را باید

 . یم گوشه ی قلبم مدفون کنم نیم خواهم یادش بیاورم

ام  ترسم از کار احمقانه ای که ان روزها ار روی ناچاری کرده

س ایک فقط نذار بفهمه ،  حرف بزنم یم نالم:هیچر نتر

ه اونجا تو مهمویز مزخرف خوشامد گوییشون  .نذار منو بتی

 ... ایک یه کاری کنیم توروخدا! خونه رو عوض کنیم

 حاالباورم نمیشه محبوب تو جونتو گذاشتر رس این کار -

 فرار کنیم؟
ی

 یم گ

 خودم را عقب کشیدم به دیوار تکیه دادم زانوهایم را بغل

 .گرفتم و گفتم:کاش جون یم ذاشتم کاش مرده بودم

ه توی چشمهایم گفت: نذاشتیم؟  خت 

 از خاطره ی آن خون رسِخ جاری لرزیدم و دوباره با سماجت

 !گفتم:فرار کنیم ایک

ی واسه- ز  از دست دادن نیم فهممت بچه!ما دیگه چت 

 ... نداریم یم فهیم؟ دیگه طاقت نداریم

 .! یه بارم بخاطر من ایک-
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 التماسهایم دلش را به درد اورد دردهای ایک در رنگ عسیل

 چشمهایش منعکس یم شد زمزمه کرد: یم رم خونه رو

م آقای ملیک  .... یم ستر

 همه مان خانه را با همه وجود دوست داریم از تصمیم

ز نیستم فقط یم دانم که یم خواهم ازناگهایز ام م  طمی 

 این اضطراب رها شوم یم خواهم ایک همه ی کارها را

 درست کند . یم خواهم فرار کنم رسم را میان دستهایم یم

ز را گفته بودم:یم خوام فرار کنم کیا م آن روز هم همی   !گت 

 خندید و گفت :که کجا بری؟

ز شهر موندم و فقط -  توی دود ونیم دونم شاید تو همی 

 .... دمش گم شدم

 خندید؛خنده اش درد،دلسوزی همدردی و استیصال را توام

 داشت .به ساعتش نگاه کرد بلند شدم و راه افتادم .فرار

 نکردم ماندم و پشت دوستر صمیمانه اش پنهان شدم . از

 ان روز که توی بوستان دیده بودمش دیدارهایمان بدون

 نجام یم گرفت و او شدهیچ قرار قبیل منظم و رسساعت ا

 همان کیس که سالها دنبالش بودم تا از تردیدها و دردهای

 مبهیم که نیم دانستم از چیست بگویم. کم کم عادت

 دیدنش به عادت درددل کردن با او تبدیل شده بود. و او بود

م  هایم را از مادرم بگت 
 . که خواست جواب همه رسگردایز

وع کردم   به پرسیدن گایه از ایکدرست از همان روزها رسی

ین و اخرین نفری که جرات داشتم به او نزدیک  گایه شت 
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 شوم مهری بود. مهری را سالها افرسده و در خود فرو رفته

 دیده بودم او همه ی مسئولیت هایش را واگذار کرده بود تا

 بتواند راحت و یی هیچ دغدغه ای توی اتاقش بنشیند و با

 ی شده اش ور برود. دستمالکاغذها و دستمال های گلدوز 

 هایی که یم دوخت و نگه یم داشت حتر حاضز نبود به

 شیوه ی ایک که کارت پستال دستساز خودش را یم فروشد

ین که دستبند مهره ای برای فروش یم سازد آنها را  یا شت 

 بفروشد. البته نیازی هم نداشت اریی نیم دانم از پدرم یا

 
ی

 اش را یم داد ... هیچ پدرش مانده بود که کفاف زندگ

 وقت نفهمیدم چرا با ان جدیت دستمال یم دوزد و بریم

 دارد مثل گنچی مخقز و تنها سه دستمال را به ما سه نفر

 هدیه کرده بود ایک قاب کرده به دیوار اتاقش زده بود ،

 درش
ی

ین توی جعبه ای مرموز که فقط یکبار در بچیک  شت 

 یادم نیست آن به رویم باز شد نگه داشت و من حتر 

 .دستمال را کجا گذاشته ام

 تمام روزهای کودگ هر وقت به مهری نزدیک شدم

ین با اضطراب دورم کرد و هر وقت سوایل پرسیدم که  شت 

 او را مبهوت به جا گذاشت ایک انگشت اشاره اش را مقابلم

ه؟ با  گرفت و گفت :دیگه نشنوم آ! یم خوای مامانت بمت 

هرس جواب یم دادم نه!  یس میمت   .و او یم گفت اگر دوباره بتر

سم و تمام  من فراموش یم کردم حق دارم در مورد پدرم بتر

 شب از عذاب این که ممکن بود باعث مرگ مهری بشوم
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خواب آشفته یم دیدم دستهایم را دور گردن ایک حلقه 

ین بخاطر  میکردم توی خواب حرف یم زدم و فردایش شت 

 د. گریه ام که یم گرفتشب ادراری مواخذه ام یم کر 

 دست بر یم داشت و مهربانانه یم گفت:آخه تو بزرگ

 شدی مادرم تو خانم شدی دختر قشنگم حاال من اینا رو یم

شورم اما دفعه بعد خودت باید بشوری آ! پس دیگه این 

  کارونکن

به ملحفه ها چنگ یم زد و صدایش توی حمام 

ی ایک!بچه تو بغل توئه بیدار  ون  میپیچید:بمت   .کن بتی بت 

 جواب یم داد
ی

 .ایک یی خیال یم خندید و با لودگ

 کیارش یی ختی از این سابقه صاف توی چشمهایم نگاه یم

 !کرد و یم گفت: از مادرت جواب بخواه اون مسئول توئه

 یم دانستم باید مسئولیتر که مهری سالها از دوش خودش

 را دربرداشته را توی صورتش فریاد بزنم اما این شهامت 

 خودم حس نیم کردم و توی ذهنم اینطور توجیه یم کردم

ی  کیارش که نیم داند همه ی ماجرا درد یی پدری و ختی

 از او نیست . کیارش که از رازهای ما ختی ندارد و عاجزانه

 فکر یم کردم خودم هم ختی ندارم . رازهای مخقز مال انها

 شان گوش بود و من سالها دیوانه وار به پچ پچ های شبانه

 داده بودم تا شاید رس در بیاورم اما جز کلمایر گنگ و مبهم

ی نرسیده بودم ز  . به چت 

 از انجا که راه حل کیارش را ناممکن یم دیدم تصمیم
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 گرفتم مستقل شوم با پیدا کردن کار شاید یم توانستم

 خودم را به انها ثابت کنم شاید در کنار ان اعتماد به نفس

 . را هم پیدا یم کردمرویارویی به انها 

ک سایت  کم کم اتاقم پر شد از آگیه ها و خییل زود مشتر

 های کاریایی شدم نه کار مشخض مد نظرم بود و نه

 تخصض داشتم فقط یم دانستم دنبال کار هستم و

 همزمان سیع یم کردم با ایک حرف بزنم اگر چه اغلب با

 یمهم میانه ی خویی نداشتیم و با کلمات یکدیگر را 

ین اظهار نطر در مورد یکدیگر  ازردیم و با کوچکتر

 مان تا چند روز دچار تنش برافروخته یم شدیم و ارتباط

 میشد ویل باز هم مثل روزهای کودگ او امن ترین تکیه

ز   هام بود . یم توانستم به او اعتماد کنم یم توانستم مطمی 

 باشم القل مثل مهری از حرفهایم جا نیم خورد و مثل

 ین اشکش جاری نیم شود شاید فقط حواسم را پرتشت  

 یم کرد مثل روزی که حواسم را با پرسیدن سواالیر در

 ...مورد کاری که یم خواهم پرت کرده بود

 حرف زدن با ایک یک جور تمرین بود تالیسی ناامیدانه برای

ی که به ادامه ی این تالش ز  رویارویی با مهری ،تنها چت 

سوادارم یم کرد رفتار مت  فاوت ایک بود دیگر نیم گفت نتر

ه نیم گفت گدشته ش به خودش  نیم گفت مامانت یم مت 

ز   ربط داره . فقط اهسته و با تردید یم گفت :اگر مطمی 

س  رو داری بتر
 !بودی طاقت شنیدن هر حرفز
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 باالخره یک روز فهمیدم طاقتش را دارم شاید هم خیال

ی درباره ی پدرم ب ز  شنوم وکردم که طاقت دارم هر چت 

ی ز  چت 
ی

 رساغ مهری رفتم و او هر بار که با دستپاچیک

ی رسکش نگاهم کرد و با نگاهش  پرسیده بودم مثل دختر

ین شد  . دست به دامن شت 

 ازار دهنده ترین قسمت ماجرایمان این بود که نه من بلد

سم و نه انها حرفهای پراکنده و پر  بودم سوالم را قاطعانه بتر

 .یم گرفتندتردیدم را آنچنان جدی 

**** 

 از خیابایز به خیابان دیگر دنبال کار یم رفتیم. ایک قول

 داده بود اگر دختر با عرضه ای باشم یک روزه برایم کار پیدا

ز پیاده نشده بودیم، ایک  کند اما حتر یکبار هم از ماشی 

ز را زیاد کرده بود. من  میخندید صدای پخش ماشی 

ز  دانستم این مثل همه یشناختمش، میمی ون رفیر هایمان  بت 

 کند.  نیست نه او خوش است و نه یم تواند مراخوشحال

 حوصله ام از رفتار مشکوکش رس رفته بود از ترمزهای

 های یی فکرش، سیع یم کردم
ز  یی وقت و رسعت گرفیر

 این کارهایش را نبینم و روی کاری که میخواست برایم پیدا

 .کند تمرکز کنم

 را در خیابان رها یم کرد منهر چه او شادمانانه تر خود 

 بیشتر در خود مچاله یم شدم یم خواستم از او بگریزم مثل



 

20 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 همیشه میل فرار در من زنده شد. یم خواستم از ایک فرار

ین ضعف من بود هر جا کم یم آوردم دست  کنم این بزرگتر

 به فرار یم زدم اما برای این فرار بزرگ آماده نبودم و

پر از نفرت از او بودم. میفهمیدم درست در همان دقایق که 

 که دوستش دارم و یم خواهم مثل ییک از

 روزهایی که به بوستان رفته ام

م صورتش را بشویم م و به بوستان بتی  ایک را بگت 

 .خود واقیع اش را ببینم و بگویم: ایک جان با من حرف بزن

 ایک هم حرف زدن را بلد نبود کلمایر که رسهم یم کرد

 . نبود حرفهای خودش

 !در عالم دیگری بودم گفت: کجایی جوویز 

 بریم دنبال کار واقعا؟ میشهاینجام ایک  _

 دستر روی مهره های لباسش کشید و گفت: چه کاری یم

 ! خوای خانویم بگو برات جورش کنم

 . ایک برگردیم خونه خواهش یم کنم _

ز و  ایک را توی خانه دوست داشتم. توی خیابان وماشی 

 ! یم خواستم ایک را توی خانه ببینم توی اتاقشرستوران نه

 کنار کارتهایش روی مبل نارنچی اش. اصال یم خواستم

 زندایز اش کنم توی خانه مثل مامان که همه عمر زندایز 

ین که مدیر ست زندایز شده توی  بود در اتاقش و مثل شت 

خانه ز  ! آشتر

 مستقیم به چشمهایم نگاه نیم کرد آهسته طوری که انگار
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 با خودش حرف یم زند گفت: طویط رو تو قفس نذاشتم

 رو به گند 
ی

ین رو در میاره االن زندگ  یم کشه و صدای شت 

 . برگردیم

حتما متوجه یی قراری ام شده بود. در سکوت به خانه 

ز را متوقف کرد  برمیگشتیم نزدییک گلخانه ی مارتا ماشی 

ین  .وگفت: بتر برو چند شاخه گل بگت  واسه شت 

 با لباسهای گل گیل و صورت خندان سبد گل را توی مارتا 

 دست گرفته و نگاهم یم کرد موهای سفیدش یی هیچ

ون زده، اما شلخته به نظر نیم  نظم خاض از رورسی بت 

 رسد همیشه او را همینطور دیده بودم از وقتر که ساکن

 . کوچه ی بن بست آن سوی خیابان شده بودیم

 ی مارتا را دوست داشتم گونه های گل انداخته و لهجه

ز او تنها هم محله ای است که هنوز هم وقتر   برای همی 

 :یم بینمش با ذوق سالم یم کنم اوهم با خنده یم گوید

 . ساالم 

 سالمش را اینطور یم شنوم و دوست دارم. دلم یم خواهد

 همه دنیا بشود گلخانه ی مارتا و همه آدمهای دنیا شبیه او

 و بویباشند با لپ های گل ان
ی

 داخته و لبخندی همیشیک

 گل بدهند. بوی مالیم و مطبویع که تا چند مغازه اینور و

 آنور را پر کرده باشد. مارتا با سبد گل قبل از من داخل یم

رود و من هم پشت رسش داخل گلخانه یم شوم و میگویم 

 داوودی دارید؟
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 داوودی هارا بردند محبوبه جان! بیا از این رزهای عاشق _

ین این ها را هم دوست خواهد داشتبرد  .ار!شت 

ین یم برم لبخند زدم.چند شاخه رز  فهمید گلها برای شت 

ز نیم خواد  !برداشتم وهر دو با هم گفتیم: تزئی 

ی هایش را از بر بود کلمه ها را از چشمها یم  مارتا مشتر

 .خواند رزها را الی روزنامه ای پیچید و به دستم داد

ز که برگشتم   لبهایش یی رنگ بود و عینک آفتایی به ماشی 

 را از روی موهایش برداشته توی داشبورت گذاشته بود و

 مستقیم توی چشمهایم نگاه یم کرد. لبخندی از رس

 رضایت زدم و گفتم: داوودی نداشت رز گرفتم خوبه؟

 . واسه اون توهیِم عاشق همه جر خوبه _

ین گل ها را از دست ایک که  به خانه رسیدیم. شت 

 ...اپلوسانه گفت: عزیزم تقدیم با عشق از طرف همرسیچ

 گرفت و در حایل که خنده ای نصف و نیمه روی لبهایش

 داشت گفت: ایک جان این طویط بنده خدا رو اینطور ول

 نکن توی خونه یه روز یه بنده خدایی در رو باز یم کنه

 . طویط یم پره یم ره

 ایک در حالیکه سیع یم کرد لهجه ی خاص

 ین را تقلید کند، گفت: قربون بنده خدا برم، االن طویطشت  

 !رو تنبیه یم کنم مادرم

 خودش قبل از ما به ادایی که در آورده بود خندید. از توی

 ... راهرو صدا زد: طویط
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 که ایک یادش داده بود« بدبخت»طویط اسم نداشت وجز 

 هم یادگرفته بود که« شکوه »خطاب به من بگوید، یک 

 از ما نیم دانستیم چطور و از کجا؟هیچکدام 

 طویط روی مبل نارنچی ایک نشسته بود مبیل که مثل

 جانش دوستش داشت و شبهایی که دلش گرفته بود رسش

 را روی دسته ی مبل یم گذاشت و فیلم تماشا یم کرد و

 اشک یم ریخت هنوز هم این عادت را ترک نکرده! هیچ

 که گایه کنارش  وقت به رویش نیاوردم اما از کودگ ام

بوید  یم خوابیدم یادم مانده که گایه مبل را بغل یم کرد، یم

 . و حرف یم زد

 طویط را روی دستش گرفت و حس قهرمایز عقاب به

نمیای ببینمت دلم برات  دست را پیدا کرد صدا زد: مهری

 . تنگ شده

 در اتاق مادر را باز کرد من هم دلم برایش تنگ شده بود اما

 ببینمش ازدیدنش واهمه داشتم ایک برگشت نیم خواستم

 طویط را توی اتاق خودش رها کرد و دوباره به اتاق مهری

ین گفت: آخ که ین فقط نگاه یم کردیم شت   رفت من و شت 

 ! چقدر دوستش دارم

گوید یا یم کرد و نیم شد فهمیدگلها را میداشت به گلها نگاه 

  ایک را

خانه تکیه دا ز  دم و گفتم: رفتهبه چهارچوب ورودی آشتر

 . بودیم دنبال کار اما فقط تو خیابون چرخیدیم
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 لبخندی زد و گفت: غصه نخور دختر مهربونم تو هم کار

 . دلخواهت رو پیدا یم کتز 

خانه رفت گلهای قدییم را برداشت و گلهای جدید ز  به آشتر

ز همه این کارها مدام موهایش  را توی گلدان گذاشت و بی 

خانه یمرا پشت گوشش فرستاد چ ز  شمهایش اطراف آشتر

 : دوید و باالخره موضویع برای حرف زدن پیدا کرد

 . خورشت کرفس پختم! جا افتاده لباست رو عوض کن و بیا

 به اتاقم رفتم آگیه ها را زیر و رو کردم و باز به حرفهای

 کیارش فکر کردم که یم گفت باید با مادرت حرف بزیز و

 کنار حرفهای معنا دار وبه مادرم فکر کردم که چطور از  

 .چشمهای پر سوالم یم گذشت

******* 

ون گذاشتم پیامک مدیر رسید: ممنون  پایم را که از مهد بت 

 .از حضورتون مریی سابق کیس رو معرفز کرد

 ... زمزمه کردم: تو روح دروغگو

 از این که رسساعتر که خواسته بود در مهد حاضز شدم و

 خواب آلود را تحمل کردمتمام وقت آن بچه های خسته ی 

 پشیمان شدم. اصال مهم نبود که این کار را از دست داده ام

مانه درست در  حتر خوشحال هم بودم اما این اخراج محتر

ز روز کار ، سختر روزهای آینده را پیش رویم میگذاشتو      اولی 

 شغیل ام
ی

 راه هایی که باید یم رفتم تا شاید زندگ

 ر رستوران که نزدییک مهد بود خوردمپایدار شود. ناهار را د
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 و به بوستان رفتم خسته تر از آن بودم که منتظر کیارش

 بمانم : روی تکیه گاه نیمکت را خراش دادم و نوشتم : آمدم

 . نبودی رفتم

 این را گایه برای فلور روی کاغذی یم نوشت با امضای

 .خودش. من هم اول اسمم را نوشتم

ی بود که کیارش  مدام از او حرف یم زد هیچ فلور دختر

 وقت ندیده بودمش و همیشه یا قبل از من آمده و رفته بود

 یا بعد از من یم آمد کیارش دوستش داشت این را الزم

 

ز که همه حرفهایش از او بود به من  نبود بگوید همی 

 اش دارد اما نیم دانم چرا
ی

 میفهماند که نقش مهیم در زندگ

 اینجای افکارم یم رسیدم خایلکوتاه نیم آمدم هر وقت به 

 یم شدم و نیم گذاشتم حرفهایی که با خودم یم زنم به

 نتیجه برسد نیم خواستم بفهمم احساس کیارش به فلور

 کیارش و نقش او
ی

 چقدر ریشه دارد واز نقش خودم در زندگ

 در آن روزهای خودم رسرسی رد یم شدم تا مجبور نشوم

ی را باور کنم ز  .چت 

 م ؛ همه یم دانستند برای کار رفته بودم امابه خانه برگشت

سید فقط ایک به محض دیدنم گفت ی نتر ز  :هیچکس چت 

 !محبوب بیا

ز نشست و نشان داد داردکارت  به اتاقش رفتم پشت مت 

 میسازد. روبه رویش نشستم و به دستهایش که با ظرافت
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 مشغول پیچاندن نوارهای کاغذی بود نگاه کردم. طویط

ز نشس  ته بود و نور چراغ مطالعه رنگ پرهاییک گوشه مت 

 روی گردنش را روشن تر نشان یم داد بوی چسب کاغذ و

 برایم خوشایند بود و مرا به
ی

 رنگ بعد از آن حجم خستیک

ز باربود که ایک را در حال  دوران دبستان برد.انگار اولی 

 ساخت کارت پستال یم دیدم با لبخند گفتم : به من یادبده

 . دست زیاد یم شه-

 .نگاهم نیم کرد. خندیدم و گفتم: همکاری یم کنیم

 !تو که یم خواستر مستقل بیسی  _

م بعد مستقل کار یم کنم _  .خب یاد یم گت 

 نیم تویز این کار تو نیست تو برو دنبال همون ورزش _

 وحیسی گری و کار امروزت ! جر بود؟

 ! مریی کالس نوپا تو مهدکودِک نخبه _

ز ب  :ود نگاهش را باال گرفت و گفتهمانطور که رسش پایی 

 اوف اوف تو قراره نخبه پرورش بدی؟ _

 ! همه خواب بودن _

 تا به جایی بریس همون همکالیس هام _
 باید خواب بایسی

ای شهرن ین دکتر  .که همیشه خواب بودن االن بهتر

ین دکتر بودی _  . تو هم اگه ادامه یم دادی االن بهتر

 !بیتز  من بیدار بودم! شانس بد رو یم _

 واقعا چرا گذاشتر کنار؟ _

 .مجبور شدم _



 

27 
 

 Romanbook_ir@ داغ

ین یم گه ترمای آخر بودی _  !شت 

 .آره شش یا هفت! ویل خب قسمت نبود دکتر بشم _

 .باالخره کشور کارت پستال ساز یم خواست

 خنده ی تلچز کرد و ته کاغذی که پیچانده بود را با ابزار

ز کرد. گفتم: اینو یاد گرفتم  .گرفت و تت 

 . رست انجامش دادی جایزه یم دماگه د _

 ابزار را گرفتم و سیع کردم ییک از نوارهای کاغذی لول

 :کرده را حالت بدهم ایک همانطور که نگاهم یم کرد گفت

ه بود تو خوابگاهمون ترمای اول از اینا یم ساخت  یه دختر

 خط خویی هم داشت عاشقانه یم نوشت یم فروخت به

ا! یم دویز فلسفه اش جر   بود؟دختر

 جر ؟ _

 خودمه اونوقت خرج اگه عاشق بشم این کارتا کار  _

 . تحصیلمو از کجا بیارم

 ... لبخندی زدم و گفتم: حواسمو پرت کردی

 دوباره سیع کردم ایک گفت: فکرنیم کردم یه روز بشینم

نم  ز کارت پستال بسازم فکر میکردم دکتر که شدم مطب مت 

 نکنه تو این اونم جذب میکنم تا اینقدر گردنش رو خم

 !کاغذا

 !خب؟ _

ه منم دارم کارت پستال یم سازم و به جونش _  االن دکتر

 . دعا یم کنم
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 هنوز باهاش در ارتبایط؟ _

 نه از اون دسته آدمایی بود که همیشه کنارم بود اما هیچ _

 .وقت دوستش نداشتم

 چرا؟ _

شاید بخاطر همون فلسفه ی مزخرفش ! که نمیخواست  _

ر کنهعاشق بشه مباد  ! ا ضز

 . خرابش کردم _

 ابزار را از دستم گرفت وگفت:خب حاال چقدر حقوق یم دن

 بهت؟

 دیگه نیم رم پیام داد گفت نیا ! از بس یخ و یی حال _

 . بودم

 ؟ گفت نیا _
ی

 !تو رو خدا راست یم گ

 احساس کردم از شنیدن این که مرا نخواسته اند خوشحال

 .بودشده گفتم: خب از اول هم آزماییسی 

ه ین صدا زد : بچه ها شام حاضز  !شت 

 ایک آخرین تکه را چسباند و فالمینگوی صوریر که یک

 پایش را باال گرفته بود کامل شدکیم نگاهش کرد آیه

اهن سورمه ای اش را تکاند با  عمیق کشید و بلند شد.پت 

 پشت دست موهایش که آن روز فر کرده بودرا باال برد و

 رد، آهسته توی رس طویط زد ودوباره روی کمرش رها ک

 .گفت: ما رفتیم شام

ون رفتم در اتاق مهری مکث کردم. ایک  همراهش بت 
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 .گفت: صداش کن

ز  به به در زدم و داخل رفتم. در اتاق مهری همه چت   چند ضز

 یا زیادی سفید بود یا زیادی سیاه مثل صفحه ی شطرنج و

ز   خودش مات نشسته بود روی تخت، اتاقش هیچ تزیی 

  نداشت چند قاب گلدوزی شده قدییم که پارچهخاض

 هایشان زرد شده و گلهای خشیک که یی هیچ نظیم روی

ز گرد گوشه ی اتاق گذاشته بود  .مت 

 رنگ پریده بود و موهای سیاهش این سفیدی دل آزار را

 بیشتر به رخ یم کشید آهسته گفتم: بریم شام بخوریم؟

 پرسید: کارت چطور بود؟

 .اییسی رفتم و قبولم نکردنکار نبود. آزم _

 اه کشید حتر نیم توانست دلداری ام بدهد خودم هردومان

 را دلداری دادم: کاردلچستی نبود بریم شام بخوریم؟

 بلند شد و دنبالم راه افتاد. بیمار نبود اما جوری راه یم رفت

 انگار یک جایش درد دارد انگار یک درد یی پایان در همه

 نیم کرد .مهری این درد را تنش یم پیچید و رهایش 

 دوست داشت خیال یم کنم این تن ها هستند که دردها را

 به خود فرایم خوانند آغوش باز یم کنند تا درد بیاید یک

 گوشه النه کند دردها به آدمها دلیل یم دهند تا توجه

مسئوالنه شان  دیگران را جلب کنند و برای سکوت غت 

 دسته آدمها بود که سالها دلیل داشته باشند. مهری از همان

 پشت دردهایی که خودش به تنش تحمیل یم کرد پنهان
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 .شده بود

 شام کدو رسخ شده بود. ایک داشت غر یم زد که آخر کدو

ین اخم کرده و هیچ نیم گفت؛ یی صدا  هم شد غذا ؟! شت 

 لقمه گرفتم و توی دهانم گذاشتم، تلفن ایک زنگ خورد

 رگشت نگایه به ساعترفت و کیم بعد لباس پوشیده ب

 انداختم یک رب  ع به ده بود! پرسیدم: جایی یم ری؟

ون از قبل دعوت داشتم یادم _  دوستام دعوت کردن برم بت 

 .رفته بود

؟ _  کدوم دانشجویی

ا _  !آره دکتر

 خندید و گفت: البته اینا هم فرفر با من ندارن فقط مدرک

ز و قاب کردن زدن جلو جشم مامانشون  . رو گرفیر

 با حرست زمزمه کردم: کاش درسش رو ادامه داده بود رفت

ین گفت: من جای اون بودم ادامه یم دادم  .شت 

 چرا نخووندی؟ _

ز نیمچه سوادی که داریم من و _ ز خب ! همی   نذاشیر

 ! مهری از نهضت سوادآموزیه

 چرا آخه ؟ _

ین لبخندی زد و گفت: وضعیت نابه سامان اقتصادی،  شت 

 ... صیالت عالیه و مادریپدر یی اعتقاد به تح

ین نبش قتی نکن  ... مهری گفت: شت 

 . به قتی جفتشون لعنت _
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ین با این لحن حرف بزند اینقدر  کمتر پیش یم آمد شت 

 .دلخور و اینطور پر کینه . همیشه مالیم بود همیشه مهربان

 جانم و عزیزم را آخر همه جمله هایش یم شد پیدا کرد

 خندی پر مهر و پر تسلیم رویمادِر همه بود و همیشه لب

 بود آن لبخند را از جایی 
ز  لبهایش داشت.حتر اگر غمگی 

 .قرض یم گرفت روی لبها یم نشاند

 در سکوت شام خوردیم و هر یک به اتاقمان رفتیم چراغ را

تصمیم گرفتم به اتاق مهری بروم اما  خاموش کردم. هزار بار

 نم. چطور باید رس حرف را باز ک هنوز نیم دانستم

 از آخرین باری که حرفهایم 

 را یی جواب گذاشت بود هر دو در مقابل هم سکوت کرده

هم را یم سنجیدیم. گویسی را برداشتم و  بودیم و شاید صتی

 برای کیارش نوشتم : ممکنه فردا ببینمت ؟

 تا آن لحظه با او قرار نگذاشته بودم با این که شماره اش را

 مرا هم گرفته بود هیچهمان روزهای اول داده و شماره 

 وقت نخواستم با قرار قبیل ببینمش اما آن شب یم خواستم

 این شیوه را تغیت  بدهم یم خواستم به دیدنش بروم و او

 .هم بخاطر من به بوستان بیاید

 ... پیامم یی پاسخ ماند کم کم خوابم برد

 

 .نیم دانم چقدر گذشت که با صداهایی از خواب بیدار شدم
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 ستم. ایک به خانه برگشته بود. همان وقتروی تخت نش

 تلفنم زنگ خورد نام کیارش روی صفحه خاموش روشن

 یم شد با چند رسفه صدایم را صاف کردم و دستر توی

 موهایم کشیدم هنوز تماس را جواب نداده بودم که ایک را

 . مقابلم دیدم که زل زده بود به اسم کیارش

 ه و کیفش را تویهنوز لباس های میهمایز را عوض نکرد

ین بیایید ببینید گ  دست گرفته بود. داد زد: مهری شت 

 ....زنگ یم زنه به محبوب

 با صدای بلند خندید روی دو زانویم ایستادم تخت زیر پایم

 گود شده و تعادل نداشتم آهسته گفتم: چرا همه رو الیک

 !حساس یم کتز دوستمه فقط

 یل ساده ای خییلآخه ما نگرانت بودیم فکر میکردیم خی _

 ! بچه ای

 ایک چرا یی ختی میای تو اتاق من نصف شب؟ _

 خنده هایش با آن حال مرموزی که داشت و وقتر که

 نتوانسته بودم تماس کیارش را پاسخ بدهم بیش از هر وقت

 دیگری اعصابم را متشنج کرد. درمانده گفتم: چرا از دست

 تو راحت نیم شیم؟

 ه خندید و گفت: خسته ای از منحال ایک طبییع نبود دوبار 

 محبوب؟راحت بیسی از دست من؟

ین کلید چراغ را ین و به دنبال او مادر داخل آمدند شت   شت 

 .زد دست ایک را گرفت و گفت: بیا
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 ایک دستش را پس زد و من گفتم: مامان دیگه تحمل این

 ... وضعیت رو ندارم

 . مهری زنگ بزن پاپا جونش بیاد دنبالش _

ده گفت: ایکمهری از   !الی دندان های به هم فرسی

ون برد. من ماندم ومهری، نگاهش ین او را کشید و بت   شت 

ون برود که گفتم: زنگ  را از من یم دزدید. یم خواست بت 

 بزن باباجونش؟

 اون دیوونه رفته دوستاش رو دیده دوباره یاد حرست _

 های دوران دانشجوییش افتاده 

وندیگر مهلت پرسیدن به من ند  اد آنقدر رسی    ع از اتاق بت 

 رفت که حتر سایه اش را هم ندیدم پچ پچه هایشان را

ین و ز شت 
 یم شنیدم صدای گریه ی ایک! صدای وای گفیر

ز مهری را! و این صداها برایم غریبه  حتر صدای شکسیر

 نبود. صداها جایی دور از میان خاطراتم داشتند برایم دست

 یم شناختم حتر بعضز  تکان یم دادند، آن پچ پچه ها را 

 کلمایر که نیم شنیدم برایم تدایع یم شدند کلمایر که

 کنار هم قرار دادنشان هیچ معنای خاض نداشت اما مدام

 . تکرار یم شدند

 آنقدر روی زانوهایم مانده بودم که یی حس شدند. دوباره

 !دراز کشیدم. به سقف نگاه کردم و زمزمه وار گفتم: بابا

 ه این حروف تکراری را به هم چسباندم تادوباره و دوبار 

 باالخره به خواب رفتم چه حس غریبانه ای داشت! صبح
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ی که دیدم پیامک کیارش بود ،شب فرستاده و ز ز چت   اولی 

 . متوجه نبوده ام: من ساعت هشت بوستانم

 ساعت هشت و نیم به بوستان رسیدم. کیارش با لباس

زیز نشسته وصحبت یم کرد   با دیدنمورزیسی کنار پت 

زن لبخند  دست تکان داد. به طرفش رفتم و سالم کردم. پت 

 !معنا داری زد و گفت: برو مادر

 ام بود. هیجان
ی

 کنار کیارش راه افتادم زیباترین صبح زندگ

 زده بودم و یم خواستم همه ما را ببینند که داریم با هم

 .حرف یم زنیم و یم خندیم

 نشستیم کیارش گفت
ی

 : دیشب زنگروی نیمکت همیشیک

 زدم جواب ندادی ببخش یی وقت بود فکرمیکردم بیدار

 !بایسی 

 ! نه خواب بودم _

 خب این مدت چه کار یم کردی؟ تونستر کار دلخواهت _

؟  رو پیداکتز

 نه! رفتم یه مهد اما فقط یه روز، مدیر مهد پیام داد که _

 !دیگه نیا

ین باز شد و گفت: فکر یم کردم  لبهایش به لبخندی شت 

 یدا کردن کار واسه ترسوندن بقیه ست و زود از فکرش درپ

 !میای

 .نه بهش نیاز دارم _

 چرا؟ آخه با حرفهایی که زدیم و این _
ی

 و نیم خوای بیک
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 !تیتر که من یم بینم نباید نیاز مایل باشه

م  . کیم نگاهش کردم وگفتم: گفتم که با خانواده ام درگت 

 ه یه دختر هیجدهبا همان لبخند گفت: توی این سن عادی

ی ها داشته باشه! بایدم بخواد  ساله بایدم از این درگت 

ز شخصیتر   مستقل بشه و دنبال کار بگرده من برای چنی 

ام قائلم !اما عجله نکن  .احتر

 !فکر یم کنم پدرم زنده ست _

 خنده از روی لبش رفت؛ خودش را روی نیمکت جلو کشید

 و روی آرنج هایش را از تکیه گاه نیمکت برداشت

 زانوهایش گذاشت بعد آهسته گفت: چطور؟

 آخه دیشب ایک به مادرم گفت زنگ بزن باباجونش بیاد _

دش  !بتی

ز آمدند و گفت: مادرت  ابروهایش باال رفتند بعد آهسته پایی 

 چه جوایی داد؟

 . گفت ایک از روی ناراحتر این حرفا رو زده _

 اکف دستهایش را به هم زدو گفت: باید خییل جدی ب

یس فقط  مادرت حرف بزیز ! الزم نیست در مورد پدرت بتر

 حرف بزن اونقدر این حرف زدن رو ادامه بده تا به موضوع

 !پدرت بریس

 !ناگهان پشیمان شدم و گفتم: وقت ورزشت رو گرفتم

 !بلند شد و گفت: به جاش باید مسابقه دو بدی

تم نگاه کرد و با لبخند گفت: آماده هم  به کفش های استر
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 . ه هستر ک

 .دور بوستان را دویدیم و دوباره به نیمکت رسیدیم

ز آبمیوه به سمت آالچیق  هر دو خندیدیم و او برای گرفیر

مرد هایی  ی گرم صحبت شد کنار پت   رفت توی راه با دختر

یس  که روی کنده های درخت نشسته بودند ایستادو احوالتر

 کرد نگران شدم که فراموش کند منتظرش هستم کیم بعد

 .با لیوان آبمیوه برگشت

 آن شب بعد ازمدتها برای خواب به اتاق مهری رفتم. با

 لباس یکدست سفید روی تخت دراز کشیده بود و تازه

ز گذاشته بود که قدم به داخل  کتابش را بسته و روی مت 

 گذاشتم و گفتم: یم شه امشب کنار شما بخوابم؟

 !هیچ حیس در صورتش نیم دیدم فقط گفت: بیا

 ش دراز کشیدم و با لحتز پر التماس گفتم: باهام حرفکنار 

 !بزن! نذار بیشتر از این خرد بشم مامان

 کمتر پیش آمده بود مامان صدایش کنم به طرفم چرخید

 رسم را روی دستش گذاشتم و به صورتش نگاه کردم شبیه

ز های ریزی  هم بودیم! چشمان سیاه مینیاتوری اش با چی 

 ده بود پخته و دنیا دیده تر به نظرکه اطرافشان به وجود آم

یم رسیدند. چند بار پلک زد دایعز نفسهایش بوی بغضز 

ز شدم و اشکهایم روی  کهنه یم داد یی آن که بخواهم غمگی 

 دستش

 چکید کم کم پیشایز ام مرطوب شد شانه هایم یم لرزید
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 نیم دانستم غم مهری مرسی است . ایک همیشه میگفت

ید! شوجز یم کرد اما به مهری نزدیک نشید ازش  یم گت 

ز عجیب از مهری توی  حاال از مهری گرفته بودم یک چت 

 قلبم به وجود آمده بود برخالف صورتم اریی نبود مرسی

 بود باید تا این اندازه به او نزدیک یم شدم تا این حس را

م. در آن لحظات پر التهاب که مهری نشان یم داد  بگت 

ز است خودم را بر  ی آمادهآماده ی گفیر ز  ای شنیدن هرچت 

 . کرده بودم

****** 

 

 فصل چهارم

 انسان بدون رنج هایش مثل صحنه ای پر خش از
ی

 زندگ

 یک فیلم قدییم ست که حوصله را رسیم برد اما رنج ها

های دنیا ز  باید به اندازه باشند تا آدم عاض نشود همه ی چت 

 .باید به اندازه باشند

ز ون رفتمبت  من از رنج های یی اندازه ام   . دویدم، زمی 

ی دویدم. در حایل که یم  خوردم و باز با رسعت بیشتر

 دانستم هیچ کس دنبالم نیم کند. شاید حتر کیس متوجه

 غیبتم نشود. به دیوار کوتاه باغ تکیه دادم و نفس زنان

دم با خودم زمزمه کردم :  ون دستم را روی سینه ام فرسی بت 

 اومدم
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 الیکه همه ی مردم شهرکوچه باغ جای امتز بود. در ح

ز آپارتمان جای باغ ها بودند این  دیوانه وار در حال ساخیر

 کوچه هنوز مثل سه سال پیش خایک مانده بود و شاخه

 های درخت ها از دیوارهای کوتاه آویزان بودند. و من دوباره

 .با کودگ در آغوشم آنجا بودم اینبار 

 ودکم راگلویم خشک شده بود. زانوهایم آهسته خم شد.ک

دم و نشستم به صورت گرد و سفیدش  محکم به خود فرسی

 نگاه کوتایه انداختم و بعد دوباره به دوطرف کوچه نگاه

 کردم. خواب بود از آن خوابها که یک عمر در حرستش

 ... بودم. خواب هایی که دیگران از من گرفته بودند

ز بار که به این کوچه پا گذاشتم دوازده ساله ی الل  اولی 

 دم که چشمم بعد از سالها به مهربایز پرس نوجوایز بازبو 

 برده بود به یک کوچهمرا  شده بودو او 

 .باغ نا آشنا نگاهم کرد وگفت: سالم

 رستکان دادم مثل همه وقتهای دیگری که توی راه محل

 کارم دیده بودمش و لبخند زده بودم و سالمهایش را یی 

 . جواب گذاشته بودم

 یگه اینبار نیم ذارم با یه لبخند تمومشبا خنده گفت: نه د

 !کتز سالمم رو جواب بده ! جوابش واجبه

 مادر زادی نبود شتی که توی خواب کیس را الل بودن من 

که هیچ وقت   پدرم باشد توانست یم حس کردم الل شدم، 

 تجربه نکرده بودم یم توانست
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ز تکیه گایه که هیچ وقت نداشتم  .امیدوارم کند به داشیر

توی تارییک شب چطور باید فهمیدم اشتباه کردم. کم کم اما  

 التماس هایم را

 توی نگاهم یم ریختم تا رهایم کند؟ دختر خوشبختر 

ار نبودم هیچ  ز نبودم اما هیچ وقت به اندازه آن دقایق بت 

 وقت

 به اندازه ی آن لحظه ای درمانده و بیچاره

ین  نبودم.. نیم دانم شت 

 !دای نفس های او یا خدارا تقالی من بیدار کرد یا ص

ین نزدییک خواهرانه ای نبود حتر  ز من و شت   تا آن روز بی 

ین دید  یک جور کینه هم یم شد توی چشمهای شت 

 بخاطر آن عروسک کوَرش که روزی از دستش گرفته و به

 دست من داده بودند تا بفهمد بزرگ شده و باید به تقدیرش

 . تن بدهد

 یم و فقط دو هم خانه بودیممهر خواهرانه ای به هم نداشت

گ داشتیم. بخاطر کمبود جا ناچار  که تقریبا مواضع مشتر

بودیم کنار هم بخوابیم و یک پتوی کهنه که بوی نم میداد را 

یک باشیم  . رسی

ین بیدار شد و همراهش انگار همه ی حس هایمان به  شت 

کرد به عقب براندش اسمال بقال را تازه  هم بیدار شد، سیع

زده بودم و باورم نمیشد مردی که آمده بود  ودم بهتدیده ب

ای  .کودک بودن در خانهاینگونه نامردی کند  تا پدرمان شود 



 

40 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 می
ی

 کردیم معنا نداشت ما از همان زمان کهکه زندگ

 گایه همراه زن به خانه ی مردم یم رفتیم تا کمک حالش

 باشیم 

ین ه  .ماما این ییک دیگر گیج کننده بود و شاید برای شت 

ز وقتر اسمال بقال به خودش آمد و بلند  شاید برای همی 

ین هم رخ به رخش ایستاد، زانوهایش را به حالت  شد شت 

 تهاجیم خم کرد و چنگ هایش را نشان داد. موهایش

 پریشان توی صورتش ریخته بود و از حنجره اش صدایی 

 .زخیم به گوش یم رسید

 ن که پشتاسمال بقال ترسیده بود درست به اندازه ی م

ین پناه گرفته بودم  ین داد زد: شت   ترسیده بود و شت 

ز چه گیل به رسمون زدی  ... بیا اینجا ببی 

ایط ین در فقط دوسال از من بزرگتر بود اما در آن رسی  شت 

 مادرم شده بود و مثل زیز خوب و بد چشیده برای زن شاخ

 و شانه یم کشید و من فکر یم کردم این دختر چقدر قوی

ز کش آمده و رویبه نظ  ر یم رسد. سایه اش که روی زمی 

 ... دیوار رو به رو هم نقش بسته بود بلند بود و شجاع

ین رساند مقاومت  ز خودش را به شت  اسمال بقال با یک خت 

ین در هم خش دار بود فریاد: نشکست هنوز صدایش  شت 

 زد: آهای 

، نامردیب  رو یدار شو از این خواب لعنتر
ی

 شوهرت زندگ

 ... تهگرف
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آن وقت بود که زن خواب آلود آمد و انگار دیدن آن  تازه

 صحنه

 خواب از رسش پرانده باشدچشم ریز کرد و پرسید: چه

ه؟  ختی

ین با گردیز کج شده   شت 

س   !چکار یم کردگفت: از شوهرت بتر

 چشمهای زن باز شد و به جای ما به صورت اسمال بقال

 نگفته بودی این دوخته شد اسمال گفت: من ابرو دارم ... 

 هات اینقدر یی حیا و یی آبرو ان که نصف شب تو بچه 

 کاریکوچه قرار یم ذارن... گذشت اون روزا که هر  

ز کردین مرد زرزرو نیستما خواستی   !من اون پت 

 زن چند قدم جلو برداشت و گفت: قرار با گ؟

 ... د اگه یم گرفتم که کشته بودمشون _

ین داد   ؛ خودشدروغ یم گه عوضز  زد: دروغ یم گه! شت 

مهری، داشت میکشتش واال به خدا ما اتاقاومده بود تو 

 ... خواب بودیم

ین گرفتم و به او  زن جلوتر آمد چشمهایم را اینبار از شت 

 دوختم دنبال محبتر مادرانه تمام زوایای صورتش را

ز و آخرین بار  جستجوکردم. زیبایی هایش را برای اولی 

 ای سیاه کشیده و صورت سفیدشهمان شب دیدم. چشمه

 را. حتر دندان های زردو نامرتبش را آن شب زیبا دیدم و

 آن زیبایی ادامه پیدا یم کرد اگر دستش را بلند نیم کرد به
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یم  ین و بعد من سییل نیم زد تا ثابت کند از بیرسی صورت شت 

 !ما یی ختی است

 بعد همانجا جلوی پای اسمال بقال چهار زانو نشست

 هایش کوبید و گفت: خدا لعنت ش را محکم به پا دستهای

 کنه ذات خرابتون رو که آبرومو بردین ... خدا من چه گنایه

 ... کردم که اینطور باید خفت و خواری بکشم

ین به صورتش تف انداخت و هر کدام طرفز   شت 

 افتادیم از حرفهای زن قدرت گرفته بود دست به کمر زد و

 چ وقت نبینم دست از پا خطاگفت: دیگه تمام شد دیگه هی

... دیگه نیم بخشم ز  ...کنی 

 رهایمان کردند و رفتند هر کدام گوشه ای از اتاق افتاده

ز بار در ین آمد برای اولی   بودیم هنوز یم لرزیدم که شت 

 همه زندگیمان در آغوشم گرفت دستش را روی موهایم

 رو یم ذارم کف دستش حاال کشید و گفت: حق اون نکبت

ز   ... ببی 

 

 یم لرزیدم دوست داشتم من هم حس مشخص و ثابتر 

ین شعله  که از همه وجود شت 
 داشته باشم مثل همان نفریر

ز نبود تیه شدم ... الل شدم . حتر   یم کشید اما هیچ چت 

 روزهای بعد که زندگیمان از آن دو نفر جدا شد. وقتر رفته

ز حیاط که کنار رسویس  بودیم توی اتاقک کوچک پایی 

  بود و بوی فاضالبش هنوز توی مشاممان حرفبهداشتر 
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ین شبها در اتاقک را قفل یم کرد  اول را یم زند. وقتر شت 

 

 تا راحت بخوابم و کابوس نبینم. وقتر قد علم کرد و به زن

 اییم کلفتر ... جورتو شوهر اشغالتگفت: دیگه با تو نمی

 . بکشه خودمون کار پیدا میکنیم

یم برای اتا  فر که در آن ساکن بودیم اجارهو او با یی رسی

ین اجاره داد. در تمام طول این مبارزه که  خواست و شت 

ین یک تنه پایش ایستاده بود من الل بودم و تیه  .شت 

 پِس ذهنم هنوز این درگت  این فکر بودکه چطور شود مردی

 به اندازه ی اسمال بقال که آن روزها به نظرم خییل بزرگ

 ود؟ و تازه اگر هم بشود مگر اوبود شوهر یک دختر بچه ش

 ... نیامده بود که پدرمان باشد؟ و تازه

احتماالت زیاد بود و تصورات ویرانگر،و این همیشه توی 

وقتر بزرگتر شدم وقتر مادر شدم وقتر  ذهنم ماند حتر 

م را بزرگ می ردم مدام با این وسواس دست و پنجه کدختر

 نرم کردم که چطور

 ... یم شود

 تازه ای بود  دفتر خدمات
ی

ین زندگ  کاریایی برای من و شت 

مانه ای داشت  اگر چه ادامه شغل مادرمان بود اما وجه محتر

 رفت و آمدمان تحت نظارت کارفرما بود و حقوقمان را هم .

ز یم کرد رسسختانه تالش یم کردیم تا به اسمال  او تعیی 

 بقال و همرسش که کم کم فراموش یم کردیم مادرمان
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 .نباشیم است محتاج

ین همه بود. مهربان و خوش  کاریایی شت 
ین دردفتر  شت 

 زبان، همه دوستش داشتند، حتر غمها و حتر سکوتش

 دوست داشتتز بود. او هم همه را دوست داشت بعضز را

 بیشتر بعضز را کمتر و کم کم با کیس آشنا شد پرس جوایز 

 که از رستاپایش عشق یم بارید. همان روزهای عاشقانه

 ین بود که من او را دیدم، پرس نوجوایز مثل همه یشت   

ستایز که یم دیدیم کالسور سیایه زیر بغل  پرسهای دبت 

 زده بود، لباسهایش مرتب و اتو کشیده و موهای پر پشت

ی در عمق چشمهای  سیاهش همیشه کوتاه بود.  ز و چت 

ی اش وجود  خاکستر

 داشت که مرا دنبالش یم کشاند. اول فقط سالم های او

ز   بود، همی 
ز قدرش کافز  بود و رستکان دادن من و همی 

 قدر که مردی پیدا شده که اگر چه قدش از من بلندتر است

 اسمال بقال نیست. من این تناسب را دوست
ی

 اما به بزرگ

 داشتم. این آرامش را از نزدییک سنمان یم گرفتم و در

ز یم دیدم. این که آدمها به دست  خیالم واقعیت را همی 

  برسند که هم اندازه شان باشند . این رویا دوامکسایز 

 نداشت کم کم یم فهمیدم اگر چه به ظاهر نزدیکیم اما از

ز و آسمانیم  و سطح اجتمایع زمی 
ی

 . نظر خانوادگ

 روزی که دنبال خود توی کوچه باغ کشاند و

 . گفت: بهم سالم کن من دوست دارم صداتو بشنوم
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 یچ وقت فراموش نیمو اشک توی چشمهایم حلقه زد را ه

 :کنم. با دیدن اشکهایم گفت

 ...ببخشید نیم خواستم ناراحتت کنم القل اسمت رو بگو

و یک قدم از من فاصله گرفت . من از این فکر که تا لحظایر 

دیگربا فهمیدن این حقیقت که الل هستم رهایم یم کند 

 گریه

 یم کردم و او شتاب زده قصدداشت کاری کند که اشکهایم

 ... شان را به لبخند بدهد و من همرایه اش نیم کردمجای

 حوایل غروب بود که دست از تالش برداشته بودیم یک

ون  گوشه نشستیم و او از توی کالسورش یک برگه بت 

ی برام ز  یه چت 
 کشید به دستم داد و گفت: یم تویز

 بنوییس؟

 خواسته اش مظلومانه بود از آن سکوت خسته شده و این

یآخرین تالشش   بود با دستخظ کودکانه که برای دختر

 .مثل من زیادی هم بود روی کاغذ نوشتم : سالم

 ...به دستخطم نگاه کرد خندید و گفت: سالم خانم

 .نوشتم: زبان ندارم

 و این را نوشته بودم چون نیم دانستم الل بودنم را چطور

ه ماند منتظر بودم  توضیح بدهم کیم به نوشته هایم خت 

 اک های شلوارش را بتکاند و همانطور که دوربلند شود خ

 !یم شود بگوید: پس بیخود کردی وقتمو گرفتر 

 داری
ی

 !اما خندید و نوشت: درعوض چشمهای قشنیک
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دستخط خویی داشت نتوانسته بودم بخوانمش یه 

 بیخودی

 کاغذ را دور و نزدیک یم کردم نوشته اش را زمزمه کرد و

 ش نگاه انداختم ومن خندیدم رسبلند کردم به چشمهای

 غرق شدم در صداقت یی پایایز که یم خواستم مال من

 .باشد

 دیدارهایم با فرجام آنقدر ادامه پیداکرد که تصمیم گرفتم

 دوباره حرف بزنم جلوی آینه با خودم تمرین یم کردم و

ین پنهان کرده بودم نیم دانم چرا  این تمرین ها را از شت 

 یم دارم بخاطر پرسی کهاما خجالت یم کشیدم به او بگو 

 .هر روز در نزدییک دفتر یم بیند تمرین حرف زدن یم کنم

ز را فهمیده بود. فقط به رویم ین یم دانست، همه چت   شت 

 نیم آورد. همه شب ها، وقتر خسته از کار روزانه تنش را

ز یم گذاشت از مرد رویاهایش حرف یم زد. من  روی زمی 

 ر یم کردم و گایههمه لحظه های عاشقانه شان را تصو 

 خودم را در آن حال با فرجام! اما زود پشیمان یم شدم

عشقمان را همانطور خام و کودکانه دوست داشتم فرجام 

 همانطور از روی دوستر زیبا بود 

ی  روی زمیتز خایک و زیر سقف آسمان برای دختر
ی

 زندگ

 دوازده ساله که از تنها عروسک کودگ اش دل بریده و

 رد دنیای آدم بزرگها شده یم توانست اوجهول هولیک وا

 خوشبختر باشد . مردی پیدا کرده بودم که با همه جوایز 
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 اش یم توانستم روی او حساب کنم. متز که هیچ وقت

ز دنیا حساب نکرده بودم و در عمر کوتاهم یاد  روی هیچ چت 

 گرفته بودم هیچ آدیم نیست که دلش برای ما بسوزد، حاال

 دلسوزانه نگاهم میکرد و هر وقت الزمییک را داشتم که 

س من هستم  !بود یم گفت: نتر

های کوچیک مثل دیدن سوسک که ز  حتر برای چت 

 وجودش توی خانه مان عادی بود یا صدای عجیتی که

 .گایه از باغ ها یم آمد

ز نیم تواند بهتر از این  تکیه کردن خوب است؛ هیچ چت 

 ، فرفر نیمباشد که به نگاه یک نفر توی دنیا تکیه کتز 

ز   کند آن آدم مرد باشد یا زن، فقط مهم است که مطمی 

ز نگاه را برایت کنار  بایسی همیشه هست و همیشه همی 

 گذاشته ! مثل این است که از سفری دور و دراز با اتوبوس

 برگشته بایسی تمام مدت همه تنت از درد کوفته باشد و

 اتناگهان به آرامش خانه ات بریس لم بدیه روی راحتر 

 و چشمهایت را ببندی و خیالت هم راحت باشد خطری

 نیست! نه قرار است به دره ای سقوط کتز و نه راننده

ز   خوابش یم برد. امنیت چشمهای فرجام دقیقا با من همی 

 که از پرتگاه های یی شماری در
 کار را کرده بود. با متز

 ام جسته بودم
ی

 .زندگ

 گلدوزی کرده  آن روز را خوب یادم هست، برایش دستمال

 بودم . گلدوزی ام خییل خوب نبود یک گل رسخ و برگ
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ز اطرافش روی یک دستمال سفید گلدوزی کردم و  های ستی

ین رویش پاشیدم  . از عطر ارزان شت 

 دستمال را جلویش باز کردم و با چشمهایم سیع کردم به او

 بفهمانم که هدیه است ... چشمهایم را یم خواند دستمال را

یدو روی قلبش گذاشت بعد دست کشید از گرفت بوی

 شاخه

 :آویزان باغ اناری چید جلوی چشمهایم گرفت و گفت 

 این انار عاشقانه ترین هدیه ایه که یم تونم بهت بدم، انار

 دزدی از بایعز که دیوارش از همه باغ ها کوتاه تره، با خیال

مرد که از  راحت بخور توی این باغ کیس نیست جز یه پت 

 خواد کیس بیاد و بزنه به شاخه ها ! کمرش تا شدهخدا یم 

 و زمستون که یم شه دلش یم سوزه به حال انارهایی که

 رسمازدن و خشک رو شاخه ها موندن ، شبا از صدای

 . افتادنشون دچار وهم یم شه

این لحن شاعرانه مخصوص وقتر بود که دچار احساس 

 ندیز میشد. یم فهمیدم؛ حسش نگفته هم از چشمهایش خوا

 : بود اما بلد بودم خودم را به آن راه بزنم روی کاغذ نوشتم

 ...خشکش یم کنم

مرد  و او با نگایه پر تمنا گفت: یه روز بریم باغ؟ پت 

 ! تنهاست یم شناسمش مرد خوبیه

 مردد نگاهش کردم و او ادامه داد: قبول کن خییل خوش

 ... یم گذره بیا با هم بریم باغ
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 ااو همه جای دنیا برایم امن بود؛ وقتر با فرجام یم رفتم. ب

ستایز الغر خوش پوش راه  شانه به شانه ی آن پرس دبت 

 یم رفتم ، دنیا دهکده ی کوچیک بود با مردیم آشنا! باغ

ی نبود با فرجام همه ی قله های جهان را فتح یم ز  که چت 

 کردم، یم رفتیم روی همه ی آب های جهان قایق سواری

 ه ها رسیم زدیم و توی شهرهاییم کردیم. به ده کور 

ی نبود با فرجام یم ز  بزرگ گم یم شدیم. این ها که چت 

 رفتم توی جهنم روی آتش برای عرص دلپذیر دونفره مان

 ! چای دم یم کردم حتر 

ز به باغ فراهم شود آنقدر ایط رفیر  از آن روز تا روزی که رسی

 متمرین کردم تا باالخره توانستم سالیم با لکنت را بیان کن

 هر چند هنوز شهامت نداشتم صدایم را به گوش فرجام

 مان دچار یح یم دادم با رسسالم کنم و ارتباطبرسانم و ترج

 تغیت  نشود. اما او برعکس من تند پیش یم رفت و قصد

 نداشت بماند... صبور نبود و به قول خودش اگر از ترس

 شپدرش نبود تا قبل از قبویل اش در دانشگاه با پدر و مادر 

 .به خواستگاری ام یم آمد

ز رویاهایش  بردن من به نهضت سواد آموزی هم از همی 

 نشات یم گرفت حاال دیگر یم دانستم پدرو مادرش چه

 انتظارایر از او دارند و حتما از کیس که یم خواست

 همراهش باشد هم داشتند. با هم به نهضت رفتیم برای

م  ین هم به عنوان بزرگتر  یم آمد! باثبت نامم باید شت 
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مانه ین تقریبا همسن و سال بودند اما او را خییل محتر  شت 

 آبچی صدا یم زد و در حضورش سیع یم کرد از همیشه

 مودب تر به نظر برسد. ثبت نام شدم از پایه ... و از آن به

 بود توی درس دادن جدی و یی 
 بعد کوچه، کالس تقویتر

 را از بریمانعطاف بود ریاضز فاریس علوم ... باید همه 

 شدم. باید خطم خوب یم شد. باید حتر از همان سالهای

 ابتدایی آرایه ی شعرها را یم فهمیدم یا القل مفهومشان را،

 وگرنه از کوره به در یم شد که من همان را هم دوست

 . داشتم

 بعد از امتحانات نوبت اول بود که مرا به باغ برد تردیدهایش

ز را   به زال گفت . همانطور کهرا کنار گذاشت و همه چت 

مردی که نگهبان باغ  حدس زده بود زال استقبال کرد پت 

 بود و به قول فرجام اهل دل من تا آن روز باغ های زیادی

 رفته بودم برای نظافت برای پذیرایی در روزهای جشن اما

ز دیگری بود میان درخت ها کنده هایی گذاشته  آن باغ چت 

ز گردیبود و هر طرف را نگاه یم کر   دی محیل برای مت 

 . دوستانه مهیا بود

 فرجام تمبیک که زال آورده بود را روی پایش گذاشت و

 انگشتهایش را روی آن کشید. زال با خنده ای مهربان به او

ب گرفت  :و بعد من نگاه کرد و رفت فرجام روی تمبک ضز

 ..تم و تم و تم ، بک و بک و بک ، تمبک

 قصید، رقض مردانه وعاشقانهبا ابروها و شانه هایش یم ر 
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 . که حیس تازه در قلبم یم پروراند

 مهر تو افتاد تو دلم  زد زیر آواز : 

ز گلم بیا تو خوابم  . تو چشم من بشی 

 از هیجان به لرزی خفیف افتادم زال با سیتز چای رس

رسید با خنده گفت: خوب راه افتادی پرس... چشمهای 

فر   رسی

ق یعتز عشق یعتز شور میاره تو انگشتای تمبک ن  واز ، رسی

فر شو  نور یعتز بری دنبال نور خدا که تابیده به قلبت رسی

 .پرس

 بود. چشم از چشمهایم و فرجام دچار شور و رسخویسی 

 برنیم داشت صدای دورگه ی تازه به بلوغ رسیده اش توی

 : باغ پیچیده

 تو دست من دونه انار دونه اناره

 .. لپای تو گل بهار گل بهار گل بهاره

 باالخره آن همه شور را تاب نیاورد، بلند شد تمبک را به

وع  دست زال داد، دستهایش را باز کرد و با ریتم تمبک رسی

 کرد. دور من که  به حرکت

 روی کنده درخت نشسته بودم چرخید. صدای نفس نفس

 هایش را یم شنیدم حتر به نظرم آمد صدای قلبش با

منعکس  صدای قلب من ییک شده و مدام توی گوشم

 . میشود

 یم خواستم کاری کنم یم خواستم حرفز بزنم شعری
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 بخوانم فریادی بزنم اما به جای همه آنها چشمهایم را بستم

 :و با همان لرز خفیف توی دستها، لبها و حنجره ام گفتم

 ...سالم

روبه رویم ایستاد زانو زد گفت: سالم جان و جهان ... سالم 

 !روشنای دل و جان

 م یی وقتم اشک ریختم و او خوشحالاز سال خجالت زده 

 ...خندید برگشت به زال گفت: حرف زد

ه نگاهمان کرد. بعد زیر  زال نه اشک ریخت و نه خندید خت 

ی گفت دست روی زانویش گذاشت بلند شد و ز  لب چت 

 آهسته از ما دور شد. باغ در سکویر غریب فرو رفته بود

 !فرجام گفت: تو حرف زدی مهرآفرینم

 !ان دادم و گفتم: فرجامرستک

 و اسمش را بارها و بارها با لکنت تکرار کردم تا وقتر که

 صدایم صاف شد و آنطور که یم خواستم یی وقفه اسمش

 .را صدا زدم با هر بار صدا زدن اسمش قلبم تند تر یم تپید

 . هیجان نگاه او دایعز دستهایش را بیشتر یم کرد

 بود! روزهای پر غبار از آن روز باغ محفل روزهای خوبمان

 !در سایه درختها یم نشستیم روزهای بارایز و روزهای داغ

 باغ عاشق بود. درختها عاشق بودند. زال عاشق بود و در آن

 نیم شد کرد! حتر وقتر 
ی

 هوای عاشق کاری جز دیوانیک

خودم  ت درسها را یم پرسیدو من با بازیگویسی فرجام با جدی

 را
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 .ددیم زدم به الل بازی تا بخن

 توی دوسال دوره ابتدایی را تمام کردم نزدیک کنکور
 وقتر

 فرجام بود. برایش برنامه ها داشتند. خودش و خانواده اش

 یم خواستند دانشگاه تهران قبول شود وهمانطور که کنار

 .هم درس یم خواندیم یم دیدم که چقدر دغدغه دارد

ز و عصتی به نظر یم رسد و گایه حتر یم  چقدر غمگی 

 : شاید رفتم رسبازی بعد واسه درس خووندن وقتگفت

 !هست

 اسم رسبازی یم آمد و من گریه یم کردم درک درستر از

 . آن نداشتم فقط یم دانستم باید برای نبودنش گریه کنم

 روز کنکور رفته بودم حوزه امتحایز همان اطراف پرسه زدم

 تا رسید. همراه پدرش بود، مردی جدی که شاید فرجام چند

 .ل دیگر شبیه او یم شدسا

 تا آخر آزمون از دور نگاهش کردم مرد مضطریی که هر از

ز   گایه به ساعتش نگاه یم کرد یا یم رفت با مسئولی 

 جلوی در صحبت یم کرد. باالخره فرجام آمد از صورتش

 نیم خواندم خوشحال است یا ناراحت ، نیم نگایه به من

 تنها به سمتانداخت و همراه پدرش رفت من هم سالنه و 

 کاریایی راه افتادم
 ...دفتر

خندید وگفت:  دیدمشهنوز به در دفتر نرسیده بودم که 

 ..بدو بریم

 :همراهش تا کوچه باغ دویدم گفت
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 بریم باغ؟

 کنکور خوب بود؟ _

 شانه باال انداخت و با اطمینان گفت: رشته ای که یم خوام

 .قبول میشم

 جر یم خوای؟ _

 !ادبیات _

 

 گفت: برات شعر بگم داستان بنویسم از  چشمیک زد و 

م... تو ادبیات دوست  چشمهای قشنگت و فال حافظ بگت 

 داری؟

 .هرجر تو بخوای دوست دارم _

 .پس تو هم ادبیات بخوون برات چند تا کتاب میارم

 تابستایز که با هم کتاب یم خواندیم و شعرهای فروغ و

 ام رفتشاملو را، به رسعت باد گذشت. وقتر برای ثبت ن

 گمشده ای بودم در شهری که نیم شناختم. انگار در آن

 دوسال که با فرجام یم رفتم و یم آمدم هیچ کجای شهر

ز عوض شده بود و این تغیت  را من  را ندیده بودم. همه چت 

 تازه آن روزها درک کرده بودم. سه روز بعد برگشت خوابگاه

ن را از زبا اسمشگرفته بودو یم گفت باید دوباره برگردد... 

 .کس دیگری شنیدم

 صدای فریاد بود. فریاد آشنای مردی،گلوی هردومان را

 خشک کرد. پلک هایش را روی هم گذاشت و گفت: از
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ون  ... سمت دیگه ی کوچه برو بت 

 نفس هایش به شماره افتاده بود و من پدرش را یم دیدم

 !که با قدمهایی بلند به سمت ما یم آید ... گفت: برو دیگه

 ترسیده بودم اما نیم رفتم همانجا ایستادم اما کاش نمانده

 . بودم و آن سییل که روی گونه اش فرود آمد را ندیده بودم

 هیچکدام حرفز نزدند. پدرش حتر نیم نگایه به من

نیانداخت. سییل را زد و دوباره راه افتاد از کوچه خارج 

 .بشود

 روی لب فرجام نیم نگایه به من انداخت لبخند یی جایز 

 ... نشاند و گفت: برو خونه

 دنبال پدرش راه افتاد و من همه آن شب نخوابیدم. به آن

 سییل که خورده بود فکر کردم و به خودم سییل زدم بارها و

به های دست کوچکم به اندازه یک سییل  بارها تا همه ضز

 .پدرش شود

ی از او نبود  فردای آن روز به کوچه رفتم. تا یک هفته ختی

. شیدا به باغ رفتیمد از یک هفته آمد یی قرار و خسته بود بع

 بودیم و زمان و مکان را نیم فهمیدیم؛

 تمام احساساتم را زیر و رو کرد بودن با فرجام 

 ترسهایم را پس زد و امیدها و آرزوهایم را بزرگتر از آنچه تا

 آن روز حق خودم یم دیدم! اعتماد به نفسم باال رفته بود و

 حس هایم که یم توانستم دنیایم را هم زیر و رو نه تنها 

 کنم وقتر زمزمه کرد: حتر شده دانشگاه نرم
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ز تو باید بانوی من بایسی   دیگه نیم ذارم ازم دورت کیز

 کنارم اگر بایسی دانشگاه که سهله دنیا رو فتح یم کنم اما

نت کارم تمومه  ...اگر ازم بگت 

به  های هنوز حرفهایش تمام نشده بود که صدای ضز

را شنیدیم و چند دقیقه بعد در حایل که  وحشتناک به در 

 نیم

یم پدرش را دیدیم  دانستیم کدام گوشه ی باغ پناه بگت 

ز تر از آن روز که توی کوچه دیده  صدها برابر خشمگی 

 ... بودیمش

 حتر نگاه زال به ما بهت زده بود انگار باورش نیم شد ما

 درس خواندن با همان بچه های ساده ای هستیم که برای

 . خجالت مزاحمش یم شدیم

 

 پدر فرجام نشان یم داد جز با پرسش با هیچ کیس کاری

 ندارد. فریاد زد: یک ساعت چشم منو دور دیدی، رس از

 ختی داری؟
 کجادر اوردی؟ از پدرو مادر این دختر

 فرجام سیع یم کرد شجاع باشد اما صدایش مرتعش بود

 ودش برام مهم نیستگفت: دوستش دارم هیچ کس جز خ

 .... دانشگاه نیم رم

دوباره چند قدم جلو گذاشت دستش باال رفت جیغ کشیدم 

 و

 !گفتم: نه! تو رو خدا
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 دستش افتاد و مچ فرجام را گرفت دنبال خود کشاند و

 گفت: تا روزی که یم ری تهران نیم ذارم رنگ آسمونم

 ...ببیتز 

 بهش مسئولم دیگه بابا یم فهیم؟ _

 ... راه بیافت حرف نزن _

ز کشید و با لحتز که التماس و خشم  پاهایش را روی زمی 

 را توام داشت گفت: نیم تویز با من این کارو کتز ... نیم

 تویز ازم یه نامرد بسازی ... نیم تویز مهری رو ازم

ی... بابا خواهش یم کنم  ...بگت 

 :برگشت نگاهم کرد و پدرش حرف آخر را زد

 م بهش هست تو فقط راه بیافت تااون با من ... حواس _

 ... بیشتر از این گند نزدی به زندگیت

 صداها دور یم شد من مانده بودم و زال، با نگاه پر

ه شده  رسزنیسی که اعتماد از آن پرکشیده بود به من خت 

 ام شده بودم. کش مویم را از
ی

 بود. تازه متوجه آشفتیک

باری که روی  سویی برداشتم و رورسی ام را از جایی دیگر با 

 دوشم مانده بود خسته و

ون رفتم توی خاک های کوچه نشستم و به او  زار از باغ بت 

 ... فکر کردم

 و حاال بعد از سه سال دوباره توی همان کوچه نشسته بودم

دم و به او فکر میکردم شاید  بچه ام را توی آغوشم یم فرسی

 مان یک جور دیگر رقم یم خورد. مست  
ی

 اگر بود زندگ
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 . ینده هر سه مان عوض یم شدآ

 

نم.  ز از خواب یم پرم، پتوی نازک را از روی صورتم کنار مت 

 مثل همان صبچ که پر از خاطرات مهری توی

ز بدبینم مثل همان صبح که  آغوشش بیدار شدم به همه چت 

 فکرکردم بدبختر اریی ست و از مادری به مهری و از

 واند ظاهرشمهری به من رسیده و فکرکردم یک مرد یم ت

 شبیه یک پدر باشد و نیمه شتی 

 همه ی چراغ های اعتماد را در قلبش برای همیشه خاموش

 کند

 مثل همان صبح، نیم دانستم خاطرات مهری را همانجا

 ام بروم یا بلند شوم
ی

 توی اتاقش جا بگذارم ورساغ زندگ

 ام را عوض یم کرد
ی

 .دنبال مردی بگردم که بودنش زندگ

 جا بلندشوم، به اطراف نگاه یم کنم توی سیع یم کنم از 

 سیایه مطلق فرو رفته ام گویسی ام را بریم دارم نور

 صفحه کیم چشمم را اذیت یم کند تا عادت کنم و

 تصویری که ماه ها روی صفحه ی گویسی ام جا خوش

 کرده را ببینم کیم طول یم کشد پیامهایش روی صفحه

 ا نیم خوایخود نمایی یم کنند : عزیزم نگرانتم! چر 

 ... ببینمت

 باید یم گفتم بخاطر مسافرهای عزیزت باید برای همیشه

 .فراموشت کنم
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ی! امشب  توی پیام بعدی نوشته بود:خاله ایک گفت بهتر

 مهمایز داریم ... محبوبم ! محبوبه جان.!.. من اینجا گرفتارم

ه  ... نیم خوای بیای کمکم... مامان رساغت رو یم گت 

 ...محبوب

ام  ا باالی رسم یم گذارم به تماس هایش پاسخ ندادهگویسی ر 

ش زیاد  پیام هایش را نادیده گرفته ام یم دانم صتی

ز وقت شب  نیست، اگر تمام شود حتر ممکن است همی 

 بیاید. یم دانم حاال دارد درکم یم کند و یم خواهد بگذارد

 دوره تنهایی ام را پشت رس بگذارم اما هیچ معلوم نیست

 اهد درک کند باید کیم عجله کنم باید قبلگ دیگر نخو 

 از این که بیاید و دوباره نگاهم به چشمهایش بیافتد برویم

 به سمت دیوار یم غلتم یم خواهم باز هم بخوابم اما

ند و یم  تصاویر گنگ و مبهم نیم گذارند. دستم را میگت 

ز چند روز پیش فکر میکردم  برند به گذشته ای که تا همی 

 ...شت رس گذاشتمشبرای همیشه پ

 ایک با همه ی فعالیت هایم برای پیدا کردن کار مخالف

 بود، دلیلش را که یم پرسیدم مرموز یم شد با جمالیر 

 مبهم و نامفهوم به آینده حواله ام یم داد یا نگایه پر

ین و مهری یم انداخت که فقط خودشان  مفهوم به شت 

 م را یممعنایش را یم دانستند. این رفتارش روح و مغز 

ز یم شدم و نیم فهمیدم چرا  خراشید کم کم به او بدبی 

 اینطور بازی ام یم دهد . دیگر به وعده ی کار پیدا کردنش
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 اعتماد نداشتم و حرفش را که یم زد. یاد آن خیابان گردی

 یم افتادم و از کوره در یم رفتم. همه تالش هایم برای

 بود و تنش آرام ماندن یی نتیجه بود درونم پر از تناقض

ون بروز یم کرد مثل آن  ام خواه ناخواه به بت 
 های درویز

 روز که مشغول زیر و رو کردن روزنامه ای بودم و ایک تازه

ون آمده بود کیف را به سمتم پرت کرد و گفت: هنوز  از بت 

 ...پیدا نکردی اون کار المصبو

 ...شانه باال انداختم و گفتم: پیدا یم شه باالخره

 !ف یعتز کار آماده ست فقط تو پیداش نکردیاوف او  _

 رسبلند کردم کیم نگاهش کردم و گفتم: باالخره اگر باشه

ز جاها باید پیدا بشه نه کف خیابون  .همی 

 جووووون! یعتز ما کف خیابون اشتبایه یم گشتیم بیار _

 ... ببینم روزنامه تو

 . ایک برو رسبه رسم نذار حوصله ندارم _

 ه اینه که داری زور بیخود یم زیز بیایی حوصلگیت واس _

 .ور دست خودم کار کن

 که چه کاره بشم؟ _

 ابرویی باال انداخت ییک از همان خنده های یی دلیلش را

 ! رس داد و گفت: باید بیای تا بفهیم

وع یک دوره ی  خونم به جوش آمد یم دانستم این رسی

 دیگر از حرفهایی مبهیم ست که نیم فهممشان بلند شدم

 وزنامه را تا کردم روی مبل انداختم و گفتم: تو نگران منر 
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 نباش من مثل تو یی عرضه نیستم یم تونم واسه خودم کار

 .پیدا کنم

 بابا باعرضه ! برو پیدا کن ببینم .آرایشگاه دوستمم _

 . نظافتچر یم خواد

 نظافتچر شدن بهتر از خییل کاراست برو نظافت جر شو _

ز اگه فاتح تورس تورانش ظرف شور و نظافتچر برو ببی 

ه ایک  ... میخواد التماس کن استخدامت کنه خییل بهتر

ین پادرمیایز کرد و گفت: محبوبه جانم! دختر قشنگم  شت 

 ! این حرفها درست نیست

ز این حرفها به ایک که چشمهایش رسخ  یم دانستم گفیر

شده و به سختر دارد نفس یم کشد و دنبال حرفز میگردد 

هایکه کم نیاورد ز  ه باشد، درست نیست. اما خییل چت 

 دیگر هم نادرست وارد زندگیمان شده بود. به مهری نگاه

؟ من اینجا بمون  کردم و گفتم: نیم خوای حرف بزیز

 ! نیستما ! یم فهیم ؟ نیم مونم

 ... ایک پوزخند یم زند و یم گوید: بابات برات هتل گرفته

ی بود که حاال پدر برایم معنای دیگری داشت، پدر مرد

میتوانست یی نهایت عشق بورزد به مادرم و زبان بسته اش 

 را

باز کند حتر اگر جدایشان کرده باشند! به سوی او حمله 

م و یم گویم: اسم بابامو نیار ایک یم زنم خفه ات میکنم  ! میتی

 همیشه با ایک این بحث ها را داشته ایم! حتر وقتر تازه
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 جوایی هایم لذت یم بردزبان باز کرده بودم ایک از حاضز 

 رس عقب یم داد و بلند یم خندید و من دستهایم را دور

 رسش حلقه یم کردم یم گفت : خفه م کردی بچه

ده بودم هیچ وقت  اما هیچ وقت به سمت ایک حمله نتی

ین میانمان ایستاد و  دستش را رویم بلند نکرده بود شت 

 گفت: چه مرگتون شده شما دوتا؟

 یشتر عذابم یم داد آنطور که نشسته بودیی تفاویر مهری ب

 و فقط نگاهمان یم کرد. دلم یم خواست همه فریادهایم را

 جمع کنم و توی صورت او بریزم. اما بعید یم دانستم حتر 

 آن هم برایش اهمیت داشته باشد. کیفم را برداشتم از خانه

ون زدم و به بوستان رفتم . از هرکجای عالم که  بت 

کنم به او پناه یم بردم یم رفتم کنارش میخواستم فرار  

 . مینشستم حتر اگر نبود کنار جای خایل اش

 و تا مرا دید بلند شد و گفت
ی

 :همانجا بود با لبخند همیشیک

یف فرما شدین خانم! کجا بودی؟  به به ترسی

 چند دقیقه نگاهش کردم برایش مهم بودم و غیبتم را جای

 م و سیع کردمخایل ام را احساس کرده بود. لبخند زد

 بفهمم این حرف چه معنایی یم تواند داشته باشد. هر چه

 سکوتم طوالیز تر یم شد پیدا کردن جمله و وصل کلمات

 به هم سخت تر. روی نیمکت نشستم کیفم را از دستم

 .گرفت و گفت: بلند شو یه والیبال بازی کنیم

 بلند شدم یم خواستم حرف بزنم اما دنبالش راه افتادم تویر 
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 که در کاور توری به ییک از ستون ها آویزان شده بود را از

 رو
ی

 کاور در آورد به سوی من پرت کرد و گفت: زندگ

 !سخت نکن

 .سخت نیم کنم. فقط دارم پابه پاش میام _

 ابروهایش را باال داد و گفت: از اون جمله ها بود که به

 کوچولویی مثل تو نمیاد
 .دختر

 ه سینه اش خورد با خندهتوپ را به طرفش پرت کردم ب

 گفت: شوجز کردم تو دختر خودساخته ای هستر ازت

 .خوشم میاد

*********** 

 

 از نمایشگاه امالک آمدند خانه را ببینند آقای ملیک ییک

 ییک به اتاق ها رس یم زند و من به دنبال زن و مرد راه

 یم روم و انتظار ایک را یم کشم که تلفتز گفته بود

 .ساندخودش را یم ر 

 سوالها را ملیک جواب یم دهد و من آنقدر گیجم که هیچ

 نمیدانم جز این که اگر خانه را بخواهند برای همیشه از

 اینجا خواهیم رفت. همه ی خاطرات خوب و بدمان را

ز جا دفن یم کنیم ویم رویم  . همی 

 طویط ایک پرید روی شانه ام نشست . طویط وجود چند

 .نبود ایک به من پناه آورده بود غریبه را احساس کرده و در 

 باالخره ایک رسید با صدای بلند ورودش را اعالم کرد و
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منده ام ها ! گت  افتادم یه جا، خوبید آقای ملیک؟  گفت: رسی

 .به لطف شما خانم _

د و گفت: خب جر شد؟ پسند شده  ایک دست زن را فرسی

م داره  یانه؟ این خونه خییل واسه ما عزیزه منتیه دختر

 ر یم کنه یم ره و خونه واسه من یه نفر بزرگه ! واسهشوه

ز یم خوایم بفروشیم  . همی 

 زن رس تکان داد به همرسش نگاه کرد وایک قبل از این که

ی بگویند گفت: در مورد قیمت نگران نباشید توافق ز  آنها چت 

 .یم کنیم

 یایممت که حاال مهم نیست با هم راه مآقای ملیک گفت: قی

. 

 .م خونه صحبت کنیم ختی یم دیممرد گفت: بری

د  یم گوید: اوف اوف با خانه خایل شد. ایک طویط را یم گت 

 !یم گردی بدبختا 

خودش یم خندد کیم نگاهش یم کنم و یم گویم: میدونم که 

 !چقدر برای داشتنش جون کندی

ز طویط؟ نه بابا اینو هدیه گرفتم _  .داشیر

 !یم گم خونه رو یم گم ایک ! یم دویز که خونه رو  _

 !فدای رست خونه ... فقط نبینمت گریون _

 بخاطر من از همه جر بریدی ! ارزششو داشتم یا نه؟ من _

 ... همویز ام که

 تو همویز هستر که واسش جون کندم تا از چنگ _
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ین و مهری درش بیارم و بشه بچه ی خودم ! مگه میذارم  شت 

 . به این راحتر غم و غصه از پا درت بیاره

؟به م _  هری گفتر

 !یم گم بهش بذار تکلیفمون روشن بشه _

 ... اون یم مونه و _

 . واسه اونم یه فکری یم کنم اول تو _

 کاش زندگیمون یه شکل دیگه بود! کاش اونقدر تو اون _

 . دوره احمق نبودم

 ... بسه دیگه _

 

 بذار بگم! فکر کردم باید هر طور شده خودمو از تو نجات _

 ! بدم

 عزیزم یی خیال بشیم بیا حرفشویه جورایی  _
  حق داشتر

 !نزنیم دیگه

 آه یم کشم و یم گویم: من شام درست کنم؟

 اوف اوف! جر درست کتز حاال؟ _

ی جلسه ی پیش الزانیا بود! موادش رو _ ز  کالس آشتر

 ! خریدم که یه شب درست کنم دورهیم

ز یم اندازم کم مانده دوباره اشکهایم رسازیر  رسم را پایی 

 که یم گوید: بدو رو به راهش کن منم ساالد درستشود  

 .کنم

 دارم کفگت  چویی را توی تابه یم چرخانم پیازها طالیی 
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 شده اند. برای این شام چه برنامه ها چیده بودم یم خواستم

ز  نمایی کنم چندین نمونه تزئی 
 همه باشند یم خواستم هتز

نت گرفته بودم اما حاال فقط برای ف  رار ایستادهالزانیا از اینتر

ین آینده با گذشته  بودم پای اجاق و به جای رویای شت 

 . میجنگیدم

 بعد از شنیدن خاطرات مهری دیگر باشگاه نرفته بودم حتر 

ین شده بودم برای شنیدن  از چند روز قبل از آن پاپیچ شت 

 حرفهایش که زیر بار نیم رفت. هر طور شده یم خواستم

 .شان را به من بفهماندبفهمم ایک سیع دارد کجای زندگی

 بعد از آن بحث ظاهرا قهر بودیم حرف نیم زدیم و من

 خودم را توی اتاقم حبس کرده بودم تا وقتر که خودش آمد

! من چون ز  کیم نگاهم کرد و گفت: بچه ها قهر یم کیز

 . بچه نیستم اومدم آشتر 

 .برو حوصله ندارم _

 .کن  ته باش وقتر کیس میاد آشتر بتر بغلششعور داش _

 .جلو آمد لب تخت نشست و گفت: بلند شو میگم

 .خسته ام ایک ولم کن! حالم خوش نیست _

 دستم را گرفت و با زور بلندم کرد سییل کم جایز به

ز  ز ! باید در عی   صورتم زد و گفت: زن بودن یعتز همی 

ون دنبال کار و زندگیت بریخرایی بلند یسی   !بت 

 م حرف بزنید، مهری یهدارید بهم ظلم یم کنید. باید باها _

ین ایی گفت اما نگفت چطور باید پدرمو پیدا کنم! شت 
ز  چت 
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 زیر بار نیم ره و هر دفعه همون جریان مسخره ای رو

تعریف یم کنه که وقتر بچه بودم هم به زور باورش میکردم. 

 .تو هم ... تو گ هستر ایک بهم بگو

 من کیس هستم که بدنیا اومدم تا نذارم اشک تو _

 مهای تو جمع بشه ! واسه هیچکس چون هیچ آدیمچش

ای لوِس   ارزش اشکاتو نداره . یه بار دیگه هم مثل این دختر

 زرزرو گریه کتز اونقدر یم زنمت تا واسه گریه ت دلییل

 .بهتر از گذشته ی کوفتر او دوتا احمق داشته بایسی 

 فهمیدی؟

 نگاهش کردم موهای روشنش یی هیچ نظیم روی شانه

 ه بودند لبخندی زد و مثل همیشه گوشه یهایش ریخت

ز افتاد بلند شد دستش را به سویم کشید و  چشم چپش چی 

 گفت: پاشو حاضز شو بری باشگاه این پری باز زنگ زد از

 یی شعوری تو یم نالید. حتر اگر یم خوای گذشته تو

 ! بدویز و آینده تو بسازی باید حالتو خوب کتز 

 . یم چرخید بلند شدم در رسم هزاران تصمیم

 

 وقتر به باشگاه رسیدم که همه در صف ایستاده بودند و

 منتظر بودند تا سنیس پری بیاید برای تمرین، انرژی باشگاه

ز چند روز گذشته  به رسعت به من منتقل شد از جو سنگی 

 خارج شدم. توی صف دنبال آذین و نیلو یم گشتم باالخره

 م لباسم راپیدایشان کردم به رسعت به سوی رختکن رفت
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ین روی یقه  که شت 
ی

 عوض کردم و لباس کاراته سفید رنیک

 اش با نخ مشیک براق اسمم را به انگلییس گلدوزی کرده

 بود به تن کردم. موهایم را باز کردم و محکم باالی رسم

 بستم، ابروهای پهنم کیم به باال مایل شدند و صورتم

 کیم کشیده تر به نظر یم رسید و دیگرآن گردی

 . صومانه ی صورت مهری را توی آینه نیم دیدممع

ز پریدن سیع یم کردم بدنم را گرم  در حالیکه با باال و پایی 

 کنم خودم را کنار آذین توی ردیف هشتم رساندم آذین

 آهسته گفت: دیر اومدی چرا؟کجا بودی؟

 ..بخدا بخدا رفته بودم امامزاده دعا کنم _

 اسم. انگار ازچشمک یم زنم این حال خودم را نیم شن

 جایی دیگر دارم کیس شبیه خودم را یم بینم و مدام از

 
ی

ز یک ساعت پیش عزای زندگ  خودم یم پرسم تا همی 

 مهری، حال ایک و آینده ی خودت را گرفته بودی حاال به

 جر داری یم خندی؟

 آذین ابروهایش را با ریتم باال داد وگفت: دروغ نگو دروغ

 ... نگو

 مان کرد مثل همیشه موهایصدای سنیس پری ساکت

 فِربلوندش را باالی رسش بسته بود چهره اش توی این

ز از باشگاه که موها را  حالت کیم خشن بود اما وقت رفیر

 را روی آنها یم
ی

 باز توی صورتش رها یم کرد و شال رنیک

 .انداخت خییل مهربان و دوست داشتتز به نظر یم رسید
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ام او خم شدیم، نیلو از   :سمت چپم گفت همه به احتر

 ...تعظیم اونم من که جلوی بابام هم تعظیم نکردم

 ... سنیس پری داد زد : اویز که حرف زد از صف خارج بشه

 نیلو به روی خودش نیاورد و همانطور که انتظار داشتم

 !سنیس داد یم زند: ردیف هشتم نفر چهارم

 نیلو صاف ایستاد و پری با دست خارج از تشک را به او

ون رفت و در پایان نرمش وقتر نشان د  اد با نارضایتر بت 

 هر کس برای انجام تمرین های خاص خودش گوشه ای از

 سالن رفت نیلو باید با پری مبارزه یم کرد. این قانون

ز را نقض کند باید  باشگاه بود. هر کیس تخلف کند یا قوانی 

 مقابل همه با پری مبارزه کند. این قانون استثنا نداشت همه

وی یم کردپذ  .یرفته بودند و پری سالها با جدیت از آن پت 

ز بار وقتر یازده ساله بودم روبه روی پری قرار گرفتم  اولی 

 وقتر از نرمش ها خسته شدم. بعد از دو سه سال

 تمرین،کمربند نارنچی بسته بودم و خیال یم کردم خییل

 حرفه ای شده ام و دیگر به این نرمش های ابتدایی نیاز

 . روی دو زانو نشستم و پری از صف خارجم کرد. وقتر ندارم

 . نرمش همه تمام شد مقابلش ایستادم تا مبارزه کنیم

به های پری را روی شانه ز االن جای ضز  هنوز حتر تا همی 

 چپم احساس یم کنم و صدای فریادهایش توی گوشم 

به هایی 
 ضز
ی
 یم پیچد. هرچند که آن روز توی یازده سالیک

ین وکه خوردم کم ج  ان بود اما فردایش همراه مادر شت 
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 ایک به باشگاه رفته بودم و ایک به محض دیدن پری جلو

 رفت. چهار بار محکم با کف دست روی شانه ی چپش

؟  خانم مریی
 کوبید و داد زد : وحیسی بازیا رو کجا یاد گرفتر

ین دست ایک را گرفت و گفت: عزیزم آبروی بچه رو  شت 

 !بردی

 و کف دستهایش را به نشانه آرامش نشانپری خونرسد بود 

ین به زحمت مهارش  یم داد. اما ایک آرام نیم شد. شت 

 کرده بود و او داد یم زد: از رس در باشگاه آویزونت یم کنم

 !دستت رو بچه ی من بلند نشه  که دیگه

ین و چند نفر دیگر ایک از باشگاه  با وساطت مامان و شت 

ین مقابل پری ون رفت و شت   که هنوز مثل لحظه ی  بت 

 اول آرام بود ایستاد و گفت: این بچه رو یی پدر بزرگ

 !کردیم خانم

 و نفهمید که این کلمه یی پدر تا امروز هم دست از رس من

 برنداشته و هنوز دارد یک جای قلبم را خراش یم دهد بعد

 :یی توجه به من که کم مانده بود اشکم رسازیر شود گفت

 زپرورده ست زندگیمونو پاشبهش حساسه ایک ! نا

 گذاشتیم. فرستادیمش اینجا بتونه از خودش دفاع کنه

 دلمون سوخت که کتک خورده و با بدن کبود برگشت خونه

 اگه یم دونید استعداد نداره به ما بگید یم بریمش جای !

 ! دیگه اما کتک نه

ین و مامان رفتند. سنیس پری نگهم داشت و برایم  شت 
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 شگاه یعتز قانون یعتز انضباط یعتز توضیح داد که با

 سکوت و تحمل رنج ! و بعد از آن بارها مقابلش ایستادم

 مبارزه کردم هر وقت خسته شدم هر وقت بریدم هر وقت

 کم آوردم و گفتم: تمام ! هر وقت شوجز ام گرفت و

 خواستم صف منظمش را به چالش بکشانم هر وقت گفتم

 ! نیم تونم

 ود تمام تکنیک های دفایع کهمقابلش ایستادم وبا وج

به ی پایش روی شانه ی چپم  آموخته بودم بازهم چهار ضز

 نشست و صدای فریادهایش را شنیدم که یم گفت : بگو

 ... یم تونم ... یم تویز یم تویز 

ی گرفت به های شدت بیشتر  هر چه بزرگتر شدم این ضز

 ایک و کم کم به جایی رسیدم
 اما دیگر کیس نفهمید حتر

 یدم یم خواهم به جای هر کیس باشم که مقابل پریکه د

 .یم ایستد و با او مبارزه یم کند

 تمرین تمام شد. به رختکن رفتم یی جهت دلم یم خواست

 جای نیلو با پری مبارزه یم کردم. هر سه نفر از باشگاه

 خارج شدیم، آذین مبارزه ی پری و نیلو را دستمایه خنده

 بوستان برسم نیلو کوله اش راکرده بود من عجله داشتم به 

ی بگو ز  ! به طرفم پرت کرد و گفت: یه چت 

 . جر بگم؟ کار دارم باید برم _

 . تا میدون که هستر در خدمتم _

 کوله اش که توی دستم مانده بود را به هوا پرت کردم آذین
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 ! آن را گرفت و گفت: بچه ها یه جا پیدا کردم بریم مبارزه

 .نمیام یم ترسم وحیسی ان نیلو گفت : من زیرزمیتز 

 تو جر محبوب؟ هستر یا نه ؟ _

 نیلو با خنده گفت: ول کن اونو خون از دماغش بیاد خاله

 . ش میاد از رس در باشگاه آویزونت یم کنه

 آذین کوله ی نیلو را به هوا پرت کرد و اینبار به پرس جوایز 

 خورد کیم نگاهمان کرد دنبال حرفز یم گشت که

 .با لبخند گفتم: عذریم خوام آقانگاهش کردم و 

 پرس یی حوصله از ما عبور کرد نیلو و آذین هر دو با هم

ز اوووووووعذر یم خوام آقا  !گفیر

 نزدییک میدان از هم جدا شدیم. نیلو و آذین در یک خیابان

 یم کردند.تا آن روز نه من به خانه ی آنها رفته بودم
ی

 زندگ

ز و نه آنها راه خانه ما را بلد بودن  د همه دوستر ما در همی 

ز چند ساعت باشگاه و نیم ساعت پیاده روی  مست  بود همی 

ون یم رفتیم . اما دیدارهایمان  تا میدان گایه هم با هم بت 

 هیچ وقت به خانه کشیده نمیشد حتر برای تولدهایمان یک

 جای دیگر را در نظر یم گرفتیم و این قانویز نانوشته میان

 .من و آنها بود

 مهایی بلند به سوی بوستان راه افتادم و مدام حرفهایی با قد

 که یم خواستم بزنم را مرور یم کردم او نشان داده بود یم

هایی 
ز  تواند مشاور خویی باشد اینبار هم شاید با شنیدن چت 

 که مهری گفته بود یم توانست راهنمایی ام کند. شاید
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ی

 همانطور که به من شهامت داده بود تا وارد زندگ

ز ازخص  وض مهری شوم یم توانستم راه های فراتر رفیر

 .آن خاطرات کهنه را هم نشانم بدهد

 باالخره به بوستان رسیدم. خورشید داشت غروب یم کرد و

 پرتو نارنچی اش همه ی رنگهای بوستان را تحت تاثت  قرار

 داده بود. هوا خنک تر از ساعتر پیش بود و شاید ساعتر 

 بودم بعد مطبوع تر هم یم شد. 
ی

 نزدییک نیمکت همیشیک

 که دیدمشان، راهم را به سمت درخت های شمشادی که با

فاصله روبه روی نیمکت بودند کج کردم و پشت شاخه 

 های

ز پناه گرفتم و دقیق تر به او نگاه کردم حتما فلور بود که  ستی

 .در کنار کیارش آن تصویر عاشقانه را ساخته بود

 حرف زده بود اما من جدی با این که درباره ی فلور زیاد 

ز   اش نگرفته بودم. همیشه خیال یم کردم ییک از همی 

هاست که توی پارک دیده ام  .دختر

 زیبایی ست
اف یم کردم فلور دختر  .باید به خودم اعتر

 ظاهرش با بقیه دوستهایش که توی بوستان یم دیدم فرق

 داشت و نگاه کیارش هم به او جور دیگری بود. به هر حال

 ز بعد از یک ماه دوستر با کیارش حضور فلور کنار اوآن رو 

 همه تصوراتم را خراب کرد. برگ شمشماد را محکم الی

دم و به زحمت از شاخه جدا کردم لبهایم را  انگشتهایم فرسی

د و در قلبم اتفافر دردناک افتاد که به دیدن فلور و باور  فرسی
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 .وجودش ربط مستقیم داشت

********** 

ز تکیه دا  ده لرزش شانه هایم کمک یم کند باور کندبه مت 

 بیمار شده ام توی چشمهایش نگرایز عمیقر را یم بینم که

؟ زنگ  کمتر اتفاق افتاده بروز بدهد. یم پرسد: بریم دکتر

 بزنم ییک بیاد تو خونه ؟

 !نه _

 جر شد آخه خوب بودی رفتیم فرودگاه اونجا یه کم _

 . رنگت پریده بود اما بازم خوب بودی

 ند قدم به جلو بریم دارد پشت دستش را روی پیشایز امچ

 :یم گذاردو یم گوید: به فکر خودت نیستر هزار بار گفتم

 ... هیچر تو این دنیا از سالمتر خودت مهمتر نیست

 هزار بار گفته بودهمیشه همه وقت هایی که به فکر فرو

 ... رفته بودم تا

د و یم گوید: بلند شو بش ز عزیزممچ دستم را یم گت   ....ی 

 . نیم تونم _

ی _ ز  یم تویز بلند شو یه کم حرف بزنیم ! دلت از چت 

 گرفته؟

س فقط یه کم حالم بده _  نه، خواهش یم کنم اینقدر نتر

 نیم دونم بدنم یم لرزه خسته ام و یم خوام ... یم خوام

 . تنها باشم

ز یم اندازم. دستش را جلو  کیم نگاهم یم کند رسم را پایی 
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 موهایی که توی صورتم ریخته را عقب یم زند ویم آورد 

 یم گوید: حتر منم نباشم؟

 هولم یم دهد وسط برزخ و زل یم زند توی چشمهایم تا

د بغض یم کنم نیم دانم این بغض  جواب سوالش را بگت 

 آمده تا حواس او را پرت کند یا واقعا یم خواهم گریه کنم

 صدایم یم لرزد. یم گویم: اصال اینطور که ت
ی

 و یم گ

 !نیست عزیزم

 بلند یم شود. دلخور شده. این را یم توانم از چهره اش

 بخوانم. حتر از نوع بلند شدنش و فشاری که با انگشتهایش

 به زانوها وارد یم کند. سیع یم کنم به تردیدش توجه

 نکنم. به حیس بدی که به او داده ام یی تفاوت باشم و

 یم دارد را نادیده قدمهای آهسته ای که تا نزدیک در بر 

م . گردنش را یم چرخاند و از باالی شانه اش نگایه  بگت 

ه بازی درآورده و در را  به من یم کند، دستش روی دستگت 

 باز نیم کند . باالخره با همه ی تعلیل که به خرج یم دهد

ز کشیده یم شود و او یم رود ه به پایی   .دستگت 

 مانم صدای درخودم را روی تخت رها یم کنم منتظر یم 

 خانه را هم بشنوم اما قبل از آن صدای او در گوشم یم

 نشیند: هر ساعتر از روز یا شب بود فرفر نداره فقط زنگ

ی از این حال بدش یم دونید به ز  بزنید که بیام و اگه چت 

 !من بگید

 هیچر نشده آخه که بخوام بگم با تو اومد فرودگاه _
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 ب
ی

 . د مریضز بودبرگشت، تب کرد. کال این از بچیک

 یم توانم عالمت سوالهای توی چشمش و تردیدش برای

ز یا ماندن را تصور کنم. باالخره خداحافظز یم کند  .رفیر

 . ایک به اتاقم یم آید و یم گوید: باهاش حرف بزن

 فروش خونه جر شد؟ _

ی تو این اوضاع ؟ _ دم آقای ملیک ویل کو مشتر  ستر

 چه اوضایع؟ _

 نبود شما قرسی مرفه از این مسائل اوهو ببخشید حواسم _

ید؟  پیش پاافتاده یی ختی

 .ایک اذیت نکن . اومدن خونه رو دیدن که _

! طرف سه تا بچه داره هر _ ز  بله ویل توان مالیشو نداشیر

 سه تا محصل فقط کیس که تو وضعیت اون باشه یم فهمه

 ! این یعتز جر 

 ندارهیم آید روبه رویم یم نشیند و یم گوید: هیچر ثبات 

ز یم گن رفته  همون وقتر که آدم فکر میکنه کشیده پایی 

 .باال

 چیکار کنیم پس؟ _

م _  . نیم دونم پیگت 

 . دیر نشه ایک _

 یم خندد چشمهایش ریز یم شودو گوشه ی چشم چپش

ز یم افتد رسم را روی پایش یم گذارم و یم گویم  :چی 

 چکار کنم ایک؟
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 ه ! گفتم یا نگفتم؟یه روز بهت گفتم به آدما دل نبند بچ _

 یه قدم که اومدن آدما رو از دور نگاه کن گفتم 

 جلو دو قدم برو عقب. آدما وقتر زیاد بهشون نزدیک بیسی 

 عجیب غریب یم شن نیم فهیم خوبن ! بدن؟ گوش

 !ندادی محبوب

 !دل نبستم _

 این دیگه بدتر دل نبستر و همه مون رو انداختر تو _

 ! هچل این پرسه

 ! خته منو! یا اگر شناخته هیچر نگهشاید نشنا _

 داری با این حرفا به خودت جون یم دی ؟ یم خوای _

 . من برم رساغش؟ یم خوای برم حرف بزنم

؟ _  چه حرفز

 با اونش کار نداشته باش حرف بزنم به شیوه ی اون اگه _

 . نفهمید شیوه ی خودم

 ! نه ایک نه _

و ببینم ! قول بلند یم شود. یم گوید: نیم تونم غم وغصه ت

 !بده اگه رفتیم محبوب خودم بیسی 

 قول یم دم فقط منو از اینجا بتی قبل از این که آبرو _

 . ریزی بشه

 ! یم برمت _

 یم رود نیم دانم واقعا یم خواهم بروم یا نه ! یم خواهم

 فرار کنم اما نیم دانم بعد ازاین فرار چطور یم خواهم
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 کنم . هیچ برنامه ای برای بع
ی

 د از این فرار ندارم حاالزندگ

ز مهم است که بروم دور بشوم . اما هنوز نرفته  فقط همی 

ز تنگ شده حتر برای بوی گلهای مارتا  . دلم برای همه چت 

****** 

 :دوباره با ایک رفته بودم تهران گردی ! ایک یم گفت

 تهران گردی همه دردهای آدم رو خوب یم کنه ! اصال آدم

 داشته ! ایک یم گفت: زن نباید یادش یم ره که چه دردی

ه بشن نباید بشینه باید حرکت کنه  بذاره دردها بهش چت 

 ! زن آفریده شده واسه حرکت

 ایک یم گفت: مرد صد سال هم یه جا بشینه آب از آب

 تکون نیم خوره اما زن با یه روزشم از پا یم افته در و

ز بهش  ... دیوار حمله یم کیز

 یم شد و من به آدمها نگاهصدایش توی موزییک تند گم 

 یم کردم و به ذهنم رسید همه ی آدمهای توی خیابان زن

 هستند. زن های چاق، زن های الغر، کوتاه، بلند، همه شان

 داشتند تند تند راه یم رفتند. انگار از ترس یک هیوالی

 . هولناک رس به خیابان گذاشته بودند

 رشوندست کشیدم صدا را قطع کردم و گفتم: تو خواه

 !نیستر 

 جا نخورد لبخندی گنگ روی لبش نشست و گفت: باور کن

ز روزی رو کردم که چطور باهات  به اندازه سنت فکر همچی 

وع کنم. خیابون هم جای  حرف بزنم جر بگم از کجا رسی
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 خویی واسه حرف زدن نیست بریم یه جا؟

 کجا؟ _

 بریم یه جا نیم پرسم _
ی

 تو بچه ی متز اما بهم بیک

 . امدنبالت می

 . منم یه وقتر اینجوری بودم _

 تو رو جای بد نیم برم من، شاید خییل هم خوب نباشه _

 .اما جای بدی هم نیست

 .شانه باالانداختم و گفتم: بریم

 کم کم از مرکز شهر دور شدیم، به خیابان های خلویر 

 .رسیدیم که کمتر به آن پا یم گذاشتیم. کاری آنجا نداشتیم

 .ز امنیت و سکوتش خوشمان نیم آمدو راستش خییل هم ا

 یکبار ایک گفته بود: زیر سکوت باال شهر یه جریانه که هیچ

 دوست ندارم واردش بشم. جایی را که ایک دوست نداشت

 من هم نیم توانستم دوست بدارم و حاال هم نیم دانستم

 ایک چرا مرا به این منطقه آورده. کوچه هایش را از بر بود و

 ها را یم شناخت. انگار آنقدرها هم که انگار همه آدرس

 همیشه گفته بود بدش نیم آمد و برخالف تصورم بارها از

 . آن خیابان ها عبور کرده است

 باالخره به مقصد مورد نظر ایک رسیدیم. توی کوچه ی

 
ی

ز را متوقف کرد و به در سه لت بزرگ  فریع بارییک ماشی 

ه شد! دیوارها با   سنگ مرمر که روبه روی کوچه بود خت 

 که
ی

 سفید پوشیده شده بود و گیاهان خوش آب و رنیک
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ویز خانه  مشخص بود تازه شسته شده اند زیبایی نمای بت 

 را دو چندان کرده بود کیم از نمای داخیل ساختمان را یم

 دیدم. مثل یک کوشک کوچک با کنگره هایی که آدم را

 اتیاد قلعه های اروپایی یم انداخت. دلم یم خواست جزیی

ی از ساختمان را ببینم. مثال پنجره هایی که شاید
 بیشتر

 حاال باز شده بود و پرده های حریری که باد یم خواست

دشان . ایک گردن کشید رسش را باال داد و رژ  همراهش بتی

 را محکم روی لبهایش کشید تا رسخ تر شوند و دوباره رس

 !جایش برگشت تکیه داد و گفت: من خواهرشون نیستم

 طرفش برگشتم و دوباره به آن خانه نگاه کردم، از ذهنم به

 گذشت ممکن است خانه ی ایک باشد؟ بعید نبود ایک از

ون آمده باشد. هیچ وقت نیم توانست مثل  این محله بت 

ین گذشته ای تلخ و پر از فقر داشته باشد. او  مهری و شت 

 دانشجوی انرصافز پزشیک بود دوباره نگاهش کردم نفس

ون داد و گفتعمیقر   :بت 

 یه شب تو پارک عالف بودم کالفه و بدبخت، رسگردون، _

 از همه جا رونده، حوصله م رس رفته بود تو اون اتاق بیست

ی که شش ماه بوی گند فاضالب و دیوارهای لک زده  متر

ون اما یی هدف، خب من  ش رو تحمل کرده بودم . زدم بت 

 چه هدفز یم تونستم داشته باشم؟

 من خودش شانه باال انداخت و ادامه داد: یهوبه جای 

 صدای گریه شنیدم صدای یه بچه و یه زن گنده ! مهری
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 بود یه گوشه نشسته بود گریه یم کرد. تو هم تو بغل

ین بدجور کالفه شده بود چشماش پر اشک ین . شت   شت 

یس، جا ، نتر  بود اما خاصیت رهتی بودن اینه که گریه نکتز

، بقیه رو دلدا  ری بدی وقتر همه کم اوردن رسپانزیز

ه بیسی به هدف. حتر اگه هدف تو سیایه  بیاستر و خت 

 ! شب گم شده باشه و هیچیک جز تو اینو ندونه

 !رفتم جلو گفتم: چشه بچه ؟

! اینقدر یی 
 پشت دستم رو گذاشتم رو صورتت تب داشتر

 پناه و بدبخت بودن که اصال مقاومتر نکردن منم از خدا

 تم بردمشون خونه! درسته یم گم اتاق بیستخواسته برداش

ی کپک زده ویل خونه م بود . کتابام توش بود. سقف  متر

 داشت. یم شد خوابید. حتر اگر هر چهارتامون، خودمون رو

 زیر یه پتو جا یم کردیم، بازم خونه بود یم شناختم آدمایی 

ز   .که همونو هم نداشیر

ین خوابیدن و من تا صبح تب تو ر  ز مهری و شت   و پایی 

 اوردم. روز بعد هم چند تا از کتاب های نایابم رو برداشتم

 بردم انقالب فروختم. خییل زحمتر نداشت. همه یم

ز کتابا رو. نیم دونم چرا این خریت رو کردم تا اون  خواسیر

 کشیده بودم اما حاضز نبودم دست به
ی

 شب خییل گرسنیک

 . کتابام بزنم

 تابا و گوشواره هامو اماهمه چیمو فروخته بودم اال مبل و ک

ی که به ذهنم رسید فروش کت ز  . با بودااون صبح تنها چت 
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 بوی کباب و اومدن مهمون ناخوونده صاحبخونه مو کفری

 ...کرد

 خندید ردیف دندان های سفیدش میان لبهای رسخ دیدیز 

 شده بود خنده ی پرفکری بود، پراز خاطره ی بد، آهسته

ونمون کرد نا  مرد اگه میدونست خونه ی زنگادامه داد : بت 

ز   زده ش چقدر تو رسنوشت سه تا زن تاثت  داره همچی 

 غلظ نیم کرد. نیم دونم شایدم یم کرد شاید براش مهم

 نبود اصال و فقط فکر سه ماه اجاره ی عقب مونده بود و

 متز که هر روز با التماس وقت گرفته بودم، حاال با کباب

 . برگشته بودم خونه

ز مبیل که یم بیتز وسیله ی ب  .ا ارزیسی که نداشتم جز همی 

م. بقیه کتابا هم بردم  قبول کرد برام نگه داره تا برم بگت 

 انقالب اونایی که منبع بود رو به قیمت خویی بردن بقیه رو

وع شد  .حراج کردم . مصیبت از همونجا رسی

 

 فکر کن زمستون ومن و دو تا زن یی دست و پا که نیم

 مدن و نیم دونستم چرا نیم تونم ولشوندونستم از کجا او 

 کنم و یه بچه ی درب و داغون و مردیز که نیم دونم اون

 شب چطور جسارت کرده بودم و بغلش کردم در حایل که

ه  .هر دقیقه منتظر بودم بمت 

 بچه ی نزاری که ایک یم گفت من بودم احساساتم به

 توی غلیان افتاد، یم خواستم حرفز بزنم که پیدا نیم کردم
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 جای خودم جابه جاشدم نگاهش کردم الیه شفافز 

 چشمهایش را براق کرده بود و لبخند نصفه نیمه ای روی

ز آینه ی جادو بود و او  لبش مانده بود. انگار شیشه ی ماشی 

 را به گذشته یم برد. همانطور که نگاه یم کرد برایم از آن

 .:...روزها یم گفت

 بایی که آموزیسی یمیه فکر احمقانه به رسم زد تو ش _

 رفتیم بیمارستان و کشیک بودیم؛ یم دیدم خانواده هایی 

 که واسه مریضشون توی سالن، نمازخونه یا حتر حیاط

ز رفتیم بیمارستان ! مثال همراه مریض  بیمارستان یم شییز

 . بودیم

 آخ چه یخبندویز بود تو راهروهای بیمارستان انگار رسدی

 ق ها مرده بودن و آه رسدنفس همه آدمایی که تو اون اتا

 همه مریضا یم خورد تو صورتم و دلم بدتر از دستام یخ

منده همه جر بودم از خودم و ، رسی
ی

مندگ  کرده بود از رسی

 خییل بده
ی

مندگ  گذشته م گرفته تا تو و آینده ت! رسی

 محبوب، انگار پوسته ی آدم ترک بریم داره و یم ریزه و از

 یه آدم دیگه یم 
ی

مندگ وندل اون رسی  . زنه بت 

 چه مدت بیمارستان بودیم؟ _

 زیادنبود یه روز فهمیدن و از حراست بیمارستان اومدن _

ون کردن ونمون کردن. بدجور بت   . بت 

 
ی

مندگ  .انگار یک بار دیگر پوسته اش شکافته شد از رسی

 :آهسته گفتم
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! داری دروغ می
ی

 ایک خیال میکنم داری برام قصه یم گ
ی

 ! یک

 . ذشته ت ویل بسه دیگهباشه نیم پرسم از گ

 برگشت نگاهم کرد. چشمهایش پر از اشک شده بود، اشیک

 که نیم ریخت دلم یم خواست انگشت کنم توی چشمش

ون بکشم. آن اشکهای جمع شده توی چشمش  اشکها را بت 

 داشت خفه ام یم کردآهسته گفت: رفتیم ترمینال ، خب

ی مخقز شد اما شانس بد ای  ناونجا یم شد مدت بیشتر

 بود که همه جور آدیم اونجا پیدا یم شد! یه نگاه تو

ز یم فهمن چکاره ای. یم فهمن آواره ای یا  چشمت کیز

ون یا از  مسافر، یم فهمن از کنج امن خونه ت زدی بت 

ون. خب ما هم زن  راهروی رسد بیمارستان پرتت کردن بت 

 اون آدمای ناجور آدمایی بودن که
ز  بودیم، جوون بودیم، بی 

ز به بهای یه شب  .... جا خواب رو یم فروخیر

 ! بگذریم از این قسمت _

 تو هم مثل من اهل فراری ؟ _

 فرار کردی؟ _

 اون روزا از ترمینال فرار کردم و به خودم گفتم مگه _

ف من به این راحتر به دست اومده که به این راحتر از  رسی

که: درسته د زدم ، فحش دادم ، نفرین کردم  دست بره؟ دا

 !م ویل هنوز دختر فالیز اما هآوار 

 دختر گ؟ _

ستون _  ! رفتیم قتی
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؟ _  جر

ز دوکلمه  برای منحرف کردن ذهن من از گذشته اش همی 

 کافز بود. سکوت کرد انگار داشت کلمات را جابجا یم کرد

ین شکل حرف بزند  :تا به بهتر

 دیگه تو شهر جا نداشتیم؛ تو شهر موندن پول یم خواست

 ا نداشتیم و رفتیم حاشیه! منتیه چونجا یم خواست که م

 اون زمان هر سه مون از جای شلوغ و آدمهای ناجورش

 یم ترسیدیم زیاد نموندیم و به پیشنهاد یه آدیم که نیم

 ! شناختیم رفتیم یه جای دور افتاده

 . برگشتم نگاهش کردم و او با خنده ادامه داد: مجبور بودیم

ز اونجا رفت و آمدی نداره  .یم گفیر

 غروب بود که رسیدیم و هوا رسد! درست وقتر که راننده

ستون قدییم  وانت کرایه شو گرفت و رفت فهمیدیم یه قتی

وکه که وسطش یه اتاقه ، معلوم نبود آخرین بار گ  و متر

 .بهش رس زدن

 در اتاقک رو که باز کردم بوی نم خورد تو صورتم و یه

ز اومد رو سینه م راه نفسمو بست ،   با بغض بههوای سنگی 

 شش تا پله ای که با شیب تند به ته اتاقک یم رسید نگاه

ی که دورش چند تا گلیم بود و روش پارچه  کردم به قتی

ز مثل شبح یه آدم تو خودشون مچاله شده بودن  های ستی

... 

. تن ز ین هم خونه تازه مونو ببییز  کنار رفتم تا مهری و شت 
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 ای به هملرزون مهری که یی اراده بهم یم خورد و صد

 . خوردن دندوناش منو هم به لرز انداخت

ین تو رو م  .امحکم چسبیده بود و یم گفت: من نمیشت 

 و من بدبختر از اون دوتا بودم چون به این اطمینان رسیده

ز داخل اون گودال هیچ رایه نداریم  بودم که جز رفیر

بالی لشکر شکست  میخواستم قوی باشم یم خواستم ستر

 ا باشم اما منم ترسیده بودم. بدنم مور مورخورده ی این زنه

، ز ، صدای تلقی  ز ها، صدای شهادتی   یم شد و صدای قتی

 ...صدای نوحه، صدای زوزه، نفسمو رسد کرده بود

ز و تو گور خوابیدن  یاد همه آدمایی افتادم که از دستم رفیر

 آخ آدمایی که تو گور خوابیدن ساکت و یی صدا یی این ...

ز   یی این که کیس نصف شب رس کنه که کیس رو صدا کیز

شون و واسه شون یه قطره اشک بریزه  !تو قتی

 پامو رو پله ی اول گذاشتم یم خواستم قوی باشم و اون

 دونفرم دنبال خودم بکشونم روی پله ی دوم دیگه از اون

ی نبود یم لرزیدم، انگار ییک منو یم کشید  جسارت ختی

ز و ییک با زور یم خواست همونجا با  الی پله ها نگهمپایی 

 م و منو کشید تعادلم ازبازو داره. مهری چنگ زد به دوتا 

خوردم و افتادم. پاهام رو پله ها آویزون بود  دست رفت. رسر

ز چند دقیقه پیش که یم خواستم  از همی 
 وته اتاقک سیاهتر

ز برم ... دست و پا زدم و سیع کردم خودمو بکشونم  پایی 

 . دیگه قوی نبودم. دوتا چشمباال اما جویز برام نمونده بود 
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ز کشیدنم ه توی سیایه بهم زل زده بودن و واسه پایی   خت 

ین  باهام دست و پنجه نرم یم کردن ... مهری و شت 

ون ... هر سه وحشت زده بودیم تکیه دادیم به  کشوندنم بت 

 دیوارهای خشتر اتاقک و با چشمهای خیس و وحشت زده

ز یم خواستیم فرار به هم نگاه کردیم هر سه مون از یه  چت 

 کنیم از ته اون اتاقک سیایه که انگار اگر پا یم ذاشتیم

 ! داخلش یم شد تقدیرمون

 نوزدهم

 اون شب، این ما نبودیم که تصمیم یم گرفتیم. رسما و یی 

 وسط اون برهوت یی رحم بود که
ی

 پنایه و درماندگ

 .تقدیرمون رو به ته اون اتاقک پیوند یم زد

 ا ترس تارییک و یی رسپنایه یا لرز تو هرسوز رسما بود ی

 جر بود،مهری رو وادار کرد تن بده به اون اتاقک و فقط به

 این فکر کنه که سقف و دیوار داره و بچه شو از رسما

ز  محافظت یم کنه  وحشت عبور از اون پله ها وقت پایی 

ز از هر پله ای تو جونمه!   ! و تا صبح زل زدن بهرفیر

 و درشتر ازشون آویزون بود سققز که چشمهای ریز 

 چشمهایی که بعضیا آشنا بودن بعضیا غریبه .... نشستم و

 پاهامو تو شکمم جمع کردم نیم خواستم نگاه کنم اما رو

 همه ی اون مرده ها
ی

 دیوارهای اون اتاقک انگار رد زندگ

 نقش بسته بود . لکه های زرد رطوبت آدمهایی رو ساخته

 ! ن کرده بودمبودن که من یه جای ذهنم دف
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 باید حرف یم زدم باید با ییک حرف یم زدم برگشتم به

 مهری نگاه کردم تو خودش جمع شده بود. رسش رو

 چسبونده بود به زانوهاش و صدای دندوناش رو یم شنیدم ،

ین برعکس ما انگار مرده بود شایدم خودشو به  اما شت 

 مردن زده بود. دراز کشیده بود و ساعدش رو روی چشماش

 گذاشته بود و تو یه دست دیگه ش یه تسبیح بود که چند

 باری قبل از اونم دیده بودم باهاش ذکر میگه .... تو رسم

 ...دنبال یه ذکر گشتم و یی پناه تر از همیشه گفتم: مامان

 این ذکر بچه ننه هاست دوباره گفتم : مامان... مامان

 ...مامان

 تمرگ دیگهودلم لک زد واسه این که بشنوم یم گه: ب

 ... اذون صبح شد و من بام بگم مامان مامان

 تازه پلکام رو هم افتاده بود که مچ دستم یخ کرد. اگر اون

 دیوار پشت رسم نبود عقب عقب تا آخر دنیا یم دویدم از

 .اون وحشتر که به جونم افتاد. چشم باز کردم. مهری بود

 شخم شده بود روی صورتم، با موهای پریشون و از صورت

فقط سفیدی چشماش پیدا، با لحن خواب زده ای 

 نفسهاشو

ین فرار کنیم ... بیا بخاطر  ریخت تو صورتم و گفت: شت 

 محبوب فرار کنیم ... این قتی داره منو یم ِکشه داخل ... بیا

یم برم تو و محبوب رو یم دم دست یاور و تنهایی 

م ین این قتی ... شاید ... این قتی پت   .... ردهبرمیگردم... شت 
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 گلوم از توهیم که مهری داشت کلمه به کلمه تو رسم فرو

 یم کرد خشک شده بود. دستشو گرفتم و فقط تونستم بگم

 .یم ریم

سیدم و به روش نیاوردم که بدونم بیدار  هیچ وقت ازش نتر

ین رو یم گرفت. وقتر نشست با  بود یا تو خواب رساغ شت 

 ...فشار شونه هاش گفتم: بخواب صبح یم ریم

 خودم هم سیع کردم بخوابم واسه این که دیگه اون

 دیوارها رو نبینم و چشمها بهم زل نزنن. رسمو بردم تو

 سینه ی تو بهت پناه بردم محبوب ! تو رو بو کردم یه

 جوری که آدمو بچه شو بو یم کنه. رسمو رو قلبت گذاشتم

 ... تا صدای زنده بودنتو بشنوم

 . و فکر کردم دیگه هیچ روزیصبح فرار کردیم از اونجا .. 

 برنیم گردم. فکر کردم آخه گ باور یم کنه ما چهارتا یه

 شب تا صبح روی قتی یه مرده خوابیدیم ! اما حاال یه نگاه

 که به اخبار میکنم یم بینم چقدر شانس داشتیم که همون

 !یه شب بود و تو اتاقک نه ته یه قتی واقیع

 
ی

ز در همه زندگ یمعده ام برای اولی  ز   به سوزش افتاد و چت 

دم  به سمت گلویم هجوم آورد دستهایم را روی شکمم فرسی

 و به جلو خم شدم براثر فشار همه خون بدنم توی رسم

 جمع شده بود و احساس یم کردم یقه ی لباسم دارد خفه

 ام یم کند و گردنم را یم خراشد. دستش را روی شانه ام

 رسم را باالحس کردم فشار کوچک انگشتهایش باعث شد 
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؟ م رس خم کرد و گفت: گریه یم کتز  بگت 

ی که به ذهنم یم رسید را به زبان ز  صورتم داغ بود تنها چت 

 ایک
ی

 ! آوردم : دروغ یم گ

 کاش دروغ یم گفتم اما راست بود من اگه قصه پرداز خویی 

 بودم حالم این نبود یه قصه ی قشنگ یم بافتم واسه

 . نجات زندگیم که اینجا نباشم

 بعد از اون شب جر شدیم؟ _

ز  _  بعد از اون شب قسم خوردم دیگه هیچ وقت زیر زمی 

 نخوابم! دیگه تو بیمارستان و ترمینال و پارک پرسه نزنم

 قسم خوردم دیگه نذارم پاهات اونقدری الغر بشه که نتویز 

! برگشتیم شهر  !روشون بمویز

ه به چشمهایش نگاه کردم و  شد خت 
 سکوتش که طوالیز

ز برن دنبال کار تواو گف ین یم خواسیر  ت: مهری و شت 

ز که ز یا آدم ترو تمت 
 خونه ها ویل نشد یا معرف یم خواسیر

ایط هیچ کدوم رو نداشتیم ... مجبور شدیم یه  ما تو اون رسی

ایی واسه ست  کردن شکممون برداریم از مغازه ها... اه
ز  چت 

 یم مردیم بدبخت
ی

 اینطوری نگام نکن داشتیم از گرسنیک

 یم گرسنه بودیم ... نه کیس گدا حسابمون یم کرد کهبود

، نه کیس بهمون کار یم داد  بهمون پول بده ازفرط جوویز

 و یی ریختر ... یا باید یم ذاشتیم تو
ی

 از فرط شلختیک

ی و بعدم خودمون یا  .... بمت 

سنگ های مرمر خانه چشم دوخت من هم به  برگشت به
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 آنسو

 :تچرخیدم و زمزمه اش در گوشم نشس

 اون شبا هرجر بود گذشت اما گایه میام اینجا به این خونه

ز این خونه ها  ها نگاه یم کنم با خودم فکر یم کنم رو زمی 

ی نه بیشتر ! دو هزار  چند قتی یم شه حفر کرد؟ قتی یه متر

 تا ؟ سه هزارتا ؟ چند تا قتی میشه در اورد که آدمای زنده

ز نه داخلش ! حرصم یم گت    کیز
ی

 ه محبوب دلمروش زندگ

 یم خواد یه لشکر بشم و حمله کنم بهشون اما یم بینم من

 فقط یه زنم ! یه زن که لشکرش تو این دنیای هرگ هر

 .گ از قبل شکست خورده ست

 بعدش چیکار کردین؟ _

 کیم نگاهم کرد چشمهایش پر از اشک بود از سوالم

 پشیمان شدم آهسته گفتم: من کار پیدا یم کنم مگه نه؟

 ید ایک از همه ی مسائل دنیا برایم مهم تر بود لبخندتای

 ناتمایم کنج لبش نشست آخرین نگاهش به آن خانه عمیق

 تر از آن بود که باور کنم فقط یم خواهد محاسبه کندروی

 زمینش چند قتی یم شود ساخت! آهسته گفت: بریم؟

ز را روشن کرد گفتم: خونه ی  منتظر پاسخ من نماند ماشی 

 ! ه ایک! همون بسه برامونما هم قشنگ

 یم دیم و کیف یم کنیم ! گور بابای این آره بابا قسطشو  _

 !سنگای مرمر و در طالکوب

***********  
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؟  آذین آمد کنارم نشست و گفت: نیلو که جا زد تو جر

؟ _  من جر

ز یه بار _  !بیا بریم دیگه تو رو خدا همی 

 به مبارزه کجا بریم آخه؟ چرا دیوونه شدی تو؟! ما رو چه _

ز یه خونه رو از نزدیک ندیدم  ! زیرزمیتز من تا حاال زیرزمی 

ز یه خونه نیست یه جای  خندید و گفت: حتما که زیر زمی 

 !خییل بزرگه ترس نداره پر آدمه

 تو دیوونه شدی این حرفا به گوش پری برسه هر دومونو _

ون از باشگاه، دیگه نیم ذاره از جلو درش  پرت یم کنه بت 

 !یم یم فهیمرد بش

ز دان یک _  این همه اینجا بودی جر شد؟هنوز گت  گرفیر

 !هستر 

مش _  ! یم گت 

فت کنه اینو بفهم _  ! نیم ذاره پری نیم ذاره کیس پیرسی

 اگه نیم خواست بذاره پارسال رس انتخایی استان اینقدر _

 !کمک نیم کرد قدرنشنایس نکن دیگه آذین

 ! وع یم شهنیلو صدایمان زد و گفت: تمرین داره رسی 

 مبارزه داشتیم باید برای مسابقات انتخایی باشگاه آماده یم

 شدیم . یم خواستم هر طور شده انتخاب بشوم، یم

خواستم به اذین ثابت کنم پری آنطور که فکر میکند 

 .نیست

 دو به دو ایستادیم اول با نیلو مبارزه کردم بعد ییک ییک
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 . جایمان عوض شد

 ه دور تشک نشستند و پری نفرایر بعد از تنفیس کوتاه هم

 که باید مبارزه یم کردند را صدا زد: گروه پنجم من و آذین

 بودیم .مقابلش ایستادم ،آهسته گفت: اگه من بردم باید

 !بیای زیر زمیتز 

ی _  ! نیم ذارم بتی

وع شد حتر فکرش را هم نیم  مبارزه با سوت پری رسی

 یغش کهکردم آنقدر ناشیانه دستش را ستر کند صدای ج

 توی سالن پیچید. اول پری و بعد نیلو جلو آمدند رنگ پریده

 !نگاهشان یم کردم پری گفت: شکست

 . وای بلندی گفتم و به سوی رختکن دویدم

 نیلو پشت رسم آمد و گفت: حواست کجاست؟

 لباسم را عوض کردم نیلو مانتو را روی همان لباسها انداخت

د وو مانتوی آذین را برداشت پری باشگا  ه را به ارشد ستر

 به بیمارستان رفتیم
ی

 .همیک

 توی راه به ایک پیام دادم : دست آذین رو تو مبارزه

 !شکستم

؟  چند دقیقه بعد زنگ زد و پرسید: کجایی

 !تو راه بیمارستانم، بیا ایک _

 ! آدرس رو بفرست ببینم _

 تماس را قطع کردم در حال پیامک کردن آدرس برای ایک

 !: با این وضع میای باشگاه چکار؟بودم که پری گفت
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 من؟ _

 آره تو که تمرکز نداری باشگاه نیا ... حاال یم خوای _

 جواب باباشو جر بدی؟

ین نقطه ضعف من است بابا  !پری نیم دانست این بزرگتر

 ... بابای آذین یم آمد و من

 به بیمارستان رسیدیم هنوز کارهای پذیرش تمام نشده بود

 :تز پیدایم کردبه محض دیدنم گفتکه ایک هم رسید تلف

 چطوره؟

 !خوبه _

 پس چرا ترسیدی؟ _

 .زنگ زدن باباش بیاد _

 میاد که بیاد.از جر ترسیدی؟ _

 !ایک آروم تقصت  من بود دستش شکسته بنده خدا _

 باشگاه همینه ممکن بود یه بالیی رس تو بیاد این اداها _

س من هستم ز اینجا از هیچر نتر  . برنیم داره. بشی 

 روی نیمکت نشستم رسدی تکیه گاه نیمکت تا مغز

 استخوانم رسید و اضطرابم را بیشتر کرد. هوای بیمارستان

 .دلم را خایل کرد ترس روبه رو شدن با پدر آذین را داشتم

 یم دانستم که آذین آخرین فرزند اوست و همه زندگیش را

 ! وقف او یم کرد

 ندم و رسم راخم شدم دستهایم را روی شکمم به هم رسا

 توی شال نازگ که به رس داشتم فرو بردم ایک توی سالن
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 قدم یم زد و گایه با پری حرف یم زد و گایه یم آمد

 باالی رس یم ایستاد و یم گفت: چرا خودتو باختر ؟ مگه

 !ایک مرده اینطور زانوی غم بغل گرفتر بچه

 ردو نفر به رسعت از کنارمان گذشتند و به اتافر که آذین د

ی بود و ما پشت در آن بودیم رفتند فرصت نشد به  آن بستر

 چهره شان نگاه کنم فقط صدای پر التماس آذین را شنیدم

 که یم گفت: تقصت  کیس نبود بابا ! من دستمو بردم جلو

 اونم آسیب دید ویل بخاطر من هیچر نگفت. بخدا تقصت  

 .... خودمه، حاال تو این اوضاع

 رفتم ایک نزدیکم شد طوری کهرسم را میان دستهایم گ

 لبهایش تکان نامحسویس یم خورد گفت: چه بچه ی با

! نه خوشم اومد  !معرفتر

ون آمد. ایک رورسی اش را  کیم بعد پدر آذین از اتاق بت 

 مرتب کرد به سوی او رفت و با لبخندی پررنگ گفت: عذر

 خوایه یم کنم، هرچند که این اتفاقات در ورزش طبییع

 ی نیست. اجازه بفرمایید هزینه هایهست و گریز 

 بیمارستان رو من پرداخت کنم تااالن برای رضایت شما

کردیم وگرنه آذین جان با محبوبه ی من فرفر نداره  ...صتی

 همانطور که ایک حرف یم زد قدم زنان دور شدند. هنوز

 مبهوت بودم و دوست داشتم ایک برگردد کنارم بنشیند. نگاه

 آذین آمده بود دوخته شده بود به سمج پرسی که با پدر 

 صورتم. نیلو که انگار تازه از بهت درآمده بود گفت: دیگه
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 ! نگران نباش

 چرا؟ _

 . پرس عموش دلش رفت چشم ازت برنیم داره _

 !یی مزه نشو نیلو تو این وضع _

 .دلتم بخواد، خاطرخواه زیادداره _

 اشترس بلند کردم به پرس نگاه انداختم چشمهای روشتز د

 .فرورفته و ریز، که نگاهشان تا مغز استخوان نفوذ یم کرد

 زیر سایه بان ابروهای پهن قهوه ای اش

 نگاهم که طوالیز شد تکیه اش را از دیوار برداشت به

 طرفم آمد گفت: حریفش تو بودی؟

 :بلند شدم دستهایم راپشت کمرم به هم قالب کردم و گفتم

 !من بودم

 !باید دختر قوی ای بایسی  یک قدم جلوتر آمد و گفت: 

 پری به طرفمان آمد و گفت: برادر آذین هستید؟

 !پوریا یک قدم پیش آمده را عقب رفت و گفت: پرسعموش

 .یه کم عقب تر بیاستید لطفا _

 .بازوی مرا گرفت و نشان داد باید روی صندیل بنشینم

 نشستم پوریا هنوز نگاهم یم کرد و یم خندید این خنده ی

 یوانه که روی لبهای نازک یی رنگش جا خوشبیهوده و د

 . کرده بود را نیم فهمیدم

 ایک و پدر آذین آمدند. هر دو لبخند یم زدند و صحبت

 هایشان دوستانه به نظر یم رسید. ایک کنارم نشست و
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 !گفت: رو نکرده بودی دوستات باباهای باحال دارن

ی که من هیچ وقت نداشتم _ ز  !چت 

 ت: من باباتم، نبینم غصه داربرگشت نگاهم کرد و گف

 !بایسی 

! و اینو هر دومون یم دونیم امروز وقتر  _  تو بابام نیستر

 پری گفت: جواب باباش رو جر یم دی؟ دیدم چقدر یی 

 ! پناهم

 ! یی انصاف پیامت رو دیدم خودمو رسوندم _

 !تو رسوندی نه پدرم _

ه شد رسم را به شانه اش تکیه  در سکوت به نقطه ای خت 

 .م و چشمهایم را بستمداد

******* 

ز سایه اش را روی رس بوستان انداخته بود. از کیارش  پایت 

یی ختی مانده بودم و چشمهایم همه جا را دنبال او میگشت . 

 آخرین باری که کنارش نشستم هنوز حرفهایمان

 تمام نشده بود که از دور آمدن فلور را دیدم و یی این که

 اش را 
ی

ه به بروز بدهم دستپاچیک  دیده ام، بلند شدم خت 

 شمشاد ها خداحافظز کردم و راه افتادم .هنوز از در بوستان

 خارج نشده بودم که از خودم بدم آمد و نیم دانستم از چه

 .فرار کردم

 آن روز هم بعد از دوهفته از شکسته شدن دست آذین

 فرصتر پیدا کردم تا کیم بیشتر توی بوستان بنشینم روی
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 ل نشانه ای از کیارش بودم و هر چه بیشتر نیمکت به دنبا

 یم گشتم کمتر پیدا یم کردم خورشید که غروب کرد

ون رفتم دستهایم را توی جیبم فرو  بلندشدم از بوستان بت 

 کردم و پشت به غروب خورشید به راه افتادم قلبم تت  یم

 کشید و نیم دانستم چطور باید با این حجم از اندویه که

ست کنار بیاییم خیابان آنقدرها خلوت در قلبم نشسته ا

 نبود

 اما احساس تنهایی کار خودش را کرده بود تنهایی خوره

 است ربظ ندارد کجا بایسی ناگهان به جان همه احساس

 . های زیبایت یم افتد نابودشان یم کند

 قدمهای بلندتر که برداشتم بیشتر متوجه ی سایه ای که

 یه یک خیال بود توهمدنبالم یم کند شدم تا آن لحظه شب

 این که کیارش دارد تعقیبم یم کند اما حاال این خیال

 داشت واقیع یم شد برگشتم میان چهره ها اثری از او نبود

 دوباره به راهم ادامه دادم تا رسیدن به گلخانه ی مارتا سایه

ین  به سایه ام آمد وارد گل فرویسی شدم و از پشت ویتر

ون را نگاه کردم هیچ کس   آشنا نبود.چند شاخه داودیبت 

 برداشتم و خواستم حرفز بزنم که مارتا با لبخند گفت: الزم

ه؟ ز ز کنید! مگر نه دوشت   !نیست تزئی 

 .بله الزم نیست _

 پریشان به نظر یم ریس، مثل برگهای درخت که از _

ز ترسیده اند و سوار اسِب باد فرار یم کنند،اما  آمدن پایت 
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 ختها گم یم شود و برگها رهاناگهان باد یم پیچد الی در 

ز   !یم شوند روی زمی 

 کیم به چشمهای آیی و شفافش نگاه کردم رورسی اش را

 مدل تازه ای بسته بود شبیه پیش گو ها شده بود و انگار

ز حاال داشت ذهنم را یم خواند و یم دانست کیارش  همی 

ز   . الی درخت ها گم شد و من رها شده ام روی زمی 

دم به زحمت لبخند زدم  ساقه ی گلها را از روی روزنامه فرسی

ون رفتم  . چند بار ریه هایم را از هوای گلخانه پر کردم و بت 

 و صدای مارتا را از پشت در بسته شنیدم : اگر لبخندت را به

ز تکثت    آسمان بدیه آن را در چهره ی همه آدمهای زمی 

 .یم کند

 
ی

ون یم رفت تازگ ین داشت بت   به خانه رسیدم شت 

 یش را بلوند کرده بود مرا که دید به رویم لبخند زد. ازموها

 سال قبل که دندان های آسیب دیده اش را ترمیم کرده بود

 بود که تکثت  یم شد توی چهره ی
 لبخندهایش همایز

ین گفت: ای جانم  همه ی آدمها من هم لبخند زدم شت 

؟  برای من داودی گرفتر

 . آره _

 ته؟این همه مهربویز تو به گ رف _

 !گفتم: حتما به شما

 . تو فرشته ای _

 کجا یم ری خاله؟ _
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 .دارم یم رم مهره بخرم _

 دستش را باالآورد و گفت: اینو دیدی ؟ تازه یاد گرفتم

 قشنگتر از قبیل ها شده نه؟

 که دور دستش بود نگاه
ی

 به دستبند مهره ای چند رنیک

 . کردم و گفتم: آره عزیزم

 ه ای؟محبوبه جانم چرا یی حوصل _

ون آمد ودست مرا گرفت و گفت: بقیه خانه بت  ز  ایک از آشتر

ین برو حوصله ی اون  سواال رو من ازت یم پرسم . شت 

 !مهره ها پوکید از انتظار

خانه رفتم و گفتم: مامان کجاست؟ ز  دنبال ایک به آشتر

وت! تو چته ؟ _  مامانت کجاست همیشه؟ حتما تو هتر

 ردم ییک داره تعقیبمکیم فکر کردم و گفتم: احساس یم ک

 !یم کنه

 .آقا گرگه بود _

 ! ایک حوصله ندارم _

 چرا نیم ری باشگاه ؟ _

 !پری گفته بود دیگه نیا _

 از رو عصبانیت یه غلظ کرده یم خوای دوباره برم _

 رساغش ؟

 !نه بابا آبرو بری هستیا _

 .آذین بهتر شده نگران نباش _

 تو از کجا یم دویز ؟ _
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 : امروز باباش زنگ زد گفت که آذینلبخندی زدوگفت

ه  .بهتر

 !خب خدا روشکر _

؟ _ مت دوردور بهتر بیسی  یم خوای بتی

 .نه یم خوابم خوب یم شم _

 در تنهایی اتاقم فرو رفتم دوست داشتم دوباره به اتاق

 مهری بروم و ادامه قصه را بشنوم از پدرم بیشتر حرف بزنم

 شور یک ماه پیشاگر زنده است بروم پیدایش کنم امادیگر 

 را نداشتم خسته بودم و نیم خواستم به گذشته ی مهری

 برگردم حوصله ی هیچ گذشته ای را نداشتم حتر دیروز

 خودم را! یم خواستم فقط به آن سایه فکر کنم یم خواستم

 . خیال کنم کیارش است

 

******* 

 سنیس پری زنگ زد که به باشگاه برگردم معطل نکردم

 وله ام ریختم لباس پوشیدم و به سویوسایلم را توی ک

 باشگاه رفتم. آذین هم آمده بود با دست شکسته یک گوشه

 :نشسته بود و با نیلو حرف یم زد به طرفش رفتم و گفتم

ی؟  خویی بهتر

؟ _  نامرد! چرا نیومدی رس بزیز

 .خونه تون رو بلد نبودم _

 . زنگ یم زدی آدرس یم دادم _
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 و گفت: کجا رفتر این مدتپری از آن وضعیت نجاتم داد 

 نبودی؟

 ....فکر کردم نباید بیام! شما گفتید _

 .نیلو گفت: بچه مون خییل حرف گوش کنه استاد

 .پری با جدیت گفت: لباست رو عوض کن و بیا

 به رختکن رفتم و با لباس فرم برگشتم وسط تاتایم ایستاد

 !و گفت: بیا

 آمد، رقص رفتم مقابلش ایستادم روی پنجه پاهایش رفت و 

 پای پری وقت نرمش را دوست داشتم نرم و پر قدرت بود

وع کردم هنوز آماده نبودم که پرسید: یم دویز   من هم رسی

 جمعه مسابقات انتخایی ناحیه ست؟

 . یم دونم _

به را به شانه ام زد به عقب پرت شدم دستهایم را ز ضز  اولی 

ز ستون کردم و بلند شدم دوباره روی پنجه هایم باال و   پایی 

 پریدم و پری داد زد: یم دونستر دو هفته تمرین نیومدی و

 !عقب موندی

 . یم دونم _

ز تر و پر قدرت تر به شانه ام خورم به دوم سنگی   . ضز

 سیع یم کردم جیغ نکشم و دفاع کنم اما آنقدر پراکنده

به  بودم که محال بود بتوانم مقابل پری قد علم کنم ضز

 فتادم ، دراز کشیدم باالیهایش که تمام شد همان جا ا

 رسم آمد خم شد دستهایش را روی زانوهایش گذاشت و
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 . گغت: غیبت بعدی باعث اخراجت یم شه

 :کف دو دستم را روی چشمهایم گذاشتم و بغض آلود گفتم

 ! باشه

 ! بلند شو خودت آماده کن واسه مبارزه بعدی _

 دتوی مست  بازگشت به خانه آذین دوباره حرفهایش در مور 

وع کرده بود خسته بودم یم  مبارزه های زیرزمیتز را رسی

 . خواستم هرچه زودتر به میدان برسیم و از انها جداشوم

 اما بعد از جدایی از آنها پشیمان شدم. آن حجم عجیب باز

 هم همرایه ام یم کرد. واقیع تر و ملموس تر از دفعه ی

ون کشیدم وشماره ایک  را قبل تلفن را آهسته از جیبم بت 

 گرفتم به محض شنیدن صدایش گفتم: ایک ییک داره

 ! تعقیبم یم کنه

؟ _  مطمئتز

 . آره از میدون _

 ! کجایی تو؟نیا سمت خونه _

 کجا برم پس؟_

 !خیابونای اطراف بچرخ برو نزدیک رستوران فاتح تا بیام _

 .ساعتر بعد جلوی رستوران فاتح اتومبیل را متوقف کرد

 به چشم داشت اطراف راپیاده شد عینک آفتایی ب
ی

 زرگ

 موشکافانه نگاه کرد و عالمت داد سوار شوم روی صندیل

ه؟ یم شنایس کیس که  جلو نشستم و گفتم : چه ختی

 تعقیبم یم کنه رو؟
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 مگه دیدمش که بشناسم؟ _

 پس چرا اینقدر نگران شدی؟ _

 واسه تو نگران شدم ! نگران هم نیم شدم یم گفتر بابا _

 با کدوم ساز تو برقصم بچه ؟ ندارم نگرانم بشه

 این کیه تعقیبم یم کنه ایک؟ _

 من از کجا بدونم آخه؟ _

 همانطور که با یک دست فرمان را یم چرخاند با دست

 دیگر پیامک یم داد با اخم به گویسی نگاه یم کرد و تند

 .تند یم نوشت

 گفتم: به گ پیام یم دی؟

ی دارم _  !واسه کارتا مشتر

 چرخیدیم نیمه شب به خانه برگشتیم ساعتها در خیابان

 خسته و کالفه بودم مهری توی سالن نشسته بود پوزخندی

؟  به چهره ی نگرانش زدم و گفتم: عه نگران هم یم یسی

؟ _  خویی

یس تا این وقت شب کجا بودم؟ _  نیم خوای بتر

 !یم دونستم با ایک هستر  _

 با ایک بودن امنیته؟ _

 جر شده مگه؟ _

 .یم کرد یه نفر تعقیبم _

 :ایک داخل آمد و همانطور که در خانه را قفل یم کرد گفت

م خانم کل خیابونای تهرونو گشتیم
ر
 .بخاطر توه
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 توهم نبود. خودتم یم دویز که نبود و نیم دونم چرا _

 !فکر میکنم تو یم دویز گ دنبالم یم کنه

 . برو خجالت بکش بچه آخه من از کجا بدونم _

  به اطرافم نگاه کردم ضعقز مستاصل مانده بودم کیم

خانه بروم از صدای پچ ز  عصتی ناچارم کرد به سمت آشتر

اربودم اجاق خایل بود در یخچال را باز کردم ، ز  پچشان بت 

 :میوه برداشتم، به اتاقم رفتم. صدای ایک را شنیدم که گفت

ین نباشه همه مون باید گیاه خوار بشیم  .اگه شت 

 . خودش با صدای بلند خندید

********** 

ِ شب
ی

 هیچ کدام از کارهای پری فایده نداشت! خستیک

 بیداری قبل و زمزمه های آذین درمورد مصدومیت دستش

 که من مقرصش بودم کار خودش را کرد و رقابت را به

ز به باشگاه ز پری تا برگشیر  حریفم باختم! نگاه سنگی 

ی که پیاده یط یم  همراهم بود و بعد از آن در تمام مست 

 .گاهش در ذهنم حک شده بودکردم ن

 به بوستان رفتم روی نیمکت نشستم و پاهایم را کشیدم، به

ه شدم.  ون  روبه رو خت  روزهایی که از تنش های خانه بت 

 مان را همانطور ناتمام و رفتم 
ی

 آنجا رفتم، رازهای زندگ

 گنگ که خودم درک کرده بودم، توی گوش کیارش زمزمه

 حاال مثل خاطره ای دور ازکردم خییل دور نبودند. اما 

س و دوست داشتتز پیش چشمم آمده بودو صدای  دستر



 

106 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 کیارش از دورها توی رسم یم چرخید که یم گفت: باورش

سخته اما اگر حقیقت باشه، فاجعه ست و با شناختر که 

 ازت

 کتز 
ی

 .دارم یم دونم نیم تویز توی فاجعه زندگ

 تنهایی روی نیمکت نشسته بودم یم
 دیدم که آن روز وقتر

 کرده ام و حتر یم خواهم در همان فاجعه
ی

 در فاجعه زندگ

 ام را ادامه بدهم اما برایم مهم بود کیارش هم در
ی

 زندگ

فاجعه همرایه ام کند. نیم دانم چه انتظاری داشتم! 

 میخواستم فلور را رها کند و مرا بخواهد یا مثل یک دوست

 که به  معمویل کنارم یم ماند. فقط یم دانم حس خویی 

 نگاهش داشتم از او مردی قابل اعتماد یم ساخت. و باعث

 ام وجود مردی مثل او را نیاز
ی

 یم شد خیال کنم در زندگ

 .دارم

 اما کیارش رفته بود. ناگهان گم شده بود و حتر نیم

ون کشیدم و  دانستم چطور دنبالش بگردم گویسی ام را بت 

 اچه اش را بهنگایه به شماره اش انداختم دوباره نگاه دستپ

 یاد آوردم وقتر که نزدیک آمدن فلور یم شد و من هنوز

 :کنارش جا خوش کرده بودم. صفحه گویسی را بستم و گفتم

 ...اگر قرار به دیدن باشه باالخره یک روز یم بینمش

 از جا بلند شدم. دستهایم را توی جیب های مانتو فرو کردم

 روی و تا در بوستان را یی عجله یط کردم قدم که

 سنگفرش خیابان گذاشتم، دوباره سایه ای را دنبالم حس
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 کردم. کالفه و عصتی برگشتم هیچ کس نبود.چند خیابان را

 عوض کردم و باالخره به گلخانه رسیدم. مقابل دِر گلخانه

 ایستادم و از توی شیشه به پشت رسم نگاه کردم؛ هیچ آدم

 یی مکث مشکوگ پشت رسم نبود. باقیمانده مست  را تند و 

 گذراندم و داخل خانه رفتم. دلم یم خواست دوباره از ایک

سم چرا یک نفر تعقیبم یم کند و بدبینانه فکر کردم  بتر

 شاید خودش کیس را اجت  کرده باشد. دقیقتر به نیم رخش

ز نشسته و رسخم کرده بود روی  چشم دوختم روی زمی 

ین. نییم از صورت و شانه اش را موهای  مهره های شت 

 بلند مواجش پوشانده بود. در همان حال سالمم را جواب

 :داد. کوله ام را از دوش، روی ساعد دستم انداختم و گفتم

 چیکار میکنید؟

ین یم خواد از این دستبند جدیدا برام درست کنه _  شت 

 دارم مهره انتخاب یم کنم یم خوای ست خواهری

 بسازیم؟

 خواهریم؟ _

 قب راند و صورتش راموهایش را با یک حرکت گردن ع

 .کامل به طرف من گرداند وگفت: خواهر بدی نیم شم

 یک تای ابرویش مثل عالمت سوال باال مانده بود و من

 نیم دانستم که به این حرفش چه جوایی بدهم. چند قدم

 .جلو رفتم و گفتم: بسازیم

ز انداخت و  انگار دیگر برایش مهم نبود دوباره رسش را پایی 



 

108 
 

 Romanbook_ir@ داغ

ین گفت:   بنفش و سیاه و یایس اینا رو با هم ترکیب به شت 

 ... کن

ی یم کرد دچار ین با همان لحتز که هر وقت کار هتز  شت 

 آرامیسی عجیب یم شد گفت: سیاه کم دارم بده ببینم دستتو

 ...مچ دست ایک را گرفت و گفت: چاق شدی ایک

 ایک خندید و گفت: جون تو، کباب فاتح بهم ساخته! 

ین دستش را جلوی  دهانش گذاشت وهمانطور که شت 

ی ایک  ! میخندید گفت: نمت 

ه ی ایک شوجز نبود؛ ین یم خندید اما توی نگاه خت   شت 

 .یک جور انتقام کینه جویانه از چشم های من یم گرفت

 .شاید برای این که توی خواهری اش تردید کرده بودم

 سیع کردم یی تفاوت باشم روبه رویشان روی مبل نشستم

 ی کجاست؟و گفتم: مهر 

 ..کپیده رس خاطرات عشقش _

ی یم گفتند جز ز  دیگر مالحظه ام را نیم کردند و هرچت 

 همایز که دنبالش بودم ! شالم را باز کردم روی شانه ام

 ! انداختم و گفتم: آذین دعوتم کرد تولدش

 !اوف اوف با اعیون یم پری _

 !خییل ختی ندارم از وضع زندگیشون _

 ت: منم ندارم اما اون روز توشانه باال انداخت و گف

 بیمارستان فهمیدم خر پولن. حاال خونه شون کجاست؟

 اون ور میدون _
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 !چه دقیق _

 حاال قراره لوکیشن بفرسته ! برم؟ _

، باز _  چرا نری؟ دوستته دستشو شکستر یه عیادت نرفتر

 .معرفت نشون داده تولدش دعوت کرده

س ین گفت: به مهری هم بگو، ازش بتر  !شت 

 یشخندی زدم و گفتم: تو و مهری مگه غت  نظر ایک قدمن

 برداشتید تا حاال؟

ین برای لحظه ای برزخ نگاهم کرد بعد برگشت به ایک  شت 

 نگاه کرد و گفت: یم خوای جای سیاه شیشه ای بذارم؟

 ایک دستش را روی زانوها گذاشت بلند شد و گفت: هر کار

 !کردی خوبه

ین به رسعت وسایلش را جمع    کرد و رفت. و هنوز سایهشت 

 اش از توی سالن جمع نشده بود ایک گفت: الل نمییسی تو

 نه؟ چته باز؟ چرا گایه خویی گایه مثل فالن پاچه یم

ی ؟ دردتو بگو بدم دواشو بسازن  .گت 

 !دوای منو شما نیم تویز بسازی خانم دکتر  _

محبوبه! بذار کنار این مسخره بازیا رو، یم فهممت  _

 ... ه ای از بیکاری ومیدونم خست

 .بیکاری جای خودش _

 !یی پدریت هم کم کم درمان میشه _

 . آدرسش رو بده _

 آدرس گ؟ _



 

110 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 !فرجام رو _

؟ _  دست بردار دختر فرجام رو یم خوای چه کتز

 .مادرم دنبال فرجام اومد تهران، باید پیداش کنم _

 لعنت به بهتون که همش دنبال دردرس یم گردین. مگه _

، اونم آغوش وا کنه بگهفیلم   هندیه بری پیداش کتز

 تشکیل داده از صد
ی

م! االن واسه خودش زن و زندگ  دختر

یش رد بیسی سایه تو با تت  یم زنه احمق جون  !متر

 !شاید اینطور نباشه _

 شاید باشه! این لجاجت مسخره رو بذار کنار بیا برو _

! نشد  مهمویز دوستت خوش بگذرون کار پیدا شد چه بهتر

 ... هم خودم جورتو یم کشم

 !آدرس فرجام _

ز خاطرات پراکنده ی مهری _  ندارم. واال منم در حد همی 

 یم شناسمش. مهری خودشم دیگه فکر پیدا کردنش

 نیست. از اولم نبود، اگر بود چرا نرفت دنبالش؟

 !چون تو نذاشتر  _

 ای بابا ! چرا همه جر رو از چشم من یم بیتز ؟ _

 نداشتم لبهایم را به یک سو کج کردم و جوایی برای حرفش

شانه باال انداختم. از سکوتم استفاده کرد و گفت: جر 

 . میپویسی واسه تولد آذین

 !شاید نرفتم _

 ...یم ری مادرم _
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ین رو در نیار! بد باهاش حرف زدم _  .ادای شت 

 .تو عادتته اول دل یم شکتز بعد پشیمون مییسی  _

ه شدن به چهره اش درکگالیه یم کرد و حاال بعد از   خت 

 کردم ایِک امروز با همه روزها فرق دارد و بجای پرخاش

 کنارم نشسته سیع دارد آرامم کند و شاید حتر به ذهنش

ز هم شک کنم  .خطور نیم کرد من به همی 

******* 

 

 مانتو و شالش را برداشت و گفت: بریم؟

 کیم نگاهش کردم و پرسیدم: تو کجا؟

 .خودمم چند جا کار دارم برسونمت خونه دوستت

 ! همیشه آماده رفتتز ها _

ونم کتز همه جر دم _  خوبه که! اگه یه روز خواستر بت 

 !دستمه

 .چشم چرخاندم و گفتم: بریم

ین همانطور که با گویسی ور یم رفت، گفت: ایک، میخواد  شت 

م  !بره مهمایز خون به دلش نکن دختر

 گل خوشکل  محبوب تو بتر گلخونه تا مارتا یه دسته _

 .بپیچه من خاله رو توجیه کنم و بیام

 . دیر شد یا بیا یا خودم یم رم _

 دنبالم آمد. از گلخانه یک سبد گل کوچک اما خییل شیک

 !سفارش داد و گفت: باکالس باشیا
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یفات واسه _  مگه دارم یم رم خواستگاریش این همه ترسی

 !چیه

 !دیدی ببار اوله یم ری خونه شون حاال شاید کیس مناس _

؟ _  نیم فهمم چرا گایه اینقدر یی نمک یم یسی

ینه این روزا حواسش به من نیست تو آب _  تقصت  شت 

 . نمک نیم خوابونه

ین کجاست این روزا؟ _  شت 

ین بیچاره ها _ ی گفتم گت  ندی به شت  ز  !وا یه چت 

نه خودم متوجه شدم حتر وقتر خونه ست حواسش به  _

 ما

 . نیست

 از آینه پشت رس را نگاه کرد و گفت: من ازفرمان را چرخاند 

 کجا بدونم ؟

 :نگاهم که از پنجره به سوی بوستان کشیده شد گفت

 !پاتوقت

 !از اون جاها که تو دوست نداری _

، حاال جر شد پرسه؟ _  مهم اینه که تو دوست داشته بایسی

 از اون روزی که تو پریدی تو اتاقم و اون رفتار رو کردی _

 .نباید بهش فکر کنمفهمیدم دیگه 

 کنایه یم زدم و در همان حال داشتم به کیارش فکرمیکردم

و صورت بهت زده اش در آخرین دیدارمان وقتر سیع میکرد 

 در آرامش به حرفهایم گوش کند و به رویم نیاورد که
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 .چقدر تاسف یم خورد به حال زندگیمان

 .ایک متوجه بود که بیش از آن نیم خواهم حرفز بزنم

ز رفتر اونجا سیع کن بهت خوش حرف  را عوض کرد: ببی 

 .بگذره اگه خواستر بگو بیام دنبالت

 ... باشه زنگ یم زنم _

،پیچید. چند خانه ویالیی با
 توی کوچه بن بست عریضز

 معماری مدرن در کوچه بودند و از رس در بعضز خانه ها

 برگ های درخت های زینتر را یم شد. دید با یک نگاه

 ای که آذین آدرسش را داده بود پیدا کرد هر یم شد خانه

ز را متوقف  چند همه خانه ها شبیه هم بودند. ایک ماشی 

 .کرد و گفت: بفرمایید اینم خونه دوست عزیزت

ه گذاشتم و گفتم: سیع کن همه جای  دستم را روی دستگت 

 ! تهران رو از بر نبایسی 

 تلخندی روی لبهایش آمد و به همان حالت ماند. حتر 

 تر پشت به او منتظر بودم در خانه را به رویم باز کنند آنوق

 .را احساس یم کردم

ز را شنیدم .ایک راست  داخل که رفتم صدای حرکت ماشی 

 یم گفت خانه ی آذین بزرگتر از تصوراتم بودوسط حیاط

 رسیدم که صدای آذین را شنیدم رس بلند کردم از بالکن

 دستم جابجا طبقه ی دوم صدایم یم زد سبد گل را توی

 کردم و برایش دست تکان دادم کیم روی نرده ها خم شد

ز   .و گفت: االن میام پایی 
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 و بعد یی این که منتظر جواب من باشد از نظرم محو شد

 مانده بودم همانجا بمانم تا برسد یا داخل خانه بروم در

 ... سالن باز شد و آذین صدا زد: بیا دیگه

ز دوباره راه افتادم هیچ تصور ن  اینچنی 
ی

 یم کردم آذین زندگ

 پر تجمیل داشته باشد توی باشگاه همیشه عادی بود. شاید

هایی که توی باشگاه دیده
 حتر ییک از معمویل ترین دختر

د و گفت: خییل  بودم . نزدیکش رسیدم مرا به خود فرسی

 خوشحالم که اومدی اصال فکر نیم کردم مامانت اجازه بده

 مانتو و کیفم را گرفت آذین قدم به داخل گذاشتم کیس آمد 

 ... گفت: خییل شلوغ نیست بیا

 به سوی سالن رفتیم چند دختر وسط سالن ایستاده بودند و

 نیلو با هیجان دنبال آهنگ مورد نظرش یم گشت با دیدن

 
ی

 من کارش را فراموش کرد و با هیجایز که در او همیشیک

د و گفت: طلسم شکست  بود به سویم آمد مرا به خود فرسی

 و

 ... ما تو رو کشوندیم تو خونه

 

هایی که ییک ییک توسط آذین معرفز یم شدند
 با دختر

 آشنا شدم و گوشه ای نشستم و فکر کردم بلوز شلواری که

 . انتخاب کرده ام در مقابل لباس آنها زیادی ساده است

 مهمایز آذین آنطور که فکر میکردم شلوغ نبود و مهمان ها

ی بودند ک  ه آذین، دختر خاله ها و دختر همان چند دختر
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 عمه اش معرفز کرده بود . خیالم کیم راحت تر از لحظه

 :ورود بود به آنها نگاه یم کردم آذین کنارم نشست و گفت

 شاید وقتش نباشه ویل ... یم گم، به همه جر خوب فکر

 کردی؟

 به جر ؟ _

 !مسابقه؟ _

 ندست بردار آذین جون! من اومدم تولدت نیومدم که او  _

 . صحبت ها از رس گرفته بشه

 باشه تو نیم خوای کار کتز قبول ویل به من که یم _

 !تویز کمک کتز 

 چه کمیک ؟ _

 ! من واسه یه هفته ی دیگه مسابقه دارم _

؟ آذین دیوونه شدی؟ تو هنوز دستت خوب نشده _  ! جر

 موضوع همینه دستم خوب نشده ... من قبل از شکسته _

کت کردم و   حاال با این دست وبال گردن شدن دستم رسی

رش  ... من موندم و ضز

 مثل آدمهای بازی خورده کیم نگاهش کردم و گفتم: منو

؟ دستت رو من شکستم  اوردی اینجا که این حرفا رو بزیز

 ... اما

 ساعد دستم را محکم گرفت و گفت: چرا زود عصبایز 

 شدی؟ اصال دستم فدای رس؛ تو باور کن قبل تو به نیلو

  یم دونم از اون آیی گرم نیم شه. من به توگفتم ویل
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ز یکبار ط بستیم رس این مسابقه همی   مطمئنم ما رسی

 .خواهش یم کنم

 نیلو متوجه صحبت هایمان شده بود بقیه را به حال خود

 گذاشت و آمد طرف دیگرم نشست و گفت: باز جر شده ؟

 آذین به جای من گفت: تو بهش بگو که اینم یه مبارزه ست

 ه مبارزه ها و فقط توش پول هست مفت ومجایز مثل هم

 !نیم ری واسه اسم و شهرت پری خودتو داغون کتز 

 این چه حرفیه یم زیز ؟ پری گ از ما انتظار داشت _

 خودمونو داغون کنیم یی انصافز نکن . بعدم من مبارزه

 قانویز رو باختم چه انتظاری دارید؟

 داره سه راندنیلو گفت: خوبیش همینه که قانون درستر ن

 بازی یم کتز هرگ بیشتر زد برنده ست تمام!واسه هر

ی کار از این ی حدود یک میلیون یم گت  ز  مبارزه هم چت 

؟ مگه دنبال کار نیستر تو؟  بهتر

 حتما نیلو یم دانست همه حرفهایش را کنار یم گذارم و

ز یک حرف . ادامه داد: تازه  مغزم قفل یم کند روی همی 

 وتا مبارزه داشته بایسی فکرکن مایهممکنه تو یه شب د

 مریی و
 چهارتا مبارزه داشته بایسی رس سال خودت یم یسی

ی یا هر کاری که  دیگه نیازی به کیس نداری سالن یم گت 

 !دلت خواست اصال بعدش باشگاه بزن مریی خودت باش

 ! شانه باال انداختم و گفتم: نیم دونم

 دو پرس دیگرنگاهم به سوی در ورودی کشیده شد پوریا و 
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 داخل آمدند کیک تولد آذین توی دست پوریا بود آذین

 !اینطور معرفز شان کرد: پوریا رو که یم شنایس پرس عموم

 ... ایشون هم میالد پرس خاله م و دوستش

 پوریا کیک را به دست نیلو داد و دستش را جلو کشید

 رسکج کرد و با لبخند به دستش نگاه کردم و به شکیل

 هایم را پشت کمرم به هم گره کردم لبخندیمحسوس دست

 روی لب آورد که چهره اش را از آن حالت خشک و خشن

 در یم آورد و در همان حال دستش را مشت کرد 

 با صدا خندید و گفت: خییل مشتاق

 !دیدنت بودم اما آذین یم گفت افتخار نیم دی

 بیش از آن سکوت را جایز ندیدم ابرویی باال انداختم و

 .: حاال که دادمگفتم

 ... باعث افتخاره _

 پوریا پرس عجیتی نبود، القل سیع یم کرد طوری رفتار

 کند که ساده و یی تکلف به نظر برسد گایه با دوستهایش

را قطع یم کرد و به م صحبت یم شد. گایه ناگهان آهنگ گر 

 صدا یم خندید با  بقیه چهره ی مات

 رف کرد. به پوریاباالخره آذین کیکش را برید و نیلو تعا

ه بودم که گفت: چایی بدم خدمتتون؟  خت 

 لبخندی زدم و نگاهم را گرفتم و او با خنده گفت: اگر تو

 ....این کوچه بودی هر روز مثل نیلو اینجا بودی و

 !نیلو دستش را به کمر زد و گفت: کوچه که قرق شماست
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 بعدم من گ هر روز اینجام؟

 !همه نیلو خانمپوریا باخنده گفت: اصل مطلب م

 دوباره نگاهش را به من دوخت و گفت: بیا و قبول کن بریم

 !زیرزمیتز ! بخاطر من نه بخاطر دست آذی

 لبهایم را با غیظ کج کردم و گفتم: کم کم دارم خوشحال

 یم شم که مثل نیلو هم محلتون نیستم. جشن تولد آذی

 .بود یا مهمویز واسه بردن من به مسابقات زیر زمیتز 

 !اصال هایش را تو کشید کیم فکر کرد و گفت: آقا بگذریملب

 یم دانستم هیچ کدام نگذشته اند حتر توی ذهن خودم

 هنوز آن جریان ادامه داشت خصوصا حرفهایی که نیلو

 درباره ی درآمدش زده بود و یم دیدم به راحتر نیم توانم

 آن فکر را از رسم خط بزنم حتر گایه پشیمان یم شدم

 . ن موقعیت عایل را از دست دادمکه چرا ای

 مهمایز آذین تمام شد دیگر کیس حرفز از رقابت های زیر

 زمیتز نزد اما حاال این من بودم که با جنگ درویز ام به

 خانه بریم گشتم رسم پراز فکر بود پر از اتفاقهایی که بعد

 از آن کار یم توانست برایم رخ بدهد و پر از دل آشوبه ای

 . رح کردنش با مامان و ایک گرفته بودمکه از فکر مط

 !پوریا همزمان با من بلند شد و گفت: من یم رسونمت

 !ممنون خاله م میاد _

 . اینقدر بد نباش دیگه _

 یادم نیست چرا با پوریا راه افتادم؟ روی صندیل نرم
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ه توی  ماشینش به چه فکر میکردم و وقتر صدایم زد و خت 

ش لب زدم: بله. چ ز  .ه توی رسم یم گذشتچشمهای ستی

ز تا تختخوابم همراهم  اما آن حال خوب از صندیل ماشی 

 آمد و آن شب دیگر به کیارش به نیمکت به بوستان

 فکرنکردم و حتر دیگر به پیدا کردن کار هم فکر نکردم

ی چشمهای او احاطه کرده بود وشوق ز  همه ذهنم را ستی

 . دیدن مبارزات زیر زمیتز 

 :زه گرفته بودم نگاه کردم و نوشتمکیم به شماره اش که تا

 سالم میشه یه روز بیام و مبارزاتتون رو ببینم؟

 و او بالفاصله نوشت : دوست ندارم فکر کتز بخاطر دست

م  !آذی ازت باج یم گت 

 !فقط یم خوام ببینم و نه بیشتر  _

ت یم کنم _  .تفری    ح خوبیه هفته آینده یه مبارزه ست ختی

******** 

ز به تماشای مبارزه خییل سختیک هفته ی انتظا  ر تا رفیر

 نگذشت با من میل تجربه ی دوباره همرایه او بود و با او

، روی صندیل ماشینش همه خیابان ز  اشتیاق بیشتر شناخیر

 های غریبه و آشنا را دور زدیم و من توی همان مدت

 فهمیدم خانه ی بن بست کوچه شان متعلق به پوریاست که

ز بزرگش برگزار یم شود وگایه مسابقات توی زیر   زمی 

ز را تصور کنم  . من اصال نیم توانستم آن زیرزمی 

 چند جای دیگر را هم نشان داد که مسابقات بزرگتر را آنجا
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 برگزار میکردند و هر چه بیشتر از این منطقه به آن منطقه

 یم رفتیم و این ویالهای ساکت و خلوت را یم دیدم

 شود وسط شهری بهکنجکاوتر یم شدم، که آخر مگر می

 کوچه ای آنقدر دنج و ویالیی آنچنان
ی

 این شلویعز و بزرگ

 یی رفت و آمد و بزرگ باشد ؟

 در هفته ای که گذشت ده قدم بلند از خانه دور شدم و ایک

 با زیرگ ذایر اش مدام در حال یاداوری این بود که نیم

 . توانم مخفیانه کاری کنم

 ه این خوره را به جانمانگار قصدش از این حرف این بود ک

م  از تفریحم با پوریا نتی
 بیاندازد که در تعقیبمان است و لذیر

 هشدارهایش درمورد نزدییک به پوریا و از طرفز تشویقم به

 ارتباط نزدیک با آذی به کشمکش درویز ام دامن یم زد و

 بیشتر ترجیح یم دادم خودم را توی دنیای شلوغ پوریا که

 بود گم کنم و فقط شبها یادم بیایدعجیب جذاب و پر شور 

 کجا هستم دنبال چه بودم و نام فرجام را زمزمه کنم و

 . فکرکنم به کجا یم خواهم بروم

 روز مسابقه یی چون و چرا همراه پوریا شدم به ییک از

 عبور
ی

 همان ویالهایی که گفته بود رفتیم از باغ بزرگ

ز   رفتیمکردیم و وارد شدیم .بیست و چند پله را پایی 

 برخالف تصورم نه تاریک بود و نه ترسناک فضای باز

ز مبارزه بود با حصار سییم  بود که یک طرفش زمی 
ی

 بزرگ

ز کوچک  و سمت دیگر بار برای پذیرایی رو به روی بار مت 
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 چویی گذاشته بودند و دو مرد دو سوی آن نشسته بودند مچ

 یی حد تشویق یم کردند
 یم انداختند و بقیه با هیجایز

 رسچرخاندم و دوباره به رینگ بازی و حصار دور آن نگاه

 کردم پوریا گفت: بعد از اینا ما بریم؟

 این مبارزه ست؟ _

ط بندی کنیم؟ _  نه بابا این بازیه ! رسی

ط رو تو یم  شانه باال انداختم و گفتم: نه معلومه که این رسی

 ... بری

 ... به دستهایش نگاه کردم. خندید و گفت: باشه یی خیال

 سالن جوابگوی آن
ی

 کم کم جمعیت زیاد یم شد و بزرگ

 نبود صداها و کلمات ناآشنا اضطرایی یی 
 همهمه و شلویعز

 دلیل را به جانم انداخت. کرم ابریشیم بودم که در جای

ون زده بود. مضطرب به  نامناسب پیله اش را شکسته و بت 

 :اطراف نگاه کردم. کیم به پوریا نزدیک تر شدم و گفتم

  شلوغ شد مگه نه؟خییل

 .. شلوغ تر هم یم شه سیع کن زیاد دور نیسی ازم _

 ام
ی

 فکر کردم چرا اینجا هستم؟ در همه زندگ

 هرگز دنبال حاشیه نبودم. حتر پری یم گفت ییک از

وی بودن ز ز متز  دالیل شکستم توی مبارزه های بزرگ همی 

 و هراس از جمعیت است و حاال چرا یی فکر این که در یک

ز  قانویز در آن برگزار یم شود چهزیرزمی    که مسابقه غت 

 .اتفاقایر یم تواند در جریان باشد رس از آنجا در آورده بودم



 

122 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 کم کم جا برای ایستادن هم نبود و وقتر دو نفر توی رینگ

ها و پرسها هیجان زده به حصار سییم یم  رفتند و دختر

 و زدند روی ییک از سکوهای پلکایز کنار پوریا نشسته بودم

ز حال به  سیع یم کردم شبیه او خونرسد باشم و در عی 

 مردان با آن نگاه عجیبشان بفهمانم زیر چتر حمایت او

 . هستم

 ام تجربه
ی

 حال عجیب آن شب را دیگر هیچ وقت در زندگ

 مردی وج ناامتز آن فضا، امنیتنکردم. در ا

 مثل پوریا که در حال نگاه کردن به مبارزه حواسش به من

ز بود و ه  ر از گایه اگر کیس یی هوا نزدیکم یم شد نیم خت 

 .یم شد و با حرفز غریبه را دور یم کرد

ش در همان ز  آن حال مخصوص آن شب بود و همه چت 

 فضا جا ماند وقتر به خانه برگشتم مدام مرورش یم کردم

 : و شاید با مرور همان حال خوب بود که برای پوریا نوشتم

 .یه مبارزه یم خوام

 ابم را نداده بود که مهری داخل اتاقم آمد. لبخندهنوز جو 

 روی لبم را شکار کرد و گفت: حالت خوبه؟

ز شدم دستم را زیر تنم ستون کردم و گفتم: خوبم تو  نیم خت 

؟  خویی

 .دیر اومدی نگرانت شدم _

 ! با آذی و نیلو بودم نگران نباش بزرگ شدم دیگه _

 هنوز دنبال کار یم گردی درسته ؟ _
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 !تکان دادم و گفتم: اگر پیدا بشهمردد رس 

 !فقط ناامید نباش خب؟ پیدا میشه _

؟ _  چرا هیچ وقت دنبال بابام نرفتر

؟  ابروهایش را باال داد و گفت: جر

 جسارت به خرج داده بودم و حاال از سوال یی موقع ام

ین و ایک  پشیمان شدم و یم ترسیدم همانطور که شت 

 ه سمت در رفت وهمیشه گفته اند حالش خراب شود ب

 .گفت: بعد حرف بزنیم

 حالش بد نشده بود و من دوباره جسورانه گفتم: کاش یه

 .رسنخ داشتم که باهاش فرجام رو پیدا کنم

 

 به شدت به طرفم برگشت و گفت: خواهش یم کنم

 .محبوب! هیچ وقت... من از زندگیم نگفتم که کاری کتز 

 رنگش پریده وحاال احتمال این که پس بیافتد بیشتر بود. 

 چشمهایش گرد شده بود رستکان دادم و گفتم: باشه فقط

 !یه آرزو بود که انگار محاله

 :لبهایش لرزید موهای بلندش را پشت گوش فرستاد و گفت

ای محال حتر فکر نکن عزیزدلم ز  .محاله! درمورد چت 

 رفت در را بست و من طاقباز دراز کشیدم دست بردم گویسی 

 . ه جای جواب استیکر قلب فرستاده بودرا برداشتم. پوریا ب

*********** 

 چرا هر وقت قراره حرف بزنیم منومیاری جلو در این _
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 !خونه

 !ازش خوشم میاد _

 !خب بگو حرفتو باید برم باشگاه تمرین دارم _

 !با پوریا چقدر جدی هستر  _

 پوریا کیه؟ _

 تو خودتو به اون راه نزن عزیزم . هم من یم دونم کیه هم _

! 

 . خب فعال یه دوستر ساده ست _

وع میشه ! یم دویز  _  همه جر از این دوستیای ساده رسی

 بد ماجرا چیه؟ ما تو رو بزرگت کردیم اما هنوز نیم دونیم

 برای رها شدن تو این جامعه آماده هستر یا نه ! و نیم

 ! دونیم تربیت ما کافز بوده یا نه

 بهم اعتماد ند _
ی

 اری؟داری غت  مستقیم یم گ

ز بعضیا جوری _  دارم یم گم به خودمون اعتماد ندارم! ببی 

ز بره اون رس ز که وقتر ولش یم کیز  بچه تربیت یم کیز

 دنیا خیالشون راحته که این بچه خطا نیم کنه. اما بعضیا

ز تو ز آخرش وقتر بچه رو یم فرسیر  هرچقدرم دقت یم کیز

 جامعه یا بچه خودش قد یم کشه و یم ره تو جامعه

 ... زده ان که نکنه گول بخوره نکنه فالن شه نکنهوحشت 

 !اینا در واقع به خودشون اعتماد ندارن به تربیتشون

 االن شما به خودتون اعتماد ندارین؟ _

ون یم کشم. چشم سفید بازی در  _ زبونتو از حلقت بت 



 

125 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 !نیار

 !من و پوریا فقط داریم با هم آشنا یم شیم خیالت راحت _

 .باهاش نگردون پس دیگه تو خیاب _

 !ایک _

یه مرد یم دونم حس خویی داره. یم دونم هیچر بهتر از  _

ی که رنگ  واسه تکیه گاه  بودن نیست خصوصا واسه دختر

 !بابا ندیده

 !تو هم ندیدی _

 !کنایه نزن محبوب _

 دستهایش را روی فرمان کوبید و داد زد :رس این ییک کنایه

 .نزن

 خواستم پشت آن ساکت شدم همه ی حرفهایی که یم

 جمله توی صورتش داد بزنم را خوردم، کیم سکوت یم

 ودش مسلط بشود و بگوید:من رو خواست تا به خ

 . دستای بابام بزرگ شدم

 !پس فرق داری با مهری _

 .خییل فرق دارم _

؟ _  چه فرفر

ز خوبه اما... یه اما _  بگذریم! یه مرد رو داشیر

 یح دادیز نیستداره که هرکیس باید خودش بفهمدش توض

 .پس قبل فهمیدنش زیاد بهش عادت نکن

ز سیاه رنگ از آن خارج شد تا  در عمارت باز شد و ماشی 
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ز از باغچه ها و ساختمان پیش  بسته شدن در نمایی ستی

 .چشممان پیدا شد

 ایک با لبخندی گنگ به اتومبیل نگاه کرد بعد گفت: چه

 !چشم اندازی

 !از این خونه قشنگ تر زیاد هست _

 . خب دیگه چشم من این ییک رو گرفته _

ز را روشن کرد کیم یی هدف توی خیابان های آن  ماشی 

 اطراف چرخیدیم به ساعتم نگاه کردم پرسید: کجاست

 قرارتون؟

 !به مهری نگو _

 ازش یم تریس؟ _

 !نه ویل حوصله جواب پس دادن ندارم _

 .خیالت راحت اونم حوصله پرسیدن نداره _

 و هنوز یه نشویز ازپدرم ندادن پس چراخسته ام کردن  _

 .من باید بهشون جواب پس بدم

 . نزدییک باشگاه پیاده ام کرد زیاد منتظر نماندم پوریا آمد

******* 

 به چشمهای نگرانم چشم دوخت و گفت: اگه یم خوای

 !کنسلش کنم هیچر مهمتر از تو نیست

ز بار بود که این پیشنهاد را یم داد و هر ب  اراین چندمی 

ویم برای مبارزه بیشتر یم شد. تمام هفته ی گذشته را  نت 

ز بار القل  تمرین کرده بودم و امیدوارم بودم برای اولی 
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 .خودم را ناامید نکنم

 وقتر توی قفس ایستادم و صدای تماشاجر ها توی رسم

ی مقابلم ایستاد که یم چرخید توی دلم خا یم  یل شد. دختر

 .شد فهمید چقدر ورزیده است

 لوز جذب و شلوارک یل آیی به تن داشت و موهایش راب

باالی رسش بسته بود. همه ی حرکاتش توام با اعتماد به 

 نفس

 بود . اگرچه با پریدن هایم سیع یم کردم خونرسدی ام را

حفظ کنم اما شکست خودم را توی چشمهای دختر 

 . میدیدم

 او تماشاچیان ر « آتش»پوریا، نیلو و آذین صدایم یم زدند 

 ترغیب یم کردند تا یکپارچه این اسم را صدا بزنند شاید

 در سالن فریاد زده یم شد به« آتش»اینکه آن شب اسم 

 اعتبار پوریا بود نه من، دختر تازه واردی که چهره اش را

 زیر نقاب چریم پنهان کرده و پوریا آتش معرفز اش کرده

 .بود

وع شد و من حتر حرکات د  فایعمبارزه با صدای زنگ رسی

 را فراموش کرده بودم. فقط فریادهای پری توی رسم یم

 چرخید و پوریا که از کنار قفس نگاهم یم کرد و محکم

 ... دست یم زد و یم گفت: یم تویز ! برو جلو

 راند اول شکست خوردم افتادم گوشه ی قفس، پوریا در

 قفس را باز کرد داخل آمد و گفت: درد داری؟ جر شد؟
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 هر تپش قلبم یم وحشت زده بودم و 

؟ چانه ام لرزید پوریا از وسط رینگ  پرسید اینجا چه یم کتز

س س ... فقط نتر ونم کشید و گفت: نتر  ... بت 

 آذین روی صورتم خم شد حوله ای به صورت و گردنم

 کشید و گفت: الزم نیست حرفه ای عمل کتز نقاط

به بزن تو صورت بیتز زانو  !هرجا حساسش رو پیدا کن و ضز

 ا؟خط _

 . خطا معتز نداره اینجا بزن تا جونش درآد _

 وحشت زده به چشمهای پوریا نگاه کردم

 بذار ببینمت! یم خوای ادامه ندیم؟ -

ط بستر   !آذین گفت: پوریا سه تومن رسی

 !فدا رسش! ما آماده ش نکردیم واسه مسابقه زیرزمیتز  _

 یم خوای تمامش کنم؟

 نم القلدوست داشتم برای نگرایز چشمهایش کاری ک

لرزش لبهایم متوقف شود. نیلو گفت: محبوب بلند شو 

 لطفا

 ... وقت جا زدن نیست

 صورتم زیر نقاب گر گرفته بود و چه خوب که نییم از

 . صورتم دیده نیم شد بلند شدم و گفتم: ادامه یم دم

 صدای زنگ آمد، پوریا بلند شد و گفت: هرجا دیگه نتونستر 

ز تمام بشه  !به هیچر فکر نکن. نه به دوبار بزن رو زمی 
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ز یا  بزن رو زمی 
، فقط اگه دیدی نیم تویز ز  پول، نه به باخیر

 .صدام کن

ون رفت. موهایم را باز کردم دوباره  رستکان دادم. پوریا بت 

به هایش  باالی رسم بستم و مقابلش قرار گرفتم. دوباره ضز

وع شد. ناچار از شیوه ی آذین استفاده کردم. صدای  رسی

 هیجان پوریا و جیغ دختر در هم آمیخت. در حالفریاد پر 

 تلو تلو خوردن بود، با احساس نفریر ازخودم بخاطر این کار

به ای محکم به شکمش زدم و وقتر  ، با پا ضز  غت  اخالفر

به هایی که با دست به
 چرخید با یک فریاد انداختمش و ضز

ز یم زد خیالم را راحت کرد   زمی 

 ان بود. نیلو و آذین هیجانهنوز دو مسابقه دیگر در جری

 .تماشا داشتند نالیدم: دیگه نیم تونم از اینجا بریم

ون سالن حالم را بهتر کرد. دست بردم نقاب  هوای خنک بت 

 را برداشتم و گفتم: داشتم خفه یم شدم بعد صورتم را به

 طرف نیلو گرفتم و گفتم: زخیم شدم؟

 . نه فقط رد نقاب مونده _

 . ونه ... نگرانم یم شنباید زودتر برم خ _

 .پوریا با خنده گفت: قهرمانمون رو یم رسونیم

رد _  .شانیس بود این بر

ط بندی ها روی توئه _  همش هم شانس نبود دفعه بعد رسی

 !آتش

 این اسم رو کدومتون انتخاب کردین؟ _
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 آذین با خنده گفت: درسته خییل رسد و یچز ویل تو میدون

 .آتیش یم یسی . من انتخاب کردم

 ام
ی

ز کنار پوریا نشستم و به ماجرای جدید زندگ  توی ماشی 

 فکرکردم. به رایه که از میان همه ی خوب و بدهای

 زندگیمان برای ادامه انتخاب کرده بودم و هیچ اعتمادی به

ی که از ان یم فهمیدم ز  درستر اش نداشتم و تنها چت 

 یی پایانش بود که عجیب دغدغه
ی

 شلویعز و به هم ریختیک

 .را پس یم زدهایم 

 وقتر پیامک ایک رسید ساعت از دوازده شب گذشته بود

 !کوتاه نوشته بود : دیر اومدی

 ... نوشتم: تو راه برگشتم

 توی آینه به خودم نگاه کردم کم کم رنگ صورتم بریم

 یی حد چشمهایم را نیم توانستم پنهان
ی

 گشت اما خستیک

 رتبکنم موهایم را کیم توی صورتم ریختم و شال را م

 کرد دوباره برگشتم و به بچه ها گفتم: خوبم؟

 ...خویی  _

؟  دوباره پیایم از ایک رسید: کجایی

ونم _  . با نیلو و آذین بت 

 گویسی را توی کیفم گذاشتم، در اعماق قلبم احساس

 خشنودی، بخاطر این پنهان کاری بزرگ داشتم ... به مهری

ین دروغ گفته بودم و حتر به ایک با آن هم  و شت 
ی

 ه زرنیک

 اش . و این شاید انتقام بود انتقام همه سالهایی که پچ پچ
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 هایشان را از پشت در بسته ی اتاقم یم شنیدم و در سکوت

م  .سیع یم کردم به معنای حرفهایشان یر بتی

********* 

 !وقتر که کوچیکتر بودی تو فکر یه تولیدی لباس بودم _

 که جر ؟ _

 . که کار کنم _

 دنبالش؟پس چرا نرفتر  _

ه نداشتم حاال اگه تو بخوای یم تونیم _ ز  . انگت 

 حاال یادت اومده یم تونیم؟ _

 !بخاطر تو، اگه تو کار کتز  _

 ! پس چرا معطیل _

 .پول کم داریم _

 !فکر میکردم اون ارث تمام شدیز نیست _

 !اریی در کار نیست واقعا _

 خودم را در آغوش کشیدم و گفتم: خب ؟

یمشاید بتونیم وا _  !م بگت 

 !شاید منم بتونم کمک کنم _

 از کجا؟ _

وع میشه _  یه مسابقات هست که جایزه داره. از ماه بعد رسی

 پس موافقر با این کار ؟- 

 آره من فقط یم خوام یه شغل داشته باشم که در _

 !موردش با افتخار حرف بزنم
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ز انداخت و گفت: منم همیشه اینو خواستم  !رسش را پایی 

ین درموردش حرف بزنم ممنون کهیم رم با  _  ایک و شت 

 .به فکری

 تردید داشت اما بلند شد همراهم آمد ایک روی مبل

 نارنچی اش نشسته بود و در دنیای دیگری فرو رفته بود

 نگاهش به تصویر تلویزیون بود. برباد رفته را نگاه یم کرد

 و صدای اسکارلت مثل صدای ییک از اعضای خانواده ام

 . بود برایم آشنا 

ین عینک ظریفش را به چشم زده بودو لبخند آرایم به  شت 

هایی که از
ز  لب داشت، شال گردن یم بافت مثل همه پایت 

ین زیبا یم بافت یک جور خاص، انگار  او به یاد دارم . شت 

ز گره ها جا یم گذاشت ، هر وقت ی از خودش را بی  ز  چت 

 شال یم بافت دستهایش را عطر یم زد همه شالگردن

 ایی که برایم بافته بوی او را یم دادند. دوست داشتم وارده

ز را بفهمم، حتر گایه با  دنیایش شوم و حسش وقت بافیر

 دیدن آرامشش هوس یم کردم ببافم. اما من حوصله ام به

ز نیم کشید. به کنار هم قرار دادن آن همه گره ! اما  بافیر

 فکر میکنم کار خویی ست آدم روزهایی از عمرش را ضف

ز شایل کند که یک روز دور گردن عزیزی گره یم  بافیر

 خورد همه آن گره ها یم توانند حرفهایی داشته باشند که با

ز یم روند! تا چند وقت پیش که هنوز  هر قدم باال و پایی 

 کیارش را توی بوستان یم دیدم به فکر افتاده بودم برایش
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 ن بهشایل ببافم حتر با این که هوا هنوز رسد نشده بود م

ین ز بودم. رفتم همه ی کامواهای شت   فکر غروب های پایت 

 را به هم ریختم یک شکالیر اش را پیدا کردم دستهایم را

 عطر زدم و میل ها را توی دستم گرفتم. اما کف دستهایم

 به خارش یم افتاد. دو رج بافتم بعد کنارش گذاشتم و به

ین گفت: باید برای ی ین گفتم کار من نیست شت   یکشت 

 ! ببافز 

 نگاهش کردم. خندید و گفت: باید هدف داشته بایسی باید

هرگره ای که یم زیز یه کلمه باشه اون کلمه ها رو میخوای به 

 ؟
ی

 گ بیک

 گفتم: من اینقدر صبور نیستم که واسه هر کلمه اینقدر صتی 

 ...کنم اینقدر نخ دربره اینقدر

 ا ییک بریاین شال یه راهه ! یه راه پیاده که یم خوای ب _

 اگه بخوای راه کوتاه بشه باید حرف بزیز اگه بخوای راه

 ! گره هایی که وا یم
 قشنگ بشه باید حرفای قشنگ بزیز

ز بذار وا بشن یه قشنگش رو  نیسیر
ی

 شن حرفهای قشنیک

 انتخاب کن وقتر یاد گرفتر کلمه ها رو انتخاب کتز دیگه

 وقتر  هیچ گره ای باز نیم شه ! بعد شال تمام میشه و تو 

 داری رج آخر رو کور یم کتز غصه یم خوری که چرا این

 !راه تمام شد

مثال تو وقتر اون شال ها رو واسه من بافتر جر میگفتر  _

 بهم؟
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 ... ! بهت یم گفتم: تو فرشته ی متز فرشته

ز شال های من کوتاهه ؟ _  واسه همی 

 خندید و گفت: چرا حرف یم کیسی ! جاده جاده ست کوتاه

 !اره دختر قشنگمو بلند ند

 را رج یم زد که
ی

 حاال هم حتما داشت حرفهای قشنیک

آنطور عاشقانه به آن نخ سورمه ای چشم دوخته بود. 

 آهسته

 !گفتم: بچه ها

ل تلویزیون را گوشه ی لبش گذاشته  ایک همانطور که کنتر

 !بود گفت: بچه مادرته

 !خندیدم و گفتم: ایک یه لحظه خاموش کن

 !ال رس ما دوتا فلک زدهباز چته اومدی با _

ز نیم دونم چرا ما تا حاال تو فکر یه کار درست و _  ببی 

 حسایی نبودیم ! چرا اینقدر با کارای کوچیک مثل مهره

 !سازی و کارت پستال خودمونو معطل کردیم

 کیم نگاهش کردم منتظر بودم حرفز بزند پوزخند زد

 وگفت: خب؟

 !ن نیاز مایل نداریممامانم یه فکر خویی داره یم دونم اال _

 اما باالخره ما باید یه شغل داشته باشیم که بتونیم در

 !موردش حرف بزنیم

 با صدای بلند خندید و گفت: من که یم تونم درمورد شغلم

 !حرف بزنم البته با همه که نه؛ ویل خب یم تونم
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 ایک جان ! مسخره بازی نکن بذار بگم ! مامانم یم گه _

 !ممیشه پخش پوشاک بزنی

 دستهایش را چند بار به هم یم کوبدو یم گوید: اوف اوف

 مامان مستقل! خب ؟

ین نشستم: نظرت چیه خاله؟  روی مبل کنار شت 

؛  شانه های استخوایز اش را باال انداخت و گفت: یم دویز

 !فکر نکنم اینقدرا هم ساده باشه

 به مامان نگاه کرد و گفت: مهری جانم! تو بیشتر در مورد

 !ف بزن ما هم بفهمیمفکرت حر 

 مامان هم گوشه ای نشست و گفت:از من گذشت اما

 کنه متوجه اید؟ باید یه شغل
ی

 محبوبه باید خوب زندگ

ا ز  !داشته باشه باید دور بشه از خییل چت 

 نفهمیدم چرا ایک ناگهان برافروخته شد و همانطور که

 تلویزیون را خاموش یم کرد گفت: یعتز جر دور بشه؟

 یا دور بشه؟دقیقا از ک

ا _ ز  !من نگفتم از کیس ایک ! گفتم از بعضز چت 

 :ایک رس تکان داد دستهایش را دوطرف کمرش زد و گفت

 مادر مهربون چقدر رسمایه داری؟

؟ من باید شغل داشته _  ایک چرا اینقدر مقاومت یم کتز

 باشم یا نه؟

 مگه نگفتم خودم برات جورش یم کنم؟ _

 ح تا شب تو خیابونای باالیجور کردی؟ منو بردی از صب _
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 !شهر دور دور

 یم خواست حرفز بزند که گفتم: نیم گم دروغ گفتر اما

 پیدا نمیشه
ی

 ! یم دویز که کار به این سادگ

 دستهایش را به عالمت تسلیم باال برد و گفت: باشه! درست

! خب رسمایه تون رو بذارید وسط
ی

 !یم گ

 ه زیاد ندارم! امابه مامان نگاه کردم و او گفت: یم دویز ک

 میشه وام گرفت مگه نه؟

یه هم بزن _  !آره رسرات یه رس به موسسات خت 

 ! ایک _

 وهللا بخدا! وام یم دن به مهری اگه بفهمن یتیم داری _

 !یم کنه

وع کردی؟ من یتیمم؟ _  ایک باز رسی

 چشمهایم پر از اشک شد. لب پایینش را به دندان گرفت و

 قربونت برم ! مرا درآغوشگفت: هرچهارتامون یتیمیم 

 گرفت وگفت: برو دنبالش من هستم اگر شد! اگر نشد هم

 !فدا رست

ون کشیدم و به اتاقم رفتم خودم را از   .آغوشش بت 

ین پشت رسم جا ماند: چرا داغ دل این بچه رو  صدای شت 

 
ی

؟ نمیشد بیک ؟ نمیشد یه حرف بهتر بزیز  تازه یم کتز

 ! مهری رسپرست خانواده ست

ز حرفهایم دا وع یم کنند. همیشه از همی   نستم دوباره رسی

وع یم شد بعد کم کم بزرگش یم کردند. بغضم را فرو  رسی
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 خوردم لباس پوشیدم و به رسعت از مقابلشان گذشتم ایک

 گفت: کجا ؟

ون _  !یم رم بت 

ین جایی بود که
ی بگوید: بوستان بهتر ز  منتظر نماندم چت 

 اختم روی نیمکتبرای گذراندن این ساعات دلتنگ یم شن

 نشستم و آرزو کردم وقتر چشم باز یم کنم کیارش کنارم

 باشد. دلم یم خواست باشد تا حرف بزنیم حرف زدن خوب

 است.اگر آدیم باشد که با نگاه کردن به چشمهایش کلمه

 هایت جور شود یا با فکر کردن به گوشهایش که حتر از

 وندیک نفست دردت را درک یم کند، جمله هایت جور ش

 وهمه جور و ناجورهای درونت را بتوایز پیش رویش

 بگذاری این حرف زدن خوب است. این یم تواند برای

 روزهای زیادی آرام نگهت دارد. حاال یم خواستم حرف

 بزنم یک جفت چشم بینا و یک جفت گوش شنوا یم

ز و با این که در روزهای گذشته همه  خواستم برای گفیر

 ایه آذین و نیلو گذرانده بودم یمساعاتم را با پوریا و گ

ز لحظه ای نیم  دانستم که هیچکدام از آن ها را برای چنی 

 .خواهم

 سنگیتز حضور کیس را کنارم احساس کردم. با تردید

ز پوریا در نگاهم  چشمهایم را باز کردم و چشمهای ستی

؟  زد و گفت: همیشه اینجایی
ی

 نشست لبخند کمرنیک

؟ _  سالم ! اینجا چیکار یم کتز
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 اومدم ببینمت _

 !از کجا یم دونستر که اینجام _

 یم دونستم دیگه ! بلند شو بریم فضاشو دوست ندارم _

 کجا بریم؟ _

 ! هرجا تو بخوای _

 بلند شد و دنبالش راه افتادم به مهره های

 با یک آویزان از دستبندش نگاه کردم مش

 حضورش، یک قدم بلند کافز بود که قدمهایمان هماهنگ

 برداشتم و کنارش راه رفتم آهسته سوایل که مدتهاشوند 

؟  گوشه ی ذهنم بود را پرسیدم: تو هم مبارزه یم کتز

 برگشت از باالی شانه اش نگاهم کرد خییل از من بلند تر

 نبود اما حجم عضالتش او را از من دور یم کرد لبخند زد و

 گفت: به زودی یه مبارزه عایل دارم. دنبال حریقز یم گردم

ایطش شبیه خودم باشه که  !رسی

ایظ؟ _  چه رسی

 بعد یم فهیم ! یم خوام تو کل شهر صدا کنه، هستر  _

 باهام؟

! بگو  قبل از این که حرفز بزنم گفت: اه تردید نکن دختر

 ! هستم، بگو آره بگو میام پا به پات

 دوباره لبم تکان خورد که حرفز بزنم. گفت: االن نه دیگه

 جواب بده حتر اگه صد بار بشه بار بعدی که یم پرسم فورا 
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یم کنم صد بار یم پرسم واسه یه بار با اطمینان جواب  صتی

 دادن اون جواب یم ارزه به همه بله های دنیا! حتر اگه نه

 !باشه

 روی صندیل جلو نشستم

 گفت: واسه مبارزه بعدی آماده ای؟

 ! آماده ام _

ردت _  اینبار سه تا حریف داری ! اسیم شدی حرف بر

ز پیجپیچ  ... یده ! عکستو گذاشیر

 !خندید و گفت: یه دنیا الیک خوردی دختر 

 ...چرا؟ نیم خواستم عکسمو _

 داری وارد یه دنیای دیگه یم یسی یه دنیا که واسه _

احت کیس نیم ببینه منظورم آدمای خاصه خیالت ر 

 ! تهخانواد

 !این یه کاره قرار نیست اینقدر بزرگش کنیم پوریا _

س اگهاز جر یم تر  _  یس؟ تو وقتر کنار متز از هیچر نتر

د نیم ذارم اتفافر   از آسمون سنگ بیاد پشت من پناه بگت 

 !برات بیافته

 این حرف های پوریا خیالم را راحت نیم کرد. توی فکر

 عکیس بودم که توی شبکه های مجازی پخش شده بود در

ه شدم. پوریا راست میگفت دنیایش با  سکوت به جاده خت 

 با دنیایی که همراهدنیایی  
 که من داشتم فرق داشت حتر

 شایر که
 ایک یم رفتم و یم گشتمش! حتر آن کافز
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واردش شدیم فرق داشت به محض ورود چند نفر جلو 

 آمدند

 همه مرا یم شناختند ییک از پرسها 

 !گفت: سالم مبارز! فهمیدم شیدا رو بد زدی

کج   صدایش یم زدند لبهایش را به سویی  پرسی که شاهان

 :کرد و گفت

 حریقز واست دارم که گردنت رو خرد یم کنه! فقط باید

 !شهامت داشته بایسی جلوش واییس

 یی قانویز 
ز  به جای من پوریا گفت: مسابقات ما در عی 

 قانون داره ! اون غول بیابونیت مگر تو خواب مبارزه با

 !محبوبه رو ببینه

 !یم بینه یم بینه _

 به روحم وارد کرده بودند راپوریا اضطرایی که آن آدمها 

 !گفت: با اجازه رفقادرک کرد،  

 ذهنم پر از سواالیر بود که دیگر فرصتر برای پرسیدنشان

 پیدا نکردم تا مسابقه ی بعدی که جواب همه را به چشمم

 ! دیدم

 سه حریف قدرتر از آیز که شکستش داده بودم . و خوی

 میل بهمبارز من که انگار تازه داشت بیدار یم شد و 

 رسکوب هر کیس داشت که روبه رویم ظاهر یم شد. بعد از

 این سه مبارزه پویل که گرفتم به کار دلگرمم کرد و بیشتر 

 .از قبل در دنیای پوریا و اطرافیانش غرقم کرد
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*** 

 پشت پنجره ی اتاقم ایستاده بودم منظره ی خاض نداشت

 فقط کوچه و آپارتمان های بزرگ و کوچک، جلوی بعضز 

 ها هنوز باغچه ی کوچیک دیده یم شد اما جلوی بعضز 

 دیگر، به جای باغچه سطل زباله ی فلزی در دار تعبیه شده

 !بود برای در امان ماندن زباله ها از رسی گربه ها

وع به بارش کرده بود. بارایز  ی رسی ز  از شب قبل باران پایت 

 نرم به شیشه ی پنجره یم خورد و هوای مهرماه را از آیز 

 ود دلگت  تر یم کرد. دستهایم را روی سینه به همکه ب

 قالب کردم و به قطره ها نگاه کردم که روی شیشه نشسته

ز وقتر به آینده ام فکر میکردم حتر تا  بودند. همیشه چنی 

ز پیش رویم نبود و ز یک سال پیش، ویل حاال هیچ چت   همی 

 پشت نگاهم از روبه رو خایل تر! سایه ای از خودم توی

  دیدم که ترکیتی بود از سه زیز که میانشان قدشیشه یم

 کشیده بودم من پر از غمهای مهری بودم پر از احساسات

ین و پر از بدبیتز های ایک. یم دیدم آنچه این سه زن  شت 

 را
ی

 از من ساخته اند دیگر توان به دوش کشیدن این زندگ

ین خانه نبود. ایک داشت با اخبار بارش برف گریه  ندارد. شت 

ورت از اتاقش  یم کرد و مهری چند روز اخت  فقط به ضز

ون آمده بود. از ربط دادن همه ی این اتفاقهای کوچک  بت 

 به هم ناتوان مانده بودم و سیع یم کردم بیشتر توی اتاقم

ز فکرکنم  !بمانم و به هیچ چت 
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 از اخرین مبارزه ام یک هفته یم گذشت. هیجان مسابقات

یتز پویل    که به حسابم رسازیر شده بودزیر زمیتز و شت 

ز به من یم فهماند  رنگ باخت صدای زنگ موبایل روی مت 

ز شلویعز اطراف پوریا حیس زودگذر و ایز بود و من  خواسیر

هایی که از او به دست آورده
ز  این سکوت را به همه آن چت 

 .بودم ترجیح یم دادم

و بازهم به فکر یک شغل آبرومند بودم که بتوانم باافتخار 

 از

ز پنهایز و زیرزمیتز   آن حرف بزنم. و فکر کردم از هرچت 

اری را تا آن لحظه به روشتز درک نکرده ز ارم. این بت  ز  بت 

 بودم انگار ناگهان به قلبم پا گذاشته بود و یم دیدم پویل

 .که از مبارزات به دست آورده ام راضز ام نیم کند

 وشاید چون نیاز مایل نداشتم. به قول ایک لباسهای مارک 

 کفش های چرمم گواه خویسی ای بود که زیر دلم یم زد و

 بوی عطرهای فرانسوی ام تا گلخانه ی مارتا یم رفت و به

 بوی یاس ها گره یم خورد. نیم دانم هرچه بود باعث یم

 .شد پاسچز به تماس ها و پیامهای مکرر پوریا ندهم

 یکبار دیگر صدای زنگ تلفن که تازه قطع شده بود توی

 .چید کالفه رسچرخاندم. اینبار شماره ناشناس بوداتاق پی

 پاسخ دادم. صدای مالیم زیز توی گوشم پیچید: سالم از

م  . مرکز صبح امید تماس یم گت 

 به رسعتر باورنکردیز همه اطالعات مغزم را پردازش کردم
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 تا این اسم را به یاد بیاورم. ناموفق ماندم و سکوت کردم تا

 شت منتظر نبود من حرفز بزنم. باادامه بدهد. او عجله دا

 همان شتاب گفت: فرم استخدام پر کرده بودید فردا صبح

یف بیارید برای مصاحبه! لطفا راس ساعت نه  ساعت نه ترسی

 تماس قطع شد و چند دقیقه بعد آدرس پیامک شد به سوی

 ته مانده روزنامه های اطالعات رفتم و ورق زدم چند بار به

 .شان خط کشیده بودم نگاه کردمهمه آگیه هایی که دور 

ه شده در مرورگر  لپتاپ را روشن کردم و به صفحات ذخت 

ون رفتم  .رسزدم، اما پیدایش نکردم. گویسی را برداشتم و بت 

 ایک دسته ی مبل را در آغوش گرفته بود. موهای بلندش

 زیتویز کرده بود از دسته ی مبل آویزان بود و
ی

 که به تازگ

 و تورم بعد از گریه عوض شدهفرم صورتش بر اثر ف
ی

دگ  رسی

 بود. دستم را روی شانه اش گذاشتم و چند بار تکانش دادم

 !و گفتم: ایک بلند شو

 !کیه گاه مبل صدایش در آمد: بدبختطویط روی ت

 !با پشت دست به عقب راندمش و گفتم: تو خفه

 !ایک یی حال بلند شد و گفت: چته وحیسی بازی در میاری

 !تو بابات اونور آب منتظرته طوطیه، نیم فهمه

 !ایک جر یم دویز از بابام _

 اونقدری که دنبالش نباش دیگه پیدا نمیشه! حاال چه _

 ! مرگته

ز این به من زنگ زده که برم واسه استخدام _  !ایک ببی 
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 گ ؟ _

 !یم گه فرم پر کردی مرکز صبح امید _

 هاست بهش نمیاد پول توش اسمش که از این چرت _

 !باشه

 جایی فرم پر نکردم _
ز  !من همچی 

 ! پس رس کاری _

 گ رس کارم بذاره آخه ؟ چرا؟ _

 واسه این که ساده ای حتما به ییک از دوستات گفتر  _

ز   !دنبال کاری اونام رسکارت گذاشیر

 .نه اینطور نیست _

 .ببینم شماره رو _

 گویسی را به طرفش گرفتم و گفتم:فردا باید برم برای

 !مصاحبه

 ! مصاحبه شغیل؟ حاال چه سمتر یم خواناوف اوف _

ز بیا مدیر عامل شو فورا فرار کن من ز اگه گفیر  بدن؟ ببی 

 !خودم چند تا پیشنهاد مدیر عامیل داشتم رد کردم

 چرا؟ _

 !آخه اینا خودت رو نیم خوان که ! گردنت رو یم خوان _

 چرا؟ _

 که هر وقت کاری کردن. گندی زدن به یه گوشه ی دنیا _

 !گردن تو و در برنبندازن  

 !داری یم ترسونیم _
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ز برو حتما _  !اگه آبدارجر خواسیر

 ! ایک _

 ییک _
ی

 خب جر بهت بگم؟ منو از خواب پروندی یم گ

 ! زنگ زده کار پیدا کرده

 خواب نبودی داشتر گریه یم کردی! یه جای دنیا داره _

 برف میاد اشک تو واسه چیه؟

، تو کار من دخالت نکن. من _  ناراحت یم شم اونا گم بمت 

 . برف دارن ما دود و دم

 ... ما هم االن بارون داریم _

 به شیوه ی خودش انگشتم را وسط پیشایز اش گذاشتم و

 !با لحتز لج درآر گفتم:پس اینجای آدم دروغگو

 تت  سه شعبه تو گلوی آدم وراج گمشو دیگه! ننه ت اتاق _

 !بغلیه

 ! تز بلندشو زنگ بزن به زنه بگو مادر م _

 !غلط بکنم مادر تو باشم دیو دورس _

 !ایک پاشو _

 .مهری ... مهری بیا این اژدها رو جمع کن _

ی ز ون آمد و گفت: چت   مهری خسته و خواب آلود از اتاق بت 

 شده؟

 به ساعت نگاه کرد ایک به جای من گفت: براش کار پیدا

 !شده ! دنبال ییک یم گرده همراهش بره

 د همه ماجرا را دوباره برای اویی سوال به من نگاه کر 
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 گفتم، آمد نزدیکتر روی مبل نشست شال گردن نیم بافته

ین را بلند کرد کیم نگاهش کرد و گفت: من باهات   شت 

 .میام! بیدارم کن اگر خواب بودم

 اوف اوف مادر فداکار ... مهری یادته روز اول مدرسه ی _

 ! محبوب

 ت: باور کنمهری رسکج کرد کیم نگاهش کرد وایک گف

 !نیم خوام بگم که وقتر برگشتیم از مدرسه بیدار شدی

 !با صدای بلند خندید آهسته گفتم: ناراحت میشه

 قرص یم خورد اونوقت؛ حالش بد بود قرصای نکبتر  _

 .خواب آور بودن

 تلویزیون را خاموش کردم و نزدییک مهری نشستم و برای

ان یادآوری یی وقت ایک، آهسته گفتم: به   نظرم داریجتی

... شاید اگر بازم حرف  بیخودی خودت رو اذیت یم کتز

؟
ی

 بزیز بهتر باشه چرا همه چیو بهم نیم گ

ز ندارم دیگه  . با عجله بلند شد و گفت: حرفز واسه گفیر

 .فردا بیدارم کن همراهت بیام

 به سوی اتاقش یم رفت. اندام کشیده اش از پشت مثل

 وجدارش تا نزدییکاندام یک دختر نوجوان بود. موهای م

 زانویش یم رسید. هیچ وقت کوتاه نکرده بود، حتر رنگشان

 هم نیم کرد تارهای سفید رها شده میان آبشار موهای

 سیاهش حالم را دگرگون کرد. رسم را به پشتر مبل تکیه

ت به سنگ خورد؟  دادم ایک گفت: تت 
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ام بذارید و _  نیم تونم وادارتون کنم به خواسته هام احتر

ایی که تو زندگیمون هست حرفباه
ز  ام درمورد همه چت 

 بزنید! نیم تونم وادارتون کنم از کارتون بگید و به جای

 اشاره و کنایه مستقیم حرف بزنید. نیم تونم بگم پچ پچه

 های شبونه تون رو یم شنوم. همیشه شنیدم. پس بیایید

سم این شبا ین بتر  باهام روراست باشید. نیم تونم از شت 

سم خانواده ت کجان؟ اما یه روز کجاست؟  یا از تو بتر

 مجبور میشید در مورد پدرم بهم بگید! من به اون نیاز دارم

 حتر اگه بخوام دروغاتون در مورد آتیش سوزی رو باور کنم

ی ازش باشه! نشونه یه حرف حتر یه قتی  ز  !بازم باید یه چت 

 ... به همونم راضز ام

 :مبل کشید و گفت انگشتهای کشیده اش را روی دسته ی

ز   شاید اونا هم تو فکرن یه روز بهت بگن اما هنوز نتونسیر

! ما شبای سخت زیاد ز  حرفهاشون رو جمع و جور کیز

 داشتیم شبهایی سخت تر از اون شبا آواره بیمارستان و

؟ اون شبا  چه شبایی
 ترمینال و حتر بیابون بودیم. یم دویز

 کردیم و حرفکه سه تایی نشستیم و به آینده ی تو فکر  

 زدیم . شبایی که سوال پرسیدی و جواب نداشتیم ... هر

 دفعه فکر کردیم آماده ایم واسه بار بعد. اما وقتر پیش اومد

 دیدیم نیم تونیم! من که خودمو کشیدم کنار از این ماجرا

 . بهشون قول دادم تماشاجر باشم ویل اونا وقت الزم دارن

؟ _
ی

 از خودت که یم تویز بیک
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ز نداره اینقدر بدونخود _  م بعد از اومدن تو! قبلش که گفیر

که یه لحظه رهات نکردم. نه واسه خودت واسه خودم، 

 تنها

 بودم و تو تنهاییمو پر کردی! یه وقتا به رسم یم زد از

ین بدزدمت واقعا به رسم یم زد بعد یم دیدم  مهری و شت 

ز تو فرق داشت،  اونا رو هم دوست دارم . اما دوست داشیر

 یم خواستمت تو رو. شبا به خودم یم چسبوندم صدای

 نفسامو با نفسات کوک یم کردم. من اگر خوب اگر بدم

 واسه تو جون دادم محبوب، جون دادم که تنها نمونم. یم

 فهیم جر یم خوام بگم؟

 !یم فهمم _

 !یه وقتا تعقیبت یم کنم _

 .نیم فهمم چرا اینکارو یم کتز  _

 لت میام. وقتر یم ری خرید وقتر خیابون به خیابون دنبا _

 داری همینطور پول یم دی بابت این لباسای خوشکلت من

ین ها  خودم اینجوری تربیتت کردم. که چشمت دنبال بهتر

ی و یم شناسنت  باشه! وقتر یم بینم بعضز بوتیک ها مت 

 و جلوت دوال راست میشن کیف یم کنم... واسه همیناست

 کودک و منیسی و کارتکه یم گم تو با حقوق مریی مهد 

 کتز ! تو دست پروده متز 
ی

 ... پستال ساز نیم تویز زندگ

 !اما یم خوام یه شغل داشته باشم _

 خوبه؛ برو دنبالش اما فقط به اسمش دل خوش کن که _
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 شغله تو این دنیای شلوغ. حقوق بگت  بودن کفاف نمیده

 !باید رو پای خودت واییس

 چه جوری؟ _

ن کار بیا بعد درموردش بیشتر حرف فردا برو دنبال ای _

نیم ز  !مت 

 آماده پرسیدن سواالت بعدی بودم که گفت: برو بخواب

 . دیروقته

 به سمت اتاقم رفتم. جلوی در اتاق برگشتم دوباره مبل را

ز دلم یم خواست  بغل کرده بود وموهایش ریخته بود پایی 

 . غربتش را توی آغوش بکشم و اشک بریزم

************ 

 ای پراکنده ی ابر، آسمان آیی را لطیف و مهربانتکه ه

ون آمدم جلوی در  نشان یم داد. همراه مهری از خانه بت 

 هوا را بو کشیدم با لبخند به مهری نگاه کردم. آماده حرکت

 بود دست بردم گویسی ام را از توی جیبم برداشتم یم

 خواستم به آژانس زنگ بزنم. گفت: اگه یم خوای کار کتز 

 ! راه کم هزینه تر پیدا کتز  باید یه

 .تا ایستگاه اتوبوس پیاده رفتیم آدرس را به او نشان دادم

 سوار اتوبوس شدیم. کنار هم نشستیم. کمتر پیش آمده بود

 با مهری همراه شوم. اینطور کنارش بنشینم. اینطور تنها

 باشیم. گفتم: به نظرت کار رو به من میدن؟

 ناراحت نباش یه کار دیگهامیدوارم اینطوربشه اگر نشد  _
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 .پیدا یم کنیم

 !خییل سخته پیدا کردنش _

 نگاهش را از من گرفت به شیشه دوخت و آهسته گفت: این

 شهر خییل عجیبه آدم خیال یم کنه همه جر توش

 پیداست اما وقتر واردش یم یسی پیدا کردن خییل سخت

 !یم شه

؟ _  دنبال جر یم گشتر

ایی  _
ز ای گمشده ام! چت  ز  که شاید زندگیمون رو  همه چت 

 !تغیت  یم داد

 حاال هم دیر نیست. من کار پیدا یم کنم و زندگیمون رو _

 .تغیت  یم دیم

 !برای تو امیدوارم _

 تلفنم زنگ خورد پوریا بود. مهری نگاهش را از صفحه

 گویسی گرفت. تماس را رد کردم. نزدییک آدریس که داشتیم

ی را پیاده ر   فتیم و تاکیس گرفتیمپیاده شدیم. دوباره مست 

 و از چند نفر پرسیدیم باالخره به محیل رسیدیم که

 بود کلنیک روان درمایز صبح امید
ی

 !رسدرش تابلوی بزرگ

 از در نرده ای آیی داخل رفتیم سنگفرش نارنچی و گیاهان

 باران خورده دوطرف فضا را دوست داشتتز کرده بود زیر

ی و دو    سایه باِن ساختمان، یک تاب حصت 
ی

 صندیل سنیک

 . دیده یم شد

 از در چویی داخل رفتیم. راهروی عریضز که پر از کاکتوس
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 بود را پشت رس گذاشتیم و وارد
ی

 و ساکولنت های رنیک

 سالن شدیم. توی سالن خانیم به سن و سال ایک پشت

ز نشسته و روی مبل های سوزن دوزی شده ی سالن  مت 

 ست داشتند وچند نفر نشسته بودند بعضز ها روزنامه به د

 .بعضز فقط نگاه یم کردند

ز رفتیم. خانم رس بلند کرد گفتم: فریدویز هستم  به سوی مت 

ز برای استخدام  .دیروز از این مرکز تماس گرفیر

 فرم پر کرده بودین؟ _

 به مادر نگاه کردم حتر آن محل را به خاطر نداشتم آنقدر

 توی آن مدت به جاهای مختلف رس زده بودم که نیم

 . ستم بفهمم این کدام ییک از آنهاستتوان

 مهری به جای من گفت: دیروز توی تماستون گفتید که پر

 !کرده

 :کیم کاغذهای زیر دستش را زیر و رو کرد و گفت

 .بفرمایید

 به ساعت نگاه کردم. نه شده بود. زیز جوان با عجله وارد

ز ایستاد و گفت: این  شد. خانم بلند شد، جلوی مت 

 پرسشنامه

ه یکساعت زمان دارید تا بهها د  ر اختیارتون قرار یم گت 

 همه سواالت پاسخ بدید هرجا احساس کردید الزمه یم

یچ بدید برای دکتر خییل مهمه و از روی  تونید پاسخ ترسی

ز  ز پاسخنامه ها انتخاب یم کیز  .همی 
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 آزمون نداشتم فکر یم کردم مصاحبه شغیل به
ی

 آمادگ

 . پرسیدن چند سوال ختم یم شود

 چند بار دیگر تلفنم توی جیبم لرزید. یی توجه به آن به

س  پرسشنامه نگاه کردم. سواالت عجیتی نبود اما دچار استر

 شدم و نیم دانستم چطور پاسخ بدهم و دکتر چطور ممکن

د  .است از روی پاسخ هایم یر به صداقتم بتی

 مهری کنار خانم نشست. طویل نکشید صحبتهایشان گل

 ر برگه های پاسخ نامه را سفید تحویلانداخت. ییک دونف

 دادند و مشخص بود امیدی به آن ندارند یا شاید بهشان

 .برخورده بود که مورد آزمون روان شنایس قرار گرفته اند

ز آنها شش نفر دیگر بافر ماند و من آخرین نفری  بارفیر

ز ایستادم دیگر  بودم که برای تحویل برگه ام جلوی مت 

 ز ما سه نفر، به نظرم یم رسید کهکیس توی سالن نبود ج

 آمدن مهری برایم یک امتیاز محسوب یم شود. خانم

 منیسی دستش را روی دست مهری گذاشته بود و یم

 خندید. با دیدن من گفت: خب چطور بود؟

 پرسشنامه را مقابلش قرار دادم لبخندی زد و یی توجه به

 رهآنچه نوشته بودم باالی برگه ام تیک زد و گفت: باالخ

 .منم حق دارم از کیس که خوشم اومده سفارشش رو بکنم

 بعد رسچرخاند طرف مهری و گفت: خیالتون راحت باشه

 .قول نیم دم اما سیع یم کنم نظر دکتر رو جلب کنم

 نیم دانم مهری چه گفته بود که اینطور سیع داشت آرامش
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ز بیاندازد ه ام باعث شد مهری رسش را پایی   کند. نگاه خت 

 !جدگفت: یم مونه پنجاه درصد دکتر خانم م

 از مرکز خارج شدیم با حرفهای خانم مجدامیدوار شده بودم

 و آن خانه ی زیبا را محل کار آینده ام یم دانستم رس راه

یتز خریدم و چند شاخه گل از گلخانه ی مارتا به خانه  شت 

 !که رفتیم هیچکدام نبودند

 

*********** 

 

 گرفت و گفت: برای تکمیل  یک هفته بعد خانم مجد تماس

م  . پرونده مدارکم را بتی

شک یم شدم ز ِ یک روانتر
ز مثل رویا بود. مدیر دفتر  .همه چت 

 این رازی بود که نیم خواستم پوریا از آن رسدر بیاورد. حتر 

ی نگفته بودم فقط ساعت های ز  به آذین و نیلو هم چت 

 توی تمرینم در باشگاه را تغیت  دادم و بهانه ام این بود که

 !خانه تمرین یم کنم تا برای مسابقات زیرزمیتز آماده باشم

ز را یم  و سیع یم کردم ایک را هم با این که همه چت 

 دانست، از ماجرا دور نگه دارم. حتر حاضز نشدم مرا به

 مرکز برساند و او به طرز یی سابقه ای کنار ایستاده بود

 .وتماشا یم کرد حتر سوال نیم پرسید

 مهری همراه شدم و توی راه مدام اطرافم را یمدوباره با 

 پاییدم که کیس تعقیبم نکند. بارها پوریا جایی که انتظارش
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م کرده بود و ایک هم خودش اقرار کرده  را نداشتم غافلگت 

 .بود که تعقیبم یم کند

یس خودم را به مرکز رساندم. اینبار خانم ز استر  با وجود چنی 

 با دیدن ما گفت: دیدید کار مجد تنها بود. لبخند یم زد و 

 خودمو کردم! البته نتایج تستت هم خوب بود از امروز به

 مدت دوهفته فقط صبح باید بیای واسه کارآموزی این

 دوهفته آزماییسی و بدون حقوقه تا اینجاش که مشکیل

 نداری؟

 ! نه _

ز امروز کارتون رو _  پس قرارداد امضا یم کنیم و از همی 

وع کنید  .رسی

ز مادر مسئولیت پذیری بعد رو   به مادر کرد و گفت: چنی 

 قطعا دختر مدیری تربیت کرده . خوشحال یم شم وقتر 

ز   !همرایه تون رو یم بینم انگار دوتا خواهر کنار هم هسیر

ز   دیگه شما از فردا زحمت نکشید من هستم اینجا مطمی 

 !باشید و با خیال راحت بفرستیدش

 م و امضا کردم بعد بهمادر رستکان داد، قرارداد را خواند

 !اتفاق خانم مجد، اتاق هایی که دور سالن بودند را گشتیم

ز منیسی باز خانه همان ابتدای سالن بود. درش رو به مت  ز  آشتر

 یم شد و برای دیدن فضای داخیل اش نیازی نبود تالش

ز مرب  ع چهار خانه ی مجهزی بود یک مت  ز  زیادی بکنم. آشتر

 ضیحاتش را زود تمام کردنفره وسط آن بود . خانم مجد تو 
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و به سمت اتاق دکتر که درست پشت سالن بود رفت . 

 دیوار

ز منیسی را به آن  همان دیواری بود که مت 
 اتاق دکتر

ین اتاق ساختمان بود. از  چسبانده بودند در را باز کرد. بزرگتر

ی که توجه ات را جلب یم ز ز چت   در که وارد یم شدی، اولی 

 بود با 
ی

 منظره ای بسیار آرام از تالفر دریاکرد تابلوی بزرگ

 و آسمان پرندگان رها در آسمان و مایه های شاد که به

 .شکل نقطه هایی ریز در تابلو دیده یم شدند

 زیر تابلو مبل راحتر سه نفره ای دیده یم شد به رنگ

 زیتویز و کوسن های قرمز و نارنچی مرتب روی آن چیده

ز کاری شده بودند سمت چپ زیر پنجره ی بزرگ  اتاق مت 

 چویی به صورت ال از سمت چپ تا نییم از فضا را گرفته

ز دو قاب عکس بود که نیم توانستم ببینمشان  بود. روی مت 

 و یک تابلوی طالیی که با خط مشیک نام دکتر نوشته شده

کش با خانم مجد یم شد فهمید  بود که از نام فامییل مشتر

 ی زیبا قرار داشتکه نسبتر دارند. سمت راست، کتابخانه ا

 که میان هر دوطبقه یک گلدان کوچک دیده یم شد. روبه

ز مبل تک نفره ای دیده یم شد که به نظر یم  روی مت 

 .رسید برای مراجعه کننده باشد

د و اتاق از آیز که بود  خانم مجد انگشتش را روی کلید فرسی

 روشن تر شد. رو به من گفت: اینجا تا قبل از اومدن دکتر 

 دی نداریم فقط هفته ای یک بار باید به گلها آبکار زیا
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 بدیم آب پاش پشت پرده ست. دکتر روی وسایلش خییل

 حساسه و باید توجه کتز که حتر یک میلیمتر جابه جا

 .نشن

 !چشم _

 در اتاق را بست و به اتاق دیگر رفتیم. اتافر که با تشک

 های ابری فرش شده بود و دیوارهایش با کاغذ دیواری

 
ی

ز شده بود. سقف پر از بادکنک هایی بود که رنیک  تزیی 

 توی تور بودند و اسباب بازی ها توی طبقات مرتب چیده

شده بودند. خانم مجد توضیح داد این اتاق کودکه! بعد 

 دکتر 

 کامل در موردش بهتون توضیح یم ده اما فکریم کنم

 !مسئولیت این اتاق هم باشما باشه

 :ود و خانم مجد توضیح داداتاق بعدی یک اتاق کار دیگر ب

 کم کم چند پزشک دیگه به ما ملحق یم شن. من خییل

 ! اطالعات ندارم. دکتر که بیاد همه جر مشخص یم شه

 نگاه خسته ای به پله هایی که به طبقه ی باال وصل یم

ز ها بعد  شدکرد و گفت: باال هم چند تا اتاق کاره شبیه همی 

 !خودت یم تویز بری ببیتز 

 از اروپا برگشته، تمام این مدت مشغول طراجدکتر تاز 
ی

 گ

 اینجا بوده اما ناچار شد دوباره برگرده و تا دوهفته آینده

ز کار ما اینه که با  افتتاحیه به تعویق افتاده! بنابراین اولی 

یم و نوبت جدید ز تماس بگت   بیمارهایی که نوبت گرفیر
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 !برای سه هفته بعد بدیم

ز و خودشرستکان دادم به صندیل اشار   ه کرد و گفت: بشی 

 روی یک صندیل چویی کنارم نشست و به مادر تعارف کرد

 . که بنشیند

 رسرسیدش را کنارم گذاشت و گفت: از بیمارهای دکتر 

وع کن!اینها رو دکتر طالقایز معرفز کرده و  طالقایز رسی

 « م ط»روبه روی اسمشون نوشته شده 

ز شماره را گ  .... رفتمگویسی تلفن را برداشتم و اولی 

 تا ظهر با همه بیمارهایی که دکتر طالقایز معرفشان بود،

 تماس گرفتم. خودم را همانطور که از خانم مجد یاد گرفته

 بودم. مدیر دفتر مرکز صبح امید یا نماینده ی دکتر مجد

 معرفز کردم و نوبت ها را با مشورت خانم مجد جابه جا

ز بلند یم شدم کمرم  .را صاف کردم کردم. وقتر از پشت مت 

 خانم مجد با لبخند گفت: فردا بقیه رو انجام یم دیم منم

 ! باید برم خونه

د و کلید ها را  چک کردن اتاق ها و قفل درها را به من ستر

 به من داد تا فردا راس ساعت هشت در مرکز باشم. مردد

ز را برریس  بودم و حسایی ترسیده بودم چندین بار همه چت 

 کهکردم و از مرکز خا
ی

 رج شدم و مدام به مسئولیت بزرگ

 . پذیرفته ام فکر میکردم

********* 

ین داشت یم بافت. دستهایش تند تند تکان یم خورد  شت 
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 هراز گایه رسش را عقب یم داد و موهایش که چند روزی

 بود، کایه رنگ کرده بود و توی صورتش یم ریختند را

 بیشتر معنا کنار یم زد. هوا رسدتر شده بود و شال بافتنش

 یم داد. کنارش نشستم و پرسیدم: این دومیه امسال؟

 یی این که جوایی بدهد خندید و من ادامه دادم: چرا این

؟  روزا کمتر کنارمون هستر

 خب منم کارای خودمو دارم عزیزم _

 احساس یم کنم عوض شدی؟ _

 . خب زندگیم داره عوض میشه شاید _

 منم دارهاز تصوری چشمهایش برق زد. گفتم: ز 
ی

 ندگ

 .عوض میشه خاله

 یم دونم مهری بهم گفت همیشه امید داشتم محبوبه _

 همیشه یم دونستم یه روز همه جر عوض میشه هر چند

ز زمایز باشه اما  نیم دونستم که اون روز یم تونه همچی 

 . بهش امید داشتم

ین در حال و هوای خویی بود. حرفهایم پشت لبها  شت 

 جمعمان پیوست. کارت پستایل بهمحاضه شدند ایک به 

ین داد. کف دستش را جلوی او گرفت و گفت  :دست شت 

 ! پولش رو بده

 !پای اون دستبندی که برات درست کردم حساب _

 نه دیگه تو داری پولدار مییسی خوب نیست اینقدر _

 !خسیس بایسی 
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 کارت، تصویر عاشقانه ای داشت که ایک با مهارت ساخته

 گفتم: ییک از اینا هم برای من  بودش. نگاهش کردم و 

 !بساز

 واسه گ ؟ _

 بساز حاال؟ _

 !یم سازم ویل جون تو کارت من حیفه بدی به اون گربه _

؟ _
ی

 پوریا رو یم گ

ین؟ _  آره نگاهش شبیه نگاه گربه ست مگه نه شت 

 !ندیدمش _

ین توی دنیای خودش بود . بلند شدم به اتاقم رفتم.  شت 

 بعد

 پوریا، شماره اش را گرفتم .اینبار او بود کهاز روزها فرار از 

 
ی

 پاسخ نیم داد به ساعت نگایه انداختم. تایم همیشیک

 . تمرین بود. ساک ورزیسی ام را برداشتم و به باشگاه رفتم

م ی بگت   .تا شاید از آذین و نیلو ختی

***** 

 یک هفته ی کاری را پشت رس گذاشته بودم. هفته ی

سم نسبت به روزهایسختر که به آن عادت کردم ا  ستر

 قبل کم شده بود. خصوصا وقتر فهمیدم مرکز نگهبان دارد

 و مسئولیت نگهداری از مرکز با اوست، دیگر شبها خواب

د به مرکز و بازخواست شدن توسط خانم مجد را نیم  دستتی

 . دیدم
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 خیالم راحت شده بود پوریا آن وقت صبح زمایز برای

 ل گذشته به او اختصاصتعقیب من نداردو عرصهایم را مث

 داده بودم و باالخره مسابقه ای که پوریا حرفش را یم زد

 .برگزار شد

وع مسابقات سوپر جام، روز جمعه بود. از ساعت پنج به  رسی

 بهانه ی تولد نیلو لباس پوشیده و آماده منتظر بودم

 لباسهای مبارزه را توی سایک گذاشتم تا توجه شان را جلب

 ختر ام این بود که جز مامان کیس خانهنکند. و شاید خوشب

ون رفته و  نبود . ایک برای دیدن دوست هایش از صبح بت 

ین هم از شب قبل  گفته بود شاید دیرشب برگردد و شت 

 .خانه نیامده بود

 پوریا دنبالم آمد. جلوی گلخانه مارتا قرار داشتیم. با دو بوق

 و هر ازتوجه من که مشغول نگاه کردن به داوودی ها بودم 

 گایه به سمت مغازه ی کناری که افرادی در آن مشغول

ات بودند یم چرخیدم، را جلب کرد. روی صندیل  تعمت 

ز جوری لم داده بود انگار روی راحتر خانه نشسته  ماشی 

؟.  کنارش نشستم گفت: باورت شده یم ری مهمویز

 !مجبور بودم وسایلم تو ساکه _

! اما  _ ز  باید با قدرت بری حریف های امشبت هیچر نیسیر

 باال توی هفته بعد سه شب مبارزه داری تو هر شب سه نفر

! _ 

ده؟  چرا اینقدر فرسی
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ز خودمونن _  !باید زود جمعش کنیم گایه وقتا جاسوسا بی 

 ... یعتز ممکنه _

ا مشغول _ ز  نه هیچ اتفافر نیم افته فکرت رو به این چت 

 بهنکن فقط روی مبارزه ها تمرکز کن یم خوام برسیم 

 ! فینال با هم

 تو هم مبارزه داری؟ _

 ! دیروز چهارتا _

 بردی؟ _

 . بردم _

م نکردی؟ _  چرا ختی

 . واسه این که توباید خاص بمویز  _

 برگشت نگاهم کرد نیم توانستم حرفهای پشت چشمهایش

 را بخوانم . به محل برگزاری رفتیم و همه دلخویسی ام این

ز خانه ی پوری  ا محل برگزاری مسابقهبود که اینبار زیرزمی 

ز همان خانه کوچه ی بن بست. آذین و نیلو  است . زیر زمی 

 همانجا بودند همراهشان به ییک از اتاقها رفتم و لباسهایم

ز  ز کیسی پوشیده بودم و بلوز آستی   را عوض کردم. شلوار جی 

 ! رسخورد آیی که رویش چهره ای حک شده بود

 روی صندیل موهایم را باز کردم و باالی رسم بستم. 

 نشستم وهمانطور که خودم را توی آینه قدی نگاه یم کردم

ز پریدم و  بندهای کفشم را بستم. ایستادم. چندبار باال و پایی 

 !گفتم: بریم
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ز   نیلو و آذین نقش مربیانم را بازی یم کردند از پله ها پایی 

 رفتیم سالن شلوغ بود پوریا جلو آمد. دستکش های چریم

 ای طالیی فلزی بود را به طرفم گرفتکه رویشان مهره ه

 ! و گفت: بپوش اینا رو

 در حال پوشیدن دستکش ها بودم که نقاب را از روی

ز کشید و روی صورتم تنظیم کرد  .موهایم برداشت پایی 

 گفت: تو از همه قوی تری. راند اول

 ... واسه تو کافیه. فقط راند اول

 تپید. وحشتبه طرف قفس رفتم. قلبم تند تر از همیشه یم 

 که پوریا
ی

 زده بودم و یم دانستم که مسئله به آن سادگ

 . عنوان یم کند نیست

 از دو پله ی فلزی باال رفتم. اسمم را یم شنیدم. قلبم تند

ز حال بردم  .تر از همیشه یم زد. دو مبارزه ی اول را با همی 

پوریا حرفهایی یم زد که هیچ کدام در ذهنم نیم ماند. همه 

ز   چت 

وع شد بهمثل ب  اد گذرا بود مبارزه سوم با صدای زنگ رسی

 ساعت روی مچ پوریا نگاه کردم نزدیک به یازده شب بود

 !به نیلو گفتم : به مامانم زنگ بزن

ی از حریفم نبود. با کیم تاخت    داخل قفس شدم اما ختی

زیز حدود یس ساله داخل آمد. اندام درشتر داشت چند 

 قدم

  به پوریا انداختم و دوباره بهبه عقب برداشتم. نیم نگایه
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 سوی او برگشتم. موهای سیاهش باز و توی صورتش

 ریخته بود نگاه پر کینه اش را به من دوخت و از الی

؟  دندان هایش گفت: پس سوگیل جدید پوریا تویی

 برگشتم به پوریا نگاه کردم که داشت فریاد یم زد و با

 کیس حرف یم زد و به زن اشاره یم کرد

 

 به ی محکیم به رس خودش زد و گفت: شیوا اومدزن ضز 

 ...که جنازه تو بذاره رو دست پوریا ! بیا جلو

 فریاد زد و تماشاجر ها را به هیجان آورد از الی سیم های

ون  ... قفس صدا زدم: پوریا میخوام بیام بت 

 پوریا هنوز داشت فریاد یم زد و تالش یم کرد این مبارزه

 یده شد و به گوشه ی دیگری ازرا متوقف کند. دستم کش

به ی  رینگ پرت شدم. هنوز به خودم نیامده بودم که دو ضز

 محکم به صورتم خورد نقاب افتاد. در فاصله ی یک پلک

 زدن نفسهایش را روی پوستم احساس کردم موهایم را دو

اهنم را گرفت و بلندم  دستش پیچید و با دست دیگر یقه پت 

 !کرد. جیغ کشیدم: پوریا

 زمینم کوبید. همه استخوانهایم درد گرفته بود. بعید یم به

 دانستم دیگر بتوانم بیاستم. دنیا دور رسم یم چرخید و همه

 آدمها با قطره های اشکم از چشمم یم افتادند. همه ی

 .آدمها حتر خودم. پوریا چند بار به قفس زد و فریاد زد

د. در قف س باز گلوی مردی که کلید را در دست داشت را فرسی
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 شد. تصویرپوریا را تار یم دیدم 

 فریاد پر هیجان تماشاجر ها آزار دهنده ترین صدای همه

 ام شد بلند شدم. به زحمت روی پاهایم ایستادم
ی

 .زندگ

ون رفتم یی توجه لبایس را از روی  تلوتلو خوران از قفس بت 

 جارختر برداشتم و با ته مانده قدریر که داشتم از آن دنیای

 . که در ان لحظات درک کرده بودم فرار کردموحشتنایک

********* 

 داشتم توی خیابان یم دویدم توی خیابان هایی که اگر چه

ز   بارها در آن تردد کرده بودم اما حاال غریب بودند همه چت 

 از پیش چشمم یم دوید و مدام به نفسم از یادآوری

 سنگیتز زیز که روی سینه ام نشسته بود تنگ یم شد

ز به می  دان رسیده بودم گلویم خشک بود صدای بوق ماشی 

 ها کالفه ام یم کرد خم شدم دستهایم را روی زانوها

ی نمونه تا خونه ز دم و با خودم زمزمه کردم: چت   ... فرسی

 از میان اتومبیل ها رد شدم و صدای چند راننده ای که یم

 گفتند : برسونمت خانم! ... بتر باال ... و یا بوق ممتد یم

 ند را نشنیده گرفتم . داشتم خودم را به نرده هایکشید

 بوستان یم رساندم انگار اگر به آنجا یم رسیدم امنیت به

 ... قلبم بریم گشت

 عرض آن خیابان لعنتر همیشه اینقدر زیاد بود یا آن شب

ز  ز نداشت صدای بوق و برخوردم با ماشی   پاهایم کشش رفیر

 د را محکم بهویرانم کرد. لبایس که بویی غریبه یم دا
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 خودم پیچاندم رسم را به چراغ اتومبیل که حرارت مطبویع

 داشت چسباندم. صدای هق هقم توی صدای بوق های

ی شده خانم؟ حالتون ز  گم شد. صدایی آشنا گفت: چت 
 لعنتر

 خوبه؟

! تو رو خدا _  !نالیدم منو از اینجا بتی

وع شده بود شبیه پچ پچه های ایک مهری و  پچ پچه ها رسی

 ین بود توی شب های تلچز که گوشه ای از خاطرمشت  

 . بافر مانده بود

 بلند شید لطفا راه بند اومده ! یم تونید بلند شید؟ _

ز گذاشتم و به زحمت تن خسته ام را  دستهایم را روی ماشی 

 بلند کردم کاله لباس برای پوشاندن همه ی موهایم کافز 

 ! هنبود. مرد آهسته گفت: بشینید تا مامور نیومد

ز نشستم رس بلند کردم و گفتم: منو بتی خونه  توی ماشی 

 . خواهش یم کنم

ز را به حاشیه خیابان کشاندبه طرفم چرخید کاله را  ماشی 

 .بیشتر روی رسم کشیدم و او دست کشید کاله را عقب زد

ه ماندم. وای  رسبلند کردم توی چشمهای بهت زده اش خت 

ون آمد  .یی جایز از میان لبهایش بت 

 .بهایم لرزید: منو از اینجا دور کن خواهش میکنمل

 :رسم را به پشتر صندیل تکیه دادم و او کیم آرامتر گفت

؟  وای ... این تویی

 جوایی برای این وای پر تاسفش نداشتم بیشتر به سوی
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 پنجره مایل شدم و او دوباره با صدایی بهت زده گفت: باورم

 !نمیشه

 ابت یم کرد. سکویر ناباوری اش را سکوت طوالیز اش ث

 که من هم حرفز برای شکستنش پیدا نیم کردم و اگر

 حرفز هم بود پشت همه بغض هایی که از رینگ با خودم

ون آورده بودم خفه شده و مهلت بازگو شدن پیدا نیم  بت 

 .کرد

 آن سکوت برای هر دومان خوب بود. فرصتر بود که بتواند

 !نیم کردم ببینمتمرا با آن لباس باور کند و بگوید: فکر 

 لب باز کردم و اشکهایم ریخت: بوستان نبودی! خییل وقت

 !بود که نبودی

 تو جر ؟ کجاها بودی؟_

ه اش را حس یم  نگاهش نیم کردم اما سنگیتز نگاه خت 

 کردم دوست داشتم جای او پایم را روی پدایل بفشارم و

ز از آن حالت الک پشتر خارج شود. کاری که  رسعت ماشی 

 خیال انجامش را هم نداشت سایه ای از دستهایش او حتر 

وع کرده  در حاشیه نگاهم با فرمان بازی یی پایایز را رسی

 بود. دوباره او سکوت را شکست: بعد از مدتها اومدم این با

 این خیابون ها با اون بوستان خاطره بازی کنم! چرا باید

؟ ز وضعیتر ز شتی دوباره تو رو ببینم اونم تو همچی   همچی 

 ...قدر بهت فکر کردمچ

 :دستهایش را بلند کرد روی فرمان کوبید و دوباره گفت
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 چقدر بهت فکر کردم ... مثل اینه که یه لحظه غافل شده

 ! بایسی و برگردی ببیتز همه جر از دستت در رفته

 

 صدایش موسیقر غمگیتز بود که گره های توی سینه و

 و بازگلویم را کورتر یم کرد. تالش کردم حرفز بزنم 

 صدای یی جایز از الی لبهایم به گوشم رسید: چند بار

 .اومدم خواستم باهات حرف بزنم

 انگار این که در آن ساعت شب با آن وضع از مسابقه ای

 که پوریا ترتیب داده بود و به طمع پویل که یم گرفتم فرار

 کرده بودم بریم گشت به بوستان نبودن او! انگار داشتم یم

 ین وضع هستم تقصت  توست. تو نجیب و باگفتم اگر در ا

 !اراده به نظر یم رسیدی محبوبه

جمله پر افسوسش هزاران پیام داشت با دست آدرس دادم 

 و

 . گفتم: مجبور شدم

 هیچکس مجبور نیست کاری که نیم خواد رو انجام بده _

؟  یم فهیم دختر

 .... کار نبود و _

اری واسه خودت اینا بهانه ست ! بهانه نیار واسه من می _

 نه

 ....امشب دوباره با خودت حرف بزن هرچقدر که الزمه !

 . به کوچه اشاره کردم و گفتم: همینجاست
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ی ببینمت! تو حال  و او ادامه داد: کاش دفعه بعد جای بهتر

ی  . بهتر

 ام فرصت دفاع را یم گرفت. تردید
ی

 و درماندگ
ی

 خستیک

ین کا  ری کهداشتم و نیم دانستم باید بگویم سالمتر

 توانستم پیدا کنم مسابقات زیرزمیتز است یا مثل او همه

ز را بگذارم برای یک وقت بهتر   .چت 

ه  جلوی در خانه با اشاره ام نگه داشت دستم روی دستگت 

 بود که گفت: خودتو جمع کن! فرار کن از خودت! تا دیر

 !نشده تمامش کن و دوباره خوب باش

ه. تا   وقتر که نگاهش را برگشتم نگاهش کردم. عمیق، خت 

 . گرفت و به شیشه دوخت چشم به چشمهایم دوخته بود

ز را بستم و دستم را روی شیشه گذاشتم  پیاده شدم در ماشی 

ه بود انگشتهایم را  نگاه نیم کرد هنوز به روبه رویش خت 

 همانجا روی شیشه مشت کردم و یکباره رسما در

 دم عقبانگشتهایم نشست و به همه تنم رسایت کرد. دو ق

ز از جا کنده شد و رفت  . رفتم ماشی 

دم و روی تک پله ی جلوی در خانه نشستم  .زنگ را فرسی

 صدای ایک توی رسم زنگ یم زد: ما همینیم دیگهخ بهتر 

ا ارثیه از ز  از این نیم شیم خانواده ایم و تو خانواده خییل چت 

 من به تو رسیده محبوب جونم

  کرد: از خودتو بعد حرفهای کیارش بود که رهایم نیم

 .فرار ... فرار کن از خودت... خوب باش
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 و فکر کردم: خوب بودیز که کیارش از آن حرف یم زند

 .جایی دیگر است جایی که هیچ پنهان کاری نباشد

 همانطور که قلبم یم گفت. اما همان قلب نام پوریا را هم

زمزمه یم کرد و به دستهایش که شیوا را از من دور میکرد هم 

 میکرد. به صورت عرق کرده و چشمهای فکر 

ش که وحیسی شده بود و یم خواست هر مانیع را بدرد ز  ستی

 !تا ناجی من شود

 صدای ایک را از آیفون یم شنیدم: کیه؟ ... کیه؟

 !نالیدم: بیا ایک

 بعید یم دانستم صدایم برسد چند دقیقه بعد ایک آمد در را

 ... وایباز کرد از پشت در آغوشم گرفت و گفت: محبوب

 محبوب جر شده؟ کجا بودی؟ این چه وضعیه پاشو؟ بریم

 ...باال

ی نوک بیتز اش را رسخ کرده و به چشمهایش ز  باد رسدپایت 

 اشک آورده بودگذاشتم رسم را توی بغل بگت  و به سینه

 اش بفشارد . صدای ایستادن ماشیتز توجه مان را جلب کرد

دم ودست ایک که روی سینه ام حصار شده بود را   فرسی

 ..گفتم: بریم داخل

ل دادم . کیم توی
ر
 بلند شدم و او را تقریبا به داخل خانه ه

 . پاگرد نگاهم کرد بعد پله ها را با تکیه به او باال رفتم

 مهری نگران و دل آشوب وسط سالن ایستاده بود به محض

 دیدنم جلو آمد پیش از این که حرفز بزند ایک دستش را



 

170 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 توانستم باور کنم یک روز یم خواست مانع بینمان کرد. یم

دم همزمان روی  مرا از مهری بدزدد. خودم را به او ستر

 مبیل نشستیم و مهری جلوی پایم زانو زد و گفت: کجا

 بودی؟

 رنگش پریده بود و تا آن روز آن همه احساس توی نگاهش

 ندیده بودم ناگهان دچار لذیر پر جنون شدم روی صورتش

 ...خم شدم و خندیدم

 ایک سیع داشت به عقبم بکشد زخم گوشه ی لبم زق زق

 یم کرد و گوشهایم هنوز از حرفهای کیارش پر برود و

 ها بغضهایم راهشان
ی

 خیالم از پوریا وسط همه آن پراکندگ

 را پیدا کرده بودند و روی لبهایم خنده شدند و توی

 چشمهایم اشک ! با همان خنده ی پر درد گفتم: نگرانیم؟

ز کوتایه از ریزشپره های   بیتز اش لرزید با هی 

ی کرد و گفت: معلومه که نگرانتم  !اشکهایش جلوگت 

 ایک دستش را به کمرم کشید و گفت: باید آروم بایسی و

 کجا بودی ؟ گ این بال رو رست اورده؟ نکنه پرسه
ی

 بیک

 وحیسی از آب در اومده؟

 .و ناگهان از این فکر یی تاب شد و گفت: یم کشمش

ز   !شد گفتم: اون نبود یه زن بود شیوانیم خت 

 گ بود کجا بود؟ تو کجا بودی که یه زن بتونه اینطور

؟  زخیم بفرستت خونه؟ چرا حرف نیم زیز

ز انگشتهایش گرفت و وادارم کرد رسم را به  چانه ام را بی 
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 سویش بچرخانم و گفت: یه شب حواسم بهت نبود فقط یه

 !شب کجا بودی

ز یه شتی که حواست ز چه شکیل شدم تو همی   بهم نبود ببی 

 کتک خورده با لباس ییک دیگه فرار کردم و هیچیک ...

 نبود کمک کنه همه فقط یه دختر دیدن که لباسش مناسب

 نیست و وحشت زده ست 

گفتم: حالم از اینهمه احساس متفاوت که داره تو رس و قلبم 

ار ز که تا امشب ندیده   از این دنیای نکبتر  یم چرخه بت 

خیال میکردم قوی شدم خیال یم کردم یی پدر  بودمش! 

 کردن و
ی

 زندگ

 میون شما سه تا بودن منو قوی کرد اما حاال یم خوام گم

 .بشم ایک ... یم ترسم ایک ... یم ترسم

خانه رفت کیم بعد برگشت در حایل که ز  مهری به آشتر

 اشک یم ریخت دستش که آغشته به روغن زیتون بود را

 پیشایز ا
ی

 م فشار داد با جییعز خفه به دردروی برآمدگ

 عکس العمل نشان دادم یم خواستم هنوز حرف بزنم اما

 
ی

 و زخم گوشه ی لبم این فرصت راو درد  خستیک

 یم گرفت و نیم گذاشت همه حرفهایی که به کیارش

 نگفته بودم را توی نگاه مهری و ایک بریزم. یم خواستم

 ا یم فشارمچشمهایم را ببندم و همانطور که دستهای ایک ر 

 . و انگشتهای مهری نرم روی پیشایز یم چرخند بنالم

 تالش یم کردم پوریا را از تصورات آن شبم خط بزنم از او
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 حتر بیشتر از شیوا که کابوسم شده بود یم ترسیدم. چون

 او بود که یم توانست دوباره و بارها مرا در آن وضعیت قرار

 . بدهد

********** 

 ا میکرد. تماس های پوریا یی جوابزخم صورتم بهبود پید

 .مانده بود. گویسی و وسایلم را آذین برایم آورده بود

 .نخواستم که ببینمش. مهری آنها را گرفت و تحویلم داد

وع شد  :دقیقا از همان لحظه تماس ها و پیام های پوریا رسی

 انتقام همه زخماتو ازش گرفتم... محبوبه منو به خاطر اون

 ! روایز مجازات نکن

 همه حرفهایش یی جواب ماند پر از کینه بودم دوست داشتم

 به آن شب برگردم و به جای آن فرار بزدالنه مقابل شیوا

 بیاستم ... هر چه پیش تر یم رفتم این کینه بیشتر یم شد

 تا جایی که نفسم را بند یم آورد. این که پوریا یم گفت

 . حرف فرارمانتقام گرفته زخم عمیق قلبم را التیام نیم داد 

 حتما روی زبانها افتاده بود و بدتر از همه ی اینها صدای

 کیارش بود که هنوزم توی گوشم زنگ یم زد: از خودت

 .فرار کن

 دو روز به آمدن دکتر مانده بود. همراه خانم مجد به سختر 

 مشغول کارهای افتتاحیه بودیم دعوتنامه ها را از چند روز

ی برق یم زد وپیش ارسال کردم. همه جای دف ز  از تمت 
 تر

ز مهیای آمدن دکتر بود  .همه چت 
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 خانم مجد دیگر کمتر به مرکز یم آمد. یم گفت توی خانه

 خوشامد گویی دارند. همه کاره ی مرکز شده
 هم مهمایز

 بودم. تلفن ها که هرچه به آمدن دکتر نزدیک یم شدیم

ز   یم شد را پاسخ یم دادم. مراجعی 
 شمارشان بیشتر

 توجیه یم کردم و به اوضاع و نظافت مرکز همحضوری را 

 یم کردم
ی

 .رسیدگ

یتز ها را تحویل گرفتم  روز دوشنبه ساعت هفت صبح شت 

 و به مرکز رفتم آقای سمیع زاده نگهبان مرکز برای کمک

یتز ها را با هم داخل بردیم. سمیع زاده مثل همه  آمد. شت 

ون یم رفت گفت: من چند س  اعتروزها که چند ساعتر بت 

 . نیستم

 از این که گایه از زیر کارهایش شانه خایل یم کرد و یم

 رفت کالفه بودم هر چند خوش رفتاری هایش نیم گذاشت

 را بروز بدهم، ویل القل در روز خاض که
ی

 این کالفیک

 .افتتاحیه مرکز بود انتظار داشتم بماند و کمک حالم باشد

ز را همانطور که خانم مجد گفته بود چیدم  بان قرمزیمت   رر

ز کرده بود را به ورودی ین برایم تزیی   که شب قبل شت 

ز خودم  سالن سمینار وصل کردم و سیتز قیچر را روی مت 

خانه رفتم قویط های ز ز مرتب بود. به آشتر  گذاشتم. همه چت 

 را توی یخچال جا یم دادم که صدای پایی 
 نوشیدیز

 شنیدم. آهسته گفتم: آقای سمیع زاده شمایید؟

 یامد یکبار دیگر بلند تر گفتم: آقای سمیع زاده ؟صدایی ن
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 دو قویط دیگر را توی یخچال گذاشتم. در ورودی درست

 روبه روی یخچال بود توی ذهنم محاسبه کردم با یک نیم

خانه یم رسیدم. سایه ای روی در ز  چرخ به وسط آشتر

 یخچال افتاد که بزرگتر و خشک تر از اندام آقای سمیع زاده

 سید.دچار این توهم شدم که کیس قصد حملهبه نظر یم ر 

 دارد! یک قدم به عقب برداشتم روی پای چپ چرخیدم وبا

به ای زدم که روی مرد بلند قامت  پای راستم ضز

 متوقف شد. وحشت زده در همان حال که دستهایم را دفاع

؟  صورتم کرده بودم گفتم: گ هستر

 تشخودش را عقب کشید. رِدکفش چریم ام روی یقه ی ک

 خودنمایی یم کرد. نگاه تاسف باری به لباسش و بعد به من

سم شما گ هستید  !انداخت و گفت: من باید بتر

 سیع یم کردم چهره اش را به یاد بیاورم برایم یی نهایت

 آشنا بود. از آن آشناها که هرگز ندیده ام. خودم را نباختم و

 .گفتم: من مسئول اینجا هستم خودتون رو معرفز کنید

 .من دکتر مجد هستم _

 پنهان کرده و زل زده
ی

 نگاه تندش را پشت آرامیسی ساختیک

 بود توی چشمهایم تا عکس العملم را ببیند. وا رفته و

 پشیمان از حرکت تندم، صاف ایستادم و گفتم: متاسفم و او

 به جای جواب دادن به من صدا زد: سیما! این خانم کیه

 سایی برای مرکزاینجا؟ من گفتم یه مسئول درست و ح

 !بذار. اینجا مرکز روان درمانیه نه میدون جنگ
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 خانم مجد رساسیمه پشت رسش آمد کیم به من و کیم به

 یقه ی کت دکتر نگاه کرد و گفت: چیکار کردی محبوبه

 خانم؟

 من تنها بودم چند بار صدا زدم جوایی ندادن ایشون فکر _

 !کردم ممکنه دزد باشه

 !دزد تو روز روشن _

 امروز رو هر طورهست به پایان برسونیم و بعد خودت یه _

 !خانم به جای ایشون پیدا کن

 او رفت و من به خانم مجد نگاه کردم و گفتم: باورکنید

 تقصت  من نبود همه چیو مرتب کردم حتر به سالن سمینار

یتز ها رو گرفتم ... آخه من بان زدم. شت 
 رسکشیدم و رر

 ...ندادن مسئول اینجام ایشون هم جواب

ز آن  نگاه ناامیدش به من یم فهماند تالشم برای نگه داشیر

ون رفتم. خانم مجد با خانه بت  ز  شغل بیهوده است. از آشتر

 پارچه ای مرطوب سیع یم کرد نقیسی که کف کفشم روی

ز کند ودر همان حال گفت  انداخته بود را تمت 
 :کت دکتر

 یدزنگ بزن مامان داره میاد با خودش کت و شلوار جد

 !بیاره

 من اینو برای امروز انتخاب کردم! به جر فکر میکردی _

 !وقتر اینقدر سفارش این ییک رو کردی

 باور کن همه جر مرتبه فکر کردی اینجا کار منه ؟ نه _

 .خودش همه جر رو روبه راه کرد
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 !روبه راه _

 نگاهم نیم کرد. حتر شاید نیم دانست که یک گوشه ی

 م نگاهشان یم کنم. باالخره راضز سالن ایستاده ام و دار 

 شد برایش کت و شلوار تازه ای بیاورند. خانم مجد همانطور

 که با تلفن دفتر شماره ای یم گرفت به من اشاره یم کرد

خانه برگشتم به ز  دور بشوم. به آشتر
 از جلوی چشم دکتر

 کابینت تکیه دادم و به همه بدبیاری هایم فکر کردم. مبارزه

 م با پوریا کهود آن زن دیوانه، حتر ارتباطا وجزیرزمیتز ب

 یم رفت تا معنایی فراتر از یک دوستر ساده پیدا کند را

 تحت تاثت  قرار داده بود و اثر ناامتز که حس یم کردم تا

ز دیدارم با دکتر را اینطور  اینجا به دنبالم آمده بود و اولی 

 ...رقم زد تا از من متنفر شود

 وریا بود هنوز عصتی بودم،پاسخگویسی تلفنم زنگ خورد. پ

 دادم: چرا بس نیم کتز این زنگ زدن وقت و یی وقت

 رو؟من دیگه نیستم تو مبارزه هات با اون دیوونه های روایز 

 که معلوم نیست با تو چه رسورسی دارن و بخاطرت یم

 !خوان رسبه تن من نباشه

 دلم برات تنگ شده مبارزه چیه؟ _

 دت تنگ بشه دیگه بهمدلت واسه وحشیایی مثل خو  _

 !زنگ نزن

 !بخوای اینبارم قطع کتز میام درخونه _

 . منو با این تهدید نکن _
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 .تماس را قطع کردم. گویسی را توی جیب روپوشم گذاشتم

ین لباسم را پوشیده  فکر پوریا را پس زدم . برای امروز بهتر

ز حال که رسیم هستم، شیک و  بودم یم خواستم در عی 

 م مجد همان اول کار تکلیف را روشن کردهمرتب باشم. خان

 بود: دکتر فرم خاض برای کارکنان مرکز در نظر داره تا

 !اون وقت هم سیع کنید لباستون رسیم باشه

 
ی

 صبح با توجه به این هشدار، مانتو شلوار سورمه ای رنیک

 خریده بودم، پوشیدم. مقنعه مشیک که از
ی

 که به تازگ

ستانم مانده بودر   ا به رسکردم و با کیف و کفشدوران دبت 

 !چرم قهوه ای سیع کردم مرتب و زیبا به نظر برسم

 یم خواستم همکار محبوبش باشم تا اگر همانطور که خانم

 مجد گفته بود چند نفر دیگر اضافه شد من هنوز مسئول و

ز  ز برخورد همه چت   باشم! اما حاال در اولی 
 همه کاره ی دفتر

 .خراب شده بود

 م یم لرزید. خانم مجد داخل آمد کیم بهگویسی توی جیب

 چهره ی شکست خورده ام نگاه کرد و گفت: فرصت نشد

 بهت بگم آفرین عزیزم همه جر عالیه! همینطور ادامه بده

 حواست به همه مهمانا باشه چند نفر میان واسه پذیرایی اما

. دکتر وقتر تالشت رو ببینه  تو باید متوجه همه بایسی

ونماجرای امروز رو ف  !راموش یم کنه. حاال بیا بت 

 به سالن رفتم کیس کت و شلوار دکتر را آورد. کیم بعد

 خانیم مسن وارد شد. چهره اش کامال شبیه خانم مجد بود
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خانه ز ز فهمیدم مادرشان آمده به رسعت به آشتر  و از همی 

بت که از قبل برای پذیرایی از دکتر آماده  رفتم با لیوایز رسی

 ن را به دستش دادم و گفتم: خوشکرده بودم برگشتم آ

 !آمدید

 خانم مجد، چشمیک زد و گفت: خانم فریدویز مسئول دفتر 

ز چقدر با ! ه این قیچر رو ببی  ز  یم بیتز همه جر چقدر تمت 

ز کرده به نظرت بهتر از این خانم یم تونستیم  سلیقه تزیی 

 پیدا کنیم؟

 این که خانم مجد اینقدر از من خوشش آمده بود امتیاز

 بود محبت ذایر که در چشمهایش یم دیدم در نگاهبز 
ی

 رگ

 مادرش هم موج یم زد. با لبخند رستکان داد و خانم مجد

 آهسته در گوشش پچ پچ هایی کرد. حتما داشت در مورد

 . اتفافر که افتاده بود حرف یم زد

 طویل نکشید که مهمان ها با تاج های گل رسیدند.هرکدام

 دم بعضز را به دست چنداز گل ها را گوشه ای جا دا

ند و چند  کارگری که آنجا بودند دادم تا به سالن سمینار بتی

بان باشد. اصال نیم خواستم  بار تاکید کردم حواسشان به رر

 یک خرابکاری دیگر به بار بیاورم مثل دونده ای که از

 آخرین فرصتش برای رسیدن به خط پایان استفاده یم کند

ز این شغل که عجیباز فرصت هایم برای نگه دا  شیر

 .آبرومند به نظر یم رسد استفاده یم کردم

هنوز به در بود  سالن پر از آدم شد و پر از گلها؛ اما نگاه دکتر
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 و من در انتظار تا خانم مجد اشاره کند و سیتز قیچر را

م جلوی سالن، دکتر بیاید قیچر را بردارد و برای این  بتی

یتز ام هم شده خطای یک ساعت  .پیشم را ببخشد خودشت 

ی کشیده و ظریف داخل  باالخره چشمش روشن شد. دختر

 آمد. تاج گل را کیس پشت رسش یم آورد پر از رزهای

 قرمز بود صورتش از شادی یم درخشید. چشمهای آیی و

 موهای طالیی اش از او چهره ای غریی ساخته بود کیس

یف اوردن  ... گفت: به به خانم دکتر ترسی

 .چند نفر برای خوشامد گویی جلو آمدندهمه دست زدند و 

 دکتر نشان یم داد که حواسش نیست و متوجه ورود دختر 

 نشده اما او مستقیم به سوی دکتر رفت و دستش را کشید

 !دکتر با خنده گفت: خوشامدید خانم دکتر 

د و لبخند زد بعد دوباره مشغول گفتگو با  دستش را فرسی

 بودم رئیس ییک ازمردی که در خالل حرفهایشان فهمیده 

 .مراکز درمایز است شد

 حوصله داشته باشید
ی

 و دقایقر بعد گفت: امیدوارم همیک

 !چند دقیقه ای در خدمتتون باشم

ز شده را برداشتم  و به سالن سمینار اشاره کرد. سیتز تزئیی 

 و قبل از آنها جلوی در سالن ایستادم. پرس جوایز از زیر

 کند. صدای شاتر  ربان رد شد و داخل رفت تا عکایس

ز ها مرا به مبارزه ی آخرم یم برد تالش یم کردم  دوربی 

 ذهنم را خایل نگه دارم و دکتر را راضز کنم آن حادثه را
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 .فراموش کند

ها که مدام یم خندید و آرامش  به جای او ییک از دکتر

 خاض در نگاهش بود قیچر را برداشت و ربان را برید

ین با آنخودش قبل از همه داخل رفت. رر   که شت 
 بایز

 ظرافت ساخته بود زیر پای دکتر له شد در میان آن همهمه

 .خم شدم و ربان را برداشتم

******* 

 

 مقنعه ی نمناکم را کیم تکاندم و به سمت پنجره ی بزرگ

 را کنار زدم و به حیاط مرکز و
ی

 سالن رفتم. پرده های رنیک

 ی گل یمباران نم نیم که روی برگ درختچه ها و بوته ها

 ریخت نگاه کردم. از سکوت سالن یم شد فهمید که هنوز

 کیس نیامده، حتر اثری از فعالیت های هرروزه ی آقای

 سمیع زاده توی مرکز نبود نه توی باغچه پیدایش بود و نه

خانه صدایی یم آمد
ز  . از آشتر

ز   گره ی دستهایم را از روی سینه باز کردم، کیفم را روی مت 

خانه رفتم. مثل تمام آن مدت همه گذاشتم و به سمت ز  آشتر

ز دیروز برنامه افتتاحیه ز مرتب بود. انگار نه انگار همی   چت 

یتز و خانه پر از ظرفهای شت  ز ، آشتر ز
 داشتیم و وقت رفیر

ی برفر را بت بود. دکمه ی کتر  لیوان های چای و رسی

ین فکر کردم دم و به شت   .فرسی

 تر داشتمامروز بعد از سه شب به خانه برگشته بود. وق
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خانه شنیده بودم که ز  آماده یم شدم، صدایش را از توی آشتر

 زمزمه یم کرد. پشت رسش ایستادم و
ی

 برای خودش آهنیک

 گفتم: خاله اومدی؟

 . چه دلم برات تنگ شده ینمتاومدم عزیزم. بیا بب _

 در آغوشش گرفتم بوی عطرش عوض شده بود. عطر

 اش نبود. گفتم: منم دلم تنگ
ی

 شده بود یی  مالیم همیشیک

 ختی رفتر سفر؟

 . ختی داده بودم تورسکارت بودی، با دوستام بودم _

 خوش گذشت؟ _

 خییل جات خایل انشاهلل یه رسی با هم یم ریم صبحانه _

 یم خوری؟

 . نه باید برم که برسم به کارم _

 !یم خوای برسونمت؟ _

ز از ایک این وقت صبح فقط دعوا درست _  سوییچ گرفیر

 .یم رم یم کنه خودم

ز هست _  !ماشی 

ات ز دوستمه تعمت  ه ام را که دید گفت: ماشی   نگاهم خت 

 !دارن تو پارکینگشون من اوردمش

ز گذاشت و گفت  :قوری را که پر از چای کرده بود روی مت 

 .بعد میام با بچه ها صبحانه یم خورم بیا بریم

 .شالش را از روی صندیل برداشت

ین ین راننده ی خویی نبود، شت   همصحبت خویی نبود، شت 
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ین فقط خاله خویی بود که یم دانستم حاضز است همه  شت 

 اش را برای خوشحایل من بدهد. آرامشش را
ی

 ی زندگ

گ  دوست داشتم مهربایز و حرف زدنش را اما حرف مشتر

 . با هم نداشتیم

ز متعلق به کدام دوست  حاال دارم فکر میکنم آن ماشی 

ین حتما با این  ین است؟ شت   آدمها خییل خوش بود کهشت 

 .حاضز شد برای چند روز همراهشان به سفر برود

ون آمدم. دوتا از ین بت  ی پرید. از خیال شت 
 دکمه ی کتر

 کابینت ها را باز کردم تا چای خشک را پیدا کنم. شیشه ی

 هل همان بغل بود، چند دانه هل توی چایی ریختم این را

 . از خانم مجد یادگرفته بودم

 ده شده بود. که آقای سمیع زاده رسید. یک نانچای آما

 سنگک توی دستش بود با دیدنم جا خورد و گفت: امروز

 !خییل زود اومدین

 .آره امروز خاله ام رسوندم . فکرکردم نیستید _

 دیشب همینجا بودم. صبحانه خوردی؟ _

ز زودی لحنش صمییم شد مثل تمام روزهای  به همی 

 ا رسیم بیان یم کرد و بعدگذشته فقط چند جمله ی اول ر 

 .خودمایز یم شد. لبخند زدم و گفتم: نه وقت نکردم

 خب بیا! نون تازه خریدم تا دکتر نیومده صبحانه مون رو _

 !بخوریم. اینطور که شنیدم امروز خییل شلوغ میشه

 از گ شنیدی؟ _
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ز یه کنفرانس دارن توسالن _ ز یم گفیر ا داشیر  دیروز دکتر

 . برگزار میشه

 !  دکتر بیمار دارهویل _

س و هماهنگ کن _  . پس حتما ازش بتر

ز گذاشت و گفت: چایی  _  شیشه ی مربا آلبالو راروی مت 

 ... بریز

 کیم نگاهش کردم. نیم دانستم چه حیس باید به او و

 رفتار صمییم و راحتش داشته باشم. اصال منتظر نبود تا

 ینتعکس العمل مرا ببیند به سمت ظرفشویی رفت و از کاب

ز گذاشت و گفت: لیوان  باال دو پیش دستر آورد روی مت 

ه ز ی تمت 
 !های کنار کتر

 .دو لیوان برداشتم توی سیتز گذاشتم و پر از چای کردم

 عطر هل توی فضا پیچید. گفت: به به ! چه عطری داره این

 . چایی خوردن داره

خانه را باز کرد و گفت: یه هوایی  ز  بلند شد پنجره ی آشتر

 !بخوریم

 وی نم باغچه همراه نسیم از الی پرده ی حریر داخل آمدب

خانه عوض شد. با حوصله نان را تکه تکه کرد و ز  هوای آشتر

 !گفت: بسم هللا

 کره را روی نان مالید و گفت: نیم خوری؟

 ! یم خورم _

ز بار بود نان سنگک و کره گیایه یم دیدم انگار  انگار اولی 
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 ید روی نان مالید که ازبلد نبودم مربای آلبالو را چطور با

 .چهار طرفش نریزد

 همانطور که لقمه اش را یم جوید گفت: دیروز وسط این

 .همه دکتر یهو از خودم بدم اومد

 چرا؟ _

 .حس کردم منم باید دکتر یم شدم _

 خندیدم؛ او هم خندید و همانطور که لیوان چای را بریم

 ر بوده وداشت گفت: واال یهو آدم فکر میکنه نون تو این کا

 . از غافله عقب مونده

 .ویل من دوست ندارم دکتر باشم _

 با لحن مسخره ای گفت: آره بابا دکتر چیه! آدم باید باغبون

 ...مطب دکتر بشه کیف کنه از شغلش

. باغبون نباشه هم یه جای _  مهم اینه آرامش داشته بایسی

 ... کار یم لنگه

 شن یه جا اینآره مثال ممکن بود همه باغبون ها جمع ب _

 دکتر ما هم بیاد ببینه و حرست بخوره بگه نون تو این کار

 ...بود

 از کارت بدت میاد؟ _

 نه من عاشق گل و گیاهم! هر چند که نگهبایز اینجا هم _

 بهش اضافه شده تا کفاف زندگیمونو بده ویل خب همیشه

ی تو یه ! انتظار داره اتفاقای بهتر ز بیشتر  انتظار آدم چت 

 .بیافتهزندگیش 
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 مثال؟ _

ی _ بهتر ز  !هر چت 

 ..وقتر نشد نباید حرست بخوری _

یسی  ز  لیوان چای را برداشتم. خندید و گفت: چند تا جمله انگت 

 !بگو

 من هم خندیدم. حضور کیس غت  ازما توجه ام را به آستانه

خانه جلب کرد. سایه ای رد شد و کیم بعد ز  ی در آشتر

 بسته شد. سمیع زاده صدای در اتاق دکتر را شنیدم که باز و 

 بلند شد و گفت:هیچ کدوم رسکارمون نبودیم چرا امروز همه

 ! زود اومدن

ز را خانه خارج شد. من هم بلند شدم، مت  ز  به رسعت از آشتر

به  همانطور رها کردم و به سمت اتاق دکتر رفتم. چند ضز

 . کوتاه به در زدم و در را باز کردم

 . سالم رسم را از الی در داخل بردم وگفتم: 

 وقتر در یم زنید منتظر جواب باشید؛ سکوت مجوز ورود _

 .نیست

 همانطور الی در مانده بودم نمیدانستم باید در راببندم یا

سم چای یم  نیمه ی دیگرم را هم داخل اتاق بکشانم و بتر

 ! خورد یا نه

ز زد وگفت: یه به مالیم به مت   با نوک خودکارش چند ضز

 !رام بیاریدلیست از قرارهای امروز ب

ز نشستم. رسرسید را ون رفتم. در را بستم و پشت مت   بت 
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 ورق زدم و لیست بیمارایز که باید یم دید را روی کاغذی

به به در اتاقش زدم. اینبار منتظر  نوشتم. دوباره چند ضز

 .ماندم تا بگوید: بفرمایید

ش ایستادم کاغذ را مقابلش ز  داخل رفتم و نزدیک مت 

 !لن سمینار برای میهمان ها آماده ستگذاشتم و گفتم: سا

 من به شما گفتم میهمان دارم؟ _

ز  _  .نه آقای سمیع زاده گفیر

 اوه پس اینجا مدیری به نام جناب سمیع زاده داره! یم _

 تونم باهاشون آشنا بشم؟

ز یعتز ... ما فقط شنیده _  نه ایشون قصد بدی نداشیر

 .بودیم

 اعت چهار رونگاهش را به کاغذ دوخت و گفت: قرار س

 بذارید برای ساعت هشت و اگه براشون ممکن نبود کنسل

 . کنید

 .چشم _

 .به سوی در رفتم گفت: حرفم تمام نشده بود

 دوباره برگشتم انگشتهایم را به هم گره کرده بودم و منتظر

 شنیدن ماندم. گفت: چرا توی فرم استخدام ذکر نکردید که

 .ورزشکار هستید؟ اونم ورزش رزیم

 !کر نمیکرم مهم باشهف _

 دیگه جر رو فکر میکردید مهم نیست و ننوشتید؟ _

ز رو نوشتم _  !تقریبا همه چت 
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 چطور خانم مجد بهتون نگفت ما اینجا به کیس نیاز _

 داریم که از سالمت روایز برخوردار باشه؟

ز  _  !گفیر

 و شما حس کردید که برخوردار هستید؟ _

 ی زنگش بلند شدگویسی توی جیبم لرزید و کیم بعد صدا

 به رسعت تماس پوریا را رد کردم و گفتم: اون یه اتفاق بود،

 .نمیدونستم شما هستید

 و ذهن بدبینتون ممکن بود اون بال رو رسییک از _

ز من بیاره  !مراجعی 

 . متاسفم _

ی رو عوض نیم کنه. آگیه استخدام _ ز  تاسف شما چت 

 .دادم از نظر من شما اخراج هستید

 تماس های یر دریر پوریا اعصابم را متشنج خونرسدی او و 

دم وگفتم: باشه  !کرده بود گویسی را الی انگشتهایم فرسی

 .به سوی در رفتم گفت: هنوز اجاره ندادم اتاق رو ترک کنید

 مگه اخراج نشدم چرا منتظر اجازه شما بمونم؟ _

 دوهفته اینجا هستید تا کیس پیدا بشه و بهش آموزش _

 .بدید

 .نیستم که آموزش بدممن در حدی  _

 خانم مجد ازتون تعریف یم کرد به هرحال موظف _

 !هستید بمونید و حقوقتون تمام و کمال پرداخت میشه

 تماس دوباره ی پوریا باعث شد افکارم از آیز که بود
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 .پریشان تر شود . دکتر گفت: بفرمایید به تماستون برسید

ز گ ون رفتم به محض لمس دکمه ی ستی  :فتماز اتاق بت 

 روایز احمق جر یم خوای از جونم؟

 دلم برات تنگ شده یم فهیم اینو؟ _

 هر چه تماس ها و اضارهایش بیشتر یم شد امتناع من

 هم شدت یم گرفت و فکر میکردم دیگر به هیچ وجه

 حاضز به دیدنش نیستم. غریدم: برو گمشو فهمیدی؟ فقط

 ... گمشو از زندگیم تا یادم نیاد چه احمقر بودم

 .یم خوام ببینمت _

 . من نیم خوام _

ون یا بیام تو _  !میای بت 

 جر ؟ _

ون یا من بیام تو ؟ _  پرسیدم میای بت 

 کجا؟ _

ز مرکزی که رفتر داخل و جز تو فقط دو تا مرد _  همی 

ز دوتا مرد  اونجاست! بیام ببینم چه غلظ یم کتز اونجا؟بی 

 ... غریبه داری چه

ز اینجا کار میکنمدهنتو ببند همه مثل تو کثی _  . ف نیسیر

ز  _  . بیام کارت رو ببینم همکاراتم منو ببییز

 ... پوریا _

 !جانم _

 .برو بعد حرف یم زنیم _
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 من االن باید ببینمت االن به دیدنت نیاز دارم یم _

 فهیم؟

 . یه کم بهم فرصت بده _

 !باشه نیم ساعت منتظر یم مونم نیومدی من میام تو _

 شستم و دستهایم را دوطرف صورتمتماس را قطع کردم ن

 گذاشتم و فکر کردم چطور اینجا را پیدا کرده؟ رسرسید را

ز نوبت که برای ساعت  باز کردم تلفن را برداشتم و از اولی 

 به بیمار ساعت
ی

وع کردم به هماهنیک  نه و نیم صبح بود رسی

 چهار و شش زنگ زدم و نوبتشان را برای ساعت هشت و

 کردم تا ده شب باید توی مرکز باشم  نه تغیت  دادم و حساب

. 

ون  تماس پوریا خسته ام کرده بود. این که فهمیده بودم بت 

 مرکز ایستاده، این که تهدیدم کرده بود و مجبور بودم به

 .حرفش گوش کنم

ون رفتم و از همان جلوی در  بلند شدم آهسته از سالن بت 

 !سالن صدا زدم: آقای سمیع زاده

 نطور که نزدیک یم شدم. گفتم: یهبه طرفم برگشت هما

 کار خییل مهم برام پیش اومده میشه به جای من توی دفتر 

 .باشیدو تلفن رو جواب بدید زود بریم گردم

 دستهای خایک اش را به هم زد و یی حرف به سوی شت  

 رفت گفتم: زحمتر نیست؟

 !زود برگرد _
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ون رفتم. کیم اطراف را نگاه کردم  به رسعت از مرکز بت 

 تشخیص پوریا زیاد سخت نبود با قدمهایی آرام به

 سویش رفتم پشت به من بود آرنج هایش را به سقف

 اتومبیل تکیه داده بود و مشخص بود انتظارم را میکشد. نم

ی اش نشسته و آن را به ت خاکستر  باران روی یر رسی

بدنش چسبانده بود . پشت رسش ایستادم و گفتم: خب! 

 که

 جر ؟

 ند از باالی شانه اش نگاهم کرد. گونه اشگردنش را چرخا

 کیم باال رفت وقتر برگشت لبخند کچی که روی لبهایش

 نقش بسته بود را دیدم و فکر کردم چرا در همه این روزها

 دلم برای دیدنش تنگ نشده بود در حایل که حاال این حس

ز حس بود که لبخند زدم. گفت:به  را داشتم و شاید از همی 

 جر یم خندی؟

 !فتم: نخندیدمگ

 باشه بابا تو شاِخ همه قهرمانا! نیم خندی. دلت واسه ما _

 تنگ نمیشه. اصال ما رو توی آدم حساب نیم کتز که دلت

 ! تنگ بشه

شانه باال انداختم و گفتم: واقعا انتظار داشتر دلم برات 

 تنگ

 بشه؟

 انتظار داشتم مرام داشته بایسی که نداشتر !اینجا چکار _
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؟  یم کتز

؟ از کجا پیدا کردی؟ک _  ار یم کنم تو اینجا چکار یم کتز

 !آذین زنگ زد به خاله ت آدرس گرفت _

ین بود فقط او یم توانست این قدر حواس پرت  کار شت 

 باشد. نگایه گذرا به ساعت مچر ام انداختم و گفتم: خب

 تمام شد؟

 جر ؟ _

 !زیارت! یم خوام برم _

ز ریتم گرفتخندید با انگشتهایش آهسته روی سقف م  اشی 

 !و گفت: از همینت خوشم میاد

؟ _  جر

ز بریم دور بزنیم _ ؛ بشی   !پررویی

 !نیم فهیم یم گم نیم خوام بایسی  _

 یم خوای به خدا! ته چشمات منم، ته قلبت منم، _

 عصبایز شدی االن! شیوا رو یم ندازم رو پاهات جوری که

 !دلت خنک شه

 ن کارا ندارم . باید برمشانه باال انداختم و گفتم: نیازی به ای

 !رسکارم

 ! کارت منم _

م _ ه باید برم تا ده شب هم گت   !کارم توی دفتر

 !تو مبارزه غرق پول مییسی ول کن این کارای نیم بند رو _

 سودش چیه؟
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م رسوکار دارم _  ! سودش اینه که با آدمای محتر

میم؟ _  ما نامحتر

م بود؟ _  !اون زنه شیوا محتر

م خانم ب _ ز بریم یه دور بزنیم اونم درستشخب محتر  شی 

م یم شیم  .یم کنیم. ما هم محتر

 !ذاتیه _

 ! پس نذار ذات خرابم خودشو نشون بده _

 تهدید یم کتز منو؟ _

ه توی چشمهای لب زد: دیوونه تم  !خت 

یم، اگه درکت یم _  من به این کار نیاز دارم اگه محتر

 رسه، اگه آدیم، بفهم نیا محل کارم. خب؟

 و نبودی، اگه محبوبه نبود، خرد یم کردم اون دهتز اگه ت_

 !رو که اینطور حرف یم زنه! با گ با پوریا

 حاال که محبوبه م و دهنم خرد کردیز نیست! یم ری یا _

 .برم

 یا بریم؟ _

 .هوف بلندی کشیدم و گفتم: یم خوام برگردم رسکارم

 !یه تایم بده بیام دنبالت _

ت یم کنم _  .ختی

فتم با چند قدم بلند خودش را داشتم به سمت  مرکز مت 

 رساند گفت:آفرین همینطور اذیت

 ! کن بیشتر عاشقت میشم
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 یی انتهای رگ ها گم شده
ی چشمهایش توی رسجز ز  ستی

ی نگفت. دستش را به ریش  ز بود لبهایش را تکان داد اما چت 

ز بار بود یم دیدم  زردش که اولی 

 اشم اما نه بهاینقدر بلند شده کشید. یم خواستم همراهش ب

 که فکر میکرد. حتر ذهن محاسبه گرم به آینده
ی

 آن سادگ

 گریزی زد. یم خواستم وقتر کار در کلنیک را از دست یم

 دادم جایی در شغل سابقم داشته باشم . آهسته گفتم: فعال

 !بذار برم بعد بیشتر حرف یم زنیم

 خندید و گفت: فردا خوبه؟

ت میکنم شانه باال انداختم و گفتم: بهت گ فتم که ختی

 خب؟

 رس تکان داد و همانطور که نگاهم یم کرد چند قدم به

 عقب برداشت دستش را باال آورد توی هوا تکان داد و

 برگشت، دور شد. خیالش انگار راحت شده بود وقتر پایم را

 توی مرکز گذاشتم پشیمان شدم که چرا دوباره با دیدنش

 شن نکرده بودم ووسوسه شدم چرا تکلیف هر دومان را رو 

 خودم را از او وماجرایی که ممکن بود با وجودش دوباره

 واردش شوم کنار نکشیده بودم؟

با قدمهای بلند وارد سالن شدم آقای سمیع زاده از پشت 

ز   مت 

 چایی بردم
 . بلند شد و گفت: کیس زنگ نزد. واسه دکتر

 .خییل ممنون ببخشید کار واجب بود _
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 من کاری نداری؟خواهش یم کنم .دیگه با 

س گذشت. اگر هرروز  رستکان دادم رفت .تمام روز در استر

 پوریا یم خواست بیایید در مرکز این رفت و آمدهایم را

 چطور باید توجیه میکردم؟

 جلسه با حضور چند پزشک برگزار شد. بیمارها آمدند و

 رفتند دکتر آخرین بیمارش را دید و رفت و من هم از آقای

 . حافظز کردم و از مرکز خارج شدمسمیع زاده خدا

 خیابان خیس بود هوا تاریک و قطره های باران روی چراغ

س. تا  اتومبیل ها از خیابان رویایی ساخته بود در دستر

 ایستگاه پیاده رفتم و تن خسته ام را روی صندیل اتوبوس

ز چاره پیدا  رها کردم وبا چشمهای بسته برای همه چت 

 .به این که در کلینیک بمانم کردم جز راضز کردن دکتر 

******** 

 باران یی وقفه به دیوارها یم خورد و شیشه ها از هجوم

 بادیم لرزیدند. خایل از هر احسایس روی تخت دراز کشیده

هایی 
ز ز گم شده بود. انگار یک جا همه ی چت   بودم. همه چت 

 که یم توانست در من حیس به وجود بیاورد را جا گذاشته

ی در مورد گذشته بشنومبودم. نه یم خ ز  واستم از مهری چت 

ین کجاست؟ و  و نه برایم مهم بود که این روزها شت 

 ماجرای ایک با فاتح به کجا رسید؟ نه برایم مهم بود که هر

ز به  روز ساعت شش صبح خواب آلود و خسته برای رفیر

 کلینیک آماده یم شوم و نه برایم مهم بود که پوریا
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 مرد تنهایی نیست و حتر اطرافشبرخالف تصور گذشته ام 

هایی شبیه شیواست
 !پر از دختر

ز چند هفته پیش کیارش مرا در ان  حتر این که همی 

 وضعیت وحشتناک دیده بود در من حیس به وجود نیم

 آورد. این احساس تیه بودن دردناک تر از هر درد دیگری

به کوتاه به در ز ! چند ضز  بود این هیچ بودن و هیچ خواسیر

 خورد چشمهایم را بستم ساعدم را مثل همه وقتهایی  اتاقم

 که یم خواستم بخوابم روی پیشایز ام گذاشتم و پای

 راستم را روی پای چپم انداختم صدای باز شدن در و ایک

؟  که یم گفت: خوایی

 در هم آمیخت . جوایی ندادم داخل آمد سایه اش را روی

 ودم؛صورتم حس کردم، چشمهای نیمه بازم را کامال گش

 روی صورتم خم شده بود. لبخند زد و گفت: یه کم طبییع

 !تر بخواب القل

 !داشت خوابم یم برد _

 . کاریر که خواسته بودی رو واست ساختم _

 کمر راست کرد و دستهایش که پشت قایم کرده بود را

ون آورد و کارت را روی سینه ام انداخت. یی این که  بت 

 لوی صورتم گرفتم. طرح دونگاه کنم کارت را برداشتم و ج

ز   قلب بود، مشیک و قرمز روی زمینه ی آیی روشن در عی 

 زیبا و حرفه ای به نظر یم رسید آهسته گفتم: اون
ی

 سادگ

 .موقع یم خواستم
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، االن واسه خودته _  ! اون موقع واسه کیس یم خواستر

ه  .ارزشش بیشتر

 کیم نگاهش کردم. لبه ی تخت نشست وگفت: هنوزم

 !هست! چه ختی از رییست حواسم بهت

ه _  !رئیس نیست دکتر

ت؟ _  خب چه ختی از دکتر

 نیم دونم؛ نیم تونم بشناسمش البته هنوز به هفته _

 نرسیده کار کردنمون با هم و شاید به ماه هم نرسه و یک

 . نفر رو پیدا کنه

 من بیام؟ _

 بیای چیکار؟ _

 !تنها موندم. نیم خوای شوهر خاله دکتر داشته بایسی  _

مرد  خندید. به خنده ی ناتمامش پوزخند زدم و گفتم: یه پت 

 ! شصت ساله ست

 ابروهایش را باال داد. نیم دانم چرا آن دروغ را به ایک گفته

 بودم و نیم دانم چرا انتظار دارم دروغم را باور کند. کیم به

 ناخن هایش نگاه کرد، دوباره رسش را باال گرفت و توی

 شوجز کرده بودم. کارت چطورصورتم دقیق شد و گفت: 

ه؟  پیش مت 

 خوب نیست، یه خطای غت  قابل چشم پویسی داشتم که _

 بخاطرش اخراج شدم و االن فقط خواسته برم که منیسی 

جدید رو آموزش بدم. فعال به مامان نگو خییل خوشحال 
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 بود

 .واسه این کاری که پیدا کردم

 دست باشه نیم گم ! به نظرم یه جور دل رئیست رو به _

 . بیار

 بعید یم دونم اصال منو آدم حساب کنه! اینقدر به ثروت _

 و قدرتش یم نازه که آدما براش یی ارزش ترین موجودات

 دنیا محسوب یم شن مخصوصا من و سمیع زاده ی

 .بدبخت

 خب اینم یه جور زندگیه. انتخابت اینه، پس به انتخاب _

ام بذار . چند روز با شاخه گل برو  . چه خودت احتر  تو دفتر

. خالصه یه ش، رسوقت چایی بتی ز  یم دونم گل بذار رو مت 

 کاری کن که باورت کنه و اون اشتبایه که کردی و نیم

ان بشه  جر بوده جتی
ی

 . خوای بیک

 دنیا خییل بده ایک! خییل چرکه! دلم یم خواست یه _

ز   لباس بود از تنم در یم اوردم یم نداختم توی ماشی 

ون به رسگیجه اش میون آب ولباسشویی یم نشستم ا  ز بت 

 کف نگاه یم کردم و با لبخند بهش یم گفتم تحمل کن در

ز یم یسی ! بعد ییک ییک این لباس چرک رو  عوضش تمت 

 ...از تن همه آدما در یم اوردم و

 همه ی آدما؟ _

 نه فقط از تن آدمایی شبیه خودم ! مثال از تن مارتا نه، _

 ازش گل یم خرم، شاید دنیای مارتا قشنگه فردا یم رم



 

198 
 

 Romanbook_ir@ داغ

ز دکتر اما احساس یم کنم به گل خریدن از  نذارم رو مت 

 .مارتا نیاز دارم

 چرا اینقدر دلت گرفته محبوبه؟ _

 نیم دونم اما خایل ام! رسشار از هیچ، دوست داشتم تو _

ی یه حس عمیق داشته باشم حتر اگر ز  این سن به یه چت 

ز کارت پستال کوچیک اما ته ق  لبم یه هیچشده به همی 

م« خب که جر »بزرگه، یه  ی لذت بتی ز  که نیم ذاره از چت 

ی متنفر باشم ز  . و حتر از چت 

 احساس آشغال بودن را بیان نکردم. اما مرا به حرفها و حتر 

ی ز  سکوت های کیارش برد. زمزمه کردم: دوست داشتم چت 

 . بود که منو به دنیا بریم گردوند

ی هست اما باید پیداش کتز  _ ز  !یه چت 

 کجا رو دنبالش بگردم؟ _

 نیم دونم هرکس یه جا پیداش یم کنه. جایی خووندم یا _

 .شنیدم که آدما دنبال شادی یم رن اما شایدهمون موفقیته

وقتر به هدفت بریس و موفق بیسی به شادی دست پیدا 

 !میکتز 

 حرفش به نظرم یی دلیل آمد. ایک اینطور بود، گایه دوست

ین همیشه یم گفت: باز داشت حرفهای فلسقز بزند   شت 

 ! یادش افتاده قرار بوده دکتر مملکت بشه

 .بعد هر دو یم خندیدند. حاال هم انگار از همان وقت ها بود

 شاید شادی خودش را یم گفت که با دکتر شدن مهیا یم
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 شد. اگرایک دکتر یم شد حاال اینجا نبود. کنار ما، روی

ایظ  که ایک از آن  تخت من، اصال معلوم نبود در آن رسی

 .حرف زده بود چه بالیی رسمان یم آمد

 سکوت من که طوالیز شد گفت: فکرکن به هدفت که پیدا

 کردن کار بود رسیدی حاال شاد باش. آدما از دیدن آدمای

 شاد خوشحال یم شن فرفر نداره زن با شن یا مرد! مرد

مرد! پس رئیس پت  تو هم با دیدن شادیت  باشن یا پت 

ه و ممکنه جذبت کنهانرژی یم گ  !ت 

بلند شد و گفت: ده دقیقه بعد از رفتنم از اتاق وقت داری 

 از

 مسخره ت دربیای
ی

 . این قالب افرسدگ

ون رفت. خندیدم.. انگار ناگهان یک ایک دیگر  از اتاق بت 

 شده بود. خودش اینطور وقتها یم گفت : اکرم ایک شد یا

 ! برعکس

 داختم لباسم را مرتباز جا بلند شدم نگایه به گویسی ان

ون ز گذاشتم و بت   کردم کارت پستال ایک را گوشه ی مت 

 . رفتم

******** 

 با چند قدم بلند خودم را توی مغازه ی مارتا انداختم. کتاب

 مقدس را در دست گرفته بود و تسبیچ که صلیتی از آن

 آویزان بود در دست دیگرش، عینکش به نوک بیتز براقش

 لها و دم کردیز مالییم که نیم دانستمرسیده بود و بوی گ
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 چیست با عطر عود در هم آمیخته بود و حس صبحگاهم را

 . از آیز که بود بهتر یم کرد آهسته گفتم: سالم

 جریان قطره های باران با ورود به مغازه روی ابروهایم

 متوقف شد انگشتم را باالی ابروها کشیدم. رس بلند کرد با

 :نرم و مهربانش در گوشم نشست دیدنم لبخند زد . صدای

ز   زیبای پایت 
 !ساالم محبوبه جان! دختر

 که صبح یی 
ی

ه ی قهوه ای رنیک ز  تازه متوجه پالتوی پایت 

 توجه پوشیده بودمش شدم و لبخند زدم. نیم چرجز زدم و

 به سمت گلهای رز رفتم. انگشتم را روی برگ مخمیل رزها

 تی زیرکشیدم. از تکرار این حرکت دچار قلقلک دلچس

 در گلخانه ی مارتا یی دلیل
 پوستم شدم. این مکث طوالیز

وع کنم  .نبود یم خواستم روزهایم را جور دیگری رسی

ین  همانطور که به ایک گفته بودم، گلخانه ی مارتا بهتر

 جایی بود که یم توانستم واردش بشوم درحایل که انگار

 اوارد دنیای دیگری شده ام و امیدوار بودم وقتر از آنج

ز حال را داشته باشم و دنیا را جور ون یم روم هم همی   بت 

 که یی 
 دیگری ببینم ! این را همیشه یم دانستم حتر زمایز

ین  روح و یی احساس یم آمدم تا فقط برای خوشامد شت 

م  . گل بگت 

 سکوت و آرامش گلخانه ی مارتا و خودمایز بودن خودش،

! بهیم توانست مرا متحول کند حتر اگر برای لحظ  ایر

 سمت داوودی های سفید و صوریر و زرد که ساقه هایشان
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 توی سطل های بزرگ پر آب بود رفتم کیم نگاهشان

ین فکر کردم و یادم آمد چند روزیست برای  کردم و به شت 

ین گل نخریده ام بیشتر از چند روز شاید از وقتر که  شت 

 توی مرکز مشغول شده بودم یا از وقتر که به قول خودش

 تازه ای را آغاز کرده بود و کمتر توی خانه یمز 
ی

 ندگ

 . دیدمش تا به فکر خوشحال کردنش باشم

ون دادم هیجان غریتی به دلم چنگ یم  نفسم را با صدا بت 

 !زد. گفتم: گل یم خوام!یک شاخه

 !من به تو دوشاخه گل تقدیم یم کنم دختر زیبا _

 تابه سوی سطل های گل آمد. یک شاخه میخک سفید که 

 آن وقت اصال متوجه اشان نبودم برداشت و گفت: میخک

 ... سفید نشانه ی یی گنایه توست

 اندام فربه اش را به سوی سطل دیگری چرخاند گیل زرد

 رنگ برداشت و گفت: واین سوسن ِپرویی برای تو خوش

 !شانیس یم آورد و عشق

ز گذاشت توجه ام ز آمد گلها را روی مت   دوباره به سوی مت 

ز به شم  ع ها و کدو حلوایی نارنچی که گوشه ای از مت 

 گذاشته بود جلب شد با خودم فکر کردم مثل کلبه ی

 . جادوگرهاست

 گل ها را الی کنف پیچید و انگار که فکرم را خوانده باشد

 با لحتز مرموزگفت: آرزو یم کنم جادوی گلها، روز خویی 

 .برایت رقم بزند
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 آخر ماه ایک حساب گلها را گرفتم. همیشه پول گل ها را 

 یم کرد اما اینبار یم خواستم خودم حساب کنم مارتا به

 !رویم خندید و گفت: ایک حساب کرد

 !متعجب نگاهش کردم و گفتم: ایک نیم دونست که میام

 .یم دونست و دیشب حساب کرد _

ون رفتم و در  یی خداحافظز از گلخانه بت 
 بهت زده حتر

 عد از چند دقیقه گوش دادهمان حال شماره ایک را گرفتم ب

 به آهنگ شلوِغ انتظار، صدای خواب آلودش توی گوشم

 پیچید: توروح خودت و پدرت اول صبح چه مرگته؟ باز چه

 گندی زدی؟

 !خندیدم اما در همان حال، بغض آلود گفتم: گل خریدم

ی محبوب! خب به من چه که گل خریدی _  !بمت 

 تو یم دونستر میام گل یم خرم ؟ _

 . مگه من پیشگوام نه _

 !دروغ نگو ایک؛ مارتا گفت حساب کردی _

 خب من همیشه حساب یم کنم برو رسکارت بذار _

 !بخوابم بچه

 ! دوستت دارم ایک _

؟  لحنش عوض شد : اوف اوف... خب دیگه جر

یم دانست این لحن را دوست ندارم. آهسته گفتم: بد 

 ...نشو
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 زنان بهتماس قطع شد به سوی ایستگاه دویدم نفس 

 اتوبوس رسیدم و روی ییک از صندیل ها نشستم و فکر

 .کردم از امروز دوباره یم رم تمرین

 ساعت هشت توی مرکز بودم سمیع زاده با دیدن گلهای

 توی دستم گفت: زیره به کرمون اوردی ؟

 !نگایه به باغچه ی زیبایش انداختم و گفتم: اینا هدیه ست

 فتر ما که فقطخوش به حال شما،اول صبح جر گر  _

 . پیامک پرداخت قسط با دیرکرد دریافت کردیم

 ! خندیدم و گفتم: اونم هدیه ست به هرحال

 به سوی سالن رفتم. گلها را توی گلدان بلوری گذاشتم

ز   کیم نگاهشان کردم بعد احساس کردم جایشان روی مت 

. ایک گفته بود  »:من خوب نیست بردمشان به اتاق دکتر

وع یم کردم« ت راضز بشهکاری کن به موندن ز رسی  از همی 

ز دستمایل کشیدم و گلدان را یک گوشه  روی شیشه ی مت 

 گذاشتم یم خواستم زیاد توی دست و بالش نباشد دوباره

 پذیرایی وسط اتاق گذاشتم
ز  گلدان را برداشتم و روی مت 

 بهتر شده بود. از وقتر آمده بود جز زمایز که پرونده بیماری

 گذاشتم به اتاقش پا نگذاشته بودم ورا در اختیارش یم  

 حاال کنجکاوانه به وساییل که بعد از ورودش به اتاق اضافه

چه ای که  شده بودند، نگاه یم کردم. به لپتاپ سفید و دفتر

کنارش بود و چند کتاب که روی هم چیده شده بودند. 

 شاید
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 چیدن کتابها در کتابخانه هم ییک دیگر از خوش خدمتر 

ز هست. در هایم یم شد و   میفهمید حواسم به همه چت 

 کتابخانه به دنبال جایی برای کتابها بودم . چند کتاب را

 کنار زدم مجسمه ی گل و مرغ چیتز را به دست گرفتم تا

ی بگذارم وکتابهای سمت دیگر کتابخانه را با  جای مناسبتر

ز توی گوشم  یک دست جابجا کردم صدای بوق ماشی 

 ال یی توجه به کاری که یمپیچید، آمده بود و من حا

 خواستم بکنم نگاهم به یک کتاب و نام آشنای روی آن

ه مانده بود. شتاب زده دست کشیدم کتاب را برداشتم و  خت 

 کلمات روی جلد را لمس کردم و به تصویر لبهای زن روی

 جلد نگاه کردم . برگ زدم صفحه ی اول کتاب پر از نام

 .های آشنا بود

 مجسمه را رسجایش گذاشتم و از اتاقبا صدای بوق دوم 

 یی دلیل مانع نشستنم یم شد وقتر آمد
ون رفتم ذوفر  بت 

 قلبم تند و یی وقفه یم زد. آنقدر رسی    ع از مقابلم گذشت که

 . فرصت سالم پیدا نکردم

 صدای پاشنه ی کفش هایش از توی راهرو آمد. همزمان با

ز من چرخ  ید ورس بلند کردنم به سالن رسید به سمت مت 

 کیم مکث کرد. سایه ی بلند و کشیده اش تا روی

رسرسیدم ادامه پیدا کرد. مانتو صوریر جلو باز پوشیده بود 

 و

ی موهای بلوندش روی همه ی  زیر ان بلوز شلوار خاکستر



 

205 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 تنش نقش بسته بودند و شال صوریر حریرش مانیع برای

 . آن نقوش تزییتز نبود

 زیبای صورتششلویعز اش توی ذوق نیم زد و آرامش 

ز را متوازن یم کرد رنگ آیی چشمها با خطوط  همه چت 

 ظریف سیاه و سایه های مالیم قاب گرفته شده بود و

گ های مخمیل رز، رسخ و جاندار بود  لبهایش مثل گلتی

 چند قدم به سوی من برداشت و در حایل که لبخند یم زد

 . گفت: سالم . لطفا به دکتر اطالع بدید که اومدم

 .شدم و گفتم: بله چند لحظه منتظر باشیدبلند 

م یا بگذارم در  نیم دانستم دسته گل را از دستش بگت 

 .همان حالت منتظر بماند

 به اتاق دکتر رفتم. نیم دانم دچار توهم شده بودم یا به

 پذیرایی زل زده بود چند قدم جلو رفتم
ز  گلهای روی مت 

ز   .وگفتم: یه خانم اومدن و یم خوان شما رو ببییز

 کدوم خانم؟ _

 همون که روز افتتاحیه اینجا بود همون که موهای بلوند _

 .... داره و قدش بلنده و

د و گفت: اسم ندارن ایشون؟  لبهایش را به هم فرسی

 !نیم دونم _

سید؟ _  و نیم دونید که باید بتر

وع حرف زدنم یم  کالفه از همه تذکر هایی که هر بار با رسی

 .م: االن یم پرسمداد به سمت در رفتم و گفت



 

206 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 . اگر ترنم خانم بودن بفرستید داخل _

ون نیامده بودم که دختر با لبخندی ملیح  هنوز از اتاق بت 

 .گفت: ترنم هستم

 . حرض و دلخور گفتم: بفرمایید

 گوشه ی در ایستادم تا وارد شود و با صدایی شاد و دلچسب

 !بگوید: درود دکتر جان

ونو دکتر در حایل که رسپا ایستا ش بت  ز  ده و از پشت مت 

 ...آمده گفت: درود بانو

 !بعد رو به من ادامه داد: قهوه لطفا

ون رفتم . توی  دسته گل را از دستش یم گرفت که بت 

خانه با خودم غر یم زدم که چرا من باید قهوه آماده ز  آشتر

 کنم اینها جز وظایف من نیست و در همان حال که به رسم

د، فنجانیم زد سمیع زاده را صدا ک  نم تا برایشان قهوه بتی

ز مقابلشان گذاشتم  .های قهوه را آماده کردم و بردم روی مت 

 هنوز توی دلم به خودم غر یم زدم کیم هم توی مانیتور

 به صورت خودم نگاه کردم و خودم را با ترنم مقایسه کردم

 از اساس این مقایسه اشتباه بود هیچ کدام از ظرافت هایش

 دیدم و ادامه ی این کار رسخورده ام یم را در خودم نیم

وع کرده بودم تباه  !کرد و روز خویی را که رسی

دوست داشتم یک فرصت دیگر دست بدهد بروم کتاب را 

 از

 اتاق دکتر بردارم و القل از محتوای آن رس در بیاورم اما با
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 وجود ترنم و بعد از او آمدن بیماران عرص دیگر آن فرصت

 تر به خانه بریم گشتم و کتاب را یم دست نداد. باید دیر 

 .خریدم

******** 

 ....محبوبه! محبوبه _

 صدایش را یم شنوم و نیم شنوم از الی مژه های خیسم

 نگاهش یم کنم. وحشت زده دور خودش یم چرخد و

ز بریم دارد هنوز شماره را نگرفته که  گویسی ام را از روی مت 

ی که یم بینم شا ز  ل ایک ست،واژگون یم شوم آخرین چت 

 . روی صورتم افتاده

یز شده را از  که لتی
 صدای قطره قطره چکیدن آب در ظرفز

 جایی دور یم شنوم. روی شن های رسد ساحل درازکشیده

 ام و بوی دریا هر از گایه مشامم را نوازش یم کند یک

 دستم دارد یخ یم زند پوستش سوزش غریتی دارد. دست

 روی گونه ام یم ریزدچپم اما داغ داغ... چند قطره آب 

 پلک هایم یی اختیار یم جنبند صدایی در گوشم اسمم را

 . نجوا یم کند

 دوباره پلک هایم یم پرند، نور خفیقز احساس یم کنم

 سایه ای روی صورتم خم شده و دست گریم دست چپم را

 یم فشارد. الزم نیست چشمهایم را باز کنم صدای نفس

ی که از  ز  او در فضا هست را یمها، گریم دستش و هرچت 

 شناسم. رستکان یم دهم. خش خش موهایم روی بالیسی 
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 .که به نریم آن عادت ندارم آزارم یم دهد

 بوی عطرش با بوی ِدتول در هم آمیخته، این بو را یم

 شناسم، یم دانم که به بیمارستان آمده ام، یک عمرم را در

و  .بیمارستان گذراندم  ن بهچشم باز یم کنم نوری که از بت 

 یک طرف صورتش تابیده همه دلهره هایش را آشکار یم

 کند پنجه هایش را توی موهایم یم کشد و یم گوید: بیدار

 شدی؟

 .رستکان یم دهم. لبهایم خشک و به هم چسبیده اند

 یی پایایز که ته گلویم مانده را قورت یم دهم. دستم
 تلچز

د ورا رها یم کند. لیوایز آب یم آورد جلوی دهانم یم    گت 

 .یم گوید: بخور

 امتناع یم کنم. با خشم فروخورده ای یم گوید: بسه هر

 .جر کوتاه اومدم هرجر یم گم بگو چشم

ز یم گذارد  چشمهایم پر اشک یم شود. لیوان را روی مت 

 دستهایش رابه کمر یم زند و یم گوید: باهام حرف بزن

 ! خسته ام نکن، بگو جر شده

 مش لبهایم را تر کنم امایم خواهم صدایش بزنم با اس

 چشمهایم تر یم شوند و لب از لب باز نیم کنم یی قرار به

 اطراف نگاه یم کند. گوشه ی تخت یم نشیند دست یم

 !کشد روی گونه ام و یم گوید: با من حرف بزن محبوبم

ز به او یم گردم همه اتفاقات گذشته  دنبال حرفز برای گفیر

 را و دنبال راه گریزی را مرور یم کنم همه آدمهای گذشته
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 . از همه آنها یم گردم یم خواهم فقط او بافر بماند

هایی از گذشته
ز  عجیتی ست. آدمها تنها چت 

ی
 و چه درماندگ

 هستند که نیم توان فراموششان کرد هر چقدر دور شوی

 باز هم یک جای دنیا مقابلت یم ایستند نگاهت یم کنند و

 .شت نکرده اندبا لبخندهایشان نشان یم دهند فرامو 

 بلند یم شود دستهایش را توی جیب شلوار مشیک اش فرو

 یم کند چند قدم راه یم رود و یم گوید: یه کم که حالت

 !بهتر شد یم ریم سفر

 نگاهش یم کنم. یم گوید: به جهنم که همه ی کارها

 !عقب افتاده، یم ریم سفر تا این حال خراب تو درست بشه

ی وقتر حالت خ ! یمتا یاد بگت   رابه باید با من حرف بزیز

 ! ریم شمال

یم نیست خوبم! ایک کجاست؟ _ ز  من چت 

 خسته بود فرستادمش خونه، چرا تنها موندی؟ خاله ایک _

ون چرا نرفتر همراهش  یم گفت بهت گفته با هم برید بت 

 ؟ _

 خسته بودم؟

 چکار کردی که خسته بودی؟ _

 م یم دانممستاصل مانده ام به سوال هایش چه جوایی بده

 تمام نیم شوند هرکدام را که جواب بدهم سوال بعدی را

ز را نداند وع یم کند.تا نگرایز اش رفع نشود تا همه چت   رسی

 دست از پرسیدن برنیم دارد. یم گویم: میشه بریم خونه؟
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! جات خییل هم خوبه گفتم چند روز اضافه تر _  نه خت 

 .نگهت دارن

 چرا؟ _

 !این یی حایل چیهآزمایش بدی ببینم دلیل  _

 این کارا الزم نیست من خوبم چند روزه دلم گرفته _

س دارم نیم دونم چرا  !استر

 یم آید روی تخت همراه یم نشیند کیم نگاهم یم کند و

 یم گوید: تاری    خ عرویس رو عقب بندازیم؟

 شانه باال یم اندازم بازوهایش را در آغوش یم کشد و یم

؟ من مثل تو صبورگوید: بگو چکار کنم تو این حا  ل نبایسی

 نیستم. یم دویز اینو من نیم تونم تو رو تو این حال ببینم

 نیم تونم رو تخت همراه بیمار بشینم وبیماری تو رو .

 .تماشا کنم و هیچ کاری ازم برنیاد

ز یم  دستهایش را آهسته از دور بازویش باز یم کند پایی 

 جر  آورد و یم گوید: پس هیچ وقت مریض نشو بهم بگو 

ست شده جر تو رو به این روز انداخته تا تمامش  باعث استر

مش ز بتی  .کنم و از بی 

م کاش آنقدر از آینده  کاش بتوانم جلوی اشکهایم را بگت 

 اطمینان داشتم که همه گذشته ام را جلویش باز کنم اما یم

 ترسم ، یم ترسم لب باز کنم و از دستش بدهم تا روشن

  همراه نشسته گایه خودمشدن هوا همانطور روی صندیل

 را به خواب یم زنم اما گایه که چشم باز یم کنم یم بینم
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 دارد نگاهم میکند سپیده که یم زند از آن خواب خیایل

 بیدار یم شوم. تخت را باال یم آورد. شنیده ام که تلفتز 

 سفارش صبحانه داده یم گویم: خوبم! بهتر نیست بریم

 خونه ؟

 . باشه خونه هم یم ریم _

 یک دستش را پشت رسم به تخت تکیه یم دهد و دست

 دیگرش دست چپم را یم فشارد نفس هایش را روی

 صورتم حس یم کنم. اختیار اشک هایم را ندارم. رسم را به

، بگو  سویی دیگر یم چرخانم. یم گوید: نگاهتو ازم نگت 

 این مجازات کدوم اشتباهمه؟

 .بیا از اینجا بریم _

بات کوتایه که   به در باِز اتاق یم خورد با صدای رسفهضز

 مردانه ای در هم یم پیچد.صبحانه را میهمان تازه اش 

 آورده، بوی نان تازه توی اتاق یم پیچد سیع یم کنم

م او هم سیع یم کند جلوی  جلوی لرز دستهایم را بگت 

ز بیمارستان پر یم شود از ظرفهای  نگاهش به من را! مت 

 صیل که برایم تدارک دیده اندیکبار مرصف، صبحانه ی مف

 به جای این که اشتهایم را باز کند مرا دچار تهوع یم کند

 . آهسته یم گویم: نیم خورم

 لب تخت یم نشیند نان بربری کنجدی را آغشته به عسل

د و با دست دیگرش مغز  یم کند جلوی لبهایم یم گت 

 ! گردو را آماده نگه داشته
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 هایم را از توی صورتم کنارتنها یم شویم. گرم یم شوم. مو 

م و یم گویم  :یم زنم و لقمه را از دستش یم گت 

 ! یم تونم خودم

 !خاله ایک یم گفت: چند روزه هیچر نخوردی _

ی مونده تو دلش نگه _ ز  خاله ایک دیگه چیا گفته ؟ چت 

 داشته باشه؟

 !همه که مثل تو دلشون بزرگ نیست نگه دارن _

 هایش یم درخشد،ساده در چشم نگاهش کردم شادی

 لبخند زدم آهسته گفتم: دوستت دارم ! هیچ وقت تو

ی نبود که به اندازه تو برام مهم باشه ز  ! زندگیم چت 

ز و شب بریم _  پس اخمتو وا کن تا بگم مرخصت کیز

ز جا بمویز و منم  وگرنه باید همی 
 ... میهمایز

به به در خورد. نگاه کردم حاج خانم آمده بود  .چند ضز

 .ش بلند شد و گفت: گفتم که الزم نیست بیاییدجلوی مادر 

کم اینجا تنها بمونه ؟جر شده _  مگه من یم ذارم دختر

؟ س جر رو داشتر دختر ؟ استر س داشتر  مادر؟ شنیدم استر

 با پرس من اونقدرا هم سخت نیست محبوبه خانم
ی

 ! زندگ

 به جای هر حرفز اشکهایم جاری شد چادرش را از جلوی

 ... : من فدای دل نازک توصورتش کنار زد گفت

 مادر و پشت رس او ایک داخل یم آیند. ایک همان جلوی در

یس یم کند مامان به  یم ایستد و با حاج خانم احوالتر

 رسعت جلو یم آید صدای پاشنه ی کفش هایش توی رسم
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 یم پیچد و بعد از آن صدای خودش که یم گوید: جر شده

؟  ؟ خویی

 .خییل خوبم االن نگران نباش _

صدای نرم استاِد ادبیات روی عطر شکوفه های انار 

 محوطه

 :دانشگاه رسر یم خورد و توی گوشم یم نشست 

 معشوق پرسید : کیست که در یم زند ؟ -

 عاشق گفت : ای دلربا من نیستم ، من هیچم ، خودت

 تویی تو همه تو
 . هستر

 معشوق در را بگشود و بگفت: اکنون دو من ییک در خانه

 شود یک من بیشتر نیست و من شدیم به اندرونجا نیم 

 خانه بیا که حال عشقم مانند رسنخ است که اگر دوشاخه

 . باشد در سوزن نیست

، ای من درآ نیست گنجایز دومن را  گفت اکنون چون متز

 !در رسا

کت در آن کالس ها  عینک گردی که مخصوصا برای رسی

 دم یمخریده بودم را از چشم برداشتم دستم را باال بر 

 دانستم که در تمام طول خواندن آن حکایت نگاهش به من

 مشغول بود، در تمام جلسات پیش از آن چه روزهای اول

 که در ردیف های آخر یم نشستم و چه این اواخر که در

 همه کالس ها سیع یم کردم روبه رویش باشم، توجه اش

 هبه خودم را حس کرده بودم. او را از روی کتایی در کتابخان
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 ی دکتر پیدا کردم . اول فقط یک اسم بود روی یک کتاب،

 بعد یک اسم توی سایت انتشارات، یی این که عکیس از

 .چهره اش باشد. با دلهره شماره ی انتشارات را گرفتم

 تلفتز آدرس استاد را ندادند و مجبور شدم حضوری بروم و

 آنقدر اضار کنم تا راضز شوند به این که بگویند استاد

 انشگاه ست و یم توانم آنجا پیدایش کنم. یک روز تمامد

 وقتم را در آموزش دانشگاه گذراندم تا فهمیدم ادبیات

 تدریس یم کند و سه روز در هفته تمام ساعاتش پر است،

 روزهای دیگر کالس هایش پراکنده. و باالخره دیده

 بودمش به عنوان مهمان در کالسهایش حضور پیدا کردم و

 ر دست گرفتم. کتاب شعرهایش که به مهریکتابش را د

 تقدیم شده بود امیدوارم یم کرد به شعله های آن عشق که

ی مالیم پنهان شده است  .یم دیدم حاال زیر خاکستر

 قلبم از این حس که باالخره یم توانم توی چشمهای

 مردی نگاه کنم و به صدای گرمش دل خوش کنم پراز

ود وهربار حضور خوشبختر شده بود. متوجه حضورم ب

 غیاب

 یم کرد در پایانش نگاهم یم کرد و من با شیطنت رس

ز یم انداختم  . پایی 

ز بار  و آن جلسه، بعد از این که سکوت کرد برای اولی 

 دست بلند کردم تا حرفز بزنم. زیاد منتظر نماندم با حرکت

سم : استاد عشق چیه اصال از کجا  رس اجازه داد سوالم را بتر
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 بفهمیمش؟

 دانستم که همه چهره ام شبیه به مهری ست. اما یم

ز نبودم. سکوت استاد که طوالیز شد،  صدایم را مطمی 

 پرسی از آخر کالس گفت: این نیاز به چند جلسه تخصض

 ... داره

 همه یکصدا خندیدند. گویسی ام چند بار توی جیبم لرزید،

 استاد یی توجه به پرس و خنده ی اطرافیانش که هنوز ادامه

ز دا  شت گفت: عشق در کدام معنا؟! این عشق که به هر چت 

 ابراز یم شود؟ یا عشق! من عاشق چیپسم عاشق بادبادک

 عاشق خیابان ... زیاد یم شنویم درسته؟ وچیپس را یم

 خوریم، نخ بادبادک را رها یم کنیم تا در آسمان گم شود، از

 خیابان عبور یم کنیم! این تناقض به چه معناست؟

 دوباره گفت: استاد منظور ایشون عشق به نوعهمان پرس 

 ! انسان بود من قول یم دم که نخورمش

 دوباره همه خندیدند و استاد در حالیکه کاغذهایش را مرتب

 .یم کرد گفت: کالس به پایان رسید به امید دیدار

 همه بلند شدند. بعضز ها مشغول جمع کردن جزوه و دفتر 

م نبود ت ز ز روی مت   وی کوله ام رسرسیِد بودند. هیچ چت 

 قرارهای کلینیک ولباس های باشگاهم بودند. باالخره بعد از

 مدتها یم خواستم به باشگاه بروم اگر قرار های دکتر به

 موقع تمام یم شد و موضوع خارج از برنامه ای پیش نیم

 . آمد
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 کوله ام را برداشتم با وجود تعلیل که کردم همزمان با استاد

 نار ایستادم تا رد شود. در فکر فرو رفتهنزدیک در رسیدم. ک

 بود و عمیق نگاهم یم کرد همانطور که از اول کالس به

ه شده بود و به زحمت حواس نگاهش را  محض دیدنم خت 

 از روی صورتم پرت یم کرد.قلبم تند یم زد این همان

 مردی بود که یم خواستم ساعت ها رسم را روی شانه اش

 استم تمام دردها و ناراحتر هایمبگذارم و حرف بزنم یم خو 

 را حتر خایل بودن قلبم را روی سینه اش گریه کنم، مردی

 که احساس یم کردم مادرم از روی ناامیدی هویتش را از

 . من پنهان کرده و حاال خودم پیدایش کرده بودم

 کیف قهوه ای چریم اش را در دست جابه جا کرد و

ز حرفز جنبید. آهسته  گفتم: بفرمایید  لبهایش برای گفیر

 ... استاد

ون گذاشت گوشه ون از کالس اشاره کردم. قدیم بت   به بت 

ون رفتم پرسید: دانشجوی میهمان هستید؟  ای ایستاد بت 

ون زده  دستر به موهایم که از گوشه ی مقنعه بت 

 بودندکشیدم. هیجایز عجیب رسارس وجودم را فرا گرفته بود

 هنوز برایش برنامه ایبه همصحبتر با او فکر نکرده بودم 

 ام نیم گذاشت ذهنم روی
ی

 نریخته بودم و دستپاچیک

 که باید کنار هم بچینم متمرکز شود. خنده ی یی 
 کلمایر

 .دلییل روی لبهایم نشاندم و گفتم: نه

 به خودم مسلط شدم و به نگاه پر سوالش« نه»بعد از این 
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 چشم دوختم و گفتم: دانشجوی شما نیستم ویل کالساتون

 دوست دارم برام اهمیت حیایر دارن و اگر وقتم اجازه رو 

کت یم کنم  . بده همه رو رسی

 چرا؟ _

 !بخاطر خود شما _

 به سوی پله ها رفتم دوباره صدایم زد به طرفش برگشتم

 قلبم تند یم زد هنوز حرفز نزده بود که گویسی توی جیبم

 لرزید و نجاتم داد دست توی جیبم کردم روی گویسی 

ز حرفششماره کلینی  ک افتاده بود انگار استاد هم از گفیر

ز رفت  منرصف شد از کنارم گذشت و از پله ها پایی 

 صدای دکتر توی گوشم پیچید: هیچ معلوم هست شما

 کجایید خانم؟

 ...من به آقای سمیع زاده گفته بودم که بهتون بگه _

 مگه سمیع زاده رییس توئه؟ مگه خود سمیع زاده _

 خودش مرخض داده که اون واسه اینجاست اصال؟ گ به

 تو مرخض رد کرد؟

 فریاد نیم زد اما لحن تندش دستپاچه ام کرده بود. پله ها را

 دوتاییک کردم از دانشکده ادبیات خارج شدم و تمام محوطه

ی را تا در خروجی دویدم. خودم را توی تاکیس انداختم ز  پایت 

 وزو نفس زنان آدرس کلینیک را دادم. در حایل که هن

 صدای دکتر توی گوشم یم پیچید که یم گفت: منیسی 

 نگرفتم که خودم جواب تلفن ها رو بدم باغبون نگرفتم که
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 .... خودم

ز کامال  نزدیک کلینیک کرایه را حساب کردم هنوز ماشی 

 متوقف نشده بودکه در را باز کردم و به رسعت به سوی در

 ویساختمان دویدم. سمیع زاده با ابروهای گره کرده ر 

 نیمکت نشسته بود نفس بریده گفتم: وای آقای سمیع زاده

؟ ز  چرا بهش نگفتی 

 شانس ما رو باش! یه امروز کارم تو بانک طول کشید، یه _

ز شد اول صبح تو دفتر   امروز تو دیر اومدی. آقا سحر خت 

 .بود

 ... وای _

 پشت در سالن کیم صتی کردم تا نفس تازه کنم. توی

 یم زدم را مرور کردم. در را بازذهنم حرفهایی که باید 

 کردم، توی سالن بود و گویسی تلفن توی دستش ترنم پشت

 رسش ایستاده بود و دست به سینه نگاهش را به در دوخته

 بود. مات و مبهوت همان جلوی در ایستادم و به دکتر نگاه

 کردم. گویسی را روی دستگاه کوبید و گفت: به به خانم

یف اوردن  !دکتر ترسی

 بم و مالیمش پر از تحقت  بود. لرِز چانه ام ازصدای 

ز   رسمایی که پشت رسگذاشته بودم نبود. رسم را پایی 

 انداختم تا اگر اشکهایم جاری شد نبیند ادامه داد: بفرمایید

 !بنده براتون چای بیارم

 تو قبال هم اخراج شدی نیازی»صدایی که درونم یم گفت: 
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 :دم و گفتمرا خفه کر « نیست بمویز و رسزنش بیسی 

 .... متاسفم من یه کار مهم داشتم و

 حیف از اون امتیاز مثبتر که به تو دادن!چطور بهت _

ز که وقت شنایس و مسئولیت پذیری رکن اصیل  نگفیر

 استخدامه؟ هیچ یم دویز االن جای یک نفر دیگه رو

 اشغال کردی؟ و هیچ یم دویز چقدر وقت باید بذارم تا یه

 .... نفر رو پیدا کنم که

 بیشتر از آن نیم توانستم مجسمه باشم و فقط بشنوم به

 .سمت در چرخیدم و زیرلب گفتم: خدانگهدار

 صدایش را کیم باال برد و گفت: کجا؟

 برگشتم نگاهم به جای او به ترنم افتاد که لبخند ملیچ رو

 لبش جا مانده بود. انگار از قدرت نمایی مرد محبوبش لذت

 تم نقش دختر تو رسی خور رایم برد. دیگر نیم خواس

 بازی کنم. نیم خواستم خاطره ی خنده دار چند روز

 بعدشان بشوم. برای فرو دادن بغضم لبهایم را محکم به هم

دم گردنم را صاف کردم و گفتم: قبال هم منو اخراج  فرسی

 ... کردید

 :پلک هایم داغ بود نگاهم را به اطراف گرداندم و ادامه دادم

 و اثبات کنم اما حاال یم بینم کار شما بهسیع داشتم خودم

 درد من نیم خوره. دو هفته زمان داده بودید که کیس رو

 آموزش بدم و حاال دو تا مسئله هست اون دو هفته زمان،

 یک ماه شده و دوم این که من یی مسئولیت تر از اون
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 ِ  هستم که آدم مناستی پرورش بدم . اما ... اما آقای دکتر

شِک ار  ز  وپا دیده! برای اخراج یه آدم از شغلش حتر اگهروانتر

 !منیسی و باغبون باشه نیازی به این همه تحقت  نیست

تون برخورد یم  درسته که شما با منیسی تون مثل اشیا دفتر

 کنید و حتر سالم کردن به موجودایر مثل منیسی و باغبون

 رو بلد نیستید اما شاید به درد کارتون بخوره که بدونید

 و باغبون ها هم آدمن مثل شما؛ فقط پول ومنیسی ها 

ا ندارن  .!... مدرک دکتر

ز بار بود این قدر طوالیز نگاهم یم کرد  .مات مانده بوداولی 

ز بار بود یم دیدم این جور حرف زدن را هم بلدم،  اولی 

ز بار بود خنده ی ملیح ترنم از روی لبش کنار رفته بود  .اولی 

 .یس در را باز کردهنوز حرفهایم تمام نشده بود که ک

 برگشتم. دختر جوایز الی در ایستاد هوای رسدی به داخل

 سالن نفوذ کرد روحم تازه شده بود دختر گفت: برای

 ... استخدام اومدم

ز ما  خییل زود از گفته اش پشیمان شد و نگاهش بی 

 چرخید، توی صورت دکتر پوزخندی زدم و گفتم: باید

 . !صادقانه بهم یم گفتید

ه اش بود به طرفدر را ک  روی دستگت 
 ه هنوز دست دختر

کن  صدا زد: صتی
 !خودم کشیدم. دکتر

 یی توجه به او با قدمهایی بلند خودم را به سمیع زاده

 رساندم و گفتم: خدانگهدار دارم یم رم ! ممنون بخاطر این
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 . مدت

 کجا؟ _

 .اگر یم خواستم بمانم و جوابش را بدهم گریه ام یم گرفت

ونکوله ام را   روی دوشم جا به جا کردم و از در کلینیک بت 

ی بود. مه گرفته، رسد، ز  رفتم. هوا به معنای واقیع پایت 

، ذرات رسما را حس یم کردم که روی دستها و گونه  دلگت 

ی که از ز  پایت 
ی

 هایم یم نشینند. هر از گایه پایم روی برگ

 درخت های گوشه ی پیاده رو افتاده بود یم رفت و صدای

 یم شنیدم. مست  زیادی را پیاده یط کردم خش کم
 جایز

 پاهایم یی رمق شده بود، روی نیمکت ایستگاه اتوبوس

 نشستم دستهایم را روی سینه ام گره کردم و به روبه رو

ز راحتر کارم را ی ببینم . به همی  ز ه شدم یی این که چت   خت 

 از دست داده بودم و باز هم باید بریم گشتم کنج اتاقم و

 های ایک را در مورد یی کاری و کارهای به دردرسزنش 

 نخوری که برایشان انتخاب یم شدم گوش یم کردم و دور

 . آگیه های توی روزنامه خط یم کشیدم

از جا بلند شدم حوصله انتظار برای آمدن اتوبوس را 

 .نداشتم

ز تاکیس بلند کردم سوار شدم و آدرس  دستم را جلوی اولی 

 . خانه را دادم

 نه جز مامان کیس خانه نبود. یی حرف به اتاقمخوشبختا

 رفتم و تالش کردم بخوابم اما رسم پر از فکر بود دوباره
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سم پدرم  دلم یم خواست هر سه شان را محکوم کنم و بتر

 کجاست؟ و وقتر مهری بهت زده نگاهم میکند و با التماس

ین یم خواهد درویعز برایم رس هم کند بروم دست  از شت 

م بیاورم جلوی چشمش و بگویم پیدایشفرجام را بگ  ت 

 . کردم

ین را مثل پازل کنار هم  مهری ایک شت 
ی

 تکه های زندگ

 یم چیدم و هر چه بیشتر فکر یم کردم بیشتر به این نتیجه

 یم رسیدم که فرجام همان مردیست که مهری از خانه اش

 ... فرار کرده

 بههمان شب تصمیم قطیع ام را گرفتم یم خواستم دوباره 

 دیدن استاد بروم و احساسم را به او بگویم یم خواستم

 همانطور که در تمام آن روزها احساس یم کردم آرامشم را

 . در گفته هایش پیدا کنم

******* 

 با همه فرارهایم دوباره با او روبه رو شدم. عصتی به نظر

 یم رسید فشار دندان هایش روی هم را از روی پوست هم

ز   را جلوی پایم متوقف کرد و قبل از این یم شد دید. ماشی 

م یم  که فرصتر داشته باشم مقابلم ایستاد و گفت: که ختی

؟  کتز

 !خب هنوز وقتش نشد _

؟ فکر کردی اگر نیومدم تو اون کلینیک _  منو یم پیچویز

م و نخواستم اذیتت  خراب شده اگر نخواستم آبروت رو بتی
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 کنم از ضعفم بود؟

 .ونجا کار نیم کنمدیگه برام مهم نیست. ا _

ز  _  .بیا بشی 

ز اشاره کرد . گفتم: به چه زبویز بگم رس راهم  به ماشی 

 .نباش

 :نگاه یی حوصله ای به ساعت مچر اش انداخت و گفت

ز بریم حرف بزنیم  .وقت نیست داره شب یم شه بشی 

 .آخه چه حرفز یم تونم با تو داشته باشم _

 ست حرکتمهنوز رس دورایه بودم. هنوز نگاهش یم توان

 :بدهد. اما آن مقاومت را دوست داشتم با سماجت گفت

مت؟  میای یا به زور بتی

 به زور بتی ببینم چه جوریه؟ _

 یک تای ابرویم را باال انداخته بودم و حتر انتظارش را

د و یی توجه به شلویعز خیابان به  نداشتم که دستم را بگت 

ز بکشاندم .... مقاومت کردم ناگهان د  ستم راسوی ماشی 

ز اینقدر اذیت نکن  .رها کرد و گفت: بشی 

 . توی چشمهایش زل زدم و گفتم: نری از رسراهم بد میشه

 بذار بد بشه ... چقدر باید بد بشه تا بفهیم من بدون تو _

 جایی نیم رم ؟

 خسته از آن بحث یی حاصل سیع کردم از کنارش رایه

 دعا یمبرای خودم باز کنم . چراغ های گلخانه روشن بود. 

 کردم ایک از جایی پیدایش شود . سینه اش را جلویم ستر 
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 کرد من هم مثل او عصتی شدم دست بلند کردم و به

 صورتش کوبیدم. بهت زده کیم نگاهم کرد هنوز لب از لب

 باز نکرده بود که از فرصت استفاده کردم بندهای کوله ام را

 محکم چسبیدم و با تمام قدرت به سمت خانه دویدم

 ایش راپشت رسم شنیدم که یم گفت: لعنتر جوابشوصد

ی  .یم گت 

 جلوی در خانه رسیده بودم. شبچ باران نریم که یم بارید

 را شکافت و به طرفم آمد شناختنش زیاد سخت نبود شبیه

 من بود. آن شتی که از مسابقه فرار کرده بودم و از درد و

ِ دیدار کیارش به خودم یم پیچیدم. با لبا
ی

مندگ  یس کمرسی

 .و صوریر وحشت زده. به من رسید مچ دستم را گرفت

 نگایه به رس کوچه انداخت. در را باز کردم هر دو داخل

 رفتیم بعد یی رمق به من تکیه داد تقریبا یی هوش بود و

 من مسخ دیدار او در این وضع روی پله ها کشیدمش تا به

 ... خانه رسیدیم در را باز کردم و صدا زدم: ایک بیا

ین  به جای او مامان آمد هنوز لب باز نکرده بود که با شت 

 مواجه شد که روی دستهای من بیهوش افتاده بود

ون کشاند  .رسوصدایمان ایک را بت 

ین را روی تخت خواباندیم و ایک دست به کار شد  شت 

 !ساعتر بعد گفت: خوبه فقط خوابه

 !کجا بود با این وضع؟ از کجا اومده چرا فرار یم کرد _

 هر کیس یه روزی از یه جایی فرار یم کنه ! یه روز از _
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 آدما یه روز از خودش. گایه وقتر از خودش فرار یم کنه

 ! مجبوره به این شکل بد از آدما فرار کنه

 فلسفه یم بافز واسم؟ _

 صورتت جر شده ؟ _

 دستم را به جایی که اشاره کرده بود کشیدم. گوشه ی لبم

 نفهمیدم ان خراش کجا رویخون خشک شده بود حتر 

 لبم افتاد. یی تفاوت گفتم: صورت آدم زخیم میشه این که

ی نیست من آدیم رو یم بینم که روح زخمیشو اورده ز  چت 

 ...خونه

ین چشمه ی اشکم جوشید. گفتم: دیگه نیم  با نگاه به شت 

 پرسم بابام کیه! نیم پرسم کجا یم رید و با گ؟

 کردم و گفتم: یم شنویبه چشمهای پر اشک مهری نگاه  

 ؟ نیم پرسم بابام کیه ! دیگه برام مهم نیست بذار هر گ

 خودمو دارم . من خودم در مقابل
ی

 یم خواد. باشه من زندگ

ه دفاع یم ز و بتی  کیس که یم خواد به زور بندازدم تو ماشی 

 ...کنم... هیچر دیگه نیم خوام حتر پدر

 ربان استادهمانطور که این حرفها را یم زدم صورت مه

 جلوی چشمهایم نقش بست که دست یم کشد زخم هایم

 ! را خوب یم کند حتر زخم های عمیق قلبم را

 واسه خودت گ
ی

ایط جر یم گ  ایک گفت: تو این رسی

دت؟ غلط کرد مگه من مردم؟  خواست به زور بتی

دم، یم خواستم صاف  سیع کردم بلند شوم، زانوهایم را فرسی
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 بگریزم اما جایز برایم نمانده بیاستم و حتر از آن صحنه

ی از اشکهایی که چند روز گذشته پشت پلک  بود .جلوگت 

 هایم مانده بودند کار من نبود. شانه هایم لرزید. ایک و

 مهری وا رفته تر از آن بودند که حرفز بزنند. مثل وزنه

ز کمر  برداری که یم خواهد رکورد خودش را بزند سنگی 

 اتاقم رفتم . تن خرد و خستهصاف کردم و سالنه به سمت 

 ام را روی تخت انداختم. به صدای پر آرامش باران گوش

 دادم و گذاشتم فکر رفتار پوریا توی خیابان ،حرفهای دکتر و

ین توی آن وضع را بشوید و خاطرات آن  حتر دیدن شت 

ی ز د. آخرین چت   یک ماه کار آبرومنِد زجرآور را با خودش بتی

 صورت مهربان استاد ادبیات بودکه پشت پلک هایم دیدم 

! 

***** 

 برگردانده بود. همه کارهای
ی

 انگار بیکار شدن مرا به زندگ

هایی 
ز  عقب مانده ام داشت رسوسامان یم گرفت همه چت 

 که وقت فکر کردن به آنها را پیدا نیم کردم، دوباره جلوی

ین ز ازخانه شت 
ون رفیر  چشمم قرار گرفتند . صبح وقت بت 

 انوهایش را بغل کرده و رسش را به شانه اشرا دیدم که ز 

 . تکیه داده بود

ون رفتم  با دیدنم چشمهایش را بست سالمم را خوردم و بت 

 روی ییک از صندیل های ردیف اول نشستم و از پنجره به

ز پر بارایز داشتیم مدام ون نگاه کردم. پایت   آسمان ابری بت 
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 زدم و به ورودیا یم بارید یا ابری بود. دستم را زیر چانه 

 ها سالم یی جایز 
 دانشجوها که ییک ییک یم آمدند بعضز

 یم کردند و یم نشستند نگاه کردم . کم کم پچ پچ ها

ز نیم تواند به اندازه ی پچ پچ عذابم وع شد هیچ چت   رسی

 ام تالش کرده بودم معتز پچ
ی

 بدهد آنقدر که در تمام زندگ

 .پچ های آن سه نفر را بفهمم

 همان ظاهر آراسته اینبار کت و شلوار نوکاستاد آمد با 

 مدادی پوشیده بود کیف چرم قهوه ای اش را توی دست

 چپ گرفته بود وعینیک ظریف به چشم داشت تالش کردم

 

 عینک جلسه ی قبل را به یاد بیاورم اما بیهوده بود . درست

 ! روبه رویش نشسته بودم سیع کردم شباهتهایمان را ببینم

 بیه مهری بودم شاید فقط یم توانستم قداما من کامال ش

 . کشیده ام را به او نسبت بدهم

 چند بار قبل که دیده بودمش تالش کرده بودم به این

ها دقت نکنم و او را فقط بخاطر خودش بخواهم یی  ز  چت 

 . توجه به هر آنچه که در گذشته اتفاق افتاده

 متوجه ام شد لبخند کوتایه روی لبهایش جان گرفت و به

ز در کالس ادبیات  نشانه ی آشنایی رستکان داد. نشسیر

 روحم را تازه یم کرد آن مدیر که در کالس بودم انگار از

 این دنیا نبود وقتر استاد با صدای نرمش یم خواند: عشق

 عشق یم آفریند
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 یم بخشد
ی

 عشق زندگ

 رنج به همراه دارد
ی

 زندگ

 رنج دلشوره یم آفریند

 دلشوره جرات یم بخشد

 عتماد به همراه داردجرات ا

 اعتمادامید یم افریند

 یم بخشد
ی

 امید زندگ

 عشق یم افریند
ی

 زندگ

 عشق عشق یم آفریند

ون از دانشکده  کالس تعطیل شد همراهش راه افتادم، بت 

ز داری؟  پرسید : ماشی 

 گفتم: نه

 پس بیا _

 همراهش شدم امروز یم خواستم همه حرفهایم را بزنم تا

 وت کردم وقتر رسیدیم شاخه گلرسیدن به اتومبیلش سک

 رسجز که از صبح توی کیفم بود را به طرفش گرفتم و

 .گفتم: این برای شماست

 ! گل را بویید و گفت: چه دختر مهربان و با سلیقه ای

ز نیم کنم راستش اینکار رو دوست _  من گلها رو تزیی 

 . ندارم

ز  _  .کار خویی یم کتز ! بشی 

 . شستمبه خودم جرات دادم و کنارش ن
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 پرسید: حاال بگو چرا کالسای من برای تو اهمیت حیایر 

 داره؟

خندیدم و گفتم: شاید دوست داشتم پدرم یک استاد 

 ادبیات

 !باشه

 پدر هرجر که باشه خوبه ناشکری نکن ! اسمت رو _

؟ سیدم یا نگفتر  نتر

 !نه شما پرسیدی و نه من گفتم، محبوبه ام _

ز را به حرکت در اورد یک ساع  ت تا کالس بعدی اشماشی 

 وقت داشت تمام یک ساعت را حرفهایی زدیم که پشتشان

 هزاران کلمه و جمله ی دیگر بود که هیچکدام جرات

 . بیانش را نداشتیم

******** 

 آماده ی خواب یم شدم که تلفنم زنگ خورد خانم مجد بود

 با همان صدای لطیف و مهربان گفت: سالم دختر گلم

؟  خویی

 خوب هستید؟ممنونم شما  _

 دکتر گفته استعفا دادی درسته؟ _

 با حرص گفتم: ایشون از همون روز اول منو اخراج کرده

 !بودن. ظاهرا منیسی جدید اومده بود

 منیسی بیاد تو چرا کارت رو ترک یم کتز دختر خوب؟ _

 راستش دیگه نیم تونم به کار توی کلنیک ادامه بدم _
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 . ممنون بخاطر همه زحمتاتون

 . زحمت دیگه دارم برات خب یه _

 . در خدمتم _

 منیسی جدید رو آموزش بده . دکتر از من خواسته ویل _

 .من این روزا واقعا گرفتارم اصال وقتر واسه این کارا ندارم

 ... ویل من _

 عزیزم یم دونم که گفتر نیم تویز ویل دو هفته دیگه _

 . هم بخاطر من تحمل کن

 .چشم _

 چشم یی دلیل و یی موقیع که تماس را که قطع کردم از 

 گفته بودم حالم به هم خورد. هر چند به آن زن به خاطر

ز به آن کلینیک بعد از  پاریر بازی اش مدیون بودم اما رفیر

 اتفاقایر که افتاده بود و یادآوری چهره دکتر و نامزدش یم

 ام باشد
ی

 .توانست از سخت ترین کارهای همه زندگ

 ت شده ام را زیر چانه امروی صندیل نشستم و دست مش

ه شدم . و  گذاشتم و به تصویر چهارنفره مان روی دیوار خت 

ین فکر کردم که در چند روز گذشته اثری از این  به شت 

 خنده ی مهربان که حتر توی قاب عکس هم جان دار و

ین  زیبا به نظر یم رسید توی صورتش نمانده بود. به شت 

 را و از کجا آمدهکه حرف نیم زد و نیم گفت آن شب چ

 بود که اینطور ویران گوشه ی خانه کز کرده بود و میل

 .حرف زدن با کیس را نداشت
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*** 

ز   هوا کیم رسدتر از هر روز بود قدمهایم را بلند و سنگی 

 بریم داشتم. سمیع زاده با دیدنم گفت: اومدی؟

 گفتم: فقط واسه خاطر خانم مجد؛ گفت بیام آموزش بدم

 . منیسی جدید رو

 ای به خویی خودت نمیشهخ
 ندید و گفت: هیچ منیسی

 . نگهت یم دارن.

 ! نیم خوام بمونم تو این دیوونه خونه _

 !دست شما درد نکنه دیگه؟ _

 ... جز شما _

 باز خندید و گفت: منم دوست ندارم بمونم تو این دیوونه

 . خونه ویل مجبورم ! تو اگه نیستر نمون

 . نیم مونم _

 کار کردن آدم رو یی قید و زیر دست آدمهایی  _
 مثل دکتر

 یم کنه ! بنا به مصلحت ساکت یم یسی اما یه ند ب

 روز به خودت میای یم بیتز در مقابل هر زوری ساکتر و

 !واسه یه لقمه نون زیربار هر حرفز یم ری

 .سمیع زاده حرفش را قطع کرد و دوباره مشغول کاری شد

ون کشیدم و   به سوی ساختماندستهایم را از جیب مانتو بت 

 راه افتادم. دکتر پشت پنجره بود نادیده گرفتمش وقتر وارد

 سالن شدم اثری از او نبود و انگار تصور کرده بودم که پشت

ز گذاشتم بخاری برفر که از  پنجره ایستاده. کیفم را روی مت 
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م گذاشته بود و ز  چند روز قبل از رفتنم، سمیع زاده کنار مت 

 وشن کردم کیم دستهایم راروشنش نکرده بودم را ر 

به ی  باالیش گرفتم و بعد به سوی اتاقش رفتم. چند ضز

 .مالیم به در زدم و منتظر ماندم گفت: بفرمایید

 در را باز کردم نگایه به من، ساعت و بعد کاغذهای روی

؟ ز انداخت و گفت: باز که اینجایی  مت 

 نگاهم روی تک تک اعضا چهره اش چرخید و روی چال

 که بر اثر کج کردن لبش روی گونه اش افتادهکم عمقر  

 بود ماند . در حایل که سیع یم کردم منظره دیگری برای

ز درخواست دارید ه شدن پیدا کنم گفتم: خانم مجد گفیر  خت 

 . منیسی جدیدتون رو آموزش بدم

 کیم نگاهم کرد و گفت: منیسی جدید رو با اون رفتارتون

 .فراری دادین

 فس عمیقر کشیدم در حال عقبباالخره چشم برداشتم ن

 .گرد گفتم: پس به وجودم نیازی نیست خدانگهدار

 ... تا اومدن یه منیسی جدید _

ایظ که بعد از  از فرصت استفاده کردم و تند و یی وقفه رسی

 تماس خانم مجد مدام توی رسم یم چرخید را به زبان

، نه  آوردم : پس باید بدونید من مسئولیتر ندارم آقای دکتر

 تونم رس وقت بیام نه یم تونم چایی و قهوه بذارم یم

 جلوی دوستا و مهماناتون و نه اعصاب اینو دارم که باهام

تون رفتار کنید  . مثل ییک از اشیا دفتر
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 در حایل که یک تای ابرویش را باال داده بود باالخره

 نگاهش را از کاغذها برداشت. لبخندی زدو گفت: گوشه ی

 لبت جر شده ؟

 اه موشکافش زخیم که کمرنگ شده و خودم همزیر نگ

 ! فراموشش کرده بودم را لمس کردم و آهسته گفتم: هیچر 

ون رفتم  . در اتاق را بستم وبت 

 چند قدم به سوی پنجره برداشتم کیم به تصویر مات

 خودم توی شیشه نگاه کردم و کیم به سمیع زاده که با

و حوصله به گلهای همیشه بهار یم رسید تل  فن رویصتی

ز زنگ خورد تماس از دفتر دکتر بود از صدای زنگ یم  مت 

ز بار  شد تشخیص داد. گویسی را برداشتم. صدایش را اولی 

ز بیمار برای چه ساعتر   بود از پشت گویسی یم شنیدم : اولی 

 نوبت داره؟

 . دفتر را باز کردم و گفتم: ساعت نه صبح

 ! ممنون اگه دوست داشتر یم تویز بری _

شد. مستاصل مانده بودم. دوست داشتم بروم تماس قطع 

 و

 دوست نداشتم دوباره بیکار شوم.دوباره از پشت شیشه

 باغچه نگاه کردم، سمیع زاده نبود. نیم دانم چقدر گذشت

 که با نان تازه و خورایک های صبحانه آمد و گفت: بیا

 . محبوبه صبحانه اوردم

خانه یم رفتم گفتم: هن ز  وز نیومد؟همانطور که به سوی آشتر
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 گ ؟ _

 !خانمت _

 لبخندی زد و گفت: اومد و دوباره رفت یم گه تهران برام

 بزرگه امن نیست یم ترسه ! اگه یه کار برام روبه راه بشه

 ! منم یم رم راست یم گه تهران زیادی بزرگه برامون

 یک سیتز گذاشتم مقداری مربا و خامه در دوظرف کوچک

 م و یک لیوان چایریختم یک تکه نان کنارش گذاشت

 خندید و گفت: برگشتر به کار؟

 نیم دونم منم مثل تو که از تهران یم تریس از اینجا _

 . یم ترسم انگار زیادی برام بزرگه اما بهش نیاز دارم

س فکر کن اینجا یه پله که یم خواد برسوندت به _  نتر

 جای بهتر من اینطور بهش نگاه یم کنم یه سقف هم

. سقف من دوساله بعد یابراش بذار که به  ش عادت نکتز

 کاری پیدا یم کنم یا کارگاه خودمو تو شهرم راه یم ندازم

 شایدم یه گلخونه باالخره یه کاری که صاحبش خودم

 .باشم... برو چایی رسد شد

زش  رفتم سیتز صبحانه را که روی مت 
 به سوی اتاق دکتر

 یم گذاشتم. گویسی را به چانه اش چسبانده و نگاهش به

 جای دیگری بود شاید اصال متوجه حضورم نبود. آهسته

 گفتم: یم مونم تا کیس رو پیدا کنید که کارای دفتر رو یاد

ه  !بگت 

ز جا به جا کردم و گفتم  :جوایی نداد کیم سیتز را روی مت 
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 .اگر چایی رسده بگید عوضش کنم

 نیازی به این کارا نیست تو اخراج شدی. االن اگه هستر  _

 خانم مجده نه من ! دیگه نیم خواد واسه من به درخواست

 چایی و صبحانه بیاری! تا منیسی جدید بیاد مسئول تو خانم

 مجده نه من. اگه یم خوای خوش خدمتر کتز آدرس

 . خونه ش رو بدم

ون رفتم یم خواستم دم و از اتاق بت   دستهایم را به هم فرسی

 دانستمدوباره کیفم را بردارم و بروم اما وقتر خودم هم یم 

 به آن کار چقدر نیاز دارم این حرکت لوس ترین کار دنیا

ز   بود.ماندم و فکر کردم تا کجا یم توانم ذره ذره شکسیر

ز آن شغل ببینم  .غرورم را برای نگه داشیر

خانه برگشتم مقابل سمیع زاده نشستم و ز  دوباره به آشتر

 . صبحانه خوردیم

ز بیمار آمد یم شناختمش بار قبل  تمام مدت ساعت نه اولی 

م ایستاد ز  رسپا ایستاده بود و نگاهم یم کرد. جلوی مت 

 .وگفت: باید دکتر رو ببینم

انداختم و گفتم: چند لحظه منتظر باشید  .نگایه به دفتر

 دستمایل روی صندیل کشید ونشست و با پایش ریتم

 گرفت. عصتی بود یکبار به ساعتش و یک بار به ساعت

به به در   زدم و وارد شدم پرونده را سالن نگاه کرد چند ضز

ز  ز باره مراجعه یم کیز ش گذاشتم و گفتم: دومی  ز  . روی مت 

 پرونده را از دستم گرفت و یی هیچ حرف اشاره کرد یم
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 .... تواند داخل شود

ز بار در آن روز زنگ خورد یم دانستم  تلفنم برای چندمی 

 پوریاست و یی اهمیت بودم همه کارهایم با او تمام شده

 خواستم یکبار دیگر ببینمش. در آخرین دیدارمانبود. نمی

 گفته بودم که دیگر در کلینیک کار نیم کنم و با یادآوری

م ز  این موضوع پایم را روی پا انداختم و تابلوی روبه روی مت 

 .نگاه کردم

********** 

 از روزی که کتاب را از کتابخانه ی دکتر برداشته بودم، از

ز جلسه ای که رسکالسش ن  شستم تا آن روزکه رویاولی 

 نیمکت کنارش بودم، مدام آن حس را داشتم. آن جوشش

ه بود  عجیتی که به او وصلم یم کرد توی همه دیدارها خت 

 به چشمهایم و هر از گایه آه یم کشید ... گایه یم

 بزند اما هنوز صدایی از میان لبهایش به
 خواست حرفز

 را با کلمهگوشم نرسیده لب یم گزید و جمله ای یی ربط 

وع یم کرد م رسی  .ی دختر

م گفتنش با صدای بم و  دلم غنج یم زد برای دختر

 شاعرانه، انگار غزل یم خواند انگار دستم را یم گرفت یم

 برد در همه ی کوچه باغ های جهان یم گرداند وقتر یم

 :خواند

 اشک رازیست

 لبخند رازیست
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 عشق رازیست

 اشک آن شب لبخند عشقم بود

 ه بگویی قصه نیستم ک

 نغمه نیستم که بخوایز 

 صدا نیستم که بشنوی

ی چنان که ببیتز  ز  یا چت 

ی چنان که بدایز  ز  یا چت 

کم مرا فریاد کن  من درد مشتر

 یم دانستم که شباهتم به مهری را درک کرده. یم دانستم

ی  استاِد خشک و یی انعطاف کالس ها بیخودی کنار دختر

  گذراند و برایشناشناخته نیم نشیند و وقتش را با او نیم

 شعرهای معتز دار که فقط خودمان یم فهمیدیم نیم

 خواند. او فهمیده بود دختر مهری هستم و حتما فهمیده بود

کشان برایم گفته؛ هایی از دردها و رازهای مشتر
ز  مادرم چت 

 اما سکوت کرده بود تا به حرف بیاییم من حرفهایم را گم

وع کن  م، از گذشته یکرده بودم، نیم دانستم ازکجا رسی

 مهری یا آینده ی خودم که برای نجاتش دست به دامن او

 شده ام نیم دانستم به سوال چشمهایش جواب بدهم یا

سم.برای رهایی از سکوت طوالیز   سوالهای خودم را بتر

 میانمان که او آگاهانه ادامه اش یم داد پرسیدم: دیگه جر 

 شد این هفته ؟

 آنچنان راحت نبودم کهو یم دیدم تا آن زمان با مردی 
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ه توی چشمهایش انتظار بکشم تا از برنامه ی هفته اش  خت 

بگوید. با خنده گفت: پس حواست هست که یک هفته 

 ست

 نیومدی ؟

 گفتم: کار یم کنم رئیسم خییل بداخالقه، مرخض نیم ده

 ! تازه حرف زیادی بزنم یم گه اخراج و تمام

 ه بودم گفت: حاالبا همان صمیمتر که خودم به وجود آورد

 ! جر اینطور مضطربت یم کنه

 از کجا میدویز ؟ _

 جان زیبای تو هاله ای از غم داره ! امروز اون هاله جاشو _

 ! به هاله ی اضطراب و ناامیدی داده

 ...ناامید نه اما ! مضطرب شاید _

 آرنجم را به تکیه گاه نیمکت زدم و به طرفش مایل شدم و

 ه بودم تا بهتر ببینمش گفتم: زندر حایل که رس عقب داد

 داری؟ بچه داری؟

؟  لبخند زد کیم نگاهم کرد و گفت: هیچر از خودت نگفتر

 جز یه اسم و یه جفت چشم که منو یم بره تا نقایسی های

 ! حاشیه ی کتاب خیام

 فقط به حاشیه ی کتاب؟ چشمام، نگام، حتر اینجا بودنم _

 شما رو به جای دیگه ای نیم بره؟

 باال انداخت، همانطور که یم خواند کیف چریم اش ابرویی 

 را به دست گرفت. .افکار پیچیده اش روی صدای محزونش
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ده بودم به شعری که از  اثر یم گذاشت، گوش ستر

 : گوشهایم عبور یم کرد و در قلبم یم نشست

 درخت با جنگل سخن میگوید

 علف با صحرا

 ستاره با کهکشان

 و من با تو سخن میگویم

 را به من بگو نامت

 دستت را به من بده

 حرفت را به من بگو

 قلبت را به من بده

 من ریشه های تو را دریافته ام

 او به کالس رفت و آن واژه ها با من همقدم شدند و

ز بند یم چرجز :   من ریشه های تو را»مدام در رسم همی 

زیز یم شد. از« دریافته ام   و قلبم از احسایس عمیق لتی

 که مانندش را تا آن روز حس نکرده بودم . از  شادمایز ای

ز فرجام فکر ون رفتم در حایل که به رفیر  دانشکده بت 

وع یم شد اما انگار رفتنش  میکردم اگر چه کالسش رسی

ی که ز  فرار از حقیقتر بود که احساس یم کرد. از همان چت 

 در چشمهای من و شباهت من با مهری خوانده بود .انگار

 رده بود و رفته بود تا حقیقت با صدایریشه ام را درک ک

 .بلند میانمان جاری نشود

 حرفهایی که باید یم زدم کم کم به ذهنم یم آمد و با امید
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 بیشتر همه حرفهایم را
ی

 روز دیگری که یم آیم و با آمادگ

 یم زنم شعرش را زمزمه کردم و به سوی باشگاه رفتم بعد

 ی نفس گت  تا یادماز مدتها مقابل پری ایستادم به مبارزه ا

 بماند دیگر تمرینم را رها نکنم. این قول را در حایل دادم

ز نبودم روزهای بعد یم توانم به باشگاه  که حتر مطمی 

 !برگردم یا نه

 پیاده به خانه برگشتم نزدیک گلخانه اطراف را پاییدم کوله

 را روی شانه ام جابه جا کردم و داخل رفتم .گونه های مارتا

  درخشید. نیم توانستم دلیل شادی اش رااز شادی یم

 اش را ربط دادم به رسما؛ مارتا همیشه
ی

 بفهمم رسزندگ

ز   زمستان ها شاد و رسحال تر بود حتر شاد تر از اولی 

ی داشت. داشتم به بوی دم  روزهای بهار که مدام مشتر

ز بار کیم  کردیز توی گلخانه اش معتاد یم شدم برای اولی 

 و گفتم: جر دم یم کنید چه بوی بیشتر با او حرف زدم

 ! خویی داره

ز   به چهارپایه چویی اشاره کرد و گفت: بیا محبوبه! بنشی 

 !کیم حرف بزنیم و بنوشیم

 ! لبخندی به لهجه اش زدم و گفتم: زیاد وقت ندارم

 به اندازه یک فنجان از این نوشیدیز گرم خوش عطر _

 چطور؟

 افسانه هانشستم یک فنجان چیتز کوچک که انگار از 

هایی که
ز ون آمده بود را پر کرد، مقابلم روی ییک از مت   بت 
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یتز   سطل های گل در آن بود گذاشت و یک تکه شت 

 که تا آن روز شبیهش را ندیده بودم
ی

 . خانیک

 ... خودش هم نشست و مشغول خوردن شد

 با یک لبخند عمیق گفت: نان را خودم پختم! طعم نان

یز   ز نانهای مادرم را دارد، تتی  که بودیم خوراکمان همی 

ین بود  ! شت 

یتز را توی دهانم گذاشتم و بعد فنجان را  تکه ای از شت 

 جلوی بیتز ام گرفتم کیم بخارش را نفس کشیدم و جرعه

 ای نوشیدم! طعمش هم مثل عطرش رویایی بود همانطور

 که جرعه جرعه چای را یم نوشیدم گفتم: دارن کافز شاپ

 یم زنن این بغل؟

مردخند  ید و گفت: بگذار بگوییم کافه تا به هیبت یک پت 

 !بیاید

مرد؟  ابرو در هم کشیدم و گفتم: پت 

 خاچیک یم آید، یعتز آمده همه مسافرها یک روز در _

 تاریک روشن زمستان بریم گردند در دستهایشان فانویس

 ِ  به تو دارد و صتی
ی

 دارند و در چشمهایشان اندوه ! این بستیک

 مسافرت جایی که باید مانده بایسی یاتو که تا روز 
ز  برگشیر

 !سیع کرده بایسی با کوچ، دردهایت را التیام بخیسی 

 خاچیک مسافر شماست؟ _

 فانوسش را جایی میان گلخانه و کافه آویخته! به فانوس _

 نگاه کن و آرزویت را بگو! فرشته ای دعایت را به سوی
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 .آسمان یم برد

ز گذاشتم و کنجکاو دیدن فانوس بودم فنجان را   روی مت 

 !گفتم: ممنونم عایل بود روز خویی رو رقم زدید

ون کرد و گفت: شب خویی برایت  اشاره ای به هوای بت 

 ! آرزو یم کنم دختر زیبای من

 به سمت گلهای داوودی رفتم. گفت: امروز نه ! امروز برای

ین مگنولیا بتی ! یک شاخه کافز ست  ... شت 

ین داوودی دوستبه گلهای مگنولیا نگاه کرد  م و گفتم: شت 

 ! داره

 گایه آدم باید از هر آنچه دوست دارد دور بماند محبوبه _

ین بگو همیشه بهتر از آیز که  ی مهربان! با مگنولیا به شت 

 ! دوستش داریم هم وجود دارد

 مبهوت نگاهش کردم و شاخه ی مگنولیا را برداشتم. از

ون رفتم به فانوس نگاه کردم  لبهایم به هم گلخانه بت 

 چسبیده بود، آرزوهایم زیاد بودند بعضز ها نزدیک و بعضز 

 دور و دست نیافتتز چشم روی هم گذاشتم نفس عمیقر 

 کشیدم و با لبخند چشم باز کردم از پشت شیشه برای مارتا

 . دستر تکان دادم و به سوی خانه راه افتادم

 :گفت  ایک در را برایم باز کرد با دیدن شاخه گل توی دستم

! درامدت باالست  اوهو چه خرجی رو دست خودت گذاشتر

 !ها

ین گرفتم! مارتا گفت مگنولیا _  !واسه شت 
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یش میشه _ ز  !مارتا هم فهمیده خاله ت یه چت 

، این همه  بلند خندید وگفت: من با این همه کارو کاستی

 دکتر و مهندس زیر دستم تا حاال جرات نداشتم نزدیک

 گلهایی برم ! جو 
ز  ن تو عاشق لیلیوم شدم گ واسههمچی 

 من یم خری؟

 !هر وقت مارتا بگه _

 خندید و گفت: باید مراتب شکست عشقر هام رو به گوش

 . مارتا برسونم

ین شکست عشقر خورد؟ _  شت 

ین عشق و عاشقیش دوروزه ! این شکست _  نه بابا شت 

 !محسوب نیم شه ! لب وا کنه همه جر حله

 مگه هنوز حرف نزده ؟ _

 م تا کام! امروز مهری از رس صبح قد تموم عمرشال  _

 حرف زد که این بچه رو به حرف بیاره ! تا حاال ندیده بودم

ز االن ایک رو کفن اینطور بغض کنه   انگار همی 

 ! کرده

ین رفتم آهسته در را باز کردم و در همان  به طرف اتاق شت 

 حال گفتم: اجازه هست؟

 یی که خودش با موتیفرسبلند کرد نگاهم کرد پتوی کاموا

 های رنگارنگ ساخته بود را دورش پیچیده بود و شال

ا یم بافت شکافته شده کنارش  که اخت 
ی

 گردن کرم رنیک

 ! بود
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 گل را به طرفش گرفتم و گفتم: شنیدم مگنولیا هم دوست

 !داری خاله

 کیم نگاهم کرد لبهایش مظلومانه لرزید و گفت: اومدی که

؟
ی

 جر بیک

 ! قت ندارم تو این حال ببینمتاومدم بگم طا _

 جدیدت! بگو محبوبه جان _
ی

 پس کو زندگ
ی

 نه اومدی بیک

 ! بگو! من از نگاه ایک و مهری هم اینو شنیدم

ین _  !شت 

؟ _
ی

 مگه من جر خواستم از این دنیا؟ جر به جز یه زندگ

 ایک بدون در زدن داخل آمد و با صدای بلند گفت: مهری

 !بیا بچه زبون باز کرده

 :ین یی توجه به او و مادر که تازه به ما پیوسته بودگفتشت  

 یه خونه نقیل یه مرد که همیشه باشه! که دائیم باشه که

 عیل مدت المعلوم نباشه! که هر روز بیاد خونه مون نه من

 برم خونه ش! یم فهیم جر یم گم؟که یه اتاق داشته

 هباشم واسه کامواهام و یه سبد واسه نخ های گلدوزی، واس

 !بچه هام دستمال گلدوزی کنم و واسه شوهرم کاله ببافم

 بخدا من جز این هیچر نخواستم همه ی عمر! خواستم

ه، اینقدر دستم بوی دستای  فقط ییک باشه که دستمو بگت 

 !غریبه نده تا به دستر عادت کردم پر نکشه ییک دیگه بیاد

 حاال چه فرفر داره اون مرد گ باشه و جر باشه؟ یی پول

 !باشه یا پولدار
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 .البته که سلیقه ت پولدار پسنده عزیزم _

ین با غیظ به ایک نگاه کرد و گفت: تو یم دویز من  شت 

! اما خواسته ی من  جر یم خوام بهتر از خودم یم دویز

 کوفتر بوده
ی

ز این زندگ  . همیشه مسخره ترین چت 

 .مهری گفت: اینطور نیست تو یم دویز که اینطور نیست

 ه واسه ما مهیم اما وقتر دچار احساس یم یسی یم دویز ک

 ! هیچ حرفز تو گوشت نیم ره

 دچار احساس! مهری تو یم دویز من از گ دیگه دچار _

، فقط تو دیدی اینا که  احساس نشدم؟ آره تو یم دویز

 ندیدن اگه دیدی پس چرا زخمم یم زیز ؟

ین! من و مهری از اول بهت گفتیم _  کویل گری نکن شت 

 درد تو نیم خوره تو کله ت نرفت یه گفتر : من یارو به

 مرد زندگیمو پیدا کردم. حاالم معلوم نیست جر شده! نگران

 نباش دو روز دیگه میاد ! مهریه ات چقدر بود؟

؟ مگه دختر چهارده ساله م _  من از جر یم گم تو از جر

 که قهر کرده باشم و اونم بیاد؟ مگه زنش بودم که از مهریه

 ... ؟ من صیغه بودم موقت بودمام یم پریس

 چه فرفر داره به هرحال زنش بودی رس مهریه کوتاه _

 ! نیای

 مبهوت نگاهشان کردم. صدایم از ته گلویی خشک یم آمد

؟  و برای خودم هم غریبه بود: صیغه یعتز جر

؟ چته باز  ایک به موهایش چنگ زد و گفت: یعتز جر
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 ... چشاتو گرد کردی

 ...ایک ... دارم از خاله یم پرسم با تو حرف نیم زنم _

 یم سوختم همه تنم یم سوخت و هر واژه ای برای تعریف

ین گفته بود را از ذهنم پس یم زدم و ی که شت  ز  چت 

 مرصانه انتظار یم کشیدم تا خودش حرفز بزند. تالش یم

 کردم اشکهایم جاری نشوند تالش یم کردم داد نزنم صبور

سم: خاله بهم بگو یعتز  باشم و سوالم را یک جور بهتر   بتر

یِن بدی  جر صیغه؟ تو اینجور آدیم نبودی مگه نه؟ تو شت 

ین متز   ... نبودی ... تو خاله شت 

ین توئه که صیغه میشه تا نون شب بیاره _  خاله شت 

 واست، بسه دیگه خودتو به خریت نزن ... تو هم خودتو

 ....جمع کن جلو بچه؛ برو مهریه تو بگت  و تمام

دم. یم خواستم حرفز پیدا کنم کهدندان  هایم را به هم فرسی

ین  به اندازه ی چنگ هایم بتواند ایک را زخیم کند شت 

 قبل از من لب باز کرد: صیغه بودم یعتز موقت، من موقت

ز بریزن تو خونه م و جلو چشمم  بودم که نیمه شب تونسیر

ز تو صورت من و فراریم بدن، وگرنه  اونو بزنن و تف کیز

  از خونه ش فراری یم شه؟ من همه عمرم توکدوم زیز 

 همه خونه ها موقت بودم ... همه جای دنیا، حتر تو این

 نکبت موقتم
ی

 .... زندگ

 به هق هق افتاد دستهایش را از دو طرف ستون کرد و

 رسش را روی زانوی تا شده اش انداخت اشکهایش گوله
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 گوله روی موتیقز که جمع شده بود روی پاهایش یم

 و شانه هایش یم لرزید.نه من و نه ایک و مهری ریخت

ز بلندی  بهتر از او نبودیم. گلویم یم سوخت حرفهایم با هی 

سالهای کودگ ام را یادم یم آورد  تبدیل به سکوت یم شدند 

ز  صدای  که سنگی 
ین را ... با زبایز گریه ها و پچ پچ های شت 

 شده

 ... بودو صدایی خفه گفتم: خاله

 محرگ بود تا بار دیگر حرف بزند. رس بلند انگار صدای من

 کرد. موهایش به صورت و گردن خیسش چسبیده و رگ

ون زده بود. توی صورتم نالید: من  های پیشایز اش بت 

 زندگیمو یم خوام ... تو بچه ی متز نه مهری، یم فهیم؟

 رسش را به سوی مهری چرخاند و غرید: مهری یم فهیم؟

 ...ه تو ازم گرفتر محبوب مال منه، بچه ی من

شاخه مگنولیا از دستم افتاد. ایک گفت: پناه برخدا باز 

 دیوونه

ین؟ یم شنایس مهری رو یا نه ؟ االن این ییک  شدی شت 

 هم یم زنه به رسش من تو این دیوونه خونه نیم کشم

 ...وهللا

ز هر سه دور دادم و پرسیدم  :با دهایز خشک نگاهم را بی 

 جر ؟

 :ه دندان کشید نزدیکش شدم و گفتممهری گوشه لبش را ب

 جر یم گه مامان؟
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 مهری یی توجه به من پلک زد. اشکهایش را با پشت دست

ین میدونم ناراحتر اما دل خودت رو  پاک کرد و گفت: شت 

 خون نکن عزیزم.... آره تقصت  من بود این رسنوشت بد رو

 من رقم زدم برات، اما ببخش دیگه نیم تونم به عقب

 ...  تونم درستش کنمبرگردم نیم

 دستهایش را جلوی صورتش گذاشت هق هقش تبدیل به

 جیغ شده بود انگار توی برزخ بودیم هر چهار نفر معلق،

ی ز  صدای نخراشیده ی طویط ایک از دور یم آمد. چت 

 ام از این بحث را یم گرفت و همانجا
ی

 جلوی فرار همیشیک

ین و میان آن سه نفرم نگهم یم داش  .تتوی اتاق شت 

 تصورایر دور و دراز مرا وادار به شنیدن یم کرد، شانه ی

ین را لمس کردم و گفتم: خاله خواهش یم کنم ، من  شت 

 گ ام؟ من گ ام؟

م. اما نیاز  یم خواستم جلوی حمله ی عصتی ام را بگت 

د چند  داشتم به کیس که دستهای لرزانم را محکم بگت 

 م شد . ایک یی سییل به صورتم بزند و بگوید: کابوس تما

 حال شانه ام را گرفت و به طرف خودش کشیدبا یک

ین ون کشیدم و دوباره به شت   حرکت خودم را از چنگ او بت 

ه شدم و او با تکان رس موهایش را عقب داد نفس  خت 

ون میخوام  عمیقر کشید و رسش را باال داد و گفت: برید بت 

 ! با محبوبه تنها باشم

 برو مهریه تو از این نکبت پاشو  ایک گفت: تمامش کن
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 ... بگت  

 مهریه نداشتم یه سکه بود بخشیدم؛ فهمیدی؟ بخشیدم _

 هاش دیگه هم ِگرد اون مرد نیم رم که زنش و برادرزن ...

. حاال یم خوام با محبوب ز ونم کیز  بریزن وسط خونه و بت 

 ...تنها باشم

 ... پاهایش را کشید و تکیه داد پتو را بلند کرد و گفت: بیا

 مثل کودگ هایم که برای وسوسه ام به خواب، خودش زیر

 پتو یم رفت و گوشه ی پتو را باال یم گرفت. برگشتم به

 مهری و ایک نگاه کردم و زیر پتو خزیدم. رسم را به سینه

 .اش چسباندم صدای قلبش گرمم کرده بود

******* 

 عروس شدم ، نه مثل خوابهای کودکانه ام و نه مثل

های هم  سایه که تا مهره ای از تور سپید عرویس شاندختر

 یم افتاد بریم داشتم و یم دوختم به رورسی ام . عروس

 شدم و عروس شدنم دردیست که تا سالها گوشه ی قلبم

 بعضز ها از همان روز که متولد یم
ی

 ماند. تکلیف زندگ

 و دربه دری و حتر موقت
ی

 شوند روشن یم شود . آوارگ

ی نبود که یکبودنم در هر گوشه ی ا ز  ین دنیای لعنتر چت 

 باره مثل بالی آسمایز روی رسم نازل شود. از هر وقتر که

 یادم هست. زیادی بودم و تکه ای ناجور در هر خانه ای که

ند و یم انداخت دور
َ
 . صاحبخانه یم ک

 دلم از درد تنهایی گرفت و زانوی
ی

 این که هرکجای زندگ
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 گفتهغم بغل گرفتم و از موقتر بودن همه 
ی

 آدمهای زندگ

 ام خاطره ای دور و دردناک است که تداومش همه رنج

 ام را رقم زد
ی

 .های زندگ

 عروس شدم و فهمیدم عروس شدن خوب نیست، کیس

 پشت رسم کل نکشید، کیس مروارید های تور عروسم را

 هم
ی
 یواشیک ندزدید. عروس شدم و دیدم توی ده سالیک

 بعد از دیدن دوباره یم شود مثل بیوه زن هایی که مادرم

 عروس شدنشان با پوزخند رسکوفتشان یم زد، با یک چادر

 .گلدار رنگ و رو رفته و صورت نشسته به خانه بخت رفت

 .عروس شدم و دیدم قدم هنوز به این حرفها نیم خورد

 حتر قواره ام به دامادی که پدرم که نه، قرض هایش

ز ب  ار دیدمش ،انتخاب کرده بودند و توی محرصز برای اولی 

 .نیم خورد

ز نقل های  کیس نقل نریخت، کیس شادباش نداد و همی 

یتز   کوچیک که توی دهان خیس یم شود و تا ساعتها شت 

 اش زیر دندان یم ماند. همان نقیل که سکه ده تومایز یم

 دادم و یک عالمه اش را یم خریدم و توی بازی هایم روی

 ماند تا رس خودم یم ریختم حرست شد و به دل کوچکم

 !آخر عمر

 عاقد نگاهش را از روی کاغذها و شناسنامه ها برنیم داشت

 از باالی عینک گایه نگاهمان یم کرد و یم گفت : حاج

 آقا بیشتر فکر نیم کنید؟ بچه ست ... موقت آخه؟
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 مرد دست و دلبازانه دست کرد توی جیبش چند اسکناس

ز مرد گذاشت و صدای وجدانش را خفه کرد.   امضاروی مت 

 کردند مردها و عروس شدم. جای اثر انگشت کوچکم روی

چه ی کوچک صیغه نامه تا ابد دور رسم دایره یم  دفتر

مردی که پدرم بود همانجا رهایم کرد و مرا به  کشد. پت 

د  . دست همرس موقتم ستر

 این روزها زیاد فکر میکنم، دنبال اسمش یم گردم، یادم

 را نگفته بود یا مننیست حتر یادم نیست از اول اسمش 

 !فراموش کرده ام در گذر این سالهای لعنتر 

 عروس شدم و خانه ام اتاق اجاره ای بود توی خانه ای که

 از در و دیوارش نکبت یم بارید. بوی بد اتاق را نیم

 شناختم. انگار بوی تن همه ی آدمهای موقتر که در آن

 یسکونت داشتند روی در و دیوارش مانده بود . وسیله 

ی که از آن توی ذهنم مانده یک ز  خاض توی اتاق نبود چت 

 گلیم زرشیک نخ نماست و پرده های کدر و چرک، شبیه

 . پرده های اتوبویس که با آن به تهران فرار کرده بودیم

ز   ... گفت: بشی 

 بعد از آن هیچ وقت نتوانستم این کلمه را به فال نیک

ز و نشستم و به دیوا م. دستور داد بشی   . ر تکیه دادمبگت 

ت به من یاد نداده  ده ساله ام آداب معارسی
ی

 کیس توی زندگ

 بود اما خوب یم فهمیدم که اینجا باید دست از بچه

 بازیهایم بردارم و مثل زن بالیعز که کمک دست مادرش در
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 .خانه ی مردم ظرف یم شوید تا باورش کنند، رفتار کنم

 .زاد شدکم کم از آن تعلیقر که رسپا نگهش یم داشت آ

 آمد کنارم نشست. 

ز حاال که دارم گذشته ی لعنتر ام را از  دوست دارم همی 

 رس یم گذرانم چنگ بزنم پوست رسم را باز کنم، خاطره ها

 های یی پایانم را رویشان
ون بکشم. تلچز  را ییک ییک بت 

 را جایی دفن کنم که دیگر اینقدر دلم
ز  عق بزنم و همه چت 

 ری از خنده ای بلند و تابیدن نوررا نسوزانند. خاطره ی دو 

 خورشید از الی پرده ی ضخیم اتاق به روی صورتم که

 انگار داشت کورم یم کرد . ترس و

ز عجیب هم بود آن وسط . من  بود اما یک چت 
ی

 بیچارگ

 

 ام ترسیده بودم همیشه بدبخت بودم
ی

 همیشه توی زندگ

ز عجیتی نبود اما همیشه جای آشنایی بودم هیچ  اینها چت 

وقت آنقدر غریب وتنها نبودم و آنقدر کوچک ... این 

 کوچک

 .بودن، این حقارت تا همیشه پا به پای همه احساساتم آمد

 ! پا به پای زن بودنم

 لب زدم: آقا میشه من برم؟

 ام دلم هوای مادرم را کرد
ی

ز بار توی همه زندگ  .برای اولی 

 مادر یم خواستم زیز که وقتر از این خواب بد یم پرم

 رسم را روی سینه ا
ی

حرف  ش بگذارم و از کابوِس مرد بزرگ
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 ...من برم پیش مامانم بزنم ... گفتم: آقا میشه

 پاهایم یی حس شده بود و فکر میکردم

 اگر آزادم کرد چطور تا خانه بدوم ! چطور خانه را پیدا کنم

... 

 ...ایم... ساکت گفت: خونه

 ... ساکت نیم شدم هق زدم: آقا

ییک رو ندارم خفه مییسی ... یا  ه زار زدن توگفت: حوصل

 .کشمتمی

 بعد از این که خفه شدم هیچ نفهمیدم. چشمهایم را بستم و

دم.  به روح و قلبم ناخن کشیدم و  دندان هایم را به هم فرسی

 توی دلم گفتم مامان

 ... مامایز که نداشتمش ...

 مرد را یادم نیست اما یک جفت چشم یی رنگ همیشه

ه شده   اند توی چشمهایم و زمزمه میکنند: خفه مییسی خت 

 ...یا

 چشمهایم را که باز کردم رفته بود،عروس شده بودم وقتر 

 م کشیدم. نیم دانستمدر سفید کهنه ام را دور بدنچا

م آور فقط برای متز که لباس سفید نداشتم  این اتفاق رسی

 آنهایی که افتاده بود یا 
 همه ی عروس های دنیا حتر

 خ و موهایشان را طالیی یم کردند هم اینلبهایشان رس 

 تنهایی زجر آور را تحمل یم کردند. این دردو ضعف و

ز کز کرده ای  خایل روی زمی 
 را وقتر توی اتافر

ی
 . بیچارگ
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 شب یاد عروسک کورم افتادم که

ون رفتنم از خانه مهری صاحبش شده بود  .حتما بعد از بت 

 ی که گذرانده بودمچادرم را دورم پیچیدم و از یادآوری روز 

 اشک ریختم و دعا کردم تمام شود آن کابوس لعنتر که

 نشد. هیچ نیم فهمم چرا باید درست در آن شب لعنتر که

 مهمان تنهایی آن اتاق بودم همسایه ها دعوایشان بشود و

 هنوز دعوای آنها تمام نشده باد مالیم ظهر تبدیل به توفان

 تنهایی و خاک شود و مرا به وحشت بیاندازد که
ز  توی همی 

م  . بدبختر یم مت 

ه ی غذا کابوس تکرار  بعد از آن روز هر ظهر همراه با جت 

 شد... ظهرها را دوست ندارم. ظهرها خاطره ای گنگ از

مردی که هر روز یم آمد به ذهنم هجوم یم آوَرد و یادم یم 

 آید آن روزهای

 فهمیدم زن ب
ی
 ودنلعنتر آنقدر تکرار شد تا من در ده سالیک

 یم تواند داشته باشد در جایی که مردی
 چه معنای تلچز

 !نیست تا حمایتت کند و گت  یم افتر وسط نامردها

مردی که از پدر  و باالخره؛ گ فکرش را میکرد یک روز پت 

 بودن فقط رسفه ها و فحش هاش یادم بود و صدای چرخ

 . گاری فکستز اش با مردنش نجاتم بدهد

 برد مرا داشت آمد  ظهری که با همیشه فرق

 ! گفت: پدرت مرده

 همینقدر رسد همینقدر یی روح و یی همدردی. واکنش من
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 هم بهتر نبود با آن چشمهای بهت زده که بعد از نیم دانم

 چند ماه رنگ خیابان را دیده بود سیع یم کردم خیابان ها

 را حفظ کنم که اگر دوباره مجبورم کرد برگردم به آن اتاق

 .تفافر که هیچ وقت نیافتادفرار کنم .ا

 وقتر به لشکر شکست خورده خواهر و مادرم پیوستم که

ده بودندو زن داشت روی چای و مرد را به خاک ستر  پت 

د بدهد  قندی که مردم آورده بودند قیمت یم گذاشت که بتی

اسمال بقال بفروشد. فقط یک هفته بعد از رسیدنم به 

 خانه

 یه لقمه نون حق این بچه شدم رسبار و زن مدام غر یم زد: 

 ...یتیم چیه که افتادی اینجا؟ تمام برو رسخونه زندگیت

ش رسنکشیده بود تا  مادری که حتر یکبار به خانه دختر

 ای
ی

 یم کند، حق داشت نداند خانه زندگ
ی

 بداند کجا زندگ

 در کار نیست. مادری که حتر توی محرصز نبود تا بداند

ش عقد موقت شده حق داشت وقتر    مرد را پیدا کرد ودختر

 فهمید موقت بوده ام آنطور بهت زده به گور پدرم لعنت

 .بفرستد

 دفعه ی بعد که رفت به قول خودش مصلحت اندییسی کرد

 .و گفت که باردارم

 

 مرد برخالف تصورش گفت: مدت صیغه

 . رساومده
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 بعد از آن آزادی دلچسب، دوباره همراه زن برای کارگری

 ام بودرفتم. این شاید یی دغ
ی

 دغه ترین دوره همه زندگ

 فقط باید به اندازه نایز که یم خوردم و سققز که زیرش

 یم کردم، کار یم کردم و زن را راضز نگه میداشتم. 
ی

زندگ

 .راضز بود از من و به همان اندازه از مهری ناراضز 

 .یم گفت: مهری دیوانه ست و به پدر نیامرزیده اش رفته

 یک لحظه از خودش جدا نیمحرکات مهری که عروس را 

 کرد و گایه برای درمان حفره تیه چشمش قاشق قاشق،

 آب توی ان یم ریخت و تکانش یم داد تا بخوابد برایش

 یی انتها داشت
 .عجیب و نشانه ای از جنویز

 یکرسه تکرارمان ادامه داشت تا روزی که زن با
ی

 زندگ

 داسمال بقال عرویس کرد هنوز سال شوهرش رسنیامده بو 

 و البته او نیازی به این ظاهر سازی ها نداشت. همه

 محل یم دانستند و بعضز ها حتر شاید به او حق یم

مرد شده بود و  دادند. زن جوان زیبایی که است  دست پت 

 هیچ از جوایز اش نفهمیده بود. اما من هیچ وقت به او حق

 نداده بودم و هنوز هم با تمام رنج هایی کشیدم حق نمیدهم

 مان اینطور رقم خورد و با همه نفریر و 
ی

 حتر این که زندگ

 . که از او داشتیم شدیم ادامه اش را تقصت  او یم دانم

مهری  از ازدواج زن و کار نامردانه اسمال بقال نسبت به بعد 

عوض شد . آن شب وقتر اسمال بقال را دیدم که  ز همه چت 

 سیع یم
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 ادم کنج آنکرد مهری را خفه کند یاد خفه شدن خودم افت

ی در دلم جوشید که نیم دانم محبت به مهری ز  اتاق چت 

 بود یا خشم . یم خواستم ناجی مهری باشم و ناجی هر

 .بچه ای که نباید به آن زودی زن شود

رد... من مرگ را هیچ وقت  بعد از ان ماجرای کثیف مهری مر

 قطع نفس، کفن پیچ شدن و خوابیدن توی گور نیم دانم

 . یادی داردمرگ شکل های ز 

 اما بعد از هر مردن زنده بودیز هم وجود داشت . زنده بودن

وع شد که در دفتر خدمات کار پیدا کردم  . من از روزی رسی

 برای خودم و مهری کارمان ادامه ی شغل مادرم بود اما

 وجه قانویز تری داشت . دفتر خدمات ما را به افرادی که

 ما چون هر دو کم کارگر یم خواستند معرفز یم کرد اوایل

 سن بودیم تحویلمان نیم گرفتند حتر شاید مدیر دفتر از

 روی دلسوزی به منیسی گفت ثبت ناممان کند. و ما تمام

 روز همانجا یم نشستیم کنار صغری خانم که به او از فرط

ی کاری نیم دادند و بافتتز هایش را یم آورد آنجا  پت 

 اری از او بافتتز یادانجام یم داد . کم کم برای فرار از بیک

 گرفتم و مهری گلدوزی اما معلوم بود فکرش هنوز در خانه

 . مانده پیش عروسکش

یم ما را به جایی   باالخره نزدیک نوروز موفق شدیم کار بگت 

 فرستادند و توانستیم خودمان را نشان بدهیم. باالخره

 فهمیدند یم شود روی دو دختر کم سن و سال هم حساب
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ز  ین هایکنند توی ست   شده بودم ییک از بهتر
ی
 ده سالیک

ی ها نزدیک مناسبت ها که یم  کاریایی و همه مشتر
 دفتر

 شد مرا یم خواستند. این باعث افتخارم بود. و امروز اگر چه

 به افتخار آن روزهایم پوزخند یم زنم اما یم بینم در آن

 افتخار غروری بود که به آن نیاز دارم . توی این مقطع از

 ح
ی

ها را به حراج بگذارم و دوبارهزندگ ز م خییل چت   اضز

ی افتخار کنم ز  . همانقدر به چت 

 یاور مردی بود که بعد از مدیر کار در دفتر با او آشنا شدم

 چند باری دیده بودمش پرس بیست و چهار ساله ای بود که

 .از همه مردهای همکارم خوش تیپ تر به نظر یم رسید

 ش پول تو جیبش روصغری خانم یم گفت: هر وقت مادر 

 قطع یم کنه میاد چند روزی کار یم کنه و بعد دوباره یم

 ...ره تا دفعه بعد ... پرس خوبیه اما

 صغری خانم هیچ وقت این اما را کامل نیم کرد انگار خوب

 بودن یاور یک اما داشت که خودش هم از آن رس در نیم

ز دیدارها ادامه داشت با مردی که شوخ  آورد. یکسال همی 

 طبع بود همه را آبچی خانم صدا یم زد جز من و با همه

 شوجز داشت جز من که فقط گایه لبخند حمایتگرش

 شاملم یم شد. به او فکر میکردم، فکر کردن به او را

 دوست داشتم . یاور مورد خویی برای رویا پردازی های

ز و به روزش ی به سن و سال من بود لباسهای تمت 
 دختر

 تر که به باال شانه یم زد و تارهایشموهای سیاه پرپرش
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 روی صورتش یم ریخت و زنجت  طالیی که آویز هللا

ش به دل ز  داشت و روی سینه اش یم درخشید. همه چت 

 .یم نشست

 کم کم لبخندهایم به او معنا دار شد. رنگ رویاهایم را

 گرفت و محبت هایش همه قلبم را تسخت  کرد دیگر نیم

 بود منیسی را قانع کرده بودرفت. آمدنش به دفتر همیش
ی

 یک

 ما را یک جا بفرستند من و یاور و مهری هر سه با هم کار

 یم کردیم. راضز بودیم. اصال نیم فهمیدم چطور تمام یم

 . شد روزهای پرکار از بس یاور خوش زبان ومهربان بود

 . روزهای کم کاری یاور جای دنچی پیدا میکرد و یم رفتیم

 یی گرم بود توی سکوت یی آن روزها مهری رسش جا

 انتهایش عاشقانه ای یی حد را تجربه یم کرد. اما من هنوز

ز بودم و نه از عالقه ی یاور. ما  نه از عشق خودم مطمی 

 فقط با هم خوش بودیم، یم رفتیم، یم گشتیم، یم

 نشستیم جایی کباب یم خوردیم. یاور لقمه های کوچک

ه یم شد ت  وی چشمهایماندازه ی دهانم یم گرفت و خت 

 !میگفت: چقدر قشنگ یم خوری

یتز   ! حرف یم زدم ویم گفت: چقدر شت 

ین روزهای عمرم را یم گذراندم و قشنگ ترین و  من بهتر

 ام را از زبان یاور یم
ی

 صادقانه ترین تمجیدهای همه زندگ

 شنیدم. یاوری که کیس خیالش را هم نمیکرد بلد باشد

ی را بکشد .   صغری خانم مدام اینطور ناز چشمهای دختر
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 هشدار یم داد همانطور که کنارش نشسته بودم و شال

ی بود. نقش  بلندی برای زمستان یاور یم بافتم، خاکستر

 چشم آهو یاد گرفته بودم و با عالقه یم بافتمش. یم آمد

 نگاه یم کردو یم گفت: خوش بخال اویز که این شال رو

 !صاحب یم شه خانم خانما

 نگاهش یم کرد و یم گفت: مردصغری خانم زیر چشیم 

 !باش هم شال رو صاحب شو هم صاحبش رو

 یاور یم خندید و یم گفت: به مردیت ما شک داری صغری

 خانم؟

 من دلم ضعف یم رفت برای خنده اش، برای شوجز ها و

 هایش. خجالت نبود اما حیس وادارم یم کرد رسم را
ی

 لودگ

ز بیاندازم و بگویم: این شال واسه مرد   !رویاهامه پایی 

 صغری خانم محکم به پهلویم یم زد و یم گفت: زبون به

 .دهن بگت  ... تا نیومده خواستگاری وا نده

 .من معتز این حرفها را نیم فهمیدم. من حد و مرز نداشتم

 ترمز نداشتم. بلد نبودم عشوه کنم. بلد نبودم یاور را بکشانم

 بذارهخواستگاری ام . صغری خانم یم گفت مادرت نباید 

 دیگه بیای. من که از دستم برنمیاد اما مادرت یم تونه

 نگهت داره تو خونه تا بیان خواستگاری باید دلش برات

 !تنگ بشه که بیاد

 و من مادر نداشتم که زیرکانه مرد محبوبم را به خواستگاری

 ام بکشاند و خودم آنقدر تنها بودم که یک روز ندیدن یاور
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 رسم چطور او را دلتنگ یمیم شد آوار یم ریخت روی 

 .کردم

 باالخره یک روز یاور دلش پر زد برای من! روزی که گلدان

ونمان کرد. دلم خردتر  عتیقه خانیم را شکستم و از خانه بت 

 از گلدان شده بود توی کوچه ی عریض تازه آسفالت شده

 هق یم زدم و به بخت بدم لعنت یم فرستادم یاور با یی 

 ی جیبش کرده بود و کنارم قدم یمخیایل دستهایش را تو 

ز هزینه  زد. یم دانستم برای او کار فقط به اندازه تامی 

 تفریحاتش ارزش دارد نه مثل من مجبور بود به مادرش

دازد و نه خورد و خوراکش لنگ این حقوق بود  اجاره اتاق بتر

 باالخره آمد گوشه ی چادرم را گرفت کشید روی صورتم و .

 !خانما گفت: گریه نکن خانم

 ... بیکار شدیم آقا یاور _

 خندید و گفت: قربون اون چشمای مهربونت بشم خودم

 واست کار پیدا یم کنم ... واسه هر دومون اصال... نه فقط

 ... واسه خودم

؟ _  پس من جر ؟ فقط به فکر خودیر

 .خب تو هم بیا پیش من کار کن _

 !بیام پیش تو؟ چه ادعاها _

 !رییس خودم شو ! بگو آقا یاور فرشاخندید و گفت: آره بیا 

 یم گم چشم خانم خانما االن یم شورم ... بگو یاور

ز االن خانم خانما ی یم گم همی   ...گردگت 
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 شوخیت گرفته ؟ من بیکار شدم زنه هرجر به دهنش _

 ... اومد گفت بهم

 .دیدی رسش داد کشیدم _

 نباید یم کشیدی باید یم ذاشتر خودشو خایل کنه االن _

 ...نگ یم زنه دفتر ز 

 .فدا رست. تو دیگه نیم خواد کار کتز اصال _

 ...چطور کار نکنم _

 بیام خواستگاریت؟ _

 این که یی مقدمه حرف خواستگاری را زده بود از یاور بعید

 نبود اما من حق داشتم مات ومبهوت زل بزنم تو

 چشمهایش و انتظار بکشم تا یکبار دیگر جمله اش را تکرار

 و به جای تکرارش گفت: آخه خییل دوستت دارمکند. و ا

 !خانم خانما

 حرفهای صغری خانم توی رسم چرخید انگار همه ی جمله

 های بعد از اما یادش آمدند : رفیق بازه ... چند بار هم

 یم خوره ... مادرش اما مذهبیه روضه و شنیدم که نوشیدیز 

ه عروسش بیسی باید حتما  سفره یم ندازه ... سختگت 

 ری بیسی باید مثل خودشون بیسی ... خدا رو چه دیدیچاد

 ...شاید تونستر یاور رو رامش کتز 

 انگار همه حرفهای صغری خانم توی چشمهای یاور نوشته

 شده بود . دستش را جلوی صورتم تکان داد و گفت: د

 ... جواب بده
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 رستکان دادم و دیگر حرفز نزدیم و ندیدمش تا روزی که

 ی ام بود آنقدر آن روزها رویا گونه بودآمدند .... خواستگار 

 گم شده اند یادم نیست از
ی

 که توی روزهای سیاه زندگ

ی از انگشت خودش  لحظه ای که رخساره خانم انگشتر

ون کشید و به انگشت من انداخت تا وقتر که مشغول  بت 

یه ام شدم چطور گذشت ز  .خرید های کوچک برای جهت 

 یر زبانم مانده وفقط طعم خویی از عاشقر با یاور ز 

 یی حدی که آنقدر تجربه اش نکرده ام که یادم
 خوشبختر

 . رفت

های خوب همیشه خوب یم مانند. فرفر ندارد  ارتباط

 چطور

 های خوب قلبت را برای همیشه یک تمام شوند ارتباط

 ات نگه یم دارند و همیشه فکر میکتز چه
ی

 گوشه از زندگ

 من با یاور ت. ارتباط یم شد اگر ان ارتباط هنوز ادامه داش

 ارها قول یم داد دیگر لب به نوشیدیز از آنها بود . هر چند ب

 و سیگار نزند و دوستهایش را نبیند و قولش را یم شکست

ز توبه های نیمه کاره  اما من دوستش داشتم و حتر از همی 

 . مانده اش لذت یم بردم

 تا آن روز که داشتم از خرید بریم گشتم . همزمان با من

 زن هم به کوچه رسید نگاهم کردو گفت: جهاز یم خری؟

 
ی

ی برات نذاشت اما خودت زرنیک ز  بابای گوربه گورت که چت 
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... 

 حوصله اش را نداشتم نیم خواستم شادی هایم را خراب

ز که جلوی خانواده ی یاور آبرو داری کرده بودند  کند همی 

 خودش و شوهرش کافز بود . زمزمه کرد اون خواهرت هم

 ... وا شه ... راحت شم از دستش بخت

ز فرجام که عاشقانه  مهری افرسده بود آن روزها بخاطر رفیر

 دوستش داشت و بخاطرش درس یم خواند حرف یم زد و

 دستمال گلدوزی یم کرد. فرجام خوب بود اما یم دانستم

 که برای مهری نیم ماند از همان روز که دیده بودمش یم

ته محال بود دوام داشته دانستم . آن عشق خام و ناپخ

 .باشد

 مگراین که فرجام یم ماند به پای مهری و عشقشان را

 .بزرگ یم کردند که این هم دست خودش نبود

 نیم فهمیدم مهری با آن همه بدبختر که دارد چه ناراحتر 

 یم تواند برای ان زن داشته باشد اما توی خیاالتم مهری را

 کردم . نیم گذاشتمبا خودم یم بردم و برایش مادری یم  

 زیر دست اسمال بقال بماند و یا توی تنهایی از غصه فرجام

 .آب شود

ون کشیدم زن برگشت  نزدیک در خانه رسیدیم کلیدم را بت 

 توی صورتم نگاه کردو گفت: صدا از خونه ی ماست؟

 نفسم رفت قلبم تند یم زد و اضطرایی عجیب دستهایم را

 . د بیاندازم در را باز کنمبه لرز واداشت. نیم توانستم کلی
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 زن در را باز کرد . قدم داخل خانه گذاشتم . صدای مهری

 .... توی گوشم پیچید: آقا تو رو خدا

 یاد خودم افتادم توی آن اتاق که التماس یم کردم یم

 خواستم قدم های بلندتری بردارم اما سست و یی جان بودم

 م رها شد. درنزدیک در اتاق وساییل که خریده بودم از دست

 اتاق باز مانده بود. مهری زودتر مرا دید لبهای خشک و

د آخرین نگاهش پر التماس و  سفیدش را روی هم فرسی

 دردناک بود. چشمهایش را بست و من پشت پلک های

 لرزانش آرزوی مرگش را دیدم ... حال خودم را نیم فهمیدم

 ... فقط یم خواستم آن مرد برگردد و ببینم که یاور نیست

 مهری که از تب و تاب افتاد رس مرد به طرف در چرخید و

 برفر که از چشمهایش پرید را دیدم .... سینه ام یم

 سوخت، گلویم یم سوخت، داغ بودم و کم کم همه وجودم

 داشت یم سوخت. چشمم به مهری بود و او در حاشیه

 نگاهم، نیم دانست لباسش را مرتب کند. مهری را پنهان

 بزند. صدسال گذشت. آن لحظات لعنتر بهکند یا حرف 

 اندازه همه روزهای عمرم کش آمدند. اندام مچاله ی مهری

 زیر پتویی که یاور با عجله رویش انداخته بود مرا یاد

 روزهایی یم انداخت که توی آن اتاق لعنتر زیر چادر

 گلدارم مچاله یم شدم و به خودم یم پیچیدم . حال مهری

 د. زن همانطور که ما را در آن صحنهبرای من فهمیدیز بو 

 جا یم گذاشت و دور یم شد غر زد: خاک تو رستون که به
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ه یه  خودتون هم رحم نیم کنید ... من گفتم این دختر

یش هست تو پشتش در اومدی ... ذات خراب تا ثریا ز  چت 

 هم بره خرابه ... من نیم دونم این نیم وجتی جر داره که

 ... رد یم شه بهش نظر دارههر مردی از در این خونه 

 :خسته تر از آن بودم که به حرفهایش گوش بدهم نالیدم

 ولمون کن... ما رو به حال خودمون ول کن ... چادری که

 به عشق یاور و شبیه شدن به مادرش روی رسم انداخته

ون  بودم رس خورد و افتاد باالخره یاور خودش را از برزخ بت 

ینمکشید روبه رویم ایستاد و گ ین.... شت   ...فت: شت 

یتز که یم گفت هنوز  پشت اشکهایش هنوز عشق بود. شت 

 قلبم را گرم یم کرد... گرم یم کرد اگر مهری را نیم دیدم

که دورتر افتاده و سیع یم کرد مرده به نظر برسد ... گفتم: 

یم کرد و یم بخشیدمش و یی  دوباره توبه کن ... دوباره توبه

یفایر یم رف  تمهیچ ترسی

 یم کردیم. مهری را نیم بردم، یم
ی

 خانه شان با هم زندگ

 گذاشتم توی همان اتاق بماند و کم کم خودش را پیدا کند

د ... اما مهری درست  اش را از رس بگت 
ی

 و دوباره زندگ

 پشت رس یاور جلوی چشمهایم داشت پلک های لرزانش را

 طوری به هم فشار یم داد که یم خواستم از همه دنیا دل

م . گفتم: بدبختمون کردی  ...بکنم و جای او بمت 

زانو زد جلوی پایم نشست وگفت: غلط کردم ... 

 ...نخواستم
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ین؟ چرا  اومدم دنبالت بریم بگردیم ... چرا خونه نبودی شت 

ه رو گذاشتر و رفتر ... چرا تعارفم کرد بیام خونه  این دختر

ین  ... ین غلط کردم ... تقصت  من نبود... شت  ینشت   ... شت 

 اینبار هم قولش را شکست و چه بد شد این شکستنش

 :لب باز کردم و صدایم زخیم و خش دار به گوشم رسید ...

ز یه   لیواندیگه برو یاور ... تو همه چیو خراب کردی ... عی 

ز  ز و خونمون رو ریختر رو زمی   زندگیمونو زدی زمی 

مش یه جا  ...  از اینخون من و مهری یکیه برو تا بتونم بتی

 دردی که به جونش انداختر نجاتش بدم تا یه روز یه جا

 مثل من نخواد واسه فرامویسی درداش به یه مرد دیگه ای

 ... تکیه کنه ... برو

 اشکهایم روی صورتش یم ریخت و اشکهای او همانجا

 پشت پلک هایش گت  کرده بودند. دوباره گفت: دوستت

ین  ...دارم شت 

 الیدم : منم دوستت داشتم تواین آخرین تالشش بود. ن

بابای نداشته ام شدی ... دوستم شدی، شوهرم شدی 

 جونم

 زدی به هر . نگاه کن همه رو ازم گرفتر گند شدی .. 

جر که تو زندگیم نداشتم و با تو خواستم داشته باشم ... 

 برو

 .... دیگه

 کنارش زدم باالی رس مهری نشستم دستم را کشیدم روی
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 ش که جای خراش پیشایز و گونه های

 روی آن خونمرده شده بود ... چقدر خودش را زده بود و

کیس به دادش نرسید... دستم را زیر رسش گذاشتم برگشتم 

 که همه فریادهایی که توی گلویم خفه کرده

 . بودم را رسش بریزم که دیدم نیست

 .آژانس گرفتم و مهری را همانطور پتو پیچ به درمانگاه بردم

 ستر افتاده بود و من با هزار دردی که داشتمده روز توی ب

 مشغول مداوای درد عمیق او بودم. چشمهایش را باز نیم

 کرد. بیدار بود اما نگاه نیم کرد. الل شده بود دوباره و من

 اشکهایش را یم دیدم. حتر نیم توانستم دلداری اش

 ...بدهم. حتر نیم توانستم بگویم فدای رست خواهرم

 شستم و از این که دلم برای یاور تنگباالی رسش یم ن

 شده بود و بیشتر از هر وقتر قلبم پر یم کشید برای

منده بودم  . دیدنش رسی

وع کرد: این دختر دیگه  همان روزها زن زمزمه هایش را رسی

ل ش کرد  ...نباید تو این خونه بمونه ! دیگه نیم شه کنتر

نش یا نه... باید تکلیف ما رو معلومحاال می ز   ان بگت   ...کیز

 یم خواست دورش کند و من یم دانستم این مار هفت

 خظ که زن یم گوید یی خطر ترین موجود دنیاست. یی 

 ... اهمیت از کنار حرفهایشان رد شدم

 آخرین باری که یاور را دیدم وقتر بود که رفتم برای مهری

 داروی تقویتر بخرم بعد از دو هفته پیدایش شده بود. بهم
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 مان عاشق دلخسته ای بود که انتظار داشتمریخته و زار، ه

 به چه روزی
ی

 و صغری خانم کجا بود ببیند یاور از دلتنیک

 کاریایی آنطور
 افتاده! جوان خوش تیپ و رسزنده ی دفتر

 :ژولیده زده بود به خیابان که خودش را من برساند و بگوید

م بدون تو  منو ول نکن من یم مت 
ی

ینم مردم از دلتنیک  شت 

م ب  .رای آن عشق ... عشق فارغ از آدمها چقدر زیباستبمت 

، پایک اش تا همه عمر یم  اگر عشق اول باشد که چه بهتر

 ات ... عشق اول ربظ به آدمهای
ی

یِن زندگ اون  شود بهتر

 ندارد آن حس بکر و دست نیافتتز آن دل زدن ها و ارتباط

ز بار احساسشان  ها که برای اولی 
ی

 اضطراب ها آن دلتنیک

ز های دیگری که در آن تجربه یمیم کتز    و همه اولی 

 کتز زیبایش یم کند و دیگر هیچ وقت نیم توایز 

 فراموشش کتز ... یاور را نتوانستم فراموش کنم هیچ وقت

 اما با آن سییل که به صورتش زدم ادای فراموش کردن و

 نخواستنش را در آوردم تا بفهمد که دردی که به جان

 ...ر ساده فراموش نیم کنممهری انداخته را اینطو 

 تمام آن روز بعد از رفتنش حوصله هیچکس را نداشتم نه

 مهری و دردهایش و نه حتر خودم را زانوهایم را بغل زدم و

 نالیدم: چرا باید اون دختر مهری باشه؟

 اگر مهری نبود یم بخشیدمش ... من که خدا نبودم ... من

 بود و آن اتاقکه ... با یادآوری این که آن دختر مهری 

ز اتافر که از روی اجبار در آن میخوابم و خواب آن  همی 
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 لحظه ی بد را یم بینم لبهایم را به دندان کشیدم و دوباره

 .نالیدم: کاش اون دختر مهری نبود

 یاور را دیگر ندیدم هیچ وقت بعد از آن روزی که سییل

 خورد و زار و پریشان رفت و گفت: من دیگه نابود شدم

ین  ...... بخدا نابود شدمشت 

 اسمال بقال کار خودش را کرد بعد از یکماه رخساره خانم را

 ترساند از آبرو ریزی و گفت: اگر مهری را عقد نکنند

 شکایت یم کند و حکم پزشیک قانویز که نیم دانم گ

د را هم رو کرد تا دیگر چاره ای  وقت کرده بود بگت 

 ...برایشان بافر نگذارد

ش تنها آمدند برخالف روزی که برایرخساره خانم   و دختر

 خواستگاری من آمده بودند و شادی از صورتشان یم بارید

ی که هنوز توی دستم مانده بود را گرفت و  با گریه انگشتر

 توی انگشت الغر مهری کرد و گفت: بخدا قسم این روز

ی رو عقد کنم که بچه مو آواره  روز مرگ منه! اومدم دختر

 ...و بدبخت کرد

ی از یاور بدانم اما دیگر وقت های بیشتر ز  یم خواستم چت 

 پرسیدم نبود رخساره خانم یی توجه به مهری گفت: تو

 ... عروس من بودی ... من نجابت تو رو یم خواستم

 من هم او را یم خواستم، شاید حتر بیشتر از همرسی یاور

ی که همه عمر ز  دلم پر یم کشید برای مادری های او چت 

 . روم بودماز آن مح
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 مهری بعد از سه بار خودکیسی با قرص و کشیدن تیغ روی

 رگ دستش زنده ماند و به خانه ی یاور رفت. و یک ماه بعد

 ...برگشت

ین منو نجات بده ... یم دونم از من توی  چشمهایم نالید شت 

 . بدت میاد اما نجاتم بده از اون خونه

 بعد فهمیدم: ازفکرمیکردم این کتک ها را از یاور خورده اما 

 همه توی آن خانه خورده بود جز یاور . و بدماجرا این بود

که مهری یک هفته بعد از آمدنش فهمید باردار است. به 

 هر

 مصیبتر بود راضز اش کردم برگردد خانه اش ... رفت و

 بعد ها پشیمان شدم از این که فرستادمش ... روزی که

 ازخودم بدم

 ی تنش را دیدم باورم شدآمد روزی که زخم های کهنه 

 همان رخساره خانم مهربان من، یم تواند اینقدر ستمگر

 ...باشد که مهری را به خاطر بچه اش شکنجه کند

 بچه مهری به دنیا آمد و دوساله شد و من هیچ نیم دانستم

 اش را یم کند و من هم هر
ی

 جز این که مهری دارد زندگ

 کنم هنوز به دفتر  
ی

 کاریایی یم رفتمطور هست باید زندگ

 به دلسوزی مردم یی توجه بودم و با صغری خانم وقت یم

 ام بد نبود به جز جای خایل قلبم توی
ی

 گذراندم و زندگ

 سینه هیچ بدبختر دیگری نداشتم نه کیس یم توانست به

 زور شوهرم بدهد و نه گرسنه و یی جا مانده بودم . و درست
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 ره زنده بودهمان وقت که خیال یم کردم یم شود دوبا

 کرد مهری پیدایش شد بچه اش را محکم به
ی

 زندگ

ین نجاتم بده منو از د و یم نالید : شت   خودش یم فرسی

... بخاطر بچه ی یاور هم شده منو بتی   ...اینجا بتی

ین جایی بود
 دستش را گرفتم و فرار کردیم ... تهران بزرگتر

 . که برای گم شدن یم شناختیم

***** 

ی ب ز ین چت   ه من رسایت کرد حیس که تا آن روزاز شت 

 درک نکرده بودم و هنوز هم درکش نیم کنم به اتاقم رفتم

 روی تخت نشستم و رسم را میان دستهایم گرفتم، یک

 عمر عالوه بر این که آنها برایم دروغ بافته بودند خودم هم

 خودم را فریب دادم. و این اواخر بیشتر از همیشه، مهری

 بود خاطراتش را طوری تعریف کرد کهحرفز از یاور نزده 

ز پدرم  شان در مورد آتش سوزی و رفیر
ی

 دروغهای همیشیک

 باورم شود، طوری خاطراتش را تعریف کرده بود که به اسم

 یاور توی شناسنامه ام که سالها کاربردی جز ثبت نام در

 مدرسه و باشگاه نداشت هم شک کردم و دلم را به این

 یتز ست برای یی پدر نماندنمخوش کردم که این اسم تزئ

 و برای درک سایه اش باید دنبال مردی باشم که مادر

 آنطور با عشق از او صحبت یم کرد.... چرا اینقدر ساده

 بودم؟ چرا خیال یم کردم پدر آدم حتما باید مردی باشد که

 مادرش یم خواهد؟ مهری نتوانسته بود از یاور بگوید، ایک
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ین هر وقت حرف گذشته را زدم  خفه ام کرده بود و شت 

 داستان تکراری آتش سوزی را تعریف یم کردو حاال که

 دلم را خوش کرده بودم به پیدا کردن فرجام، روی دیگر

 قصه شان را نشانم دادند. یاور ... کاش آنقدر احمق نبودم

 که دربه در دنبال فرجام بگردم و بعد بنشینم مقابلش ادای

هایی که تازه بابایشان
 را پیدا کرده اند را در بیاورم و با دختر

ی به او بفهمانم . کاش برای روزی که ز  رفتارم بخواهم چت 

د انتظار نیم کشیدم ... کاش  رسم را روی سینه اش یم گت 

 این همه دروغ به خوردم نداده بودند لعنتر ها کاری کرده

د... هوای ز توی رسم بمت   بودند که حتر رویای پدر داشیر

ون دادم ... کافز نبودخفه ی توی گل  ویم را با آه بلندی بت 

 یک آه دیگر کاش گریه یم کردم اما اشک نداشتم کف

دم و گفتم: آخ... آخ  ... دستها را روی چشمهایم فرسی

دم اما آن  یک جای تنم درد یم کرد رسم را محکمتر فرسی

ز نداشت سیع کردم چهره ی یاور را تصور کنم  درد تسکی 

ز راکه توی ز   مرد الابایل  اش فقط یک چت 
ی

 ندگ

ین را! که به همان هم   کرد ... چرا  نامردیدوست داشت شت 

 باید از خودم انتظاری بیش از این یم داشتم... اما درد من

 در آن لحظات یاور نبود اصال یاور آدیم نبود که بخواهم

 یی انتهایی 
ی

 برایش درد بکشم درد من حماقتم بود سادگ

در را در شناسنامه ام ببینم و نه که باعث شده بود نه نام پ

 به
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 فرجام توجه و کنم و فقط با رویاهایم پیش
ی

 نام خانوادگ

 بروم . لعنت به ضعقز که داشتم لعنت به عقده ی یی پدری

 که سالها کنج قلبم خانه کرده بود. آخ ... آخ... باید کاری

ین درونم ریخته بود را یک جا  یم کردم باید حیس که شت 

 دم. صندیل را بلند کردم با فریادی بلند بهخایل یم کر 

ز   سمت آینه انداختم و از صدای شکسته شدن و فرو ریخیر

 .تصویرم در آینه دچار لذیر شدم که قابل وصف نیست

 کاش یم توانستم خودم را هم اینطور خرد کنم تا ییک بیاید

 بیاندازد
ی

 .یک محبوبه ی دیگر در قاب زندگ

 ها را شکستم خرد کردنفریاد دیگری زدم و قاب عکس

 شیشه ها وقتر سایه ای از خودم توی آن نقش بسته آنقدر

 لذت بخش بود که دچار تشنچی پر شهوت شدم. در اتاق با

 :شدت باز شد ایک رساسیمه به طرفم آمد و نفس زنان گفت

 ...وای ! جر شده ؟ جر شده محبوب

ون کشیدم و  دستهایم که محکم گرفته بود را از دستش بت 

 ...فتم: ولم کن بذار راحت شم از این همه دروغگ

 ... صتی کن عزیزم _
 . چه درویعز

ین که در آستانه در ایستاده و شانه هایش  برگشت به شت 

 یم لرزید گفت: چرا ایستادی؟ بیا اینجا نیم تونم نگهش

 ...دارم جر گفتر به این بچه

 مهری هم رسید... خسته از فشار دستهای ایک که هر بار

 جای دستهایم را یم گرفت گفتم: خییل بهم دروغیک 
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 گفتید ... خاطرات لعنتر تو پر بود از فرجام ... تو ایک ... هر

ین، هیچر برام  وقت گفتم بابا زدی تو دهنم . حتر تو شت 

 نذاشتید حتر یه رویا که برم دنبالش، نابودم کردین شما سه

 نکب
ی

ز و تو زندگ  .تتون دفن کردینتا منو کشتی 

 محکم به صورتم دست کشید و گفت: خب باشه تقصت   ایک

 ماست! حاال بگو جر شده ؟

ین جلوی در زانو زد. تکه خرد شده ای از آینه را  شت 

 برداشت خودش را توی آن نگاه کردو گفت: بهش گفتم،

 ...همه چیو گفتم، یاور رو گفتم بچه ها

ز آن یک  فهمیده بودم که چقدر برایشان سخت بود گفیر

ین هم اگر در حال عادی بودتکه از  ، یم دانستم شت 
ی

 زندگ

 هرگز آن حرفها را نیم زد و من هنوز خوشخیال به دنبال

ز حقیقت به فرجام بودم  . رایه برای گفیر

 ایک با چشم به مهری اشاره کرد. مهری خم شد تکه آینه

ین در حال بازی با آن بود را گرفت و گفت  :ای که شت 

... ما   همه خسته ایم مثل تو سالهاستمحبوبه آروم بگت 

 خسته ایم . ما بدیم مگه نه؟ آدم حسایی نیستیم گذشته

 مون گریبان آینده مونو گرفته ... من از یاور نگفتم نخواستم

ونتونستم بگم که چطوری مجبور شدم از عشقر که 

ین همه این سالها  میتونست ناجی زندگیم بشه بگذرم. شت 

ز بود. عشق  یم تونست ما رو نجات نگفت درد اونم همی 

ای بدبختر که پدرو مادرمون هیچر بهمون  بده ما دختر
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 نداده بودن. اما نشد و این نشدن تا امروز گریبانمون رو

 گرفته نخواستیم این درد رو منتقل کنیم به تو. فکرکردیم

ز پدریه که از فرط اعتیاد به  یی پدر موندن بهتر از داشیر

 .و تشخیص داددیگه نیم شد چهره ش ر  نوشیدیز 

 ایک آخرین فشار را به دستهای لرزانم وارد کرد و به طرف

ز ... خودم را روی تخت رها کردم و  تخت برد و گفت: بشی 

ین که رسش را تا نزدیک زانوهایش رسانده و گریه  به شت 

ه شدم. ایک آهسته گفت: یم دونم سخته ! یم  یم کرد خت 

ین هم سخت بود   که بگه اما  دونم دردناک بود. واسه شت 

 باالخره ییک باید این شاخ غول رو یم شکست فکرمیکتز 

؟ به نظرت اشتباه کردن؟ ز ز فرار کیز  حق نداشیر

 به این فکر نکرده بودم حوصله ای هم برایم نمانده بود که

 به اینجای ماجرا فکر کنم. ایک ادامه داد: کتکت یم زدن

 رراه رفتنت خارج از اتاق سه درچهاری که براتون درنظ

 گرفته بودن ممنوع بود تو که درد

ین  کشیدی، درد این حرفها رو هم بکش. یم دونم شت 

 بهت نگفت اما من یم گم هر جر که از مهری شنیدم رو

 یم گم تا همه دردها رو بکیسی و مثل ته یه سیگار زیر پات

 به ه نذاری دودش تو چشمت بره! لهش کتز و دیگ

 زشک و آزمایش وزور برات شناسنامه گرفت با وساطت پ

ین واسه تو تن ، مهری واسه تو فرار کرد. شت   هزار بدبختر

 به فرار مهری داد . حاال ما رو رسزنش کن ما رو واسه
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 که زندگیمونو گرفته بگت  به باد رسزنش اما واقعیت  نکبتر 

 اینه که گایه آدم دیگه به اینجاش یم رسه و نیم
ی

 زندگ

 ...ی آدم در میونه تونه تحمل کنه ... گایه که پای بچه

 آرنجش را روی زانو گذاشت و کف دستش را به چشمش

د و میان بغض گفت: آدم واسه بچه ش گایه از خود  فرسی

 بچه هم یم گذره تو اینو نیم فهیم ما میفهمیم ... بزن

ین رو بزن،  همه چیو خرد کن. منو بزن، مهری رو بزن، شت 

 ت بودیماما ازمون نگذر، ما همه این سالهایی که ساک

ز ترسیدیم از این که تو رو از دست بدیم  . ازهمی 

ین گذاشت تا بلندش کند  .مهری دستهایش را دو طرف شت 

ز بار بود داشت نقش منچی را بازی یم کرد تا قبل از  اولی 

ین و ایک او را  ان همیشه باید من سکوت یم کردم تا شت 

 دلداری بدهند. آخرین نگایه که به چشمهایم انداخت

 ران معتز داشت حرفهایش توی رسم تکرار شد : عشقهزا

 . یم تونست ما رو نجات بده

ون ین را بغل گرفته بود و داشتند بت   از پشت آنطور که شت 

ز اشکم را در یم آوردند  .یم رفتند مثل یک تابلوی غمگی 

دم و گفتم: برام خوب بود که  رسم را روی شانه ی ایک فرسی

 ما
ی

 مانم ... خییل خوب یمفرجام پدرم باشه! عشق بچیک

 ... شد ایک

ی در مورد پیدا کردن فرجام ز  نیم دانستم وقتش هست چت 

 به ایک بگویم یا نه حتر نیم دانستم که بعد از این به
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 دنبال فرجام یم روم یا نه اما یم دانستم خوب ترین حالت

ز بود که فرجام پدرم باشد  ام همی 
ی

 ... زندگ

 تم کشید و گفت: حاالایک دستش را نوازش گونه توی صور 

 و شخصیت تو نداشت،
ی

ی تو زندگ  که نیست، اگر بود تاثت 

 همونطور که یاور نداشت. تو مثل اون نیستر ... ما با همه

 اشتباها با همه بدی ها و همه رنج هامون سیع کردیم تو

 رو آدم بار بیاریم. نیم دونم چقدر موفق شدیم االن معلوم

 و قشنگه از قلب فرشته هانمیشه ویل یم دونم که قلب ت

ه  ... قشنگتر

 چشمهایم را بستم و به لحظایر پیش فکر کردم به همه

هایی که خرد کرده بودم و آرامشم را مدیون آن بودم
ز  . چت 

 !آهسته گفتم: بلند شم اینا رو جمع کنم

 .خودم جمع یم کنم بخواب

********* 

 بیداربا همه کابوس هایی که دیده بودم، خییل دیر نبود که 

 شدم اگر کیم عجله یم کردم هنوز هم وقت بود تا قبل از

ین و  دکتر به کلنیک برسم. رسم هنوز از خاطرات شت 

 اتفاقات بعدش پر بود. چند مشت آب به صورتم زدم. وقت

ین را باز کردم نگایه به ز به اتاق؛ دِر اتاق شت 
 برگشیر

 صورت خسته اش که انگار بعد از ماجراهای دیشب غرق

 میسی دست نیافتتز بود انداختم و برگشتم. صورتم راآرا

 خشک کردم و با آراییسی مخترص و لباِس ساده ی مشیک
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ون رفتم ز یشیم روی آن پوشیده بودم بت   .که پالتوی ستی

 برخالف روزهای گذشته برای رسزدن به مارتا و خرید گل

ز تاکیس شدم و آهسته گفتم  :وقت نداشتم. سوار اولی 

یدربست! و تازه ف  همیدم فریادهای عصتی دیشب چه تاثت 

ز تکیه  روی حنجره ام گذاشت. رسم را به شیشه ی ماشی 

ز ها نگاه یم  دادم و همینطور که به مه کمرنگ و دود ماشی 

ین در حافظه ام جان  شت 
ی

 کردم صحنه به صحنه ی زندگ

 گرفت. پدری که در پشت چشمهای مهربان استاد دانشگاه

 یی قید و بندی بود که یک دنبال محبتش یم گشتم مرد 

ین به مادرم دست درازیروز یی توجه به ن  امزدی اش با شت 

 کرده

 کوفتر با اون
ی

 بود! قلبم نالید : انتظار داشتر تو این زندگ

خانواده ی لعنت شده آینده ت جر بشه محبوب؟اون 

 بدبختا

 رو گذاشتر زیر تیغ سواالت که به جر بریس؟ به یه بابای

 ... رو پیداش کننامرد؟ حاال ب

 .اضار داشتم حتما با آن حرفها به قلب خودم خنجر بزنم

 حرفهایی که یک لحظه رهایم نکرده بودند و مدام به همه

 جای روحم زخم یم زدند. انگار گلوی زخیم ام کافز نبود

 یم خواستم این درد مدام جلوی چشمم باشد . به دردی که

ین توی قلبم گذاشته بود احساس دین  یم کردم . انگار شت 

ز و دلزده از ین باید یی نهایت غمگی   برای ادا شدن حق شت 
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 . دنیا یم بودم

 با همان حال بدی که داشتم، خودم را به کلینیک رساندم

 اما هنوز داخل نرفته بودم که صدای پوریا نگهم داشت. در

ِ پر اضطراب تحمل او غت  قابل ترین رفتار  آن صبح دلگت 

 بود سیع کردم یی توجه باشم پلکممکن بود. رسم س
ز  نگی 

دم و به سوی در کلنیک رفتم  .هایم را محکم روی هم فرسی

 پای راستم را آنسوی درگذاشته بودم که از پشت کشیده

 شدم سبک و یی وزن به سوی او پرواز کردم. این اتفاق از

ی را که نیم ز  ظرفیتم خارج بود دیگر نیم توانستم چت 

 ستم آرام و در سکوت به ادامهخواهم تحمل کنم. یم خوا

دازم با همان غیم که احساس یم کردم و یم  ام بتر
ی

 زندگ

 را عوض کرده. به زحمت
ی

 دیدم که چقدر نگاهم به زندگ

 یقه ی لباسم را از دستش در اوردم و با صدایی نسبتا بلند و

 لرزان گفتم: این رفتارهای وحشیانه ت رو تمام کن. گورتو

 من گم کن د
ی

 یگه نیم خوام اینا رو مدام تکراراز زندگ

 ... کنم لعنتر 

 یی توجه به صدای خش دار و حال خرابم گفت: دور دور

 ممنوع؛ اینو چند بار باید تکرار کرد که بفهیم ؟

 سیع یم کردم کم نیاورم خسته بودم بریده بودم اما نیم

ه توی چشمهایش  خواستم جلوی پوریا ضعیف باشم خت 

 !یم بیتز اگه تمامش نکتز  نگاه کردم و گفتم: بد 

اوه واسه خودم شاخ شدی؟ گنده ت نکردم که جلو  _
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 خودم

 قد علم کتز جوجو! امشب پارتیه یم خوام بایسی شونه به

 شونه ام فهمیدی؟

 توهم زدی؟ تو خیال کردی با شاخ و شونه کشیدن من _

 دارم
ی

 ! دنبالت راه یم افتم میام؟ نه خت  من کار و زندگ

 ت دکیه؟ یا باغبونش؟کار و زندگی _

 . این قدر حرفای یی ربط نزن _

 !همینطور عصبایز ادامه بده خوشکل شدی _

 دستم را بلند کردم قبل از رسیدن دستم به صورتش مچم را

 گرفت احساس کردم دیگر خون در رگ های دستم جریان

ه توی چشمهایم لب زد  :ندارد صورتش را جلو آورد خت 

 یسی انگشتای خوشکلتم درد یمدوباره نه ! بد عادت یم 

ه  .گت 

 مچم را رها کرد و به رسعت یقه ی پالتو را از دو طرف

 گرفت و به سمت باال کشاندم روی پنجه های پا ایستاده

 بودم و صورت هایمان مقابل هم قرار گرفته بود. نفس های

ین یم انداخت  سمجش روی پوستم مرا به یاد خاطرات شت 

دم و در هماندست راستم را محکم روی ص  ورتش فرسی

 حال صدای زیز را شنیدم که رد یم شد و یم گفت: یه

ن ای مردم رو تو خیابون یم گت 
 مسلمون پیدا نمیشه دختر

 !یم برن هیچکس نیست به داد برسه

 درگت   که  خندان بود   با رسعت دور شد هنوز با پوریا 
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ه اونجا؟ خانم فریدویز   !بودم که صدایی گفت: چه ختی

 پالتو را رها کرد و من وحشت زده دو قدم عقب پوریا یقه

 رفتم و نگاهم به دکتر افتاد پوریا به جای من گفت: مسئله

 آقای دکتر !بریم محبوب
ی

 !خانوادگ

 !زیر لب گفتم: گمشو

 مسائل خانوادگیتون رو نیارید جلو کلینیک خانم فریدویز  _

 . اونم به این شکل !

به ازدکتر داشت وارد ساختمان یم شد که پو   ریا چند ضز

 پشت به شانه اش زد دکتر برگشت پوریا گفت: دیگه واسه

؟ ز تکلیف نکن افتاد دکتر  خانم ما تعیی 

ارت یم بارید، مشخص بود چه نقشه  از چشمهایش رسی

 هایی دارد امادکتر خونرسدانه نگاهش کرد بعد با نیم نگایه

 به من گفت: دیگه الزم نیست واسه آموزش منیسی جدید

یف بی  ! اریدترسی

 ... توی دلم گفتم: ترسو

 با قدمهایی محکم داخل کلنیک شد مستاصل مانده بودم

 پوریا دلش دعوا میخواست. دنبال دکتر راه افتاد دکتر 

م ون آمد و گفت: آقای محتر  ! برگشت دوباره از کلنیک بت 

 منیسی ام بشم
ی

 من قصد ندارم وارد مسئله ی خانوادگ

. شما هم وارد هرچند که از االن دیگه منیسی من ز  نیسیر

 !محیط کار من نشید تا ناچار به برخورد قانویز نشم

 !اوه اوه لفظ قلمو محبوب _
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 از صمیمتش، از اضطراب این که دعوا بشود و ازاین که اگر

ز جا تمامش نیم کردم هیچ وقت دیگر نیم توانستم  همی 

 از دستش خالص شوم کالفه و عصتی داد زدم: پوریا برو از

 اندازه کافز به همه جای زندگیم گند زدی مناینجا به 

 دیگه نه مبارزه یم کنم نه حوصله تو رو دارم و نه یم خوام

 وارد اون رینگ لعنتر بشم رسمایه گذاریاتو کرد سوداتو

 ... بردی از این به بعد ببینمت بد میشه

 یی آن که به دکتر نگاه کنم راه افتادم پوریا پشت رسم صدا

 ... زه نخواستمزد: محبوبه! مبار 

 .صدایش قطع شد کیم بعد صدای فریادهایش را شنیدم

 برگشتم روبه روی دکتر ایستاده بود. صورت دکتر را از

 باالی شانه اش یم دیدم که انگار کم کم داشت از آن

ون یم آمد. من هیچ وقت حریف  پوسته ی آرامشش بت 

 .پوریا نیم شدم با هیچ فتز نیم توانستم مقابل او بیاستم

به  کالفه و دیوانه به طرفش دویدم همه قدرتم را توی ضز

 ی پایم جمع کردم و به پشت زانویش زدم خم شد اما

 نیافتاد روی پای دیگرش چرخید دست بلند کرد وسییل

ز دور رسم چرخید آسمان  محکیم به صورتم زد همه چت 

 سیاه شد و صدای افتادنم آخرین صدایی بود که توی گوشم

 .پیچید

****** 

به هایی که به دست خودمان یم خوریم مرگ آورترین
 ضز
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به های همه زندگیمان یم شوند. آن سییل را خودم به  ضز

به به صورتم  صورتم زده بودم، دست پوریا را برای زدن ضز

 بازگذاشته بودم، تقویتش کرده بودم وگرنه پوریا باید

 پرسعموی آذین یم ماند. نباید به هوای تکیه گایه امن

ان مدامشانه   ای دلخواه و مهربایز ای که رسگشته و حت 

 دنبالش یم گشتم نیمکت های بوستان را رها یم کردم و

 به صندیل اتومبیل پوریا پناه یم بردم. من برای پر کردن

 ام مدام در حال عوض کردن آدمهایی 
ی

 جاهای خایل زندگ

 باشند هیچ کدام
ی

 بودم که هیچکدام نیم توانستند همیشیک

  نداشتندو جز حیس گذرا حیس در منبه من حیس

 برانگیخته نیم کردند و همه این ها را در آن لحظه فهمیده

 بودم که پلک هایم را لجوجانه روی هم فشار یم دادم و با

 این که یم دانستم باالخره یک وقتر باید بازشان کنم و تا

 ابد نیم شود توی همان حال بمانم یه باز کردن چشمهایم

 یم انداختم. در واقع جرات باز کردن چشمهایم را به تعویق

 را نداشتم. دوباره شنیدن حرفهای پرتحقت  دکتر در توانم

 نبود. از بوی هل و صدای کفش راحتر آقای سمیع زاده که

 روی رسامیک ها کشیده یم شد و حتر نریم روکش مبل

 که به پشت دستم یم خورد فهیده بودم که روی راحتر 

 .کشیده ام اما یم خواستم آنجا نباشم  سالن کلینیک دراز 

 جای دیگری اگر بودم راحت چشمهایم را باز یم کردم

ز مقابل دانشکده ادبیات نشسته روی  جایی مثل فضای ستی
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 در آرامشم داشتند
ی

 نیمکت ! نیمکت ها چه سهم بزرگ

، یم نشستم در انتظار استاد تا  هرچه رنگ و رو رفته تر بهتر

 م نگاهم کند یک بیت شعر بخواند وبیاید. کیم رسپا مقابل

 .بعد بنشیند و بگوید: چطوری دختر جان

ین را نشنیده بودم و توی  کاش هنوز خاطرات لعنتر شت 

 این لحظات سخت باز هم یم توانستم با این فکر که یم

م و او را  روم روبه روی پدرم یم نشینم دستش را یم گت 

 . مبه همه دنیا نشان یم دهم،خودم را آرام کن

 وقتر نگاه مهربانش توی نگاهم نشست فکرکردم کردم اگر

 چشمهایم شبیه او نیست القل مژه هایم مثل او به باال تاب

 خورده و سیاهند! یا لبهایم یا حتر پر پشتر موهایم نیم

ی که به هم ز ی درون من به او شبیه بود. چت  ز  دانم یک چت 

 هتنزدیکمان یم کرد او هم این را دیده بود این شبا

 عجیتی که حاال از خودم یم پرسیدم اگر پدرم نیست چرا

 اینقدر یک جای وجودمان به هم شبیه است و چرا اینطور

 همدیگر را جذب کرده ایم ؟

ین چشمهایم را به دنیای تازه ای باز کرد که اگر چه  شت 

وع شده بود دوباره  برای آنها گذشته بود اما برای من تازه رسی

 م ویران شد و از نو در حال بازسازیهزاران مسئله در ذهن

ین از خواب بیدارم کرد. شب قبل با صدایی لرزان  بود، شت 

 و اشکهایی که انگار گونه های الغر استخوایز اش را یم

 شکافتند تا روی لبهایش جان بدهند آهسته آهسته از مردی
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ز تا آسمان با فرجام فرق داشت و از بد  که گفته بود که زمی 

 مرد ناجور پدرم بود! دیگر نیم خواستمش دیگرروزگار این 

ز یک مرد به نام پدر نبودم اما سواالتم  اصال به فکر داشیر

 تمایم نداشت حتر در آن لحظه که افکارم از سییل پوریا به

 .یی پدری ام رسیده بود سواالتم در باره ی او تمایم نداشت

 پدری روی دستم مانده بود که نیم خواستم و نیم دانستم

 کجای دنیا پنهانش کنم و یک مرد که نیم دانستم چطور

 .خودم را به او ربط بدهم وقتر پدرم نیست

ل هق هقم تبدیل  زیر چانه ام تت  کشید و تالشم برای کنتر

به زوزه ای فرو خورده شد. سمیع زاده آهسته گفت: 

 !محبوبه

 صدای محکم دکتر را شنیدم که گفت: تو محل کار اینطور

 دا یم کنید؟همدیگه رو ص

 ببخشید آقا مثل خواهرم یم مونه ! خانم فریدویز ؟ _

 حاال که یم دانستم آنجاست بیشتر از باز کردن چشمهایم

 وحشت داشتم خییس مژه هایم گونه ام را تر کرد دکتر 

 !گفت: سمیع زاده یه لیوان آب

ز سمیع زاده را شنیدم یم خواستم داد بزنم: نرو  .صدای رفیر

ز   سنگی 
 : و یی هیچ انعطافتر توی گوشم پیچیدصدای دکتر

 چشماتو باز کن! این فیلما واسه کیس که با روان آدما رسو

! سیع  کار داره یه کمدی زرد بیشتر نیست خانم فریدویز

 . نکنید منو بازی بدید من وقتر برای این کارا ندارم
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 .نامزدتون به اندازه کافز روز کاری منو خراب کرد

 . بلند شدن زیاد سخت نبود اما کند وچشمهایم را باز کردم

 آهسته نشستم به پلک هایم وزنه هایی بسته بودند. پاهایم

 را از مبل آویزان کردم. و چشم دوختم به انگشتهای دستم،

 دوست داشتم جلوی قطره های اشیک که روی گونه ام رس

م اما حتر   یم خوردند و زیر چانه ام گم یم شدند را بگت 

 صورتم دست بکشم صدایش مثل همیشهتوان نداشتم به 

ید  .مالیم اما پرقدرت بود: رستون رو باال بگت 

ز سالن تکیه داده بود و دست ها  آهسته رس بلند کردم، به مت 

 را روی سینه اش به هم گره زده بود کتش را از تنش در

ز کنار کیف من انداخته بود. موهایش  آورده و روی مت 

ه اش با این  که عصتی نبود اما مرا یم  پریشان و نگاه خت 

اضش از این که  ترساند. انگار با آن نگاه داشت همه اعتر

 درگت  مشکالتم شده را بیان یم کرد . لبهایم لرزید و یکبار

ز اشکها را حس کردم و به آن وضع لعنت  دیگر ریخیر

 . فرستادم

ز انداختم اینبار تقریبا غرید: خانم  دوباره رسم را پایی 

 !فریدویز 

 یل رس بلند کردم لبهایش نیمه باز مانده و انگاریی معط

ون بدهند اما کلمه ها دچار مکتی   بودند تا بت 
 منتظر کلمایر

 یی وقت شده بودند و به داد لبهایش نیم رسیدند . قلبم تند

 یم تپید مستاصل به جای او به کیفم چشم دوختم و فکر
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ز گذاشته حاال چطور خودم را   بهکردم چرا کیفم را روی مت 

 کیف برسانم بردارمش و از سالن خارج شوم تا مجبور نباشم

 به سوالهایش جواب بدهم؟

 چرا اینقدر دروغ؟ توی فرم نوشتید مجرد هستید؟ _

 با پرسیدن این سوال وادارم کرد دوباره رس بلند کنم

 برخالف همه روزهای دیگر که صورتش صاف بود ته ریش

 
ی

 .در آورده بود کم پشتر صورتش را از آن برافر همیشیک

 !یی جان لب زدم: هستم

 :لبهایش را به سوی کج کرد و یی توجه به حرف من گفت

 نامزدتون رو دستگت  کردن باید برید شکایت اگر شکایتر 

 .دارید یا برید رضایت بدید

ه شد انگار همانطور که من ی به صورتم خت 
 با دقت بیشتر

 ا یمداشتم تعداد موهای ریخته شده روی پیشایز اش ر 

 شمردم و برایم دغدغه شده بود که کاش دستر زیر

 موهایش بکشد تا مثل همیشه یک طرف مرتب شوند

 داشت احساسات مبهیم که توی چشمهایم یم چرخید را

 یم شمرد. اینبار زیر نگاه پرسشگرش به زحمت لبهایم را

 ! بازکردم: نامزدم نیست

 تونپوزخندی زد و گفت: چه اضاری هم دارید به دروغا

 ادامه بدید جر فکر کردید با خودتون؟ با تیپ و ظاهری که

ی هست جز کار، میایید منیسی من ز  مشخصه دنبال هرچت 

ز آنچنایز میان دنبالتون یه روز رزیم کار از  میشید با ماشی 
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 آب در میایید و به خیال خودتون منو نجات یم دید یه روز

ه واقعا؟  دیگه ... چه ختی

 با لحن متفاویر ادا شد. به نظر یمیکباره آخرین جمالتش 

 رسید کیم عصتی شده هرچند در مهار احساسات و یچز 

 نشان داده چهره اش مهارت عجیتی داشت اما برای لحظه

ه ام کرد  .ای گذرا برفر در چشمهای سیاهش دیدم که خت 

 باالخره موهایی که هر لحظه منتظر بودم توی چشمش

 ید بفهمید که برای منبروند را کنار زد و ادامه داد: با

ین اصله! از امروز دیگه چطور به شما اعتماد  صداقت مهمتر

 کنم؟

 احساس کردم دستهایم از چند دقیقه قبل یخ زده تر شده

 اند. نگاه ثابتم را نیم توانستم از چشمهایش جدا کنم نفس

 ...بریده گفتم: دروغ نگفتم

ز برداشت.با قدم های کند   و باالخره تکیه اش را از مت 

 کوتایه به سمتم آمد نگاهم را از چشمهایش گرفتم و

ه شددم سایه اش را روی همه  دوباره به انگشتهایم خت 

 .وجودم احساس کردم و معذب کیم درجایم تکان خوردم

 خم شد یک دستش را روی دسته ی مبل گذاشت و بدنش

ین فاصله ای بود که یم  را به آن تکیه داد این کمتر

 ته باشم یم ترسیدم رس بلند کنم و باتوانستم با او داش

 صورتش برخورد کنم نیم دانم هدفش از کم کردن فاصله

 تا این حد چه بود. نفس عمیقر کشید و کیم بعد صدایش
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 مثل زمزمه ای توی گوشم پیچید: قبال از این داستانها

ز و ای ساده ای که اول فقط منیسی دفتر هسیر  شنیدم، دختر

! شاید فکر بعد اتفافر میشن همه کاره  ی صاحب اون دفتر

 کردین کلینیک ما هم از اون جاهاست و منم ... باید بگم

 که همه حالت هاشو شنیدم همدستر های دختر و پرس

 واسه رسیدن به اون هدف و یا... شیوه ی شما هم قشنگه

 !متفاوته اما آدم رو اشتباه گرفتید خانم

 هم مردم چانه ام لرزید، فکر کردم اگر دختر یاور نبودم

 اینطور قضاوتم یم کردند یا این اتفاق بریم گشت به ریشه

 ام؟ آب دهانم را به زحمت فرو دادم و گلوی زخیم ام

خانه چرخاندم حتما سمیع زاده  ز سوخت رس به طرف آشتر

 هم

حرفهایش را شنیده بود هرجند به نظر خودش داشت 

 آهسته

 صحبت یم کرد . دستش را ار روی مبل برداشت و صاف

 ایستاد اما دور نشد رس بلند کردم دندانهایم بر اثر روی هم

دنشان درد گرفته بودند کم کم همه احساسهای بدم  فرسی

 تبدیل به خشم یم شدند. نیم توانستم توی چشمهایش

 نگاه کنم و حرفهایم را بزنم. بلند شدم چند قدم به سوی

ز برداشتم و با آرامیسی که از فاصله مان گرفته بودم  مت 

 م: چرا اینقدر عاشق خودتون هستید؟ چرا فکرمیکنید ازگفت

 آسمون افتادید وسط ما زمیتز ها و هر آن ممکنه کیس
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 براتون توطئه کنه؟

 برخالف تصورم از حرفهای یی پروایم که با بغضز مهار

 بیان یم شد عصتی نشد و گوشه لبش نرم باال رفت
 نشدیز

 حالت و طرح خنده ای فرو خورده روی صورتش ماند ان

 خونرسد دیوانه ام یم کرد اما یم دانستم حرف زدن من با

 آدیم مثل او یی فایده ترین کار دنیاست او به جز خودش

ز   کیس را نیم دید و من خسته تر از آن بودم که برای چنی 

 .آدیم از دردهایم حرف بزنم

 چشمهایم را دور سالن گرداندم تا کیم آرام شوم و بعد

 فکری در مورد شما نکردم هیچآهسته گفتم: من هیچ 

 !وقت

ز پیدا نیم کرد  لبهایش یم جنبید اما حرفز برای گفیر

 صدای گرفته ام در گلو خفه شد و به رسفه افتادم در همان

 به شما نگفتم
ز

 حال مرصانه حرفم را ادامه دادم: هیچ درویع

 .... و هیچ وقت نخواستم همه کاره ی شما بشم ....

 صداتون چرا گرفته؟ _

 ابروهای در هم کشیده اش که با لبهای کشیده و لبخند به

 کوچیک که گوشه ی لبش بود در تضاد کامل بود نگاه

 کردم و فکر کردم کاش یم دانستر دیشب توی چه قیامتر 

 دست و پا یم زدم آقای دکتر که خیال یم کتز روح و

 روان آدمها را یم شنایس! کاش یم دانستر دیشب چقدر



 

292 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 دیوار زدم تا باور نکنم پدرم مردی ست کهخودم را به در و 

ز و پرسشگرش ین یم گوید ... دیگر طاقت نگاه سنگی   شت 

ز انداختم. صدای پای سمیع زاده را  را نداشتم رسم را پایی 

 شنیدم و زیر چشیم آمدنش را دیدم دکتر هم انگار تازه

 یادش آمده بود یک نفر دیگر توی سالن است. ناگهان

 یی آن که رس بلند کنم گفتم: پوریا تصمیمم را گرفتم و 

 ... نامزدم نیست! رییسمه، یعتز بود

ی بدهم یا نه انگار  نیم دانستم الزم است توضیح بیشتر

 حرفهایم ابتر مانده بود و آنها دنبال ادامه اش بودند برای

 خودم هم این طور نیمه کاره رها کردن حرفها خوشایند نبود

 تر ادامه دادم : دنبال کاربغضم را فرو خوردم و کیم محکم

 بودم از طریق ییک از دوستام باهاش آشنا شدم براش

! غت  قانویز یم رفتم تو رینگ و  مبارزه یم کردم زیرزمیتز

ی ز  هر جور که بلد بودم یم زدم تا پوریا برنده بشه و یه چت 

 هم گت  من بیاد . بعد یه روز ییک اومد که یه جور زد که

رم و از اونجا فرار کنم . یه مدت فقط تونستم خودمو بردا

 بعد

 هم اومدم اینجا رسکار. پوریا پیدا کرد اینجا رو .... نیم

 خواستم کار به اینجا برسه نیم خواستم پاش اینجا باز بشه

 ... و کارمو از دست بدم اما

 . حاال چرا اینجا ایستادی بذار و برو _

 به رس بلند کردم. مخاطبش سمیع زاده بود لیوان آب را 
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 دستم داد و لخ لخ کنان به سوی حیاط رفت نگاهم هنوز

 پشت رس سمیع زاده بود که گفت: خب؟

 رشته کالم از دستم رفته بود کیم مکث کردم و بعد آهسته

 گفتم: من فقط به این کار نیاز دارم. وضعم بد نیست. لباس

 خوب یم پوشم غذای خوب یم خورم ویل به این کار نیاز

سید چ  !رادارم و نتر

 االن جر یم خواست؟ _

 که دوباره براش کار کنم؟ _

 اما از خانواده یم گفت؟ _

ایی گفته من فقط براش مبارزه یم _
ز  برای خودش یه چت 

ز   ... کردم همی 

ی برای قانع کردن او نداشتم و یم دانستم او  حرف بیشتر

 اصوال آدیم نیست که به این راحتر ها قانع شود. کیفم را

 : کجا باید برم که رضایت بدم پوریا بیادبرداشتم و گفتم

ون ؟  بت 

 . هیچ جا فقط تهدیدش کردم _

 .شانه باال انداختم و گفتم: خداحافظ

 با قدمهای بلند و با عجله به سمت اتاقش رفت و در همان

 .حال گفت: یم تویز بمویز 

 باز هم مرا توی برزخ رها کرده و رفته بود. بعد از ان همه

 خواستم و حاال که خودش رضایت داده ماجرا کارم را یم

ز بیمار نگهم داشت چند  بود به ماندنم نیم رفتم.آمدن اولی 
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به به در اتاق دکتر زدم کیم منتظر ماندم بعد در را باز  ضز

 کردم و پرونده را مقابلش گذاشتم رسبلند کرد کیم نگاهم

 کرد و گفت: شماره ترنم رو داری؟

 ! نه _

 :عد روی کاغذی نوشت و گفتکیم اطراف را نگاه کرد ب

 . زنگ بزن بگو قرار امروز ظهر کنسله ... جلسه دارم

 .چشم _

 بیمار را که داخل فرستادم شماره ترنم را گرفتم و پیام دکتر 

ز گذاشتم و رسم را روی  را رساندم دستهایم را روی مت 

ز توی رسم یم چرخید صدای تلفن دلشوره  دستها همه چت 

 را باز کردم نوشته بود: کجایی دختر  ام را بیشتر کرد پیامک

 ؟

 حتر از نوشته ها یم توانستم لحن ابری صدایش را

 بشناسم با تردید نوشتم: رسکار، عرص یم تونم ببینمتون ؟

 . زیاد طول نکشید که جواب گرفتم: همدیگه رو یم بینیم

 آدرس خانه اش را فرستاد. اگر چه فهمیده بودم پدرم نیست

 یم رفتم یم خواستم ساعاتم کنار اواما تردید نداشتم 

 . بگذرند و برای لحظایر هم شده در او غرق شوم

** 

 دیگه پوریا رساغت نیومد؟ _

 !نه دیگه _

 ! پس آدم شده _
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 تو باهاش حرف زدی؟ _

 .پ ن از سییل تو ترسید _

ز را مقابل رستوران فاتح  خنده ی بلندی رسداد و ماشی 

 !پارک کرد و گفت: بریم فاتح سواری

 . زشته ایک !نکن این کارو _

 ! دوست دارم _

 من حساب کنم؟ _

 اوف اوف _

 ! تو اصال نیا _

 ! تو گ بایسی  ا کیفش به اینه که من بیام و  _

ی  . بخوای جلو دیدار عاشق و معشوق رو بگت 

 عاشقیسی واقعا؟ _

 ....اوووووممممممم _

 با صدای بلند خندید و گفت: تا ست  بشم یم تونم جواب

 !قانه بهت بدم قبلش نهصاد

 فکرمیکردم ایک نباید اینقدر راحت از برنامه هایش با من

 حرف بزند، دوست نداشتم خیالش از عکس العمل من رات

 شده باشد اما نیم دانستم چطور باید این را به او بفهمانم

م ثابت کرده بود هر وقت واکنش  تجربه ی چند ماه اخت 

ه تویتندی بروز دادم،اعصاب خودم بیش  تر بهم ریخت. خت 

 .چشمهایش گفتم : بهش یم گم همه چیو

ز زن و شوهر دعوا درست نکن _  !بی 
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؟ _  جدی یم خوای زنش بیسی

 !شاید _

ین نشو ... واقیع ازدواج کن _  . اگه شدی مثل شت 

ین فرق داره . قضیه فاتح و اون گوربه _  قضیه من و شت 

 ! گوری هم فرق داره اینقدر رو مخ نباش بچه

 ! ایک به خاطر من _

 به خاطر تو جر ؟ _

 !هر جر  _

 باشه _
ی

  اگه تونستر بیک

 فکر کردم اگر پشت این یی خیایل ایک هم دردی از جنس

ین باشد چه؟ لب گزیدم و حرفهایم را  درد مهری و شت 

ز تا بیام  . خوردم .تلفنم زنگ خورد. ایک گفت: بشی 

 ان را بهشماره دکتر بود. همه افکارم در مورد ایک جایش

 عالمت سوایل بزرگ داد دکتر به من زنگ زده بود؟ سابقه

 نداشت آن هم این وقت شب نگایه به ساعت باالی

 :گویسی ام انداختم و با دلشوره تماس را وصل کردم و گفتم

 بله؟

 ! یی مقدمه گفت: سالم خانم فریدویز 

 !صدایش گرفته وخش دار بود. گفتم: سالم دکتر خوبید

 د : ممنون فردا چند تا قرار داریم؟کوتاه جواب دا

 . پنجشنبه فقط عرص دوتا داریم _

 ساعتشون؟ _
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ونم و رسرسید همراهم نیست _  . ببخشید من بت 

 .فردا صبح بیا کلینیک _

 .چشم _

ز بار  یی خداحافظز تماس را قطع کرد. اگر کیس برای اولی 

 او را یم دید با آن چهره ی خشک و جدی و نگاه یی 

 رش نمیشد یم تواند تا این اندازه دمدیم باشد وانعطاف باو 

 با این رسعت نظرش تغیت  کند. صبح پنجشنبه را خودش

 تعطیل کرده بود هیچ وقت به کلینیک نیم رفتیم و نیم

 دانستم چرا باید فردا آنجا باشم کیم به اسمش میان لیست

 تماس ها نگاه کردم : نوشته بودم دکتر مجد و دوطرفش

بدر    گذاشته بودم نیشخندی زدم و گویسی را بهعالمت ضز

 لبم چسباندم و به سایه خودم توی شیشه نگاه کردم و آینده

 ی کاری نامعلومم در آن کلینیک فکر کردم . ایک باز زدن

به به شیشه توجه ام را جلب کرد: چشم به لبهایش  چند ضز

 دوختم و سیع کردم صدایش را ازپشت شیشه ی بسته

 !بشنوم: بیا دیگه

ز داخل رستوران همانجا بنشینم وت  رجیح دادم به جای رفیر

 رفت و آمد آدمها را نگاه کنم. گفتم: برو من هستم. ایک به

 چهره ی عبوسم خندید و رفت از پشت به رفتنش نگاه یم

 کردم و برایش آرزوهای دور و دراز در رس یم پروراندم مثل

ش  . مادری که برای دختر

ی دوختم که روی لبهایک که داخل رفت نگاهم را   به دختر
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 باغچه های جلوی رستوران راه یم رفت با بلند کردن 

 هر پا، پای دیگر را جای آن یم گذاشت و گایه اگر یم

 خواست بیافتد پرسی که کنارش بود دستش را یم گرفت و

 هر دو با هم یم خندیدند. آخرین باری که لغزید خودش را

 ا به شانه پرس تکیه دادرها کرد و کنار پرس ایستاد، رسش ر 

ز خنده ای را هیچ وقت تجربه نکرده  باز هم خندیدند. چنی 

 هنوز تجربه رسشار شدن از
ی
 بودم، من در نوزده سالیک

 حیس عمیق را نداشتم و این آزارم یم داد. جای خایل اش

 مثل یک حفره ی عمیق و سیاه روی قلب و ذهنم مانده بود

 ی بخار گرفته اشکایلو رسخورده ام یم کرد . روی شیشه 

 کشیدم و فکر کردم مثل دایره هایی که یم کشم
 یی معتز

 خایل ام چقدر خایل بودن بد است. مثل ابرهای رسگردان

ی که بعد از باریسی شدید خایل مانده و گوشه کنار ز  پایت 

 آسمان پراکنده بودند، رسگردان بودم. نیم توانستم دلم را

 یادم بیایید قبل از اینجمع کنم حافظه ام را جمع کنم تا 

 بودم و از کجا باید ادامه بدهم
ی

 . کجای زندگ

ز را پر کرده بود خندید و  ایک آمد بوی کباب فضای ماشی 

 گفت: نیومدی؟ رساغت رو یم گرفت من که یم گم

 . نشونت کرده

 . ولم کن ایک _

ی چرا؟ _  دلگت 

ز که میشه اینقدر شادی؟ _  تو چرا پایت 



 

299 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 جا خورد کیم نگاهم کرد بعد خندید واز سوال ناگهایز ام 

 گفت: شادم یا ادای عیل یی غما رو در میارم؟

 نیم دونم ویل رو مخه این شاد بودنت! باهام حرف بزن _

ین نیست هست؟  ماجرای تو که دیگه بدتر از شت 

ز ما بدتر و بهتر وجود نداره هرکیس _  آدمایی عی 
ی

 تو زندگ

 . بدترین خودشو داره

 نت برام بگوخب از بدتری _

 .ارواح آقات دست از رسما وردار _

 لحن جاهالنه اش برخالف همیشه باعث خنده م نشد روی

 .صندیل جابجا شدم و گفتم: د بگو

 د جر بگم؟ حرف من گفتتز نیست. زندگیم از اونجا _

 حسابه که آواره شدم تو تهران و بهتر بگم از روزی که شما

 .رو پیدا کردم .اونم که برات گفتم

 .دلم براتون یم سوزه _

 ! دل منم واسه تو یم سوزه _

 .جدی گفتم _

 من پشت رس گذاشتم تو پیش رو داری؟ _

 . من مثل تو نیم شم _

به ای ب  .ه دنده زد و گفت: برو بمت  با غیظ ضز

 ناراحت شدی؟ _

ا خاصیت چغندری ام یم ره باال و _ ز  نه من چغندرم! پایت 

م  . هیچر رو به دل نیم گت 
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ی واسه زنده موندن پیدا یمم _  نظورم این بود که راه بهتر

 . کنم

 منم یه روزی یم خواستم دنیا رو عوض کنم بعد دیدم _

؟ یعتز از اساس خونه و  خودمم و تنم! یم فهیم یعتز جر

ز تا رسیدم به کتابام و بعد دیدم وع کردم فروخیر  طالهام رسی

 جز دستام هیچر نیست اون موقع دیگه همه جر از رس

 گذرونده بودم. از یتیم داری واسه مهری گرفته تا خوابیدن

 تو بیا بون کنار یه گور دیگه وقتش شده بود انتخابمو کنم

ف رو بذار کنار تا  وقتش شده بود شعار رو بذارم کنار، رسی

 شکمم رو ست  کنم . خسته شده بودم از لباسایی که بوی

 آشغال یم داد و موهایی که زیر شت  آب پارک ها یم

یو ز  سیم ظرفشویی شده بود دیدم باید یه چت 
ز  شستم و عی 

 بفروشم که تمام نشه، جر یم فروختم به نظرت؟ کلیه مو؟

 دوتا بیشتر نداشتم... من فروختتز هامو فروختم تا زنده

 اه... بمونم، تا زنده بمونیم

ه از اون روزای خودم ... لعنت.    عقم یم گت 

د و گفت  : یه روز دیدم خودمفرمان را میان مشتهایش فرسی

 نیستم تو آینه که یم ایستادم از اکرم فقط یه جفت

 ...گوشواره هام مونده بود

 که اونم واسه من فروختر ؟ چرا گوشواره های مادرت رو _

 فروختر ایک؟

س. اون وقت دیگه تو فقط بچه ی _  مثل احمقا سوال نتر
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 یی پناِه یه زن دستپاچلفتر نبودی. جونم شده بودی همه

ایی که از دست داده بودم شدی! اون گوشواره آخرینچ
ز  ت 

 بهم داده بود رو
ی

 ارث مادرم بود قبلش هر جر از بچیک

 فروختم! بعد از اون خودمو

 به آب و آتیش زدم که پول داشته باشم گفتم این بچه زنده

 بمونه من هرکاری یم کنم که غرق پول بشه ... نیم گم

ه د ز  ادی تا از اون خرابه ها بیایمفقط واسه تو بود اما تو انگت 

ون شده یه اتاق اجاره کنم یه اتاق شد دوتا و بعد شد  بت 

 خونه و کم کم

 رسیدیم به این جا مفت نرسیدیم اما ارزششو داشت که االن

 !ببینم تو زندگیت خوبه

 ارزشش رو داشت؟ _

 شانه باال انداخت کف دستهایش را محکم روی چشمها

ز کشید   و گفت: نیم دونم االن زوده که گذاشت بعد به پایی 

 بهش فکر کنم اما تو ارزش همه چیو داری واسه من! تو

 من پر کردی که داشت قانعم میکرد
ی

 خالیی رو تو زندگ

 .خودکیسی کنم

 رسم را روی شانه اش گذاشتم و گفتم: همه جر درست یم

 مون خوبه االن دیگه کار یم کنیم،
ی

 شه ایک ... زندگ

ز کار یم کنیمدرست کار میکنم، تم  .ت 

 . 

 قربون رویاهات برم بچه _
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 رویا نیست ایک به هرقیمتر پیش دکتر یم مونم _

 حقوقش زیاد نیست اما قناعت یم کنیم . سمیع زاده یم

گفت سال به سال حقوق اضافه یم شه شاید بعد تونستم 

 یه

 .کار دیگه هم پیدا کنم

 نباشه ایک که بچه ش بخواد دو جا کار کنه تا پول _

 . دربیاره

 کنیم ایک _
ی

 ! یم خوام خوب زندگ

 ما دیگه نیم تونیم! ما تباه شدیم تو همخون و هم خونه _

 ... ی مایی 

ز  _  یم کیز
ی

 . این همه زن تو این شهر دارن زندگ

 یا به اندازه ما بدبخت نبودن یا به اندازه ی اونا صبور _

 نبودیم . اونایی که قد ما بدبخت بودن االن وضعشون خییل

 ... بدتر از ماست

 . 

ی  گردن کشید خودش را توی آینه نگاه کرد و گفت:بمت 

 ... که همیشه ریمل منو پاک میکتز 

 ...خب نخواستم اشکتو دربیارم اما _

 ... نزدییک خانه بودیم گفتم: یم خوام برم پیش مارتا

 . شام گرفتم _

م _  ...ست 

 ... برو تا آخر هرجایی که بری همراهتم _
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ز را   مقابل مغازه مارتا نگه داشت نیم دانستم به چهماشی 

 بهانه ای پا به گلخانه بگذارم. خاچیک مردی که از مدتها

 پیش مدام نامش را شنیده بودم باالخره چند روز پیش آمده

 بود از پشت شیشه ها فضای کافه اش را یم دیدم که

 چیدمایز زیبا و سنتر داشت مثل کافه های فیلم های

 . اما هیچ وقت داخل نشده بودم و خودقدییم هالیودی

 . خاچیک را هم از نزدیک ندیده بودم

 و آن روز باالخره دیدار ما اتفاق افتاد. گوشه ای از گلخانه

ین جا به صندیل مارتا در نگاه اول به  نشسته بود نزدیکتر

مردی مهربان آمد چشمهای ریِز آیی رنگش پشت  نظر پت 

 و ابروهای بلند پلک های پف کرده خانه کرده بود 

ی اش روی آیی روشن چشمها سایه انداخته بود  خاکستر

 لبخند پر تردیدی روی لب داشت و گایه عینک گردش را

 که با بندی سیاه دور گردنش آویزان بود بلند یم کرد

ی نگاه یم کرد و دوباره ز  نزدیک چشمش یم برد و به چت 

اهن کرم ساده اش شکم برآمده  را عینک رایم انداخت. پت 

 بزرگتر نشان یم داد و پاهای الغرش توی شلوار چهارخانه

 قهوه ای که دم پای گشادی داشت به تناسب اندامش

مرد جالتی بود که  کمک یم کرد. در مجموع خاچیک پت 

مردهای دوست داشتتز فیلم ها یم انداخت از  مرا به یاد پت 

 همان هایی که وجودشان در یک خانواده فیلم یا هر جایی 

وری باشدیم   .توانست ضز
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 گل راهنمایی یم
ز  مارتاداشت زوج جوایز را برای برداشیر

 کرد گوشه ای ایستادم خاچیک به نگاه مضطربم لبخند زد و

 گفت: کمک یم خواید؟

 لهجه اش غلیظ تر از مارتا بود انگار سالها فاریس حرف

 نزده یا حتر اصال حرف نزده بود! به صورت گوشتر مهربان

 کردم و به رس کم مویش که زیر چراغ هایو رسخش نگاه  

 نئویز گلخانه برق یم زد لبخند زد و گفتم: داوودی، رز و

 . یل لیوم

 مارتا گلهای زوج جوان را یم پیچید عینک گردش تا نوک

ز آمده بود و از باالی آن نگاهم یم کرد در  بیتز اش پایی 

ین جان سالم برسان و بگو امروز  همان حال گفت: به شت 

 .یش داوودی صوریر یم فرستم تا لبخند بزندبرا

 مردی در گلخانه را باز کرد و رساغ خاچیک قهوه فروش را

ز از جا بلند شد دو انگشتش را پشت  گرفت خاچیک سنگی 

 !ساس بند گذاشت وگفت: خاچیک قهوه فروش آمد

ون رفت و نگاه پر مهر مارتا پشت  سالنه از گلخانه بت 

ز  رسش جا ماند. دلم یم خواست  هنوز هم توی آن رسزمی 

 عجیب بمانم اما زن و مرد گلهایشان را گرفته و رفته بودند

 ... ومارتا گلهایم را به طرفم گرفته بود

 حسابش را پرداختم وهمانطور که عطر گلها را به مشامم

 . یم فرستادم، گفتم: گلهای شما بوی دیگه ای داره

 ده ازچشمیک زد و گفت: این عطر را خاچیک برایم آور 
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ش کرده اند و سیایه« کاجک ها»جایی دور که   تسخت 

 . اش فقط تسلیم چراغ گرد سوز خاچیک یم شود

ز نزدیک شدم و  با لبخند به لحن کتایی اش یک قدم به مت 

 گفتم: کجا؟

 خودش را کیم جلو کشید با صدای آرام انگار که رازی را با

ز دو کوه در دره ای ف  رومن درمیان یم گذاشت گفت : بی 

ِ اندوه، زیر هجوم کاجک هایی 
ی

 رفته در سیایه و مه آلودگ

 که دره را محاضه کرده اند و نیم گذارند ختی به آدم ها

 .برسد

سم: چرا؟  سکوت کرد. یم دانستم باید بتر

 ادامه داد: قلتی در آن دره دفن شده که هر انسان سهیم از

 آن دارد حتر تو محبوبه جان. کوه ها هزاران سال اشک

 یخته اند و هنوز یم ریزند تا مردم سهمشان را از قلبر 

 .رسخ خدا پیداکنند اما مردم مبهوت به قله چشم دوخته اند

ز بار نبود مارتا برایم قصه ی کوه ها را یم گفت. سالها  اولی 

 پیش، کوچکتر هم که بودم برایم آرزو کرده بود کاجک ها

 ده ورا شکست بدهم و سهمم از قلب خدا که شیطان دزدی

م اما آن روزها این شوردر  در دره ای پنهان کرده بود را بگت 

 صدایش نبود و من نیم دانستم خاچیک مردیست که یم

 تواند برود ازدره ی شیطان عطری برای گلها و حتما تکه

 .ای قلب بیاورد

 با همان بهتر که از قصه ی مارتا به من رسایت کرده بود
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ون رفتم یکبار دیگ  ر گلها را بوییدم و به سهمماز گلخانه بت 

 .از قلب خدا که در دره ی شیطان مدفون بود فکر کردم

********* 

 برخالف پنجشنبه های دیگر صبح زود بیدار شدم. کیم

 به صورتم
ی

 توی آینه به خودم نگاه کردم. برای رسیدگ

 روی لبهایم کشیدم و لباس
ی

 وقت زیادی نداشتم رژکمرنیک

 کلینیک رسیدم برخالف  پوشیدم ساعت هشت و نیم به

 اکتی روزها که دکتر بعد از ما یم آمد، همانجا بود. سمیع

 زاده همانطور که دستکش هایش را در یم آورد گفت: دکتر 

 !هست

 لبخند زدم و گفتم: نیم دویز چرا امروز؟

م؟ _  نه به نظرت برم نون بگت 

ز بود که هر صبح برود نان تازه  انگار همه دغدغه اش همی 

 بنشینیم دو نفری در سکوت صبحانه بخریم آهسته بخرد تا 

، یه کم ترسیدم راستش؟  گفتم:نیم دونم هیچر

 سمیع زاده برگشت به پنجره نگاه کرد، نگاه من هم به

 آنسو کشیده شد دکتر از پشت پنجره کنار رفت گفتم: من

 ... یم رم

 جوایی نداد. یادگرفته بودم همیشه منتظر جواب از سوی

 شم! او گایه ناگهان ساکت یم شد تویسمیع زاده نبا

 سالن بود. سالم کردم با رس جواب داد. کیم پریشان به نظر

م بنشینم یا همانطور ز  یم رسید نیم دانستم بروم پشت مت 
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 . رسپا منتظر بمانم تا حرفز بزند

دم و برای این که کاری کرده باشم  دستهایم را به هم فرسی

م را روشن ز  کنار مت 
 کردم و دستهایم را  رفتم بخاری برفر

 . باالیش گرفتم

 باصدایی شکسته گفت: سالن رسده؟

 ! بله _

 فقط اتاق خودش بخاری داشت برای سالن فکری نشده بود

 و این بخاری را سمیع زاده آورده بود مشابه اش توی اتاقک

 .نگهبایز جلوی در بود

 پشت پنجره ایستاد دستهایش را از پشت درهم قالب کرده

 جایی میان مثلتی که شانه های پهن و قالببود نگاهم 

 انگشت هایش ساخته بودند قفل شده بود. زمان کند و

 پرتنش یم گذشت نیم دانم چرا دچار آن حالت شده بودم

 اما انگار سنگیتز حضورش روی همه اجزای تنم سایه

 . انداخته بود. آهسته گفت: قرارهای امروز رو کنسل کن

 . ه گفت: و قرارهای روز شنبه روهنوز لب باز نکرده بودم ک

بان قلبم باال رفت. صدای نفس  در انتظار جمله ی بعدی ضز

 هایم را در سکوت رسد سالن یم شنیدم و تالشم برای

 مسلط شدن به خودم یی فایده بود. روی پاشنه پا نیم

 چرجز زد و مقابلم ایستاد چند ثانیه به چشمهایم نگاه کرد،

ه اش مثل آب رسد  ی بود که ناگهان روی رسمنگاه خت 

د متوجه حالت  ریخته باشند انگشتهایم را بیشتر به هم فرسی
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 ناآرامم شد رستکان داد و رفت. یکباره رها شدم انگار وزنه

 هایی که به شانه ام بسته بودند را ناگهان باز کردند. هوف

م نشستم. از حس عجیتی که به او ز  بلندی گفتم و پشت مت 

ارداشتم، از تریس که د ز  ر مقابلش به جانم یم نشست بت 

 بودم و همه اش را از روی نیاز یم دیدم و از این نیاز هم

 متنفر بودم. توی رسم مدام با او یم جنگیدم و به او

 یادآوری یم کردم هیچ نیاز مایل به ان شغل ندارم انگار

 تمام بدی ماجرا این بود که فکر کند محتاج حقوفر که یم

 .دهد هستم

 ون راندن آن افکار دیوانه کننده چند بار رسم رابرای بت  

 تکان دادم دفتر را باز کردم و قرارهای عرص و روز شنبه را

ه شدم  .کنسل کردم و مردد همانجا نشستم به گویسی ام خت 

 انتظار کشیدم تا دکتر برود و من هم برای دیدن استاد به

 . دانشکده بروم

ز نداشت. بلند شد چای دم کردم   و آنطور که ازقصد رفیر

 مارتا یاد گرفته بودم با غنچه های گل رسخ معطرش کردم،

ز در سالن را باز گذاشته بود و بوی نم  سمیع زاده وقت رفیر

ز داخل یم آمد. نفس عمیقر کشیدم و فکر  و رسمای پایت 

 کردم حال دکتر نظم افکار روزمره ام را به هم زده. یک

  گذاشتم وفنجان چای و ظرف کوچک خرما را توی سیتز 

م  .به سمت اتاقش رفتم تا اجازه ی مرخض بگت 

به ی انگشتم به در اتاق نخورده بود که صدایش را  هنوز ضز
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 شنیدم : نه به هیچ وجه کیس نباید متوجه بشه ! اگر کیس

 ...فهمید یم گم اومدم پیش تو

به به در زدم. داخل رفتم. سیتز را روی  مکث کرد؛ چند ضز

ش گذاشتم چراغ ه ز  ا خاموش بود و اتاق دیگر جلوه یمت 

 قبل را برایم نداشت. به رسم زده بود دست بکشم پرده ها را

ه ام به  کنار بزنم اما جرات نداشتم. همانطور که نگاه خت 

اهنش مانده بود فکر کردم چقدر این ز تا شده ی پت   آستی 

 حالتش صمیمانه تر است نگاه پرسشگرش باعث شد لب باز

ی الزم ن ز  دارید؟کنم: چت 

 ... بتی اینا رو _

 . چشم _

 سیتز را برداشتم اما هنوز ایستاده بودم، با نگاهش دلیل

 ماندنم را پرسید. آهسته گفتم: من کارامو انجام دادم ... اگه

 . دیگه کاری نیست برم

 همانطور که به صفحه گویسی اش نگاه یم کرد گفت: یم

 .تویز بری

ز جمع یم ک  ردم هنوز پیچشوقتر وسایلم را از روی مت 

 عضالت ساعدش و بند چریم ساعتر که روی دستش

 .خوش نشسته بود توی رسم یم چرخید

***** 

سم؟ _  یم تونم یه سوال بتر

 عمیق نگاهم کرد و گفت: هزاران بار این سوال رو پرسیدی
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 !دختر 

 انگار واقعا از سوالهای یی رسوتیه که یم پرسیدم خسته

ز شده بود. آن روز توی خانه اش ه  فراتر از همی 
 م حرفز

 سوالهای مبهم من و شعرهایی که با صدای پررمز و رازش

 زمزمه یم کرد نگفته بودیم و حاال من تصمیمم را گرفته

ز را تمام کنم حق داشت که بداند  بودم یم خواستم همه چت 

 چرا اینقدر به دیدارش وابسته ام. تصویر مادر را از ذهنم

 ازدواج نکردین؟ پس زدم و پرسیدم: چرا هیچ وقت

 چطور یم تونستم ازدواج کنم؟ وقتر که ذهنم پر بوداز _

ین رویداد زندگیم بود  . زیز که هنوز هم مهمتر

 چرا بیشتر از این در موردش حرف نیم زنید؟ _

؟ _
ی

 چون تو باید درموردش بیک

 چرا من؟ _

؟ _  تو از کجا آمدی که اینقدر شبیه مهری خاطرات متز

افاسم مهری که روی لب  هایش جاری شد مثل یک اعتر

ز پیدا م کرد برای دقایقر حرفز برای گفیر  بود که غافلگت 

 نیم کردم به جای او به مورچه ای که لب باغچه ی

 مقابلمان سیع یم کرد باری بزرگتر از خودش بردارد نگاه

ز باره  باالخره گفتم: اولی 
 کردم و بعد ازمکتی طوالیز

 !اسمش رو به زبون میارید

 !و این اسم که سالهاست دایعز شده روی قلبممنم  _

 هنوزم دوستش دارید؟ _
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 نفس عمیقر کشید کیم با شکیل خیایل که از لحظه

ز روی پایش یم کشید بازی کرد و گفت  :نشسیر

 !بگو حرفز که مدتهاست پشت چشماته دختر  _

 . من دختر مهری ام _

 از بهتر که توی چشمهایش نشست فهمیده بودم با وجود

 .قدمه چیتز هایم شنیدنش برایش آسان نبودهمه م

 عینکش را برداشت و دوباره روی چشم گذاشت گوشه ی

 لبش را به دندان کشید. چشم از من گرفت و به پرنده هایی 

 که روی شاخه های لرزان درختان بودند نگاه کرد و بعد به

ی در آن فضا جز به من ... حتما دنبال کلمات یم ز  هرچت 

 عجیبگشت من این حال 
ی

 را یم شناختم این گم شدگ

 بعد از شنیدن حقیقتر که مدتها دنبالش بوده ای اما وقتر 

 اش را
ی

 به گوشت یم رسد یم فهیم که هنوز آماد گ

 . نداشتر 

 !آهسته گفتم استاد

 ...نگاهم نکرد دوباره صدا زدم : استاد

 لبخند کوچیک گوشه ی لبش جان گرفت و در حایل که

ک معصومهنوز سیع یم کرد نگا  هم نکند گفت: دختر

 ماه رویی داره
 ! خاطرات من چه دختر

 شما از اول یم دونستید؟ _

 از روزی که چشماتو دوختر به لبامو و با اون شیطنتر که _

 توی چشمای مهری گم بود نگاهم کردی و گفتر استاد؛
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 فهمیدم اومدی تا داغ این عشق رو تازه کتز وگرنه چرا باید

 نشجویی که نیم شناسم و سیع کنمیم نشستم کنار دا

ز و شنیدن کنم؟ من  ذهن هردومون رو آماده ی گفیر

 !آشنایی تو رو حس کردم دختر 

؟ _  دوست نداری مادرمو ببیتز

 انگار هوا را صدها سال در ریه هایش نگه داشته بود و با

 پرسیدن این سوال از طرف من رهایش کرد ناگهان فضا

  پرسید: اونم یم خواد؟پرغم شد صدایش خش دار بود وقتر 

 فکرمیکنم بخواد

 داشتم به جای مهری حرف یم زدم هیچ وقت نگفته بود

 دوست دارد فرجام را ببیند اما معتز آن همه عشق در

ز بود دیگر ! اگر فرجام را  اش همی 
ی

 نگاهش معتز افرسدگ

 یم دید حالش بهتر یم شد برای اطمینان خودم رس تکان

 ...نم بخواد شما رو ببینهداد و گفتم: آره فکر میک

 و فرجام نگاه عمیقش را به جایی در افق دوخت و زمزمه

 کرد: گرچه آب رفته باز آید به رود مایه بیچاره اما مرده

 ...بود

 با دهایز نیمه باز به سویش چرخیدم و سیع کردم کلمات

 :آن شعر را در ذهنم تفست  کنم بعد از کیم آهسته نالیدم

 ؟نیم خواید ببینیدش

 شانه باال انداخت و گفت: دیگه نه! اون شوق برای روزی

 بود که خیال یم کردم مثل من تنها موند و وفادار به اون
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 عشق نیمبند! فکرکردم مثل من که توی صورت هر آدیم

 ... دنبال اون معصومیت یم گشتم دنبالم بود هر چند

 ... مادرم االن تنهاست

 پدرت؟

 که هیچ وقت ندیدم امافکر یم کردم شما باشید پدری  

ز چند روز پیش فهمیدم که نه  ....همی 

ین دوباره سینه ام را سوزاند چشمهایم  یادآوری خاطرات شت 

ی کنم کیم به  را گرداندم تا از ریزش اشکهایم جلوگت 

 .سوی من چرخید، پای راستش را روی پای دیگر انداخت

 :ابروهایش کیم به هم نزدیک شد. بغض آلود خسته گفتم

 بهت نیاز داریم! مادرم تو وضعیت خویی نیست همه این _

 مدت تو فکر بودم که بگم یا نه! خییل با خودم جنگیدم

 ترسیدم نه به شما تونستم بگم نه به اون ... امروز نیم دونم

جر شد گفتم. اما به اون ... مادرم هنوز عاشقانه به شما 

 فکر

بهمیکنه! هنوز بیماره از اون ختی بدی که شنیدی  ن هنوز ضز

 .خورده و بدبخته افرسده و گیج

د و گفت  :عینکش را برداشت انگشت را روی اشکگاه فرسی

 ! خیال یم کردم خوشبخته

 !فقط خیاله این ! شاید اگر شما رو ببینه کیم بهتر بشه _

 یم خواید ببینیدش؟

 ! نیم دونم _
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 شاید باید بیشتر اضار یم کردم هرچند نیم دانستم چرا ؟ .

 ند به نظر کارهایم از روی هیجان بود و فکرعاقالنههر چ

 ای پشتشان نبود اما فکرمیکردم به او نیاز دارم برای عمیل

 کردن همه نقشه هایی که برای آینده مان در رس یم

 شد بلند شدم و او را همانطور یی 
 پروانم. سکوت که طوالیز

 ...حالت روی نیمکت جا گذاشتم

ز بودم خیال یم کردم ا   گر روزی بفهمد که از طرفغمگی 

 مهری آمده ام چشمهایش از شادی برق بزند و برای

ی که من یم دیدم یی مییل
ز  دیدنش یی قراری کند اما چت 

 بود به دیدار مهری حتر حس کردم تا قبل از این که به

 . زبان بیاورم دختر مهری ام عالقه اش به او بیشتر بود

 لم یم خواست دروقتر به خانه رسیدم و مهری را دیدم د

م و برایش گریه کنم ! نگاه بغض آلودم را که  آغوشش بگت 

ی شده عزیزم؟ ز  دید پرسید: چت 

 ! دارم رسما یم خورم مامان _

 ایک هر وقت بغض یم کردم یم گفت دارم رسما یم خورم

 از مرور شباهت هایم با ایک و اصال با همه آدمهای دیگر

 :کرده باشم گفتممتنفر بودم برای این که حرف را عوض  

ین خونه نیست؟  شت 

ون _  ! با ایک رفته بت 

 بهتر شد؟ _

 امروز داشت شال گردن یم بافت ؟ _
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 این یعتز خوبه؟ _

ین همیشه خوبه و هیچ وقت خوب نبود _  ! نیم دونم ! شت 

 هیچ وقت خوشبخت نبود اما مثل من زانوی غم بغل نکرد

 .اون قویه ! خییل قوی

؟ تو چرا سیع نیم کتز  _  قوی بایسی

ون غذا خانه رفت و گفت: اونا بت  ز  به جای جواب داخل آشتر

 ! یم خورن

 دکمه های مانتو را باز کردم و گفتم: فکر کنم اعتماد دکتر 

 .رو جلب کردم، خییل وقته دیگه نیم خواد اخراجم کنه

 دوباره چهره دکتر و حالت خسته ی نگاهش در دیدار

 چرا ناگهان آخرمان توی ذهنم آمد کاش یم دانستم

 تصمیم گرفت نوبت بیمارهایش را کنسل کند. صدای

ونم کشید:برات خوشحالم  . مهری از فکر او بت 

 دیگه جر خوشحالت میکنه ؟ _

 به فکر فرو رفت پرسیدم: مثال دیدن فرجام؟

 و بالفاصله از پرسیدن این سوال پشیمان شدم ! برخالف

 فکر نیمتصورم آشفته نشد فقط گفت: نه هرگز به دیدنش 

 .کنم

 چرا؟ _

ی زمان داره. زمان من و فرجام گذشت هرگز _ ز  هر چت 

 نیم خوام منو ببینه با این همه گناه با این روح و جسم

 ! آلوده یم خوام هنوز تو خاطرش همون مهری باشم
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 تو گنایه نداری ! ایک گفت که تو هیچ وقت کاری _

 ! نکردی و همیشه تو خونه بودی

 ین جدا نیستم محبوب سیع نکن منومن از ایک و شت   _

ئه کتز من هم همراهشون بودم  ... تتی

***** 

 خط خویی داشتم و انگار این را همان ساعت که داشتم از

 روی بیکاری شعرهای مورد عالقه ی فرجام را روی کاغذ

 یم نوشتم و اطرافش شکل های نامفهوم و گایه کلمایر 

 فهمیدم ، دکتر که ذهنم را مشغول کرده بودند یم کشیدم 

 برگشته بود شب قبل وقتر برای خواب آماده یم شدم پیام

 فرستاده بود : از فردا فعالیت کلینیک طبق روال عادی ادامه

 .خواهد داشت

 و من خوشحال بودم که مجبور نیستم مثل روزی که

 گذشت بیایم روی صندیل بنشینم و به نبودنش توی

 م انتظار آمدنش راکلینیک فکر کنم . از صبح که آمده بود

 یم کشیدم و یک چشمم به در بود و یک چشم به تلفن

ز خظ روی کاغذ کشیدم و توی تنها فضای خایل  روی مت 

 کاغذ نوشتم : گرچه آب رفته باز آید به روی مایه بیچاره

 ...اما مرده بود

وع کردم هرجا که اسم دکتر را نوشته بودم هاشور  و بعد رسی

 جا که نوشته بودم مجد یا سهرابزدم .آهسته با حوصله هر 

 دایره کشیدم و دایره را هاشور زدم صدایش را از باالی رسم
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ز گذاشته بود : سالم  ... شنیدم انگشتهایش را روی مت 

م رسیده بود که احساسش ز  نفهمیدم گ آمد و چطور به مت 

 نکردم با دلهره رسم را عقب دادم و توی ذهنم دنبال رایه

 کاغذی یم گشتم که نگاهش را  برای رسبه نیست کردن

 اش را به لبش آورده بود
ی

ه کرده بود و پوزخند همیشیک  .خت 

 آنقدر گیج بودم که نه توجیه به درد گرنم که برای بهتر 

 دیدنش عقب داده بودم داشتم و نه حواسم بود بهتر است

 .بلند شوم و مقابلش بیاستم و جواب سالمش را بدهم

 رفت و گفت: یه پیشنهاد دارمباالخره نگاهش را از کاغذ گ

 !براتون

 جر ؟ _

 دوره هایی برای مدیریت دفتر بگذرونید. دوره ها کامل _

ز وآموزش پیش مشاوره یم بینید یم خوام همه جر   هسیر

 .کامل باشه و بعضز کارها رو خودتون انجام بدید

 باالخره به خودم تکایز دادم و بلند شدم، پوزخند معروفش

 .گفتم: چشم  پررنگ تر شد آهسته

 همه کارا هماهنگ شده دو روز دیگه یم تونید مراجعه _

 . کنید معرفز نامه تون رو یم نویسم

 . ممنونم _

 رستکان داد و به اتاقش رفت باحرص دستم را روی کاغذ

 کوبیدم و به دوباره دعا کردم میان ایک ها ، فرجام ها

ین هایم اسم خودش را ندیده باشد  .مهری و شت 



 

318 
 

 Romanbook_ir@ داغ

** 

 مرا فرستاده بود دوره هایی برای مدیریت دفتر این  
 که دکتر

 بگذرانم حالم را بهتر یم کرد ظاهرا در شغلم تثبیت شده

 بودم و دیگر خیال نداشت اخراجم کند ماندنم در کلینیک

ه ام را بیشتر یم کرد یک هفته از ز ز انگت   موقتر نبود و همی 

ز یک هفته وع کالس هایم گذشته بود و در همی   رسی

 س حرفه ای بودن داشتم و دیگر در موقعیت هایاحسا

منتظره دست و پایم را گم نیم کردم و یا القل مسلط  غت 

 .تر از قبل ظاهر یم شدم

 وقتر از خانه خارج شدم حس خوب یک هفته گذشته با باد

 رسدی که به صورتم یم خورد مخلویط از امید و رسخویسی 

 ش های پیادهرا در قلبم به وجود آورده بود انگار سنگ فر 

ه زاران باران خورده بودند و بوی گلخانه مارتا همه ز  رو ستی

ون آمده  شهر را پر کرده بود. زودتر از همیشه از خانه بت 

 بودم و با وجود این که یک قهوه کنار مارتا و خاچیک

 . خوردم هنوز برای رسیدن به ایستگاه اتوبوس زود بود

 ام یی دلیل نبود. حیس داشتم خی
 یل بزرگتر ازرسخویسی

ز همه  به دوره هایی برای به دست گرفیر
ز  دلییل مثل رفیر

 امور کلینیک ، انگار خودم را یافته بودم و آینده ام روشن

 شده بود توی دفتر همچنان شاد بودم و اصال نیم خواستم

ی شادمایز ام را به هم بزند حتر نیم خواستم با کیس ز  چت 

 تاه ترین جمالتحرف بزنم سوالهای سمیع زاده را با کو 
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 ممکن پاسخ دادم دو بیمار را با این فکر که چرا دکتر نیامده

 .رد کردم و باز هم مشغول همان حال خوب شدم

 اما کم کم وقتر بیمارها پیدایشان شد نیامدن دکتر فکرم را

 مشغول کرد گایه به ساعت سالن نگاه یم کردم گاه به

 در کمالساعت مچر و زمایز دیگر به ساعت گویسی ام و 

 تعجب یم دیدم هنوز زمان زیادی نگذشته آن ساعت

 کشدار کم کم حالم را خراب یم کرد. بیمارها را یی آن که

 خودم هم دلیل غیبت دکتر را بدانم رد کردم و اینبار دیگر

 دلنگرایز ام برای جواب کردن آنها نبود چند بار گویسی را

 برداشتم و اسمش را روی گویسی لمس کردم و دوباره

سم قرار دادم تا  پشیمان شدم ... گویسی را کیم دوراز دستر

 کنجکاوی ام کار دستم ندهد مثل همه روزهای دیگری که

 توی دفتر تنها یم شدم روی ییک از کاغذهای باطل شده

ی نوشتم: سکوت دنیا گایه کالفه ام یم  ز  تقویم رومت 

 ... کند

 که باهنوز جمله ی دیگری برای ادامه اش پیدا نکرده بودم  

ز داخل آمد رسبلند کردم و به او چشم  قدمهایی سنگی 

 دوختم. اگر چه لباسهایش مثل همیشه مرتب بود اما

ی رسجای ز  احساس یم کردم توی وجودش یک چت 

ز نزدیک شد  خودش نیست بلند شدم و منتظر ماندم به مت 

 کردم جوایی نداد انگار حالش
 برای سالم پیش دستر

 اتاقش رفت بعد برگشت کیمطبییع نبود تا نزدییک در 
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 !نگاهم کردو گفت: فریدویز 

 بله؟

 !بیا یه لحظه

چشمهایش یی خواب بود یا من اینطور احساس کرده بودم؟ 

 لبهایش یم لرزید یا من... با یی قراری با پایش روی

ز ریتم گرفت یعتز که منتظرم ... خودکاری که توی  زمی 

دم و به سوی در اتاقش راه ا  فتادم کناردستم بود را فرسی

 ایستاد از عطر دلنواز تنش عبور کردم و داخل رفتم یک

ش رساند ز  گوشه ایستادم با چند قدم بلند خودش را به مت 

ز  ز گذاشت و گفت: بشی   .پالتو را در آورد و همانجا روی مت 

 نشستم و منتظر دستور بعدی اش ماندم، همه تالشم این

دن آنبود که اضطرابم را پنهان کنم و نیم دانستم ک  ه فرسی

خودکار چقدر افشاکننده ی حال درویز ام است، گفت : 

 چرا

 ترسیدی؟

سیدم فقط ... دیر اومدین؟  !نه .. نتر

ز به هم قالب کرد و گفت: یم تونم  دستهایش را روی مت 

 بهت اعتماد کنم؟

ه نگاهش کردم و تازه متوجه شدم  گیج شده بودم کیم خت 

 موهایش مثل برخالف تصور اولیه ام اصال مرتب نیست

اهنش باز مانده بود و  همیشه منظم نبود دکمه ی اول پت 

 که دیروز به تن داشت را دوباره پوشیده
ی

 کت طویس رنیک
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 بود حتر به نظرم رسید صورتش براثر یی خوایی یا خواب

 . زیاد پف کرده وبیش از حد سفید است

 در جواب سوالش رستکان دادم. اما این رستکان دادن هیچ

 اض نداشت، البته او تصمیمش را گرفته بودومفهوم خ

 اصال منتظر جوایی از من نبود انگار گفته بود مجبورم بهت

 اعتماد کنم و انگار من هم مجبور بودم به نحو شایسته ای

 به اعتمادش جواب بدهم. ادامه داد : من یک هفته نیستم

 یم خوام این یک هفته بیای مرکز و جوری رفتار کتز که.

 . اینجامانگار 

 چطور؟ _

 به هتز تو داره _
ی

 . اون دیگه بستیک

 با تردید پرسیدم: به همه ؟

 .خانواده م _

 و من با این فکر که ترنم ییک از خانواده اش محسوب یم

 .شود یا نه، زمزمه کردم:چشم

 دستش را زیر چانه گذاشت کیم نگاهم کرد و گفت: خانیم

 خانم دکتر  به نام سماوات میان که اینجا مستقر بشن. 

 سماوات ییک از اتاق های طبقه ی باال رو براشون در نظر

ز روزها میاد که سالن رو ببینه بذار توی  گرفتم ییک از همی 

 انتخاب راحت باشه اما وقتر انتخاب کرد به سمیع زاده بگو

ز بچینه و  کارگر بیاره و اتاق رو اونطور که ایشون خواسیر

 . مرتب کنه
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 . چشم _

 از منیه سمینار  _
ی

 برای روز سه شنبه داریم به نمایندگ

کت کن نیم خوام بهم بزنم درست  توی اون سمینار رسی

 .نیست از طرف من عذر خوایه کن

 . چشم_

ز برداشت و یی خداحافظز با حایل هایی از روی مت 
ز  چت 

 . آشفته رفت

 همه نوبت های آن روز و روزهای دیگر هفته را کنسل

م ن ز  شستم و باز به رفتار او فکرکردم و بالتکلیف پشت مت 

ده و رفته بود این سوال ز را به من ستر  کردم چرا همه چت 

 که تا چند ساعت پیش یم توانست برایم خوشایند باشد

 . همه انرژی ام را گرفت

****** 

 جر شد که باالخره _
ی

 خب اینم محل کار! نیم خوای بیک

 افتحار دادی من برسونمت ؟

 . دیرم شده بود خب _

 کوتایه روی لبش جا گرفت و گفت: این حال خوب  لبخند 

 . و عجیب غریبتو دوست دارم

ون کشید در حالیکه  کیم نگاهش کردم رژلتی از کیفش بت 

 که آن را روی لبهایش یم کشید و گردن یم کشید تا

ز ببیند گفت: حاال که تا اینجا ها  خودش را توی آینه ماشی 

 ر نون و آب دار پیدااومدم برم یه دوری بزنم شاید منم یه کا
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 . کردم

 ... وای ایک _

 !جووووون _

ز را باز کردم و با غیظ گفتم: لطفا برو خونه فقط  در ماشی 

 ! خونه

 خندید و خواهشم را یی جواب گذاشت به سمت دفتر رفتم

 سمیع زاده پرسید: گل نخریدی؟

 نگایه به باغچه اش انداختم و گفتم: یه مدت دیگه اینجا

 ! پر گل یم شه

 ! باید تا اوایل اسفند دلمون به گلهای تو خوش باشه _

 هنوز پایم را داخل سالن نگذاشته بودم که تلفن زنگ خورد

 سیما بود : یی آن که خودش را معرفز کند صدایش را

، دکتر هست؟  شناختم گفت: فریدویز

ز  ز دکتر امروز یه جلسه مهم داشیر  . گفتم: نه نیسیر

 وروز بعد که دوباره زنگ زدبه نظر یم رسید قانع شده تا د

 رساغ دکتر را گرفت و فهمیدم خیال یم کند دکتر با ترنم

 رفته آنقدر با اطمینان این احتمالش را به زبان آورد که من

 هم فکر کردم دکتر برخالف میل خانواده اش همراه ترنم به

 سفر رفته اما هنوز فکرهایم بال و پر نگرفته بود که ترنم

 . هم تماس گرفت

 دکتر سماوات آخرین نفری بود که رساغ سهراب را گرفت

 توی اتاق های باال مستقر شده بود هفته ای دو روز یم آمد
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 با کیس کاری نداشت بیماران معدودش را یم دید و یم

 رفت. سمیع زاده یم گفت دکتر سماوات تاجر است و این

 جلسات مشاوره را فقط بخاطر عالقه شخض اش دنبال

 دانستم سمیع زاده این همه اطالعات را از کجا یم کند.نیم

 .یم آورد اما حرفهایش به نظر درست یم آمدند

 برایم به جا گذاشته
ی

 دکتر با رفتنش رازهای کوچک و بزرگ

 بود که همه حواسم را متوجه خود کرده بود لحظه ای نبود

 فکر نکنم
ی

 . که به دلیل رفتنش و آن همه آشفتیک

********* 

ش شده   بودم درگت  او و رازی که آن روز توی قلبمدرگت 

 جا گذاشته و رفته بود حتر وقتر برگشت آن کنجکاوی

 بزرگ و بزرگتر شد. دکتر هر روز مرموز تر یم شد هر روز

ز تر دیگر با ترنم خوش و خوشبخت به نظر نیم  غمگی 

 رسید گایه با هم شاد بودند اما ناگهان میان همه

 ر یم شد و ترنم با چهره ایخوشحایل هایشان سکوت برقرا

 برافروخته اتاقش را ترک یم کرد. این که نیم توانستم

ی رس در بیاورم آزارم یم داد ز سم و نیم توانستم از چت   بتر

دکتر حیس ناتمام در حافظه ام جا گذاشته بود که مدام 

 وادار

 به فکر کردن به آن یم شدم مدام اسمش را گوشه ی کاغذ

 م و گایه وقتر از در داخل یم آمدهای یادداشتم یم نوشت

ه اش یم شدم  . خت 
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 توی خانه هم وضع بهتر نبود دکتر از دیوار های کلینیک

ون یم زد و همراهم یم آمد توی خیابان توی اتوبوس و  بت 

 بعد با هم یم رسیدیم خانه ! گایه حدسهایم را با خیالش

 . در میان یم گذاشتم و گایه سوالهایم را یم پرسیدم

 حال یی قرار را داشتم و همه هوشم حولآن 
ز  روز هم همی 

 روز قبل یم گشت که سمیع زاده پشت در اتاق دکتر وقتر 

 داشتم به صحبت های تلفتز اش گوش یم دادم مچم را

 گرفته بود .با نگایه به ساعت از پنجره دل کندم و به سوی

ین چرخیدم  . شت 

ین دوباره خودش ر   ا بازیافتهآخرین روزهای آبان بود و شت 

 یم بافت که لبخند روی
ی

 بود تند تند شال کارامیل رنیک

 لبش یم آورد خندیدم و گفتم: خوشحالم که دوباره شال

 !یم بافز خاله

 ... خودمم خوشحالم _

 دستش را روی شال کشید و گفت: خوب شده نه؟

 خییل عالیه! واسه اونم بافته بودی؟ _

 :تکان داد و گفتکیم نگاهم کرد منظورم را گرفته بود رس 

 . بافته بودم

 آدم خویی بود؟ _

 !خوب من و بد مهری _

 آیه کشیدم و دوباره به ساعت نگاه کردم باید یم رفتم

 همانطور که به سمت اتاقم یم رفتم گفتم: قشنگ شده این
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 !شال، خییل قشنگتر از بقیه

 و در دلم آرزو کردم اینبار دیگر رویایی که یم بافد کابوس

ون رفتم یم دانستم هنوز تاشبهایش نش  ود. از خانه که بت 

 رسیدن به کلینیک وقت زیادی مانده اما حیس مرا به آنجا

 یم کشاند . به گلخانه رفتم و مانده بودم چه گیل انتخاب

 چویی ساده اش که همیشه پر از
 کنم مارتا از پشت کانتر

ون آمد چند شاخه گل  کاغذ و نوارهای تزییتز بود بت 

 رداشت و همانطور که دوباره پشت کانتر یم رفتبرداشت ب

 و آنها را روی کاغذ روزنامه ای یم چید گفت: جهان

 صندوقچه ایست پر از عشق ها و نفرت ها ترس ها و امید

 خویی دارند چرا
ی

 ها ، یم بیتز که همه در کنار هم زندگ

 . که عشق یم چرخد و میان همه آنها تعادل ایجاد یم کند

 داخل یم آیی دقت کن به همه ی گل های از گلخانه که

ز تعادل یم دهد .با همه  رنگ ستی
ی

 زیبای رنگارنگ، سادگ

 و یی مقداری اش که توجه هیچ آدیم را
 ارزایز

ی
 سادگ

 جلب نیم کند، آنچنان جاذبه ای به وجود یم آورد که نیم

ز  ز برگ ستی  خوایه از این گلخانه چشم برداری ! عشق همی 

 اگر دنیا آنقدر چشمت است در میان تمام رنگ
ی

 های زندگ

، کیم عشق میان
ی

 را گرفت که یی حس شدی کیم سادگ

ی و ز هایی که هست قرار بده... حاال من ستی
ز  همه چت 

 این رسخس ها را کنار رز صوریر تو یم گذارم تا
ی

 سادگ

 زیبایی متعادل باشد و دو کوکب زرد برای دوست داشته
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 .شدن

 چید و آنها را به طرفمپارچه کنقز را دور ساقه گلها پی

 ... گرفت و گفت: اینطوری

 که نیم
ی

 تمام راه به حرفهایش فکر میکردم به آن سادگ

دانستم در وجودم هست یا نه ! به تعادیل که شک داشتم 

 در

ز دکتر روزنامه را از دور گلها  روحیه ام باشد وقتر روی مت 

 باز کردم احساس کردم چقدر درست گفته . ساقه گلها را

ز چی  دم و آنها را توی گلدان کوچک حبایی شکل روی مت 

 دکتر گذاشتم داشتم روزنامه را تا یم کردم و مواظب بودم

ز دکتر نریزد که تلفن زنگ خوردو گویسی را ی روی مت  ز  چت 

ون کشیدم و با دیدن اسم فرجام با لبخند دایره  از گوشم بت 

ز را لمس کردم و گفتم : سالم  .... ی ستی

 اد در گوشم نشست و به یادم آورد چندصدای مهربان است

 روزیست با او حرف نزده ام همانطور که حالش را یم

 ما رو
ی

 پرسیدم به سوی کتابخانه چرخیدم و او گفت: دلتنیک

 !به هیچ گرفتر دختر 

ون  دست کشیدم کتابش را از میان کتابهای دیگر بت 

 کشیدم و گفتم: خییل گرفتارم بخاطر اون دوره ها که

 ته بودم واقعا وقت کم میارم. وگرنه منم دلم تنگبهتون گف

 . شده بود

 دارید چیکار یم کنید ؟ _
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 صدای نسبتا بلند دکتر باعث شد وحشت زده به سوی او

ز   بچرخم و گویسی از میان شانه و رسم بیافتد و برای گرفیر

گ های  آن، کتاب هم از میان انگشتهایم رها شد و گلتی

 صدای استاد چند بارصوریر خشکش پخش شد توی هوا. 

 توی رسم پیچید خم شدم تماس را قطع کردم. دکتر 

ه شد و  نگاهش را از گویسی گرفت توی چشمهایم خت 

 گفت: دنبال جر یم گردی توی وسایل من ؟

 فریاد نیم زد اما نگاه و صدایش ترسناک بود انتظار هر

 توبیخ دیگری را داشتم جز این که دارم وسایلش را واریس

گ ها را جمع کند با صدایی بلندیم کنم سیع   کردم گلتی

 !تر گفت: الزم نیست؛ جواب منو بدید

د با  یم فهمیدم که به زحمت جلوی خشمش را یم گت 

 لبهایی که یم لرزید و صدایم را دچار ارتعاش کرده بود

ی نبودم یعتز شما نبودین و ز  ...گفتم: دنبال چت 

 ؟چون نبودم باید بیای اتاقمو زیر و رو کتز  _

 نه فقط خییل ... یعتز این چند روز بعد از سفرتون خییل _

 ...آشفته بودین

 آها دنبال دلیل سفرم یم گشتر تو هم مثل همه آدما _

 برای خودت این حق رو قائل شدی که رسک بکیسی تو

؟  من و پرس و جو کتز
ی

 زندگ

 نه _

 . خب ادامه بده _
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 جر ؟ _

 !بگرد _

 .... ... فقط چون نبودینبا بغض گفتم: من نیم گشتم دکتر 

 کلمه ها را گم کرده بودم و به جای حرف زدن با دست به

ز و کتاب اشاره کردم و سیع کردم با نگاهم  گلهای روی مت 

 توضیح بدهم و او یی توجه به حالم گفت: بگرد خانم و تا

ون بری  .پیدا نکردی حق نداری بت 

 ت رسآشفته بود اما نیم دانم دلخوری از چه کیس را داش

 من خایل یم کرد، واضح بود که این حال غت  طبییع فقط

و فقط بخاطر حضور من در اتاقش نیست دوباره گفت: 

 بگرد

ه نگاهم کرد نگاه غت  معمویل و یی   روی مبل نشست و خت 

 انعطاف، به سمت کتابخانه چرخیدم و بیخودی به کتابها

 نگاه کردم گفت: کتابها رو تک تک دربیار و برگ بزن

به بهب  رگ زدن کتاب اول هنوزتمام نشده بود که چند ضز

 :در اتاق خورد و بعد صدای سمیع زاده را شنیدم که گفت

 . بیمارتون اومده دکتر 

 برای این که سمیع زاده اشکهایم را نبیند روبه کتابخانه

 . ایستادم دکتر گفت: بگو منتظر باشن

 سمیع زاده رفت کتاب را رسجایش گذاشتم به سمت دکتر 

ز   برگشتم بلند شد به طرفم آمد مقابلم ایستاد رسم را پایی 

 انداختم رسش را کیم جلو آورد و توی گوشم نجوا کرد: با
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ز اذیتت کردم  . این چشمای اشیک فکرمیکیز

ز   خودم را کنار کشیدم و همانقدر آهسته گفتم:فکریم کنی 

 نکردین؟

 فکرمیکتز باید همه اینو بفهمن؟ _

 چی روی لبهایش نشسته بود و دیگررسبلند کردم. لبخند ک

 دقایقر قبل نبود با این حال نشان
ی

ی از آن آشفتیک  ختی

 یم داد جوابم خییل هم برایش مهم نیست و حتر این که

 در را باز کنم و فریاد بزنم دکتر اذیتم یم کرد برایش

ز دستمایل برداشتم ین اهمیتر ندارد. از روی مت 
 کوچکتر

 همان حال گفتم: من عادتاشکهایم را پاک کردم و در 

 . ندارم اشکامو به همه مردم نشون بدم

 خویی نیم داد
 هنوز لبخند یم زد اما لبخندش معتز

 احساس یم کردم مرا به تمسخر گرفته یا دارد با نگاهش

م یم کند. کیم از آیی که تازه توی گلدان ریخته  تحقت 

 . بودم را کف دستم ریختم و توی صورتم کشیدم

، داره باورم یم شه که تاخییل حر  _  فه ای عمل یم کتز

 !امروز کیس نتونسته اشکت رو ببینه

 به طرفش برگشتم و گفتم: هم خیلیا اشکمو دیدن هم

 خییل ها اشکمو در اوردن اما تا حاال کیس از این که اشکمو

 . در اورده اینقدر خوشحال نبود

ز   یم خواستم از کنارش عبور کنم انگشتهایش را روی مت 

 اشت؛با دستش راهم را سد کرد و گفت: شاید چون تاگذ
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 حاال تو اتاق کیس در حال واریس وسایلش نبودی اونم در

 !حرف یم زیز  حایل که با عشقت

ه   یم خواست ازبه چشمهایم شد انگار خت 

دم و گفتم  :نگاهم جوابم را بخواند. لبهایم را به هم فرسی

 !نبود عشقم

ز و نه  _  ... و نهقت عشجالبه نه نامزدت هسیر

ز  همه ارتباط _  های دنیا برای شما اینطور معنا پیدا یم کیز

؟  آقای دکتر

 . ها معنا دار باشن ترجیح یم دم ارتباط _

ز به تنها ارتباط _ معنا دار زندگیتون در مورد  واسه همی 

 سفر

 خارجی تون دروغ یم گید؟

 ناگهان خندید اصال انتظارش را نداشتم خیال یم کردم

 حرفم را به شکل خییل بدی یم دهد اما او فقطجواب این 

ز برداشت و گفت: بیمار رو  خندید انگشتهایش را از روی مت 

 . بفرست داخل

 .از مقابلش گذشتم وسط اتاق رسیده بودم که صدایم زد

یه که ز ز انداخت و گفت: این چت   برگشتم؛ پاکتر را روی مت 

 .همه دنبالش یم گردن همیشه همراهمه مثل یه راز

ی نبودم _ ز  ... من دنبال چت 

 .دوباره گریه نکن آب گلدون تمام میشه! بردارش _

 . با حرص گفتم: نیازی بهش ندارم



 

332 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 ! من یم خوام برداری چون باید بهم کمک کتز  _

 .چه کمیک از دست من برمیاد برای شما _

 فعال پاکت رو بردار بیمار رو بفرست داخل بعد بیشتر با _

 . هم حرف یم زنیم

 کراه و تردید پاکت را برداشتم و به سالن رفتم بابا ا 

 عذرخوایه، بیمار که نگاه های مشکوکش داشت کالفه ام

 یم کرد را داخل فرستادم و کیم بعد پرونده اش را برای

 دکتر بردم . وقتر دوباره رسجایم نشستم. سمیع زاده آمد

 کیم خم شد و گفت: فکر کرد برای دزدی رفتر اتاقش؟

 .مصداشو شنید

 متعجب نگاهش کردم و گفتم: نه فقط بدش اومد که به

 . کتابخونه ش دست زدم

 اون پاکت جر ؟ _

 . مربوط به کاره _

 لبخند ناباوری زد و رفت. پاکت را باز کردم ظاهرا یک نامه

 پزشیک بود با مهر پزشک شبیه جواب آزمایش اما نیم

 فهمیدمش توی کیفم گذاشتم و تا عرص جز برای دادن

 . نده ی بیمار به اتاقش نرفتمپرو 

 حال دوگانه ای داشتم نیم دانستم باید چه کنم و چه

 احسایس داشته باشم. هم فریاد و تهمت زده بود و هم

ده بود. هم شغلم را یم خواستم و هم از  رازش را به من ستر

 رفتار دمدیم اش خسته شده بودم و هزار فکر و احساس
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 س قوی را احاطه کردهتکامل نیافته ی دیگر این چند ح

ز ها تمرکز کنم  . بودند و نیم گذاشتند القل فقط روی همی 

 وقتر به خانه برگشتم خسته و درمانده روی تخت دراز

ح ماجرا گفتم و  کشیدم و جواب دلشوره های استاد را با رسی

 رساغ مامان رفتم تا پاکت را به او نشان بدهم یم دانستم از

 ن نامه را بخواند فقط ایک اسند آمیان آنها اگر کیس بتوا

 اما یم ترسیدم پاکت را دست ایک بدهم و دردرس تازه ای

 درست شود . مامان اما بیشتر از این ها به ایک اعتماد

 داشت.کیم به نوشته ها نگاه کرد بعد به اسم سهراب مجد

 باالی کاغذ بعد به طرفم گرفت و گفت: نیم فهمم چرا اینو

 گرفتر و چرا اینطور دستپاچه و  به تو داد نیم فهمم چرا 

، حدس یم زنم جواب یه آزمایش باشه بده به ایک  پریشویز

 . شاید بتونه بخوونه

 .آخه ایک _

 .به ایک بیشتر از من اعتماد کن _

 توی اتاقم ساعتها به برگه آزمایش نگاه کردم بارها گویسی 

سم یا بگویم به من مربوط  بتر
 را برداشتم تا از خود دکتر

 فردا برگه رازش را یم برم تحویل یم دهم. حتر  نیست و 

 به این که اخراجم کند فکر کردم در نهایت کاری که کردم

 این بود که باالی برگه را تا کنم تا اسم دکتر پنهان شود و

 . به اتاق ایک رفتم

 داشت کارت پستال یم ساخت زیر نور چراغ مطالعه در آن
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 خته بودحایل که نییم از موهایش توی صورتش ری

 ام بود دلم نیم آمد آن حال
ی

 زیباترین تصویر همه زندگ

 خویی که در نگاهش بود را خراب کنم مردد مانده بودم که

 ...گفت: بیا

ز تکایز خورد، حاال که دقت یم کردم  طویط روی مت 

طویط و ایک شبیه هم بودند هر دو قوز کرده ودر خود 

 فرورفته 

 . حرف بزنیم آهسته گفتم: اگه حوصله نداری بعد 

 . ند گفت: بیا بغض کرده بود اما با لبخ

 از پشت بغلش کردم و گفتم: مگه تو حق پدری به گردنم

 نداری؟

 . هر پدری که پدر نیم شه _

 حاال کیس نبود طویط را ساکت کند. یی وقفه تکرار یم

 . آهسته گفتم: حس یم کنم پدر تو مرد خویی کرد بدبخت

 .... بود مثل مال من نبود

 قطره اشیک از چشمش رس خورد و به رسعت به زیر چانه

 اش رسید با کشیدن شانه اش به زیر چانه سیع کرد از ان

 حالت خارج شود پرسید: کار داشتر انگار؟

 . بعد یم گم _

 . حوصله معما ندارم بگو _

 با تردید برگه آزمایش را دستش دادم ابزار کارش را روی

ز انداخت با دقت به کلمایر    که من از آنها رس در نیاوردهمت 
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 بودم نگاه کرد، گویسی را برداشت و بعضز کلمات را ترجمه

 کرد آه کشید، بلند شد دوباره نشست رنگ پریده نگاهم کرد

 و گفت: این چیه؟

 جر نوشته ایک ؟ _

ون  دستهایش یم لرزید و کاغذ را از الی انگشتهایش بت 

؟کشیدم و گفت: سوالمو با سوال جواب نده ! گ   رفتر دکتر

 گ مریض شدی که ما حواسمون نبود؟ مامانت یم دونه ؟

 یی این که به من فرصت بدهد جوایی به سوالهایش بدهم

 !چند بارصدا زد : مهری

 مهری انگار همان نزدییک انتظار یم کشید خودش را رساند

 و به صورت رنگ پریده ی ایک نگاه کرد و او گفت مهری

 ...؟ این آزمایش یم گه کهاین بچه مریضه یم دونستر 

 چشمهایش پر اشک شد نیم نگایه به صورتم انداخت و

ون ده دقیقه  !گفت: برو بت 

 مبهوت به مهری نگاه کردم تا برایش توضیح بدهد و مهری

ز جمله های ایک بود لب باز ز فاصله بی   انگار دنبال همی 

 ... کرد و گفت: این مال محبوبه نیست ایک

ین خواب آلود در   آستانه در ایستاد و گفت: جر شده باز شت 

 معرکه گرفتر ایک ؟

 ایک یی توجه به او گفت: پس مال کیه؟ و انگار تازه متوجه

 تا کاغذ توی دست من شد آن را از دستم کشید کیم به

ین گفت  :اسم دکتر نگاه کرد بعد روی صندیل نشست. شت 
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ز ایک؟  رسکارت گذاشیر

 رسدرنیاوردم ازشنه به خدا. رسکار چیه خاله؟ من  _

 .خواستم تو بخویز 

ین گفت: دکتر اکرم به بخش ... بخش جر بودی ایک؟  شت 

 ایک دمپایی روفریسی را به سمت او پرت کرد و گفت: این

 کرما رو واسه رفیقات بریز. من بخش جمع آوری آشغاالی

 خیابونم بیام؟

ین که با خنده از اتاق دور شد دوباره نگاهش را به  شت 

 اخت و در حایل که آن را به طرفم یم گرفترسبرگ اند

مرد بود که  !گفت:پت 

 .ببخشید _

 ! هستر تو دی، اول و آخر بچه ی او یاور نامر  _

 . گفتم ببخشید دیگه _

 یارو رسطان خون داره فکرنکنم به یکسال برسه چون _

وی کرده بیماریش حاال این همه آدم چرا به تو گفته؟  پیرسی

 فتم: نیم دونم خودش یم گه یمشانه باال انداختم و گ

 ! خوام کمکم کتز 

 فیلمت کرده خرش نشو . اینم بتی بنداز تو رسش. باورت _

 یم شه یه دکتر ندونه که چه مرگشه و برگه آزمایشش رو

 بده منیسی براش ترجمه کنه ؟

 . هیچر نیم دونم ایک _

 نیم خواستم باور کنم که دکتر فریبم داده. ایک گفت: دیگه
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 بری اون کلینیک کوفتر خودم یم گردم واست حق نداری

 . کار پیدا یم کنم

! چرا ه ام را که دیدگفت: یه کار درست حسایی  نگاه خت 

؟  اینطور نگام یم کتز

 . آخه به من که ربط نداره _

 این یی دلیل برگه رو به تو نداده بچه، بفهم . یم گم _

 . حق نداری بری یعتز حق نداری

 . چشم _

 . دم دروغگو باز فردا اونجایی گوربابای آ _

 روز بعد کلینیک بودم دکتر نیامده بود روز بعد هم ! کلینیک

 به طرز یی سابقه ای سوت و کور بود حتر سمیع زاده از

ون نیم آمد به این نتیجه رسیدم که آن جا  اتاق حراست بت 

 . دیگر کاری برای انجام دادم نیست

 اما خسته و روز سوم طبق عادت ساعت شش بیدار شدم. 

 مردد بودم نگاهم به عقربه های ساعت دوخته شده بودو

ز در جریان بود  پشت چشمهایم در پستوی ذهنم همه چت 

 همه اتفاقایر که تا آن روز نتوانسته بودم بهشان فکر کنم

 آمدند از مقابلم گذشتند. ساعت نه تلفنم زنگ خورد دکتر 

 دم بعد یی بود کیم به نام دکتر مجد و شماره اش نگاه کر 

 هیچ عجله ای تماس را وصل کردم و گفتم: بله؟

 صدایش خش دار بود گفت: ظاهرا از رازی که کشف کردی

 خوشت نیومد؟ استعفا حسابش کنم؟
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 !دور روز اومدم نبودین _

 . رسطان دوروزه اثر نیم ذاره _

 . من هیچ فکری نکردم _

 .فکرکنم بتونید خودتون رو برسونید _

 !اعت نگاه یم کردم گفتم: االن میامدر حایل که به س

به  ساعتر بعد توی دفتر بودم بیمارش تازه رفته بود چند ضز

 به در زدم و داخل رفتم به مبیل اشاره کرد نشستم یی 

 مقدمه گفت: اون روز تو اتاقم چیکار یم کردی؟

 . بهتون گفتم _

 . باور نکردم _

 لیلبه گلهایی که خشک شده بودند نگاه کردم و گفتم: د

 من همویز بود که گفتم اما به خودتون نگاه کنید از وقتر 

 که از سفر برگشتید دیگه اون دکتر مجدی که یم شناختم

 نیستید خییل پریشون به نظر یم رسید مادرتون مدام زنگ

 یم زنه دنبال شما یم گرده به ترنم خانم گفتید با خانواده

ز با ترنم. نوبت ها ر   و کنسل یمبودین و به خانواده گفتی 

 کنید خییل از بیمارها دیگه نمیان یا رساغ دکتر دیگه ای رو

دین به دکتر سماوات ن . سمینارها رو ستر  ....ازم یم گت 

 همه اینها به تو چه ؟ _

 انگار به صورتم سییل زده بود کیم با همان بهت نگاهش

ده شد گفتم  :کردم هیچ جوایی پیدا نیم کردم گلویم فرسی

 ط ... نیومدم اینجا برای فضویل نیومدممن نگران شدم فق
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ی پیدا کنم همون وقتر که گلها رو ز ی بردارم یا چت  ز  چت 

 ... گذاشتم تلفنم زنگ خورد و

 اونقدر غرق اون تماس شدین که نفهمیدین رسکارتون _

 !هستید

 . نمیدونم جر بگم متاسفم _

 نگذاشت سکوت میانمان طوالیز شود گفت: من جز تو به

 بگم اصال نیم دونم چرا بهت اعتماد کردمکیس نتونستم 

 . اما پشیمون نیستم

 من با کیس در موردش حرف نیم زنم. یعتز کیس جز _

 ترنم خانم رو نیم بینم که بخوام حرفز بزنم به ایشون هم

ی نگم ز  . قول یم دم که چت 

_  
ی

ی نیک ز  !خب انتظار من از تو فقط این نیست که چت 

ز حرفز مرددبا نگاهم پرسیدم چرا و منتظر م  اندم برای گفیر

 مانده بود باالخره گفت: یم خوام کمکم کتز اما نیم دونم

 ! چطور یم تویز 

 . آخه من که پزشک نیستم _

 لبخندی زد و گفت: باید بیشتر بهش فکر کنم بعد با هم

 . حرف یم زنیم حاال یم تویز بری رسکارت

 بودمبالتکلیف مانده بودم از روزی که پابه کلینیک گذاشته 

ز شکل گذشته بود هر بار به شکیل  همه روزهایم به همی 

 . بالتکلیف یم ماندم

ون رفتم دیگر فکرم کار نیم کرد تصمیم  بلند شدم بت 
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 کردم فقط انتظار بکشم تا روزی که دکتر خودش بخواهد و

ز را بگوید  . همه چت 

******* 

؟ _  این گلها رو تو گذاشتر

 ایی پرسیده؛ لبخندنگاهش کردم انگار فهمید سوال بیج

 گوشه ی لبش نقش بست به پرونده مقابلم نگاه
ی

 گنیک

 کردم و ازرسم گذشت یم خواست اینطور رسحرف را باز

 کند وگرنه همیشه گلهایی که یم آوردم همانجا جلوی

 چشمش بود با این حال نیم توانستم این که دیدن گلها را

 بمبروز داده اتفاق کوچک و کم اهمیتر تصور کنم و قل

 دچار تپیسی نامنظم شد و به جای جواب سوالش که

 مشخص بودگفتم: جایی یم خواید برید؟ االن بیمارتون

 !میاد

 .نه جایی نیم رم، منتظر ترنم هستم _

 به اتاقش برگشت نفس عمیقر کشیدم و خندیدم. پرونده را

ز مقابلش گذاشتم به گلدان نگاه کردم مارتا  بردم روی مت 

ز  گفته بود گایه زنبق  بنفش معجزه یم کند. معجزه همی 

ش یم ز  بود که باالخره بعد از مدتها گلهایی که روی مت 

 گذارم به چشمش آمده بود. داشتم یم رفتم که گفت: یم

 خوام هر وقت که نیستم مثل اون یک هفته رازدار بایسی 

 . نیم خوام کیس بفهمه کجا یم رم

 مگه کجا یم رید؟ _
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 ید الزم بشه و ندویز االن که جایی نیم رم ویل شا _

ه  . بهتر

 این همه ی کمیک بود که از من یم خواستید؟ شما _

 رئیس من هستر اینو اگه به شکل دستور هم یم گفتید

 قبول یم کردم چرا اون برگه رو به من دادید؟

 ! نیم دونم _

ز دیگه هم به من بگید _  ! احساس یم کنم باید یه چت 

ز فکری کردی ؟ اونم بای _  ...دچطور چنی 

 ... منظورم اینه که _

 نیشخندی زد و گفت: فکرنیم کردم اینقدر ساده بایسی که

 !فکر کتز با دیدن یه برگه آزمایش به من نزدیک شدی

ز فکری نکردم _  . من چنی 

 پس چطور به خودت اجازه دادی جلوی من بیاستر و _

 .منتظر شنیدن بایسی 

 :به سمت در اتاق چرخیدم و در همان حال گفتم

یشروا  ...نتر

؟ _  جر گفتر

بان قلبم از  حتر خیال نیم کردم شنیده باشداینبار ضز

 اضطراب بود و دلهره ی شدیدی که ناگهان دچارش شده

 ام شده بود. گفتم: هیچر 
ی

 ... بودم باعث دستپاچیک

یش یعتز جر ؟ _  روانتر

 . من کار دارم _
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 . یم خوام بدونم _

یش یعتز جر  _  یم دونید روانتر
 ! شما بهتر

ز دون برام بگه _  ! یم خوام منیسی باهوش و همه چت 

 ! یعتز کیس که افکارش پریشونه _

 خنده بلندی رس داد و گفت: دوره ها اثرش رو گذاشته

 !احساس یم کتز کیس شدی

 از تحقت  من جر به دست میارید؟ _

 تکیه اش را از صندیل برداشت صاف نشست دیگر نگاهم

 .ار رو یم فرستم داخلنیم کرد. گفتم: بااجازه تون بیم

 .این که دکتر را نیم فهمیدم تنها درد و مشکلم نبود

 مشکلم این بود که یم خواستم بیشتر از همیشه به او

 نزدیک شوم دلیلش را نیم دانستم اما یم دیدم که گل

 خریدن های هرروزه ام دیگر از روی تکلیف نیست و

 .ایسترسدرآوردن از رازش برایم حیایر تر از هر مسئله 

هایش را به جان یم خریدم و دوباره  نگاه یی تفاوت و تحقت 

 روز بعد توی دفتر بودم درحالیکه که تصمیم دیگری داشتم

 بیمار دکتر سماوات آمد فرستادمش باال بیخودی مشغول

ز شدم تا خودم را از آن وضعیت رها کنم ترنم هم آمد  نوشیر

 . شستو یی آن که حرفز با من بزند گوشه ای منتظر ن

 وقتر سمیع زاده مقابلم ایستاد رسبلند کردم نیم نگایه به

ی ز  ترنم و بعد به من اندخت و گفت: باز دکتر بهت چت 

 گفت؟
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 با چشمهایی دریده نگاهش کردم توجه ترنم هم جلب شده

 . بود گفتم: نه دکتر سماوات امروز مهربون بود

 . روی کاغذ نوشتم: نامزدش

 ن دکتر سماوات هم دردرسسمیع زاده خندید و گفت: ای

 ! شده برای تو

ون آمد. دکتر این زن را  کشیدم. بیمار بت 
 رفت. هوفز

 همیشه تا جلوی در بدرقه یم کرد یم دانستم آشنا نیستند

ام زیادی برایش قائل بود تقریبا هر هفته یم  اما دکتر احتر

 آمد و گایه جلساتشان به درازا یم کشید زمزمه های زن را

ز از اویم شنیدم گ  ایه حتر صدای گریه اش را اما هیچ چت 

 نیم دانستم حتر چند بار به پرونده اش نگاه کرده بودم اما

ی نبود که بتوانم بفهممش ز  . چت 

 زن رفت و دکتر رو به ترنم گفت: سالم عزیزم منتظرت

 .بودم

 ترنم بلند شد به سوی او رفت. همه حرکاتشان را از زیر

د و بعد تعارف کرد داخلچشم در نظر داشتم دستش را   فرسی

 برود در که بسته شد رسم را میان دستهایم گرفتم فشار یی 

 . سابقه ای را تحمل یم کرد کم مانده بود گریه کنم

م ز افتاد نیم توانستم نادیده اش بگت   سایه اش روی مت 

؟  نگاهش کردم. گفت: گریه یم کتز

 ! نه _

 ناهار سفارش یم دی؟ _
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اش دستوری نبود آهسته گفتم  با این که اینبار جمله

 !:چشم

 !ممنونم _

 مهربان شدن ناگهایز اش را نیم خواستم. دستم را زیر

 چشمهایم کشیدم و گویسی را برداشتم به اتاقش رفت هنوز

م که ترنم از اتاق  موفق نشده بودم شماره رستوران را بگت 

ون آمد فاصله سالن تا در خروجی را در چند قدم بلند  بت 

ون رفت گویسی به دست رسپا ایستاده بودمپیمود و   از در بت 

 دکتر در آستانه در اتاقش رفتنش را نگاه یم کرد داشتم

 گویسی را یم گذاشتم که گفت: غذا سفارش دادی؟

ز  _  ... مشغول بود ترنم خانم هم رفیر

 خب ایشون کار فوری براشون پیش اومد اما مگه _

 خودمون آدم نیستیم؟

 ...هستیم ویل _

 . دی زد و گفت: من که از آدم بودن خودم مطمئنمنیشخن

 داخل رفت صدای موزیک مالییم از اتاقش به گوش یم

 رسید. کم کم حس یم کردم ایک درست گفته و دکتر به

 . هر دلیل دارد فریبم یم دهد

ز برداشت و  غذا که رسید به اتاقش رفتم گلدان را از روی مت 

 گفت: اینجا خوبه؟

 ! فتم: هرکجا شما راحتیدکیم نگاهش کردم و گ

ه _ ز برای دو نفر بهتر  !خب این مت 
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 گیج مانده بودم انگار متوجه نگاه رسگشته ام که دنبال نفر

 .دوم یم گشت شد لبخندی زد و گفت: من و تو

خونه غذا یم ز  زیر لب گفتم: من با سمیع زاده توی آشتر

 . خورم

ین مسئله همه ی عمرش را فراموش کرده  انگار مهمتر

د دستش را جلوی دهانش گرفت و گفت:اصال حواسم باش

 به

 .سمیع زاده نبود

 . با اجازه تون من براش غذا سفارش دادم _

 . خوب کاری کردی ویل تو بیا اینجا باهات حرف دارم _

 ! اونجا هم راحتم _

 یم دونم اونجا راحت تری؛ گایه وقتا رسوصداتون وقت _

 .مروز رو بد بگذرونصبحانه خوردن تا اینجا هم میاد ویل ا

ز انداختم در حال چیدن غذاها  سفره یکبار مرصف را روی مت 

ز گفتم: ببخشید اگه رسوصدامون اذیتتون کرد خییل  روی مت 

 . سیع یم کنیم این اتفاق نیافته

 !صدای سمیع زاده را از توی سالن شنیدم : محبوبه

 بلند شدم دکتر چند بار رس تکان داد. سمیع زاده گفت: یم

ون و بریم گردم رم  . بت 

ز گذاشتم _  . باشه غذاتو رو مت 

 به اتاق برگشتم دکتر در حال جابه جا کردن بطری های

ز   نوشابه بود نگاهم نیم کرد، چند قدم برداشتم نزدیک مت 
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 ایستادم گفت: سمیع زاده تو فرم استخدامش نوشته متاهل

. 

 !بله _

؟ _  چرا اینقدر باهاش گرم گرفتر

 بخندی که گوشه ی لبش بود نشان یمنگاه موشکاف و ل

 داد قصد آزارم را دارد و نیم دانستم چرا از این کار لذت یم

 :برد . سیع یم کردم آرامشم را حفظ کنم آهسته گفتم

 .متوجه منظورتون نیم شم

 !واضحه _

 اگه واضح بود یم فهمیدم که چرا دارید در مورد متاهل _

 .بودن سمیع زاده با من صحبت یم کنید

 خب چرا باید اجازه بدی تو محل کار به اسم کوچیک _

 صدات کنه؟

 کیم فکر کردم، سمیع زاده هیچ وقت منتظر نمانده بود تا

ز کنم چطور خطابم کند؛ از روز اول خودش  من برایش تعیی 

 .تکلیف را روشن کرده بود و مرا به اسم کوچک صدا یم زد

 و یی شیله مثل ییک از اعضا خانواده و آنقدر هم آدم ساده

 پیله ای به نظر یم رسید که هیچ وقت ایرادی در این

 کارش ندیده بودم و حتر تا حدودی با او احساس راحتر 

 یم کردم حاال نیم دانستم دکتر یم خواست مرا متوجه چه

 موضویع کند خسته از نفهمیدنش گفتم: از وقتر اومدم

 کهاینجا آقای سمیع زاده رفتارشون اونقدر دوستانه بود  
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ا فکر کنم ز  . وقت نکردم به این چت 

 از االن فکر کن. البته اگر خودت خوشت میاد که _

 هرکیس از راه رسید باهات صمییم بشه به من ارتباط

 نداره

 

 .شانه باال انداختم و صادقانه گفتم: حرفاتون رو نیم فهمم

 به نظرم سمیع زاده آدم خوبیه و حواسم به هر آدیم که از

 .تراه یم رسه هس

؟ _  چرا نیم شیتز

 کارتون با من چیه؟ _

 با قاشق چنگایل که تازه از توی کاور در آورده بود به

 .صندیل روبه رو اشاره کرد و گفت: غذای رسد دوست ندارم

 نشستم قاشق و چنگالم را برداشتم و گفتم: من نیم دونم

 چطور یم تونم به شما کمک کنم حتر نیم دونم اون

 !یا نهبیماری حقیقت داره 

 گ برات ترجمه کرد؟ _

 .خاله م _

 ابرویی باال انداخت و گفت: باید زبان انگلییس هم یاد

ی  .بگت 

 . عالقه مند نیستم _

فت کارت بهش نیاز پیدا یم کتز  _  !واسه پیرسی

 میشه به جای نگرایز واسه کار من بهم بگید که جر ازم _
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 .یم خواید

 ل به من نگاهقاشق را به سمت دهانش برد و در همان حا

 .کرد. نگاهش یم خندید از ان خنده ها که نیم فهمیدم

 دست کشیدم بطری نوشابه را برداشتم و کیم توی لیوانم

 ریختم و او بعد از فرو دادن غذایش گفت: احساس یم کتز 

 است  شدی؟

 .نه هرگز _

 پس چرا غذاتو نیم خوری؟ _

 ایچون نیم فهمم چرا این افتخار نصیبم شده که به ج _

 ترنم روبه روی شما باشم؟

؟ _  به ترنم حسودی یم کتز

 انگار انگشتش را گذاشته باشد روی حساس ترین نقطه ی

 درویز ام را
ی

 وجودم، داغ شدم و با صدایی که برافروختیک

 نشان یم داد گفتم: چرا باید به ایشون حسودی کنم؟

 .دوباره خندید و به جای جواب گفت: من یه برادر دارم

 ودم ربط حرفهایی که زده بود با برادرش را بفهمممنتظر ب

ی بخور من اینطور معذبم ز  . که گفت: یه چت 

ز قاشق غذا را به دهانم گذاشتم و منتظر نگاهش کردم  اولی 

ه حدود بیست و پنج ساله که  ادامه داد: از من بزرگتر

 . ندیدمش

 واقعا؟ _

 قصه که نیم گم خانم واقعا! یه اختالفایر بود که من _
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ز پدرم و پدرخانمش ظاهرا بابا  هنوزم ازش رسدرنیاوردم بی 

ز جدا بشه که اونم قبول نکرد و  ازش خواسته بود از نگی 

ترجیح داد خونه رو ترک کنه از اون وقت فقط یکبار 

 صداشو

 ! شنیدم اونم با چه خشیم

 چطور ممکنه آخه ؟ _

ز رو از خودم یم پرسم  شانه باال انداخت و گفت: منم همی 

رامرز چطور تونست قید ما رو بزنه ! اون همه که ف

 صمیمیت

ز نیم رفت  و دوستر که با هم داشتیم به این راحتر ازبی 

 القل اینطور به نظر یم رسید اما فرامرز طوری رفت که

 ! انگار هیچ وقت گذشته ای نداشته

 اون یکبار که صحبت کردید جر ؟ _

 رگ پدرم بوداون فقط کینه اش رو بیشتر کرد ... بعد از م _

 :بهش ختی ندادیم و وقتر ختی رو شنید زنگ زد و گفت

ز  ی بخوام بخاطر همی  ز اث پدرم چت   ترسیدی که من از مت 

 .ختی نکردی

 واقعا اینطور بود؟ _

 کیم نگاهم کرد و گفت: االن من چه جوایی باید بهت بدم؟

 !ببخشید _

اث نبود، اونقدری _  نیم دونم چرا! اما هرجر بود واسه مت 

ن پس این  هست که حتر بچه هامون هم ازش بهره بتی
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ون کن ویل خب ... من ده سالم بود که  فکر رو از رست بت 

 فرامرز رفت پدرم بیست سال بعد فوت کرد درسته هیچ

وقت فرامرز فراموش نشد ویل تو اون موقعیت چطور باید 

 به

 اونم فکر یم کردم؟ میهمایز که نبود دعوتش کنم. باید

 ومد وقتر فهمید هر چند که دیر! ویل خبخودش یم ا

 !نیومد

 خب همه اینا رو براش توضیح دادین؟ _

 . نه اجازه نداد حرفاشو زد و تماس رو قطع کرد _

 چرا شما باز بهش زنگ نزدید؟ _

ز دوخت کیم با انگشتش روی دسته ی  نگاهش را به پایی 

 .مبل شکل های نامفهوم کشید و گفت: مغرور بودم

 ت دارید ببینیدش؟ بخاطر .. بخاطر اونحاال دوس _

 بیماری؟

 . راستش اگه بخوام صادق باشم یم خوام که نجاتم بده _

ه؟ _  دکتر

کته .یم خوام _  نه اینطور که فهمیدم مدیرعامل یه رسی

 ... ترتیتی بدم بیاد اینجا بدون این که بفهمه گ هستم

 چطور؟ _

 . به همکاریت نیاز دارم _

 دار چیه؟هدفتون از این دی _

 بسنجم ببینم هنوز به من حس برادری داره یا نه ؟ _
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 به چه بهانه ای بیاد؟ _

 .... هیچر نمیدونم هیچر  _

سم چطور یم  به فکر فرو رفت آنقدر عمیق که ترسیدم بتر

 تواند کمک کند .آهسته گفتم: با اون کینه ی عمیقر که

 گفتید شاید حتر اسمتون رو رسدر این کلینیک ببینه پاشو

 . داخل نذاره

 انگشتهایش را مشت کرد زیر گونه اش گذاشت چشم چپش

 بر اثر این فشار ریز شده بود و من ادامه دادم: باید یه فکر

 بهتر بکنید. چطور یم تونه کمکتون کنه؟

ین آدم به من یم _  با پیوند مغز استخوان که فقط نزدیکتر

یتونه . خواهرم نتونست و دکتر گفت برادرم احتمال بی  شتر

 . داره که بتونه بهم کمک کنه

 آدم خودخواه برادرش رو هم فقط واسه خودش»فکرکردم 

 یم خواد اگر بهش نیاز نداشت تا پای مرگ هم به یادش

 انگار فکرم را خوانده باشد آهسته گفت: هدف« نیم افتاد

 فقط عمل پیوند نیست دوست دارم ... دوست دارم یکبار

 بدم همه جر رو... اوندیگه ببینمش و براش توضیح 

 مادرمم پس زده بعد از مرگ بابا، حاضز به دیدن مامان هم

 ...نشده ! اگر من نباشم شاید فرامرز بتونه آرومش کنه

 به فکر فرو رفت. خوشحال بودم که القل از اول هدف

 اصیل اش را مشخص کرده بود و برایم این تصور را به

 نگ است. صادقانهوجودنیاورد که فداکاری یم کند، یا دلت
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 گفته بود اول برای درمان کمک یم خواهد و بعد پیوند

 دوباره ی خانواده اش. با این که به نظرم خودخواه آمده بود

 اما این حالت را به نقش فداکارانه ای که احتماال اصال به

 ظاهرش نیم آمد ترجیح یم دادم . آهسته گفتم: نگران

 . نباشید یه رایه پیدا یم کنیم

 دم را با او جمع کردم تا بداند که آماده ام برایش کاریخو 

 بکنم ویل او انگار صدایم را نشنیده بود بلند شد. با عجله

 .گفتم: غذاتون دست نخورده موند

 . به ظرف پیش رویم نگاه کرد و گفت: مال تو هم

 دوباره برگشت رس جایش نشست و گفت: دیگه وسط غذا

س  !سوال نتر

سیدم اما  ی سوایل نتر ز  فکرم را آنقدر درگت  کرده بود که چت 

 از طعم غذا نفهمیدم .به ذهنم رسید فقط ایک یم تواند این

ز   کار را بکند. فقط ایک بلد است چطور به مردی با چنی 

 نزدیک شویم
ی

 .کینه ی بزرگ

********* 

 خب باالخره ما هم جز آدم حساب شدیم انگار ، اومدی _

 ! باهامون مشورت کتز 

ین گفت  : این داداش واقعیشه ؟شت 

 . آره _

س جانم! محاله برادر به برادر _  کمکش یم کنه تو نتر

 ! پشت کنه
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 ایک با یی خیایل لم داد؛ انگشتهایش را روی دسته های

 مبل نارنچی اش کشید و گفت: هیچم محال نیست. داداشه

 کینه برداشته بعد بچه های آدم که هابیل و قابیل بودن

؛ اینا که ز ز معلوم نیست  همو کشیر  ... جر هسیر

 ایک ؟
ی

 مهری گفت: جر یم گ

ین _  دروغه مگه؟ تا بوده این کینه ها بوده اونوقت شت 

 ! خانم برای ما تز یم ده که محاله

ز آخه ین شانه باال انداخت و گفت: همه مثل تو نیسیر  شت 

... 

؟ _  عه ؟ مثل تو خوبه زیرآیی

 کجا زیرآیی رفتم؟ _

 و موهاتو واسه گ رنگ کردی؟اگه زیرآیی نیم ری بگ _

ین شدم ایک یی معطیل  تازه متوجه رنگ جدید موهای شت 

؟ رسعزای شوهرت  گفت: واسه گ رفتر ناخن کاشتر

 نموندی چرا؟

 چرت نگو ایک ! شوهر کدومه ؟ _

 .اوف اوف خانم یادش رفته شوهرشو _

ین نگاهش را از ایک گرفت و گفت: اینقدر بدم میاد  شت 

 .پیله یم کتز 

 ایک گفت: منم اینقدر بدم میاد کارای یواشیک. انگار نه

ین اینبار بخوای عاشق بازی  انگار تو یه خونه ایم شت 

 و اعصابمون من یم دونم و تو
ی

 دربیاری گند بزیز به زندگ
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... 

 ز این که آزادانه ازواقعا ا

ار بودم و نیم دانستم ز  برنامه هایشان حرف یم زدند بت 

اری ز  را بیان کنم. نفس عمیقر کشیدم و چطور باید این بت 

ز به من مشورت بدین واقعا که  ...گفتم: خواستی 

؟ از تو چه کمیک برمیاد  مهری گفت: چه مشوریر آخه دختر

. _ 

یمم دعوت کرد داداشه رو؛ یم خواد جر بشه؟ دعوا  گت 

ون یم ره ز یم زنه بت 
 ... یم کیز

 . خب باید بگه که مریضه و کمک یم خواد _

 که زودتر در یم ره عزیز من ! یم گه که یاد  اونجوری _

 من نکردن تا وقتر که پاشون لب گوره ! درعجبم از مادره

 ! چرا رساغ بچه ش نرفته

 شانه باالانداختم و گفتم:آخه این همه آدم چرا من ؟

یر   ایک گفت: گ بهتر از تو آخه جوووویز ! مهربون دکتر

 . تو

 ! ایک _

ز شدیمگه نگفتم پا تو اون کلنی _  ک نذار باز چرا اونجا ستی

ی ازت بخواد ؟ ز ز چت   که همچی 

ی ازم نخواست فقط گفت یم خواد داداشش رو بیاره _ ز  چت 

ز  ز و من کمکش کنم همی   . کلینیک و همدیگه رو ببییز

 تو کلینیک نمیشه باید یه نقشه ی حسایی ریخت. بهش _
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 بگو اگه میخواد داداشش رو ببینه باید یه کم صبور باشه

 .ش رو هم رد کنه بیادآدرس

 ایک را نیم فهمیدم از یک طرف مرا منع یم کرد و از

 طرفز داشت برای دیدار آنها نقشه یم کشید؛ گفتم:ایک

 . این شوجز نیست تو رو خدا جدی باش

 ! جدی دارم یم گم بچه _

 آدرس برادر دکتر رو یم خوای چیکار؟ _

 . خب ببینم چه جور آدمیه _

 . ه، فکر آبروی منم باشایک زشته بخدا زشت _

 به آبروی تو چیکار دارم؟ _

 آخه تو خاله ی متز دکتر بفهمه رفتر رساغ داداشش بد _

 . میشه برام

 ایک با افسوس نگاهم کرد و گفت: تف به ذاتت منو بگو یم

 . خوام به این کمک کنم

ین گفت: دروغ یم گه خاله جون، باورت نشه این به  شت 

 رو گرفت از راه به درش یم کنهمحض این که آدرس یارو 

ین  ایک کوسن را از پشت کمرش برداشت به سمت شت 

 . پرت کرد و گفت: نفهم؛ فکر بچه رو خراب نکن

 . بلند شدم و گفتم: ممنون از همفکریتون

 ایک بلند شد تعظیم نیم بندی کرد و با لحتز کش دار

 گفت:ممنون از اعتمادت بانو

 ت و گفت: به نظرم مامادر رسش را میان دستهایش گرف
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 نباید تو این کار دخالت کنیم اصال به ما ربظ نداره یم

یم محبوبه یه همکاری  خواد داداشش رو بیاره تو کلنیک گت 

ز حد باهاش داشته باشه بقیه ش به ما مربوط  در همی 

 . نیست

 ایک هم شانه باال انداخت و گفت: راست یم گه کاسه داغ

 ... مستقیم بهمون بگن خراب تر از آش نشیم که مردم غت  

 اینطور حرف نزن ایک بخدا من قصد بدی نداشتم عزیزم _

 فقط یم گم الیک یی حساب کتاب بریم رساغ داداش .

؟  دکتر که جر

ین به تلفنش نگایه انداخت بلند شد و با قدمهایی بلند  شت 

 ! به سوی اتاقش رفت ایک گفت: زیرآیی نیم ره

 ... یکمهری گفت: رسبه رسش نذار ا

 غلط یم کنه باز دردرسش واسه ماست دوهفته شال یم _

 بافه یک روز یم شکافه همه رو روایز ! تو که بهتر از من

ز به چه ز یعتز جر و این شکافیر  یم دویز اون بافیر

 !معناست

 چشمهای مادر پر اشک شد. گفتم: شب همه رو خراب

ه یی خیالش
 کردم با مطرح کردن این موضوع شاید بهتر

 ... بشم

 به اتاقم رفتم تا یی خیال ماجرای دیدار دکتر با برادرش

 بشوم اما امکان نداشت دکتر گفته بود تنها کیس که شاید

 بتونه کمک کنه زنده بمونم فرامرزه ! فرامرز با سلول های
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 ! مادر یم تونه به درمان بیماریم کمک کنه

 ایک گفته بود راست یم گه این یه درمانه زیاد هم نتیجه

 . داده تا حاال

ایک با  چشمهایم را بستم دکتر را تصور کردم هیچ وجه اشتر

ز خوشایندی تا به آن روز در کنار او برایم  او نداشتم هیچ چت 

 اتفاق نیافتاده بود. شاید تنها تجربه خویی که در کارکردن با

 اوبه دست آورده بودم همان دو ماه حقوفر بود که گرفتم و

دست آورده بودم .به چپ  احساس استقالیل که به

 چرخیدم

 آنقدر دنبال نکته مثبتر در مورد دکتر گشته بودم که رسم

 به دوران افتاد. بلند شدم چند بار طول و عرض اتاق را

ون رفتم ایک همانطور که از نور تلویزیون  پیمودم و بعد بت 

ه شده بود  پیدا بود توی سالن نشسته و به تلویزیون خت 

 شک یم ریخت. به تلویزیون نگاه کردمنزدیکش ایستادم ا

؟  دوباره به صورت ایک برگشتم آهسته گفتم: خویی

 نفسش را داخل داد با هوف بلند ریه اش را خایل کرد و

 .گفت: خوبم

 شاید این اوج یی انصافز بود اما ترجیح یم دادم ایک را

 یکبار دیگر آنطور یی 
ز حال ببینم اما حتر  همیشه در همی 

 ی کارهایی که یم تواند انجام بدهد حرف مالحظه درباره

 نزند. دستم را روی موهایش کشیدم و گفتم: بیا بخواب دیر

 ... وقته
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 تکان نخورد و من هم تاصبح همانجا پای صندیل نشسته

 .چرت یم زدم

********* 

 ام یک دله شدم همه
ی

ز بار در همه زندگ  برای اولی 

 ر طور که یمتردیدهایم را کنار گذاشتم و تصمیم گرفتم ه

 توانم به برادر دکتر نزدیک شوم . ایک در مقابل خواسته ام

 خونرسد بود من به خونرسدی ایک شک داشتم نیم دانم

 چرا یم خواست با من همکاری کند و چرا مثل همیشه

 .برای این تصمیم احسایس ام رسزنشم نیم کرد

 وقتر گفت: با ییک از اعضای خانواده ش دوست شو هنوز

 دم و فکرنمیکردم باِر نقشه ای که میکشد رویمات بو 

 هم یی ختی بودم و نیم دانستم
 دوش من باشد از نظر دکتر

سد تو چرا  چطور باید با او درمیان بگذارد که به قول ایک نتر

 ! کاسه داغتر از آش شده ای

 ذهن ایک فعال بود مثل همیشه چند نقشه ی حساب شده

 فرامرز بود... با داشت که ساده ترینش دوستر با همرس 

ل فرامرز را از دکتر  ز  قبول نقشه های ایک بود که آدرس متز

 گرفتم. مردد بود اما همانطور که خودش گفته بود انگار نیم

 .دانست چرا به من اعتماد یم کند

دن همه ی ماجرا به دست ایک وقتر   بعد از سه روز از ستر

ز  ه نازنی 
  کهنزدییک کلینیک بودم زنگ زد و گفت: اون دختر

 گفته بودم خییل خوبه ! راحت تر از زنش یم تویز باهاش
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 !دوست بیسی 

ی ز  یم کردند این چت 
ی

ز بود یا هم زندگ ز خواهر نگی   نازنی 

 بود که خودمان فهمیده بودیم و دکتر هیچ وقت در موردش

 . حرفز نزده بود جلوی در ساختمان گفتم: خب من باید برم

ز رو نباید به دک _  یادت باشه همه چت 
ی

 ...تر بیک

 . یم گم دوستم باهام همکاری کرده _

 ...آره وگرنه یم فهمه چه خانواده آبادی داری _

 .با غیظ گفتم: خوشت میاد منو حرص بدی خداحافظ

 تماس را قطع کردم و داخل رفتم دکتر توی سالن در حال

 صحبت با تلفن بود از لحن صحبتش یم شد فهمید

ز رفتم   نشستم و منتظرمخاطب ترنم است به سوی مت 

 !ماندم. کیم بعد تماس را قطع کرد وگفت: دیراومدید

 تلفنم زنگ خورد استاد بود نیم نگاهش به صفحه گویسی 

 .بود گفتم: ببخشید کارم طول کشید

 . رستکان داد و گفت: من باید برم

 کجا؟ _

 چند روز نیستم با سماوات هماهنگ کردم بیمارها رو به _

دم تو هم هواشو د  . اشته باشاون ستر

 با ترنم ؟ _

ه توی چشمهایم نگاه کرد و گفت: با مغز کوچیک تو  خت 

 چه کنم؟

ی بدونم ز  نگاهم را از او دزدیدم و گفتم: خب من باید یه چت 
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 .میان از من یم پرسن

 !هر گ پرسید بگو ختی نداری _

ز روی صندیل ام گفتم  :شانه باال انداختم و در حال نشسیر

 . باشه

ز بود برگشت نگاهمتلفنم دوباره   زنگ خورد در حال رفیر

ه توی چشمهای دکتر گفتم  :کرد تماس را وصل کردم وخت 

 !جانم

 استاد گفت: دیگه رساغم نیومدی؟

 . میام این پنجشنبه هر طور شده میام _

ون رفت. از پنجره رفتنش را یم دیدم .صدای  بت 
 دکتر

 ماستادهنوز توی گوشم بود بعد از قطع تماس هنوز افکار 

ین و رویایی بود. حرفهایی که استاد از عشق یم زد  شت 

 شعرهایی که یم خواند و داستان های کوتایه که یم گفت

 .همه و همه در احساسات آن روزهایم سهم داشتند

*** 

ز را به دکتر دادکیم نگاهم  وقتر گزارش دوستر ام با نازنی 

؟  کرد و گفت: خب همه اینا که جر

 ی کارهایی که کرده بودم یی  وا رفتم همان لحظه، همه

ز را  ارزش و یی معنا شد. از لحظه ای که همراه ایک، نازنی 

 تا استخر تعقیب کردم و بعد پشت رسش وارد استخر شدم

 لباس تهیه کردم و توی رختکن به رویش لبخند زدم تا روز

 مان به جایی رسید که
 گذشته که بعد از ده روز دوستر
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 با هم هماهنگ کنیم پیشساعت رفتنمان به استخر را 

؟  چشمم آمد و در انتها از خودم پرسیدم: که جر

 باید اول یم توانستم به خودم جواب بدهم و بعد به فکر

 جوایی برای نگاه یی حالت دکتر یم بودم. بغض کردم و

ی ست و  آسان گت 
ز دختر  فکر کردم چقدر از این که نازنی 

 م کرده بودزود صمییم یم شود، چه خوشحال بودم که باور 

 و تنهایی ام در غربت شهر را جدی گرفته و یم خواست

 جای خایل دوستانم را برایم پر کند. خوشحال بودم درحایل

 که اول باید فکری برای این اخالق بد و اعصاب خرد کن

 یم کردم و بعد اینطور پیگت  کارش یم شدم چرا
 دکتر

 ت نبایدنفهمیده بودم تا وقتر که دوباره از من کمک نخواس

 دنبال این کارا بروم؟

 به جواب نیم رسیدم. بغض کرده پرسیدم: نیم خواستید

 داداشتون رو ببینید؟

 یم خواستم اما ربطش به خواهر خانمش و شما چیه؟ و _

 چرا بدون اطالع من راه افتادید دنبال این کارا؟ این تعقیب

 و گریزها چه معتز میده؟

د حتما   با خودش حساب یم کرد کم مانده بود گریه ام بگت 

 از چه خانواده ای هستر که اینطور راحت سوژه ای را

 انتخاب یم کتز و به این راحتر به او نزدیک یم شوی

 حرفز که همه این مدت توی ذهنم میچرخید را به زبان

ین راهه  آوردم: دوستم... با دوستم بودم اون گفت این بهتر
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... 

 به دوستت جر گفتر دقیقا؟ _

ی نگفتمگفتم   _ ز  ...که ... در مورد شما چت 

 نگاهش یم خواست از راه چشمهایم به تک تک افکارم

 نفوذ کند و من خیال نداشتم حرفز ازنقش ایک بزنم لبهایم

دم و گفتم: فکرکردم باید یه کاری کنم  . را روی هم فرسی

 شما به من گفته بودید در موردش و احساس کردم نباید یی 

 ...تفاوت باشم

 ه اینا قبول اما نیم فهمم از این دیدار به تو جر خب هم _

 یم رسه؟

 از هر کاری که تا آن لحظه کرده بودم پشیمان شدم. دیگر

ی نبود با غیظ گفتم: از نظر  ام ختی
ی

 از ترس و دستپاچیک

 شما واسه هر کاری باید پای منفعت شخض در میون

 باشه؟

 دستهایش را در جیب شلوارش فرو کرد و در حایل که

 .یزبینانه نگاهم یم کرد گفت: منطقر ترین حالتش اینهر 

 تا به حال فکری واسه بدبیتز تون کردین؟ _

ی از خنده لبهایش را کیم به جلو داد و گفت  :برای جلوگت 

و چه تفکری دارید این خدمت رو به من یم  باید بدونم پت 

 . کنید شاید نتونم هزینه این کارتون رو پرداخت کنم

ز به نظرم یم رسید و نه یم توانستم  نه حرفز برای  گفیر

 حرکتر انجام بدهم همانطور مقابلش ایستاده بودم و او
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 رشته کالم را در دست گرفته بود: با همرایه دوستت

 دوهفته ییک از فامیل من که تا به حال ندیدمش رو تحت

 نظر گرفتید. دنبالش تا مجموعه ورزیسی و توی استخر رفتید

 . ینا رو نیم فهممیه سناریو نوشتید ا

دم و گفتم: حق دارید  .لبهایم را به هم فرسی

 که نفهمم؟ _

 که هر عمل انسان دوستانه ای براتون عجیب باشه وقتر  _

 یم خواستید برادرتون رو به طور ناشناس دعوت کنید اینجا

 و فقط بخاطر خودخواهیتون ببینیدش یا شاید از ذهنتون

 بهش مبلیعز گذشت که در مقابل کمیک که یم کنه 

دازید حق دارید که کار ما رو عجیب ببینید  . بتر

 ! حتر عجیب هم نباشه سوال به وجود میاره _

 ممنونم از توضیحاتتون، دیگه کاری نیم کنم چون _

 . جوایی برای سواالتتون ندارم

ارم اگر این نوع دلسوزی یم _ ز  من از ترحم های کور بت 

 . خواستم به خانواده ام گفته بودم

 . بخواید یا نه من دلم براتون یم سوزه دکتر  _

 نگذاشتم سوال چشمهایش روی لبها جاری شود با همان

 : لحن محکیم که کمتر در خودم رساغ داشتم ادامه دادم

ز طرز  هیچ آدیم رو دور برتون ندارید . . به خاطر همی 

 .فکرتون تنهایید

 .داری زیاده روی یم کتز  _
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 .خراجم کنیدشانه باال انداختم و گفتم:ا

ز گفت: اگه نیاز نداشتم ش رفت در حال نشسیر ز  به سوی مت 

 . قطعا این کارو کرده بودم

 . پس منتر به من ندارید چون نیاز دارید اخراج نیم کنید _

 پشت به من و رو به پنجره اتاقش ایستاد. یم دانستم

ز جالتی برای دیدن نیست. به سوی در  آنطرفش هیچ چت 

 گوشم رسید: همیشه همینطور  چرخیدم که صدایش به

 !باش

ی ز  وقتر برگشتم هنوز رو به پنجره بود. منتظر نماند چت 

سم گفت: شخصیت واقعیت همینه که امروز یی ترس به  بتر

 من زل زده و یم گه دلم برات یم سوزه، پس همیشه

س  .خودت باش و نتر

دم و  کیم دیگر همان جا ماندم. دستهایم را به هم فرسی

 مناسب هزارتوی ذهنم را گشتم نیم دانستمدنبال کلمه ای 

م یا  این حرفز که در مورد شخصیتم زد را به فال نیک بگت 

ز باعث یم شد ندانم چه جوایی به سم و همی 
 از آن بتر

 حرفهایش بدهم. اگر نگاهم یم کرد شاید از حالت چهره

ی یم فهمیدم اما خیال نداشت برگردد و من هم ز  اش چت 

ی نگوی ز  م که اوضاع خودم را از آن بدتر کنمترجیح دادم چت 

 به سالن رفتم. یی حوصله به صفحه گویسی نگاه کردم.

وع به چشمک زدن کرد و بعد از مدتها اسم  همان موقع رسی

 آذین را روی گویسی تلفنم دیدم از ذهنم گذشت
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 .و پیداش شد« دوست»گفتم

 تماسش را که یی پاسخ گذاشتم پیایم فرستاد و برای شام

  دعوتم کرد آدرس را فرستاد و نوشت من و توبه رستورایز 

 .و نیلو سه تایی 

هایی نوشتم و بعد پاک کردم. ترجیح دادم پیامش را هم
ز  چت 

ز انداختم  .یی جواب بگذارم. کالفه گویسی را روی مت 

ز چه  صدایش توی گوشم پیچید: خب دوستر تو و نازنی 

 ربظ به من و فرامرز داره؟

ز رسبلند کردم طبق عادت انگشت  هایش را روی لبه ی مت 

گذاشته بود و سایه اش اندامش روی صورتم افتاده بود 

 شانه

 باال انداختم و با جساریر که کمتر پیش یم آمد در مقابلش

 !داشته باشم گفتم: دیگه مهم نیست

 .اگر نبود نیم پرسیدم _

 نمیدونم آذین یم گفت بعد از من شما هم یه جوری _

 !بهشون نزدیک یم شید

 .ر کردم چه خوب که اسم آذین روی زبانم آمدو فک

 خانم سماوات و همزمان با او ترنم داخل آمدند. هر دو

 جلوی در کیم مکث کردند و با نگایه موشکاف به ما نگاه

خونرسدانه گفت: به هرحال باید این بیمار رو به  کردند. دکتر

 بیمارستان معرفز کنیم سیع کنید زودتر با ییک از

یدبستگانشون تم  ... اس بگت 
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 بقیه جمله اش را در حالیکه به سوی ترنم یم رفت و برای

 سماوات رستکان یم داد گفت: اگر نشد اطالع بدید تا یه

 . فکری کنم

ه م عبور کرد به چشمهایم خت  ز  ترنم تا وقتر که از جلوی مت 

 . شده بود

************ 

 در کوی تو عاشقان پر آیند و روند / خون جگر از دیده

 شایند و روند / من بر در تو، مقیم مادام چو خاک / ورنهگ

 دگران، چو باد آیند و روند

ز دو بیت شعر را فهمیده بودم. وقتر   از همه حرفهایش همی 

 
ی

 کاغذهایش را روی هم میگذاشت نفیس از رس آسودگ

ون رفتند  .کشیدم و منتظر ماندم تا دانشجو ها ییک ییک بت 

 وال یم پرسیدند اما من هنوزبعضز ها اطرافش ایستاده و س

 همان جا نشسته بودم و ذهنم روی آخرین کلمات مکث

 .کرده بود : ورنه دگران چو باد آیند و روند

 باالخره کالس خلوت شد بلند شدم در حال مرتب کردن

 کوله ام به طرفش رفتم و گفتم: دیگران آیند و روند؟ پس

 دیگرایز هم بودند؟

؟خندیدو گفت: تو جر فکر می  کتز

 .دوست ندارم فکر کنم که بودن _

 این شیطنت، این ذوفر که مدتهاست توی چشمات _

 !ندیدم قشنگه
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م بشه_  ... حس خویی دارم استاد، یم تونه بهتر

 ابرویی باال دادم و نگاهش کردم. خندیدو گفت: به نظر یم

د اهدافت هستر   !رسه در حال پیشتی

 !اگر همکاری بشه چرا که نه _

 ی نشه احساس نمیکتز بهت ظلم شده؟ ذوقتاگه همکار _

 پر نیم کشه؟

 .شما منو ناامید نیم کنید _

 !چه خوب منو یم شنایس _

 قدم های بلند تری برداشتم مقابلش ایستادم و یی توجه به

 فضای شلوغ دانشکده همانطور که نگاهش یم کردم

 قدمهایم را رو به عقب برداشتم و گفتم: یه بار دیگه اون

  خوونید؟شعر رو یم

 با لبخند شعر را خواند و نامحسوس به اطراف اشاره کرد

 دوباره کنارش ایستادم و گفتم: نیم دونم چرا فکر میکنم

ایی که تو کالساتون یم خوونید حرف دلتونه
ز  !چت 

 ابرویی باال داد و گفت: هر دریس رسفصل های خودش رو

 !داره

یم رسفصل های این ترم همه دا _  رنخب نتیجه یم گت 

 .حرف دل شما رو یم زنن

 دوباره خندید و گفت: پس محبوبه ی مهربان ما یه روی

 دیگه هم داره ؟

 به یاد دکتر افتادم که یم گفت خودت باش ! و از خودم یم
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 پرسیدم شخصیت واقیع من کدام است؟ من هیچ وقت این

 شیطنت را در خودم حس نکرده بودم اما هر وقت به رساغم

 . ی کوچک از شخصیتم را دوست داشتمیم آمد این گوشه 

 از شخصیتم را یم
ی

 غمهایم را اما نه، آنها که بخش بزرگ

 ساختند و آن یی پروایی که دکتر گفته بود را نیم دانم! به

ده بودم و نمیدانستم ادامه اش یم تواند چه حیس  آن یر نتی

 .در خودم ایجاد کند

 تاب رو بهصدای استاد مرا به خود آورد: دوست داری این ک

ی؟  امانت بگت 

 نگایه به کتایی که توی دستش بود انداختم و گفتم: اگر

 ... عاشقانه ست یم خوام

 لبخندی زد و کتاب کم حجم دیگری را به طرفم گرفت و

 !گفت پس این ییک

 ....یم برمش _

؟ _  هفته بعد به دستم یم رسویز

 یم رسونم. شما گ قراره به من جواب بدید؟ _

 . نیم دونم _

ی از طرف مهری هیجان زده _  فکر میکردم از شنیدن ختی

 .بشید

 ...اون هیجان برای این سن نیست _

 !القل خوشحال یم شدید _

 کیم نگاهش را به اطراف چرخاند انگار ترجیح یم داد
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 جواب این سوالم را ندهد به جای آن گفت: شاید یه روز

 !ناچار بشم ببینمش بخاطر تو

 هم که با حرفهایش ذوقم را کور کردهنیم خواستم نشان بد

دم و گفتم: دیگه باید برم  .کتاب را میان انگشتهایم فرسی

 ... کتاب امانته، هفته بعد بیار _

 ...چشم _

 کیم از او فاصله گرفتم بعد برگشتم و دیدم هنوز همانجا

 ایستاده. دستر برایش تکان دادم و به سوی در خروجی 

 .رفتم

 م چندین برابر بود. از این فکر کهبه خانه که رسیدم هیجان

 .باید درمورد فرجام با کیس حرف بزنم راحتم نیم گذاشت

 ایک رسیال یم دید و به نقش اول که حتما کاری برخالف

اه یم کرد هیجان زده پای مبل  میلش کرده بود بدوبت 

 نشستم و گفتم: خویی ایک؟

 خندید و گفت: با این خویی که تو گفتر االن پس نیافتم

 ... معجزه ست

 ... یم خوام باهات حرف بزنم _

 چیه ؟ دکتر تورو به عنوان همرسش پذیرفته؟ _

 ! وا ایک _

_  
ی

 !خب قرار بود اینو بهش بیک

 بهش گفتم: خییل خجالت کشیدم تا بگم ایک ! یم دویز 

 یه جوری نگام کرد و بعد گفت مطمئتز اینا همه نقشه های
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 !دوستته

 !وزهای خودمهبهش یم گفتر نه نصفش آر  _

 !ایک؟ _

 خندیدو گفت: خب حاال نظرش جر بود؟

 گفت کار عاقالنه ای نیست و ترجیح یم ده منو درگت   _

ز مسئله ای نکنه  !چنی 

 . اوه چه دکتر با فکری _

 .خب به قول خودش با روح و روان آدما رسوکار داره _

 حاال چرا نیم پریس حرفم چیه؟

 !خب بگو _

 !تبیا بریم یه جای خلو  _

 باز چه گندی زدی ؟ باز یم خوای منو وارد چه بدبختر  _

 !ای بکتز 

 ... ایک تو رو خدا بیا دیگه _

 دستش را گرفتم و به دنبال خودم کشاندم توی اتاق مچ

ون کشید و گفت: د بگو دیگه این  دستش را از دستم بت 

ین فعال گور به گور شده مامانتم  مسخره بازیا چیه؟ شت 

 !خوابه

 . یه نفرو پیدا کردم ایک من _

 ! خب بگو بیان خواستگاری _

ی ایک ! یه نفر از گذشته رو _  ... آی بمت 

 !چشمهایش را ریز کرد و گفت: حرف مفت نزن
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 نه به خدا پیدا کردم ... بگو گ؟ _

 یاور؟ _

 ابروهایش را باال داده بود و چهره اش نشان یم داد اصال

 تز گفتم: فرجاِم حوصله معماهای مرا ندارد یی مقدمه چی

 ...مامان رو

 دوقدم به سمت برداشت دستش را روی دهانم کوبید و

 ...گفت: خفه شو

 خودم را عقب کشیدم و با درد خفیقز که توی لبم پیچیده

 بود گفتم: چیکار میکتز ؟

 فرجامو پیدا کردم _
ی

 ...وایسادی اینجا تو روی من مییک

 چرا نگم؟ _

 ی نکبت اون دوتا چون اون تمام شده ! چون گذشته _

ش بیسی   !تمام شده و تو نباید درگت 

 مامانو عوض یم کنه ! مطمئنم حالشو _
ی

 ایک فرجام زندگ

 ... خوب یم کنه

 ...حق نداری این کارو کتز  _

 تو نیم تویز مجبورم کتز ... دیگه اون بچه ای نیستم _

 !که وادارش یم کردی سکوت کنه

 یم کنم نگاهش رنگ التماس گرفت: محبوبه خواهش

ی ز  چت 
ی

 زندگیمونو خراب نکن، با اوردن این آدما تو زندگ

 عوض نمیشه ... حال مامانت هیچ وقت به اندازه ی االن

 ... خوب نبوده
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 ایک ما به عشق نیاز داریم به یه حس خوب که به قول _

ایی که از
ز  مامان ناجی مون بشه ! ما واسه برگردوندن چت 

 از داریم که بهمون ایندست دادیم به آدمهای تازه ای نی

 . حس خوب رو بدن

 دور خودش چرجز زد روی صندیل نشست و گفت: چطور

 بهت بفهمونم آخه؟ این مرد بفهمه مامانت چیکار کرده

 !حتر نگاشم نیم کنه

ین گفت _ ، شت   ... مامان من کاری نکرد. تو گفتر

 !آره مامان تو مقدسه _

 ! ایک _

ز ما بزرگ کرده  _  یم فهیم ؟ واسه اینمهری بچه شو بی 

ن این ز از همه عالم پاکتر  آدمایی که خیال یم کیز

ین گناهه  ...بزرگتر

 ... فرجام اینجوری نیست _

 عصتی شد از چشمهایش آتش یم بارید وقتر کالفه داد

 زد: اه خسته م کردی یه بارم شده بگو چشم... پای این آدما

 لعنتر مون باز نکن ... بگو چشم تا مج
ی

 بوررو تو زندگ

 ...نشدم خودم یه کاری کنم

 ترسیده بودم عقب کشیدم شانه باال انداختم و گفتم: هنوز

ی معلوم نیست اما ز  ...چت 

 ... دیگه اما نداره _

ون رفت و در را کوبید.دنبالش راه افتادم و گفتم  : از اتاق بت 
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 ... صتی کن تو ... گوش بده به حرفام

. گفت: خیال حاال توی اتاق ایک بودیم روی تخت نشست

 کردی این مرد واسه تو پدر میشه؟

 .یه خانواده یم شیم _

_  
ی

 آفرین به تو! دنبال خانواده ای پس ! منم تفاله ی زندگ

 .پردردرس قبلیت میشم

؟ _  چرا اینقدر بدبیتز

 گفت: نباید بری دنبال این

 ... آدما ... تجربه های خویی نداریم

 . امشب پیش تو بخوابم _

 ... نه برو _

 ... روی تخت دراز کشیدم و گفتم: پس تو برو روی مبل

 هوفز کشید و گفت: خودتو واسه من لوس نکن تو حرفاتو

 ! زدی دنبال خانواده ای

 نیم خوام ناراحتت کنم تو برام مهیم ... ویل فکر میکنم _

 . عشق نجاتمون یم ده

 .آره عشقت با اون پرسه پوریا رو دیدم _

 سه خودم که نیم گم ... واسه تواون عشق نبود ایک ! وا _

ین با کیس که این روزا  با آقا فاتح، مامان با فرجام، شت 

ز یعتز   واسش شال یم بافه... خودش یم گفت شال بافیر

ز   ...یه بار دیگه رویا بافیر

ین یعتز یه بار دیگه گند  شال _ ز شت 
 .زدن به زندگیش بافیر
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 نکنعشق واسه ما یعتز سقوط یعتز از هم پاشیدن خیال 

ز   من از اول به این نقطه رسیدم، نه! منم مثل تو خوشبی 

 و یی پویل هم شده
 بودم. یم خواستم واسه فرار از بدبختر

 دل ببندم به ییک؛ اما هرگ رسید رساغ هفت پشتمون رو

ز این چند  گرفت و داغ گذاشت رو دلمون با رفتنش ... نبی 

 سال شدیم عضو این محله ما خونه به دوش بودیم همه

 این سالها شاید یادت مونده باشه از این خونه به اون خونه

ز دیگه یا یه همسایه  رفتنمون رو ... واسه جر بود؟ همی 

ز پیدا یم شد که طمع یم کرد به سه تا زن تنها و زنش  هت 

 یم اومد آبروریزی یا یه خواستگار پروپا قرص پیدا یم شد

سه که بابای  این که تو جلسه ی دوم یادش یم اومد بتر

 بچه کیه؟ چرا سه تا زن تنها؟ بابا ننه تون کو پس؟ بعد یم

هر کردم و پشت  شد آبرو ریزی و فرار... من که قلبمو مر

ش، ا نکتز تو گذشته و داغ ! مهری هم که اگه تو اضار دستم

ین  داره زندگیشو یم کنه با خاطراتش یم مونه شت 

 لاحمق که هنوز سه مایه یکبار عاشق میشه نه که خیا

ین عاشق رویایی یم شه  عاشق یه مرد یم شه؛ شت 
 کتز

 . که با اون مرد بافته ! آدم نمیشه

 ... اما _

 اما نداره، ما نیم تونیم عاشق باشیم محبوب اینو تو _

 . مغزت فرو کن

 . حس یم کنم عشق خوبه _
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 . غلط کردی بتمرگ دیگه _

س بود که ایک یم  عشق برای من همانقدر دور ازدستر

 ما نیم دانم چرا مدام سیع یم کردم کلمات آن شعرگفت ا

 استاد را کنار هم بچسبانم و کاملش کنم. نیم دانم چرا یم

 خواستم کیس با چراغ گردسوز برود از دره ی شیطان تکه

 ی گم شده ی قلبم را بیاورد نمیدانم چرا آن وقت شب دلم

 هوس عطر گلهای مارتا را کرد ... فکر کردم فردا حتما چند

م  بتی
 . شاخه گل برای اتاق دکتر

***** 

 باالخره دکتر راضز شد، دیگر فهمیده بودم که باید بعد از

 هر قسمت نقشه مدیر هرچند کوتاه به او فرصت بدهم تا

 فکر کند و بعد خودش آنطور که یم خواهد و به نحوی که

 .فکرمیکند عاقالنه است آن را قبول کند

ز شیوه پذیرفت که تنها را  ه نزدیک شدن به فرامرز ازبا همی 

، این است که خودش را همرس من معرفز  ز  طریق نازنی 

ز به استخر همرایه  کند. و تا روزی که قرار بود برای رفیر

ز او را ببیند بارها و بارها پرسیده بود  :ام کند تا نازنی 

؟ اگه خانواده ات بفهمن؟ و من هنوز نیم توانستم  مطمئتز

ز را یم دانند و دوستر  به او بگویم که خانواده ام  همه چت 

ین زن  که این نقشه ها را طراج یم کند ییک از نزدیکتر

 ام است
ی

 .های زندگ

 آن صبح پنجشنبه هر دو مضطرب بودیم. با این تفاوت که
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 او یم توانست اضطرابش را زیر نقایی از یی تفاویر و گایه

 خشم پنهان کند اما من نه ! در واقع نیم دانستم در مقابل

ز چطور باید رفتار کنم تا نزدییک ام به دکتر را باور  نازنی 

 .کند

ز بار  باالخره با نگایه به ساعت دیواری به او که برای اولی 

 مدیر طوالیز در سالن و مقابلم نشسته بود گفتم: باید بریم

 ! تا برسیم اونجا دیر هم شده

 .بلند شد و گفت: بریم

 داخت و من تاتوی آینه قدی راهرو نگایه به خودش ان

 آماده شود دستر به گلهای ساکولنت کشیدم و گفتم: باید به

 ..آقای سمیع زاده بگم به اینا آب بده خاکشون خشکه

 از توی آینه نگاهم کرد و گفت: االن همه دغدغه ات اینه؟

 !نه _

ی که یم خوای نقشش رو بازی کتز  _ ز  شبیه اون چت 

 !نیستر 

 شبیه جر ؟ _

 نگاهش از توی 
ی

گ  آینه به سوی چشمهایم منعکسخت 

 : یم شد. انگار در قاب آینه است  شده بودم. آهسته لب زد

 ...شبیه یه زن که با همرسش یم ره استخر

 گوشه ی لبم را به دندان کشیدم و گفتم: خب باید چیکار

کنم؟گوشه ی لبش باال رفت به طرفم برگشت و گفت: 

 هیچر 
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 !خویی 

ون رفت .   با فاصله پشت رسش راه جلوتر از من از سالن بت 

ز را از پارکینگ  افتادم و جلوی کلینیک منتظر ماندم تا ماشی 

ون بیاورد. کیم بعد جلوی پایم توقف کرد. دستم را به  بت 

ه  سوی در عقب بردم در جلو را باز کرد و به روبه رو خت 

 شد. انگار او هم مثل من دچار آشویی درویز بود و داشت به

 استیم بکنیم فکر میکرد . معذبعاقبت کاری که یم خو 

 خودم را تا حد ممکن به در چسباندم و فکرکردم کنار او چه

 میکنم درباره ام چه فکری یم کند. فکرهایش برایم اهمیت

 حیایر داشتند یم خواستم هر طور شده به آنسوی

ز شوم تصور بدی از این  چشمهایش نفوذ کنم و مطمی 

 ام مست  همرایه در ذهنش شکل نگرفته است. تم

 سکوتمان را موسیقر مالییم یم شکست و همان مدت

 شود . نزدییک
ی

 کافز بود که عطرش در حافظه ام همیشیک

 استخر که رسیدیم آهسته گفت: الزمه بیام جلو؟

 اگر نیایید شما رو یم بینه؟ _

 جلوی دوستتم یم خوای اینقدر مضطرب بایسی و با من _

؟  رسیم صحبت کتز

 فتم: خب چیکار کنم؟شانه باال نداختم و گ

 ...تمرین کن االن _

؟ _  چه تمریتز

 خنده اش رنگ شیطنت داشت کیم به سمت من خم شد و
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 رو صمیمانه بگو
ی

ی یم خوای بیک ز  ....گفت: هرچت 

 ...خب ... خب _

 بیا برگردیم و جای تو دوستت رو بیاریم همون که این _

 ! نقشه ها رو کشیده

 گفتم: یم دونم  دلم گرفت برگشتم کیم نگاهش کردم و 

 که واسه شما فرفر نداره گ اینجا نشسته باشه و گ

 وسیله بشه برای رسیدن به هدفتون ! باشه اگر اینطور یم

 خواید برگردیم و ییک رو پیدا کنیم ... کیس که هم

 ...دستپاچه نباشه و هم ... هم به شما بیاد

 با صدای بلند خندید و گفت: یم دونستر وقتر عصبایز یم

؟ یسی   و هر جر تو رسته به زبون میاری خییل بامزه یم یسی

 این رفتار از دکتر بعید بود. این خنده ی بلند به جای

 من حتما جزی  
ی

 و اقرار به بامزه گ
ی

 نیشخندهای همیشیک

 از برنامه بود وگرنه ... رشته ی افکارم را پاره کرد : اون

 نیست؟

ز نگاه کردم و گفتم: یم شناسیدش ز نازنی   ؟به ماشی 

 ...نه حدس زدم شبیه نگینه _

 !پیاده بشیم؟ داره یم ره _

ز   ...پیاده شدم و از همان فاصله صدا زدم: نازنی 

 کیم اطرافش را نگاه کرد و با دیدن من عینک آفتایی را

 ...برداشت آهسته گفتم : شما هم بیایید

 انگار دوباره آن اضطراب برگشته بود گفت: الزمه بیام؟
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؟ _  دکتر

؟شوهرتو  _  دکتر صدا یم زیز

 برگشتم نگاهش کردم ابرویی باال داد و نگاهش سوایل به

ز که کنارم ایستاد نفس حبس  چشمهایم دوخته شد. نازنی 

ون دادم و گفتم: سالم ... خویی دوست داشتم  شده ام را بت 

 ... با هم بریم

 در حایل که نیم نگایه به سوی سهراب داشت دستم را

د و با خنده گفت: خوب  کاری کردی ... بعد رسش را  فرسی

 ...جلو آورد توی گوشم زمزمه کرد: امیدوارم داداشت باشه

ز شوخ طبع بود و توی همان مدت کیم که از دوستر   نازنی 

 .مان یم گذشت زیاد پیش آمده بود از این شوجز ها کند

 توی گروه های دوستانه ای که با هم عضو بودیم هم

 ستاد و ظاهرا همه اینگایه پیام هایی از این دست یم فر 

 ... روحیه اش را یم شناختند

 ... با لبخند گفتم: همرسم آقای

 یک تای ابروی سهراب با خنده باال رفت و من دستپاچه

ز دوستم که درموردش صحبت  گفتم: سهراب جان نازنی 

 ...کردیم

ه به ز دستش را به سوی سهراب کشید و من خت   نازنی 

 روی لبم ماسیده بوددستهای سهراب لبخند بیهوده ای 

د و گفت: خییل از آشنایی تون  سهراب دستش را فرسی

 . خوشبختم خانم
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ز نشان یم داد توجه اش جلب شده. اگر سهراب  نازنی 

 نگایه به ساعتش نیم انداخت و نیم گفت: عزیزم چه

 ساعتر بیام دنبالت هنوز همانجا ایستاده بود و در مورد همه

ز با سهراب حرف یم زد  . چت 

 باالخره سهراب رفت یی حرف وارد مجموعه شدیم وقتر 

 حرفهایی یم زد اما حواس من رفته بود
ز  شاید هم نازنی 

 دنبال عزیزیم که سهراب اول جمله اش گذاشته بود و مدام

 رفتار دستپاچه ی خودم و لبخندهای خونرسدانه او را مرور

 . یم کردم

 نشستم انگار از خوایی 
ز  وقتر دوباره کنارش توی ماشی 

ز بود بیدار شدم نفس ز که پر از رویاهای رنگی   سنگی 

 عمیقر کشید و گفت: خب ؟ بازخورد دوستت جر بود؟

 ...از شما خوشش اومد _

؟ _  پس چرا ناراحتر

 ...رسبلند کردم و گفتم: ناراحت نیستم

ز همه چیو فهمید _  !نازنی 

 چطور؟ _

 .. آخه هیچ خانیم شوهرش رو آقای ... معرفز نیم کنه _

 ... معرفز همرسش دستپاچه نیم شه و از 

 ناگهان بمب خنده ی پشت لبهایش منفجر شد و من با

 غیظ گفتم: من عادت نداشتم خوب شد به موقع حرفمو

 ...جمع کردم و نگفتم دکتر 
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 ...خب از این به بعد عادت کن _

 ... چشم _

 االن منو صدا کن؟ _

 . متعجب نگاهش کردم

 !گفت: صدا کن دیگه

 ...سهراب _

 احساس کردم همه ی خونم به صورتم دویده و رسم

ز شده بود و او با خنده گفت: باورم نمیشه خجالتر   سنگی 

ا ز وع یم کردی به این چت  ... وقتر این بازی رو رسی  بایسی

 فکرنکرده بودی نه؟ اصال نیم دونستر زن یعتز جر شوهر

؟  یعتز جر

 یم دونستم... و برای این که ثابت کنم یم توانم چند بار

 اسمش را زمزمه کردم تازه داشتم طعم اسمش را حس یم

 ...کردم که زیر لب گفت: آفرین منیسی همه جر دان

 نگاهش کردم مثل همیشه توی لحن و نگاهش تمسخر

 نبود خنده ای که گوشه ی لبش جا مانده بود هم مثل همه

 ی پوزخندهای اعصاب خرد کنش نبود انگار از ردی بود از

 ی لبانش مانده و او نیم خواست بهحادثه ای خوش که رو 

 .آن زودی ها طعمش را فراموش کند

**** 

 امروز میای استخر؟ _

ز را بستم از شب قبل گفته بود که ظهر یم  پیامک نازنی 
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 رود تا بتواند به کالسهای صبحش برسد و من با این که با

 لباس غت  رسیم به کلینیک آمده بودم هنوز شهامت این

 یم خواهم به استخر بروم را نداشتم. او که به دکتر بگویم

 هم وقتر آمد نگایه به رستا پایم انداخت و بعد به اتاقش

 رفت. دوبیمار صبح را دید و همچنان سکوت کرده بود حاال

 چطور باید یم گفتم باید همراهم تا استخر بیاید ؟

ون دادم و بلند شدم پشت در اتاق  نفس حبس شده ام را بت 

بات کوتاه به در داخلچند نفس عمیق ک  شیدم و با ضز

ز هایش را تا یم کرد. حاال  شدم. مقابل آینه داشت آستی 

 دیگر یم دانستم وقتر بیمار ندارد این کار را یم کند و

 .حتما خودش نیم دانست چقدر خواستتز تر یم شود

 به سویم برگشت و گفت: بیمار که دیگه نداشتیم؟

 ... نه ویل ... ویل _

؟جر شده خا _  نم فریدویز

 

 ...خب من باید برم استخر _

 آها وسط کار یهو برید استخر؟ چه جوریه برنامه _

 ریزیتون؟

ز پیام داد _  ..خب نازنی 

؟ اینجوری یم خواید از _ ز  ما شده نازنی 
ی

 برنامه ریز زندگ

 ... زیر کار در برید به من بگید یه فکری کنم

 ا بخاطرنیم دانم چرا یادش یم رفت که همه ی این کاره
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 اوست ... نیم دانستم چطور یم توانست اینقدر فراموشکار

 باشد و با این لحن مالیم طوری آدم را بکوبد که همه

 .حرفها از ذهنش پر بکشد

 نیم دانستم الزم است که همه اینها را یادآوری کنم یا

 خودش یم داند و با این حال حق یم دهد که اینطور

 ... محکومم کند به فرار از کار

 باید به فکر باشم
ً
 ... هنوز لب باز نکرده بودم که گفت: جدا

 یم دویز فقط من نیستم اینجا، سماوات هست به زودی

 ... چند نفر دیگه اضافه میشن نیم شه

 حرف زدن یی فایده بود تا نزدیک در عقب گرد کردم و بعد

 ... به سوی در چرخیدم

ی ر  ز ز راوقتر در را یم بستم صدای کوبیده شدن چت   وی مت 

 شنیدم ... روی تکه کاغذی که جلوی دستم بود نوشتم: تو

ک ابله ای  ... یک دختر

 سمیع زاده داخل آمد و گفت: به دکتر بگو غذا سفارش دادم

 ...برای مهمانشون

 رسبلند کردم و گفتم: مهمان دارن مگه؟

 نامزدش داره میاد انگار نیم دونم ... به من گفت غذا _

 ...سفارش بدم

 های سمیع زاده انگار آب رسدی بود که روی همهحرف

 التهاباتم ریخته شد من جوش او را یم زدم و او قرار

 :ناهارش با ترنم را تدارک دیده بود .... به سمیع زاده گفتم
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 ... خودت برو بهش بگو

 سمیع زاده شانه باال انداخت به اتاق دکتر رفت و برگشت و

یشون یم شه ز  !گفت: امروز همه یه چت 

ز زدم و نالیدم : همه نه، فقط مِن   مشتم را یی جان روی مت 

یم میشه ز  ... بدبخِت متوهم یه چت 

ز ها عجیب آرامم  دوباره خودکار را به دست گرفتم آن نوشیر

 یم کرد. آن شکل های یی معنایی که یم کشیدم، آن قلب

 های خون چکان و چشمهای اشیک که ناشیانه سایه روشن

 .دلییل که با اسم خودم یم زدمیم زدم و امضاهای یی 

 همه و همه در فروکش کردن خشمم سهم داشتند البته

 شاید اشیک که یم ریختم هم یی تاثت  نبود. اشیک که

 برای تالش های یی ثمرم یم ریخت و آن کشمکش

 با ندایی که یم گفت 
 اینقدر به مردم آویزون نشو»درویز

 بهتر تو از اون خانواده ای تو 
ی

 «!دختر اون پدریواسه زندگ

 نیم دانم چقدر در انتظار وارد شدن ترنم رسم را روی کاغذ

ز زنگ خورد. گویسی را  خم کرده بودم که تلفن روی مت 

برداشتم صدایش توی گوشم پیچید: ساعت چند قرار 

 داری؟

 !مهم نیست _

 !صدات گرفته _

 ...نه شاید از تلفن باشه ... شاید _

ز بیتز ام را باال کشیدم و حتر   فکرش را نیم کردم با همی 
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 جمله ی ساده اش حمله ی اشکها به گونه هایم شدت

د د و گلویم آنطور سوز بگت   ...بگت 

 شاید جر ؟ _

 اینبار صدایش نه از پشت گویسی که از پشت رسم یم امد

 نیم خواستم برگردم همانطور گویسی را نزدیک گوشم نگه

 ...داشتم و گفتم: هیچ

  گرفت و روی دستگاه یموقتر گویسی را از دستم یم

 گذاشت هیچ رایه برای پنهان کردن صورتم پیدا نیم

 کردم. خسته از وضیع که در آن گرفتار بودم دستر به شالم

 کشیدم و بعد اشکهایم را از زیر چانه ام برداشتم

 انگشتهایش را روی کاغذ گذاشت و همانطور که به آن نگاه

 ی؟یم کرد گفت: پرسیدم ساعت چند قرار دار 

 ...کنسلش کردم _

؟ _ ز گریه یم کتز  از دوری نازنی 

 ... نه _

ز روشن شد  .گویسی ام زنگ خورد و اسم نازنی 

 ... خب انگار اونم دلش تنگ شده _

 من نیم خوام از زیر کار در برم ... من فقط یم خوام _

وع کردیم به یه نتیجه برسه و بدون  زودتر این کاری که رسی

 ...نیم شهاین ارتباط اعتمادش جلب 

 ...بلند شو بریم _

 کجا؟ _
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 !هوفز کشید و گفت: بریم استخر

 ...شما مهمان دارید _

هایی نوشت دوباره
ز ون کشید و چت   گویسی اش را از جیب بت 

 گویسی را توی جیبش گذاشت و گفت: حل شد؟

 ...الزم نیست واقعا _

 .. خانم _

 خانم بودن برای همه ی زن های دنیا همینقدر زیباست یا

 ن طرز خاص بیانش زوایا زیبایی از خانم بودن را به منآ

 نشان یم داد بلند شدم کیف ورزیسی ام را روی دوش

 ... گذاشتم و گفتم: ویل

 یی توجه به این ویل یی رسانجام من به سوی در رفت و

ی که از فضای کلینیک در ز  من پشت رسش آخرین چت 

ه و کیم متعجب سمیع زاده بود  .ذهنم ماند نگاه خت 

 نشستم یی حوصله بود و درک این یی 
ز  کنارش توی ماشی 

ز بار  نیازی به پرسیدن یا فکرکردن نداشت. اولی 
ی
 حوصلیک

ون از اتاق کارش او را بدون کت و پالتو  بود در فضایی بت 

 یم دیدم. به نظرم رسید نیمرخ جدی اش با آن یقه ی باز

 که به چشم زده بود چقدر جذاب
ی

 و عینک آفتایی بزرگ

 ... تاس

 نیم دانستم چطور رسحرف را باز کنم و ای کاش هایم به

 کاش دکتر هم حرف زدن را دوست»این ختم شده بود که 

ز را درسکوت هایش خالصه نیم  داشت و آنقدر همه چت 
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 تک رسفه ای کردم و به جای من او گفت: لطفا دیگه« کرد

د کارات گریه نکن  . هیچ وقت واسه پیشتی

 دیل تکیه دادم و یی کالم به روبه رووا رفته به پشتر صن

ه شدم. منتظر شنیدن ادامه ی حرفهایش بودم اما انگار  خت 

ز بود برگشتم نگاهش کردم کیم در  همه حرفش همی 

ز به  خودم جابجا شدم و در همان حال حرفهایی برای گفیر

 او مرتب کردم که تلفنش زنگ خود و کیم بعد صدایش

 ؟خشک و جدی توی گوشم پیچید: بله

 متاسفم بهت پیام داده بودم ... فکرکردم یم بیتز ... نه _

 من تا جایی رسوندمشون
ز ز یم رفیر  تنهام ... آ آها... داشیر

 .اگه دوست داری بمون بریم گردم ...

ز انداخت و  تماس قطع شد گویسی را روی کنسول ماشی 

 گفت: این سمیع زاده رو تو حساسه؟

 

 ه حرفهایی که برایهر بار شوک تازه ای وارد یم کرد هم

ز اماده کرده بودم از ذهنم پر کشید برگشتم نگاهش  گفیر

 کردم و گفتم: چرا باید حساس باشه؟

 چرا باید گزارش خروج من و تو رو به ترنم بده !و بهش _

 !بگه همراه متز 

 سمیع زاده گفته؟ _

 جز اون کیس ما رو دید؟ _

 االن ترنم خانم ناراحت شدن؟ _
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 ار ناهار رو درست ده دقیقه قبل ازنه از این که قر  _

 اومدنش کنسل کردم و منیسی م رو یم برم استخر تو

 !پوست خودش نیم گنجه

هایی که به
ز  عصتی بود اما دلیل عصبانیتش هیچکدام از چت 

 خاطرشان مرا توبیخ یم کرد نبود، از صبح که آمده بود این

 حالت کالفه را توی نگاه و رفتارش دیده بودم اما این که

 داشت عصبانیت هایش را یی هیچ انعطافز روی رس من

 آوار یم کرد قابل تحمل نبود سیع یم کردم خوددار باشم

 نه اشک بریزم و نه مثل او برافروخته باشم. با نفیس بلند به

 خودم مسلط شدم و گفتم: میشه بگید چرا با من دعوا یم

 ...کنید؟ من که گفتم کنسله

 را طرف شیشه ی در کههمانطور خونرسد کیم صورتش 

ز کشیده بود گرفت و گفت: بله گفتر ویل نشستر   پایی 

 ... اونجا داشتر گریه یم کردی

 جوایی برای این حرفش پیدا نیم کردم جز این که گریه

 دارد؟ تویی که حتر یادت نیست
 کردنم برای تو چه اهمیتر

ز دوست شده ام  .برای چه به استخر یم روم و چرا با نازنی 

 یم رسید برای شنیدن جوابم انتظار نیم کشد و من به نظر 

 هم فکر کردم سکوت عاقالنه ترین کاری ست که یم

 توانم تا رسیدن به مقصد انجام بدهم. رسم را به گویسی ام

ز را گرفتم، جواب نیم داد  .گرم کردم و چند بار شماره نازنی 

 حتما دیر رسیده بودم و او داخل رفته بود شنا برای او یک
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 ی    ح نبود ورزش حرفه ای اش بود و مدام سیع یم کردتفر 

ز شدم  رکورد جدید ثبت کند. یی خیال جواب دادن نازنی 

 دوباره برگشتم به سهراب نگاه کردم حرفز تا پشت لبهایم

ده اش همانجا ماند  .آمد و با دیدن چهره ی در هم فرسی

ز را متوقف کرد نگاهم به تابلوی مجموعه  باالخره ماشی 

 و آهسته گفتم: سیع یم کنم زود برگردم که ورزیسی ماند 

 .به قرارهای عرص برسم

 جوایی نداد. انگار باید حتما حرفز یم زد تا بتوانم پیاده شوم

 دوباره گفتم: شما هم زود برگردید فکر کنم به ناهار با ترنم

ز به این زودی  خانم برسید ببخشید ... اگر یم دونستم نازنی 

 .یم ره خودم یم اومدم

 ...حوصله رس چرخاند کیم نگاهم کرد و گفت: برویی 

ی بود که باید ز ه کشیدم یک چت   دستم را به سوی دستگت 

 همه حرفهایی که توی
ز  یم گفتم اما پیدایش نیم کردم بی 

 رسم یم چرخید گم یم شد و یم دانستم باز هم اگر لب باز

 کنم حرف یی ربط دیگری روی زبانم جاری یم شود

 .هدارآهسته گفتم: خدانگ

 .هوف بلندی کشید و گفت: خدانگهدار

 از رسم گذشت این همرایه چقدر خسته اش کرد. و چقدر

ز را باز کردم و با  مشتاق رفتنم شده با این فکر در ماشی 

 قدمهایی بلند به سوی مجتمع رفتم وقتر داشتم داخل یم

 رفتم نیم چرجز زدم هنوز همانجا بود و چهره اش پشت
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ز پنهان شده بودشیشه های دودی و ما  .ت ماشی 

 وارد رختکن شدم روی ییک از صندیل ها نشستم و سیع

 کردم به خودم روحیه بدهم اما محال بود با آن حال بتوانم

 خودم را آرام کنم. همانجا توی رختکن ماندم تا وقت

ز همصحبتر  ز را ببینم و فکر کردم برای همی   برگشت نازنی 

 !ه حرف را تحمل کرده امکوتاه این راه را آمده ام و این هم

هایی 
ز ز از اول جلوی چشمهایم آمد. همه چت   دوباره همه چت 

 که هیچ ربظ به رفتار دکتر نداشتند و فقط به این که من

 بهتر به او چنگ
ی

 برای رسیدن به یک زندگ
ی

 با بیچارگ

ین و ایک را از  زده بودم ربط داشتند. خاطرات مهری و شت 

 رجام از دیدار مهری که دیگرپیش چشمم گذراندم. امتناع ف

 داشت کالفه ام یم کرد و سهراب که نیم دانستم چطور

 اما انتظار داشتم مرحیم روی زخمهایم باشد نه زخیم

 عمیق تر ... نیم دانستم چطور باید از درستر رایه که در

 آن قدم یم زنم اطمینان پیدا کنم.هیچ کس نبود که همه

 گشاییم به هر آدیم فقطی این عقده ها را روی شانه اش ب

 ام را نشان بدهم و
ی

 یم توانستم بخش کوچیک از زندگ

 !همه اش را نه

ز آمد  .نیم دانم چقدر آنجا ماندم که باالخره نازنی 

 .چشمهایش رسخ بودو به خنده های زیبایش نیم آمد

 موهایش را توی حوله پیچیده بود و مرتب یم پرسید چرا

 یستر انگار! آقا سهرابنیومدی ؟ جر شده تو فکری خوب ن
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 کجاست؟ دعواتون شده ؟

ز از آیز که بودم کالفه ترم یم  سواالت پشت رس هم نازنی 

 کرد. لب باز کردم و با همان بغضز که توی گلویم نشسته

ز ... خییل تنهام  ... بود گفتم: من تنهام نازنی 

 این دروغ نبود؛ این شاید راست ترین حرفز بود که تا ان

ز   زده بودم، دست رسد و مرطوبش را روی گونه روز به نازنی 

 ام کشیدو گفت: گریه نکن عزیز دلم هیچم تنها نیستر من

؟  اینجام... چرا ناراحتر

 گره ای که توی سینه و گلویم افتاده بود به آن راحتر 

 گشوده نیم شد هوای خفه ی رختکن را توی ریه ام

 ...فرستادم و چشمم را دور سالن گرداندم

 ... صتی کن تا بیامصتی کن،  _

 رفت و کیم بعد مرتب و با صوریر آرایش شده برگشت

 کیفش را روی دوش انداخت و گفت: بریم؟

 رستکان دادم و دنبالش راه افتادم هوای آزاد محوطه که به

ز گفت: خییل رسد  صورتم خورد دوباره نفس گرفتم نازنی 

 ...شده ها ... چرا گریه یم کتز عزیزم

 مانطور که دنبال خودش یم کشانددستم را گرفت و ه

 .مهربانانه پشت دستم را نوازش کرد. این گریه اختیاری نبود

 این درد ناگهان به قلبم پا گذاشته بود با همه ی دردهایی 

 که تا آن روز تجربه کرده بودم فرق داشت آن احساس یی 

 پنایه و تنهایی را آن روز کیم بیشتر از همیشه درک کردم
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 . ای ایک را کرده بودو دلم عجیب هو 

ز اوردی؟ میاد ز گفت: ماشی  ون رفتم نازنی   از محوطه بت 

 دنبالت؟

 با این فکر که سهراب حاال مقابل ترنم نشسته و دارند ناهار

 یم خورند رسم را عقب دادم. لبخندی به رویم زد و

 گفت:من امروز تا تو رو خوبت نکنم ول کن نیستم... مگه

ز رو نشناختر  میشه عروس شهر ما اینجوری  باشه ... نازنی 

 ... که با چشمهای اشیک و این قیافه ی مظلوم میای جلو

 عینک آفتایی اش را برداشت و گفت: عه.... اون که

 ...شوهرته

 به رسعت دست کشیدم اشکهایم را پاک کردم و رد

ز پیاده شد ز را دنبال کردم. سهراب از ماشی   انگشتهای نازنی 

 دیگر کف دستهایم را توی صورتمو دست تکان داد چند بار 

ز گفت: بذار بدونه گریه کردی ... لوس کن  کشیدم نازنی 

 ...خودتو براش

 زودتر ازمن به سوی سهراب راه افتاد. نگاه سهراب به من و

ین زبایز   ز با شت  یس یم کرد نازنی  ز احوالتر  با نازنی 

مخصوص خودش گفت: که اینطور ... دوست منو اذیت 

 د استخر... نگفتید یم فرستیمیکنید 

 ابروهای سهراب باال رفت. آهسته نالیدم: شوجز یم کنه

ز جون  ...نازنی 

 خودش هم خندید و گفت: معلومه که شوجز یم کنم آقای
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ویل ش رو اذیت نمیکنه فرشته کوچولو به این جنتلمتز که 

 ... محض اطالعتون خانمتون دلش گرفته ... از من

ز یه فکری کنید براش اگر نیم   اومدید خودم بردهگفیر

 ...بودمش تفری    ح

سهراب گفت: خییل ممنون لطف دارید چشم حواسم 

 هست

 ...تفری    ح هم یم برم ... خویی محبوب

ه اش چشم دوختم و به جای  رس بلند کردم به نگاه خت 

 جواب رستکان دادم و دعا کردم تپش دیوانه وار قلبم

ز با نگایه  ام را آشکار نکند . نازنی 
 به هیجان درویز

 ... ساعتش گفت من برم دیگه دیرم شد

 سهراب دستش را به طرفم کشید نگاهم روی انگشتهای

 کشیده اش مکث کرد و او با لبخندی نیمبند روی لبش

 ...گفت: ما هم یم ریم که به همه سفارشات شما برسیم

ز خوشحال  . خندید و گفت: خوش باشید نازنی 

 .یم دیگه عزیزمسهراب ابروهایش را باال کشید و گفت: بر 

 دستم را میان دستش قرار دادم او همانطور که انگشتهایم را

ز گفت: ممنون که هواشو دارید دیگه د و به نازنی   یم فرسی

 ...خیالم راحته وقتر میاد استخر

ز لب زد: آدم کیف یم کنه از این عشقای خوشکل یم  نازنی 

 ...بینه .... من برم دیرم شد

 مجتمع یم رفت دست تکان همانطور که به سوی پارکینگ
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 ...داد و گفت: دیگه سفارش نکنما

ز که دور یم شد نگاه یم کرد و همچنان  هنوز به نازنی 

د سیع  انگشتان یخ زده ام را میان دست گرمش یم فرسی

ون بکشم که یک قدم به طرفم برداشت  کردم دستم را بت 

 ...و گفت: که اینطور ... که من اذیتت یم کنم

ز  _ ز چت   ...ی بهش نگفتممن همچی 

ی گفتر که فکر کرد آزارت دادم _ ز  .ویل یه چت 

 .بریم داره دیر میشه ... بیمارا یم رسن _

 کم کم باید در اون کلینیک رو تخته کنیم و بیافتیم _

ز خانم ... البته کار بدی هم نیست ها  ...دنبال نازنی 

 ... نگاهش روی گره ی انگشتهایمان رسخوشانه بود

ز اینطور رسشوقش آورده ؟ بعید نبودفکرکردم دیدن ن  ازنی 

 اون نشان داده بود زیبا پسند است با این فکر با غیظ سیع

ون بکشم در حایل  کردم انگشت هایم را از توی دستش بت 

 که قلبم ترجیح یم داد این تالش یی ثمر بماند ... مرا کیم

 به خودش نزدیک کرد و همانطور که قدمهای کوتایه به

ز ب  ریم داشت گفت: همونقدر که کارگردانسوی ماشی 

پیشگیت افتضاحه  !خویی هستر هتز

ز بریم ز دستم را رها کرد و گفت: بشی   . نزدیک ماشی 

ز را کوبیدم. سیع یم  روی صندیل جلو نشستم و در ماشی 

 کردم نگاهش نکنم اما تعللش وادارم کرد به طرفش بچرخم

ز را به حر   کت درو لبخند کمرنگ روی لبش را ببینم. ماشی 
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 آورد و دوباره پرسید: خب جر گفتر ؟

 من فقط یه حقیقت کوچیک درمورد خودم رو بهش _

 ...گفتم

 جر بود؟ _

 باید بگم؟ _

 ...اگر قراره من خوبش کنم صددرصد _

 .من از شما انتظاری ندارم _

ده _ ز خانم تو رو دست من ستر  ... ویل نازنی 

 ...ببینید دکتر  _

 ..سهراب باید یم گفتر  _

 ... الفه گفتم: سهرابک

 ...و حرفهایم یادم رفت دوباره زمزمه کردم: سهراب

 اینبار با صدای بلند خندیدو گفت: جان؟

 ناتوان از یادآوری حرفز که با آن شدت سیع در بیانش

 ... داشتم رسم را به زیر انداختم و گفتم: بهش گفتم تنهام

 ...خییل تنهام

 هستر واقعا؟ _

 ... نیم دونم _

 .ار بود دیگه گریه نکتز قر  _

م _  .االن که نیم خوام کارامو پیش بتی

 .ویل یم خوای از جواب دادن به من طفره بری _

 متاسفم معموال اینقدر زود اشکم در نمیاد اما امروز ، برام _
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 یه روز معمویل نبود . چرا نرفتر رس قرارت با ترنم؟

 با ییکشانه باال انداخت و با یی خیایل گفت: گفتم خانمم 

 ... دیگه نره گردش

 اگر جزیی 
 کاش یم دانست این جمله ی نوازش گونه حتر

 به تنهایی اش
ی

ی که به تازگ  از برنامه باشد برای دختر

اف کرده خطرناک تر از نیش مار سیم ست و یک  اعتر

 .راست زهرش را توی قلبش یم ریزد

 صادقانه گفتم: نیم رفتم بریم گشتم رسکارم . باید یم

 .به کارتون یم رسیدیدرفتید 

 ...اینم کار منه حواسم هست _

 جمله را چنان با عجله گفت انگار رازی را ناخواسته به زبان

 آورده باشد و بعد از ان سکوت بود و سکوت ... نزدییک

د و  کلینیک بودیم که دست کشید دکمه پخش را فرسی

ی بخوریم؟ ز  گفت: خب خانم وقت داریم بریم یه چت 

 م انداختم نزدیک چهار بود گفتم: نه زیاد تونگایه به ساعت

ایی واسه خوردن پیدا یم شه
ز  یه چت 

 .دفتر

ز خانم بمونه واسه شب _  . پس قولمون به نازنی 

ز سمیع  مرا جلوی کلینیک پیاده کرد و رفت زیر نگاه سنگی 

 زاده داخل رفتم و کیم بعد از پنجره دکتر را دیدم که دارد

 داخل که آمد باز هم چهره اشبا سمیع زاده حرف یم زند . 

ی ز  در هم کشیده بود مقابلش بلند شدم و گفتم: االن یه چت 

 ... میارم که
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 ...تو الزم نیست به اون بگو که بفهمه اینجا وظیفه ش چیه

خانه رفتم انتظار داشتم ز  به اتاقش رفت رسی    ع به سمت آشتر

ی درباره ی حرفهایشان بگوید اما ز  سمیع زاده بیاید و چت 

ی  ی که توی یخچال بود کیمختی ز  از او نشد از هر چت 

 توی ظرفهای کوچک ریختم با چند تکه نان بربری که از

 صبح مانده بود توی سیتز چیدم و به اتاقش رفتم . خورایک

ز یم چیدم که گفت: نشنیدی جر گفتم؟  ها را روی مت 

 ... شاید اون نگفته ! اینجوری آدیم نیست

ه اش را به صو   رتم دوخت و گفت: دیگهبرگشت نگاه خت 

 !تکرار نشه

 جر ؟

 کم کم بفهم که سمیع زاده هیچ ربظ به تو نداره، الزم

 !نیست وکیلش بیسی اونم مقابل من

 !اشتباه یم کتز آخه

ه نگاهم کرد و گفت: بتی اینا رو  .کیم خت 

ی بخور االن اگه بیمار بیاد دیگه بیکار نمییسی تا ز  یه چت 

 !شب

 ستورات گ تمام میشه؟روی صندیل نشست و گفت: د

 :لبخندی زدم و همانطور که لقمه ای آماده یم کردم، گفتم

 من که فقط یه منیسی ام چطور یم تونم دستور بدم؟

ی ز ز خودتم یه چت   لقمه را به طرفش گرفتم گفت: بشی 

 ... بخور
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 لقمه بعدی را برای خودم گرفتم و گفتم: من صبحانه

 . مفصل خوردم

 شاید ییک از دلچسب ترینآن عرصانه فوری رسپایی 

 غذاهایی بود که توی همه عمرم خوردم وقتر سیتز را

خانه برگردم گفت: یم دونم اینا ز  برمیداشتم که به آشتر

 کارای تو نیست و از اول اگر انجامش دادی از روی لطف

 ...بوده ممنون

ز یادآوری گرم شد. هر ز تشکر ساده و همی   قلبم با همی 

 دلم خودم آن کار را کرده بودمچند در آن ساعت که برای 

 دیگر به اندازه ی روزهای اول که بایداز روی وظیفه برایش

 .قهوه و چای یم بردم، به آن نیاز نداشتم

ز شکل عادی هر روزه را گرفت ز بیمار همه چت   با آمدن اولی 

 ساعات کند و کسالت بار را با خواندن کتاب استاد یط کردم

ز پیام داد   ...: بهتر شدی عزیزمتا وقتر که نازنی 

 .. سالم خوبم ... اما هنوز دلتنگ _

ون؟ _  رفتیدبت 

 ... نه باید یم رسید به کارش و منم تو خونه ام _

 تنها؟ _

 ... آره _

 خب من تا نیم ساعت دیگه کالسم تمام میشه، میام _

 ...پیشت

 انتظارش را نداشتم وا رفته چند بار دیگر پیامش را خواندم و
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 نکردم که بدهم. دوباره نوشت: آدرس روجوایی پیدا 

 .بفرست

 ای نوشتم و وحشت زده رسم را میان دستهایم«باشه»

ز فکری که به ذهنم رسید را انجام دادم  :گرفتم و بعد اولی 

ز میخواد بیاد پیشم  ..برای ایک نوشتم: نازنی 

 جوایی نرسید ناچار در آستانه در اتاق ایستادم و گفتم: وقت

 ... تمام شد

 نگایه به ساعت دیواری انداخت و رستکان داد. نگاهم نیم

 را از چشمهای اشیک پرس جوایز که مقابلش نشسته بود

 . گرفته و در را بستم

 ! توی پیامک نوشتم : مهمه

ی مزاحم وقت ز  جوایی نداد، یم دانستم از این که چت 

ار است و هیچ بهانه ای را نیم بخشد اما ز  بیمارانش شود بت 

ز دوباره نوشتم  . : درباره ی نازنی 

 باز هم جوایی نرسید و نوشتم: یم خواد بیاد پیشم ... آدرس

 .خونه یم خواد

م ایستاد با ز ون آمد مقابل مت   اینبار به جای پیام خودش بت 

 چهره ای برافروخته و گفت: چیکار داری یم کتز تو؟ کجا

 منو درگت  این موضوع
ی

 بیاد؟ هیچ یم فهیم ؟ تمام زندگ

 ... ش کنکردی. تمام

 چشمهای کشیده اش وقت عصبانیت گرد یم شدند و لحن

 آرامش دچار خیسی ظریف که تا آن وقت متوجه اش نشده
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ز امروز ز کوبید و گفت: همی   بودم ... کف دستش را روی مت 

 ...تمامش کن

د اهدافم  نباید گریه میکردم نباید حس یم کرد برای پیشتی

 م اما وقتر لباشک یم ریزم. باید به خودم مسلط یم بود

 .وا کردم و گفتم: چشم

 لبهایم خیس و زبانم شور شد. کالفه هوفز کشید روی

 پاشنه پا چرخید دستهایش را پشت رسش به هم قالب کرد

 و گفت: بیمار رو نگه داشتم اون تو و اومدم با تو چک و

 چونه یم زنم ... نیم دونم چطور به این حماقت تن دادم و

وع کرد  ... ماین بازی رو رسی

ز را باز کردم و  داخل اتاق رفت و من دوباره صفحه نازنی 

 یکبار پیام هایش را از اول خواندم و همه دلخویسی ام این

 بود که به جای کلمه ی آنالین، آخرین بازدیدش زیر

 ... اسمش نوشته شده

 از نیم ساعتر که گفته بود یک رب  ع مانده بود و حتما وقتر 

 ... درس را داشتکالسش تمام یم شد انتظار آ

ون آمد. برایم رسی تکان دادو رفت  چند دقیقه بعد بیمار بت 

ز گذاشت و  نگاهم پشت رس او بود که دسته کلیدی روی مت 

 ...گفت: آدرس رو برات پیامک یم کنم با آژانس برو

 کجا؟ _

ون کشید به  کیم نگاهم کرد بعد از توی جعبه دستمایل بت 

 ...ی خوددار بایسی طرفم گرفت و گفت: باید یاد بگت  
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 بلد بودم. من بلد بودم اشک نریزم فقط مقابل او که یم

 رسیدم قانونش را فراموش یم کردم. داد نیم زد و هیچ

ه که نگاهم یم کرد ز ترسنایک در وجودش نبود اما خت   چت 

 .. دردی عمیق قلبم را تکان یم داد

؟ اگر زودتر از من برسه؟  آهسته گفتم: اگر پیدا نکردم جر

 اگر االن حرکت کتز تا بخواد از اون رس شهر بیاد تو _

 رسیدی دور نیست خونه ! اون کارت رو دسته کلید رو به

 . نگهبان مجتمع نشون بده

 ... باشه _

 چند تا بیمار دیگه مونده ؟ _

 ... دوتا _

 به سوی پرونده ها چرخیدم و گفتم: االن پرونده شون رو

 ...درمیارم

 .یم کنمبیا برو خودم پیدا  _

 . نه من جاشو یم دونم _

 ...پرونده دو بیمار را به دستش دادم و گفتم: ببخشید

 لبخند کوچیک زد وگفت: مواظب خودت باش. رسیدی یه

 ... پیام بده بفهمم پیدا کردی

 جلوی در کلینیک منتظر رسیدن آژانس بودم که پیام داد: یه

ی برای پذیرایی با خودت بتی هیچر نیست اونجا
ز  !چت 

 خانه اش آپارتمایز مبله در یک مجتمع چند طبقه بود. نظم

 خاص دکتر در آن خانه هم دیده یم شد. هما نطور مثل
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 محل کارش، خانه را با تلفیقر از چیدمان سنتر و مدرن

 بهم ریخته نشان یم دادند
ی

 آراسته بود . کوسن های رنیک

 آنجا خییل هم خایل نیم ماند. خریدهایم را روی جزیره

ز گذا خانه رسک کشیدم. همه چت  ز  شتم و به داخل آشتر

 رسجای خودش بود در یخچال را باز کردم، آبمیوه ها را

 توی آن جا دادم و به سوی نشیمن رفتم تلویزیون را روشن

د. کیم از عطری که  بگت 
ی

 کردم تا خانه کیم بوی زندگ

 توی کیفم بود را توی فضا پاشیدم. مانتو ام را در اوردم توی

 اتاقها به جا رختر آویزان کردم مشخص بود زیاد ییک از 

 توی آن اتاق نیم خوابد. تخت دونفره مرتب بود. روی

 عسیل یک کتاب که با نگاه به کتابخانه یم شد جای خایل

 اش را دید. جلوی آینه اما دوتا برس مو بود که توی ییک از

 آنها یم شد موهای طالیی ترنم را دید. لبهایم به سوی کج

 . هیجان آمدن به خانه ی سهراب پر کشیدشد. 

 به سالن برگشتم. نیم دانستم دیگر باید چه کنم تا حضورم

خانه ز  از آشتر
ز قابل باور باشد. ظرفز  در آن خانه برای نازنی 

 آوردم، کیم تخمه توی آن ریختم و همراه یک لیوان آب

ز گذاشتم. پرده ها را کنار زدم. با این که رسدم نبود،  روی مت 

 اژ را روشن کردم. دوباره به گویسی ام نگاه کردم. ایکشوف

؟  نوشته بود: یعتز جر ؟ یم خواد بیاد کجا تو که نیستر

 ترجیح دادم وقتر بریم گردم جوابش را بدهم. نوشتم: حل

 .شد
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ز را باز کردم در جواب آدریس که برایش  صفحه نازنی 

 .فرستاده بودم نوشت: آمدم

 رسکشیدم اینبار در کمد را باز دوباره بلند شدم و به اتاق ها 

ی نبود. انگار جز ز  کردم. جز چند دست لباس مردانه چت 

ز دیگری از حضور ترنم نیم توانستم  همان چند تار مو چت 

 . پیدا کنم

ز رسید بوی دمنوش فضای خانه را پر کرده بود  وقتر نازنی 

 و به من آرامش یم داد. در را برایش باز کردم و با لبخند در

 کشیدم . توی گوشم گفت: تنهایی هنوز؟آغوشش  

 ... آره _

 شالش را برداشت در را بستم و نگاهش روی تصویر بزرگ

 صورت سهراب مکث کرد و گفت: همچینم تنها نیستر 

 ...پس

ز نیازی به تعارف نداشت. مانتو و شالش را روی مبل  نازنی 

 
ی

 انداخت و به تخمه ها ناخنک زد و گفت: مردم از گرسنیک

... 

ز االنظرف  ون کشیدم و گفتم: بشی   میوه را از یخچال بت 

 ...میام

 بیشتر از این نیم تونم بشینم روزایی که کالس دارم _

 اونم تئوری، روز مرگ منه ... پرتقایل برداشت و من خودم

 را لعنت یم کردم که چرا به جای کمِداتاق خواب، کابینت

 ... امها را به دنبال پیش دستر و چاقو زیر و رو نکرده 
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خونه ز ز با خنده گفت: خب معلوم شد همه کاره ی آشتر  نازنی 

 ...کیه

 خجالت زده موهایم را عقب زدم و گفتم: آخه مامان اینا

 ...چیدن. از اونوقت هم مهمان نداشتیم

 !الیه! تازه عروسمون رو _

 باالخره پیدایشان کردم پیش دستر و چاقو را مقابلش

، ن  وشیدیز گرم ریختم وگذاشتم و توی فنجان های چیتز

گفتم: ببخشید من هنوز شام آماده نکردم قراره سهراب 

 بیاره

... 

ین  که بافته بودم غرق لذت شدم مثل شت 
 و از این درویعز

 !وقتر که شال یم بافت

 فنجان ها را به نشیمن بردم گویسی را برداشتم و تند تایپ

 ...کردم :اومد... لطفا شام... ببخشید

 چشمهایشیم توانستم پوزخند
ی

 ش را تصور کنم و کالفیک

 . وقتر فکر میکرد است  بازی احمقانه ام شده

 ...جوابش زود رسید: خوش آمد... چشم... خواهش

ز در  خندیدم و گویسی را کناری گذاشتم تا به حرفهای نازنی 

 مورد استادش گوش کنم که ظاهرا از او خوشش آمده بود و

 واهرش شدیدایم خواست بیاید خواستگاری اش و شوهر خ

 مخالف بود چون استاد یکبار قبال ازدواج کرده و طالق

 .گرفته بود
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، گذر زمان را ز  با غرق شدن در خاطرات دانشگاه نازنی 

 احساس نکردم تا وقتر که صدای زنگ آمد. گفتم: حتما

 .سهرابه

ز که شال ز جمله و دیدن عکس العمل نازنی   و با همی 

 .را به یاد آوردم بلندش را روی رسش یم کشید موقعیتم

ز شالم  نیم نگایه به در خانه انداختم و مردد برای برداشیر

 .به سمت اتاق خواب راه افتادم

ز متعجب نگاهم کرد و گفت: کجا؟ نگو که یم خوای  نازنی 

 ...بری لباس بپویسی 

 چشمهایش یم خندید و یم توانستم تصور کنم چه در

 گهرسش یم گذرد خجالت زده گفتم: خب شاید ییک دی

 ...باشه

 صدای خنده ی بلندش توی خانه پیچید و مرا از آن که

 بودم درمانده تر کرد... انگار با دیدن حالم به شک افتاده بود

؟ نکنه یی وقت
 که پرسید: منتظر کس دیگه ای هستر

 اومدم؟

ده حتما باز یم کنم االن _  !نه نه... سهرابه کلیدش رو نتی

 به موهایم زدم و به سوی در 
ی

 رفتم. دوباره به خندهچنیک

 ... افتاد و در همان حال گفت: خجالتر بودنتو دوست دارم

 وقتر پشت در ایستاده بودم و خودم را برای رویارویی با

به کم جان به در خورد. در را  دکتر آماده یم کردم چند ضز
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ی باز کرده بود همانطور ز ز چت 
 باز کردم لبهایی که برای گفیر

 ابرویش باال رفت. مضطرببالتکلیف ماند. یک تای 

 ... موهایم را پشت گوشم فرستادم و گفتم: سالم ممنون

ز اینجاست ... دوستم که  ... نازنی 

 دستپاچه بودم با این حرفها بیشتر یم خواستم خودم را آرام

 کنم. و او یی این که نگاه از صورتم بردارد گفت: خوش

ز خانم ... رسش را تا نزدیک گوشم پای ز آورداومدن نازنی   ی 

 و گفت: ویل اگر همینطور ادامه بدی همه نقشه هات نقش

 .... برآب یم شه عزیزم

؟ _  جر

 یه کاری کن دوستت باور کنه دوستم داری و اذیتت نیم _

 .کنم

 ... اینا رو بدید به من _

م ... لبخند  سیع کردم ظرفهای غذا را از دستش بگت 

 ر کرد. صدایمرموزش افکارم را از آیز که بود بهم ریخته ت

 تپش های قلبم را از همه جای بدنم یم شنیدم و انعکاسش

 را در همه خانه .... کفشش را با دمپایی رو فریسی عوض

یس کرد و به ز احوالتر  کرد. از همان جلوی راهرو با نازنی 

خانه رفت غذاها را روی کانتر گذاشت و گفت ز  :سوی آشتر

 لباس عوض دیر رسیدم نه؟ خییل شلوغ بود ... ببخشید من

ی نزن عزیزم. میام ز  یم کنم بریم گردم ... دست به چت 

 ...کمک
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ون دادم و به نقطه ای  چشمیک زد و رفت .. نفسم را بت 

ز آهسته گفت: یی رودرواییس بگم؟ انگار ه شدم. نازنی   خت 

 هنوز باهاش تعارف داری آره؟ هنوز ازش خجالت یم

؟ ازدواجتون سنتر بود؟  کیسی

.. خب به فامییل دور داشتیم ... مامانش آ..آره ... آره .  _

 منو

 ... یه جا دید و

 دروغ یم گه، من عاشقش شدم به مامانم گفتم یا _

 ... محبوب یا هیچیک

ز با صدای بلند خندید و گفت: آخه این که خجالت  نازنی 

 نداره دختر خوب ... دلم سوخت یه لحظه فکر کردم سنتر 

 ... بوده ازدواجت

 ... نه نبود آیه کشیدم و گفتم: 

،  که تو هم منو دوست داشتر
ی

 سهراب گفت: بد نیست بیک

 ...فکرنکنه به زور اوردنت پای سفره عقد

ه توی چشمهایش لب زدم: دوستش دارم  ...خت 

ز   دوباره گوشه ی لبش رفت باال و در همان حال آستی 

تش را باال زد و گفت: نیم دونستم جر دوست دارید  تیرسی

ز خانم  .نازنی 

 وی ظرفهای رسامییک سفید ریخت و با وسایلغذا را ت

ز رساغ رسویسکیم که داشتیم ت ز کرد. وقتر نازنی   زئی 

 ... بهداشتر را گرفت و رفت گفت: خودتو جمع و جور کن
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 چرا اینقدر وارفته ای؟ وقتر داشتر نقشه یم کشیدی باید

ز و  یم کیز
ی

 یم دونستر زن و شوهر تو یه خونه زندگ

ز که ازدواج کردن ... احتماال همدیگه رو دوس ت داشیر

 نقشتو

 !خوب بازی کن

؟ _  تو داری بازی یم کتز

 یعتز فکر میکتز واقعا عاشقت شدم و مامانمو یم فرستم _

 خواستگاریت؟ با دوهمرسی مشکیل نداری احیانا؟

ز فکری نکردم  با غیظ نگاهم را از او گرفتم و گفتم: چنی 

. فکر نکنم الزم باشه  ...فقط خییل طبییع هستر

ین شکل انجامش یم _  من یا کاری رو نیم کنم یا به بهتر

 ... دم . یه دیس بده به من

 دیس را به دستش دادم و او با شیطنت گفت: ویل پیشنهادم

 .اینه اول کدبانو شو بعد به ازدواج فکر کن

شانه باال انداختم وگفتم: هیچ وقت فرصت نشد همیشه 

 سه

 دن وقت نکردم یادنفر بودن که هر جر خواستم مهیا کر 

م  .بگت 

 !سیندرال _

 .بعید یم دونم به اون خوش شانیس باشم _

 ...ویل به همون خوشکیل _

 رس که بلند کردم مشغول جابه جایی ظرف ساالد بود شاید
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ز آمد و وقت  نزد. نازنی 
 اشتباه شنیده بودم و او اصال حرفز

ز دیگری بگویم. روی ییک از صندیل ها نشست و  نشد چت 

ز گفت:   .چه اشتها برانگت 

 یی حدی که کمتر در او رساغ داشتم
 و سهراب با مهربایز

 . گفت: بفرمایید

********** 

 رفته بود. من ماندم و سهراب و ظرفهایی که روی
ز  نازنی 

ز بعد از غذا، عذرخوایه کرده بود ز رها شده بودند . نازنی   مت 

 .و یم گفت همرس خواهرش زنگ زده که زود برگردد

یهو من متف  !کر به سهراب گفتم: داداشت آدم سختگت 

 خونرسد شانه باال انداخت و گفت: بعید نیست، این تو

 !خونمونه

 ... ویل تو _

؟ _  از کجا یم دویز

 ... نیم دونم _

ز های لباسم را باال کشیدم و ظرفها را بلند کردم که  آستی 

 .توی سینک بگذارم. روی مبل مقابل تلویزیون نشست

 د همانطور که به گویسی اش نگاه یمپاهایش را کشی

 ... کردگفت: تلفنت

 کیه؟ _

 ...فرجام _

 نگایه به ساعت انداختم و دوباره به او که با اخم ظریقز 
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 روی پیشایز به گویسی اش نگاه یم کردوقتر سکوتم

 طوالیز شد گفت:چرا جواب نیم دی ! حتما کار واجب داره

... 

 ... نه واجب نیست _

 جب نیست این وقت شب زنگ نیمواسه کاری که وا _

 ...زنن

 ... خب بعد جواب یم دم _

 :بشقاب ها را توی سینک ریخته بودم که دوباره گفت

 .تلفنت

 کالفه برگشتم و باز همان سوال تکراری را پرسیدم و او

 .گفت: مامان

 !دوباره نگاهم به ساعت دوخته شد و گفتم: دیر شده

 !واسه کدوم مامان یا فرجام؟ _

 :را جواب دادم صدای نگران مهری توی گوشم پیچیدتلفن 

 !کجایی محبوبه

... کارم تو کلینیک طول کشید _ ز  ...من چت 

 چرا تلفنت رو جواب نیم دادی؟ _

 . کارم زیاد بود _

 ... زود بیا خونه، دیر وقته _

 زمزمه های ایک را یم شنیدم حتما او باعث شده بود مهری

 گفتم: متوجه تماسهاشونزنگ بزند. تماس را قطع کردم و  

 ...نشدم



 

411 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 گویسی اش را روی مبل پرت کرد وهمانطور که بلند یم شد

 !گفت: آماده شو برسونمت

 ... به سوی اتاق یم رفت گفتم: خودم یم رم. آژانس

 برگشت کیم یی حرف نگاهم کرد بعد به ساعت نگاه کرد

 و گفت: االن میام ... با اون تماس های یر در یر مشکوک

ز باشم که یم ری خونهنیم تو   !نم مطمی 

 ...اونجوری که شما فکر میکنید نیست _

 :صدایش شبیه فریادی خفه از توی اتاق به گوشم یم رسید

 . من درمورد ارتباطات تو فکر نیم کنم

 نگایه به ظرفها انداختم و گفتم: اینجا رو جمع و جور

 نکنیم؟

ز کنه _  ... فردا ییک رو یم فرستم تمت 

ون آمد مقابل آینه دستر به لباس پوشیده  و مرتب بت 

ون  موهایش کشید و چراغ ها را خاموش کرد زودتر از او بت 

 ... رفتم و دسته کلیدی که برداشته بودم را به دستش دادم

 در را که قفل یم کرد گفت: فکرمیکتز بازم اینطور رسزده

 بخواد بیاد؟

 دید که شانه باال انداختم و گفتم: نیم دونم ... امروز چون

 .من ناراحتم اومد

ز هم همینقدر مهربون بود _  ... یادمه نگی 

 .کاش یم شد اونم ببینیم _

 . جوری که تو داری پیش یم ری بعید نیست _
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ز رفتیم دو پله از من جلوتر  به جای آسانسور از پله ها پایی 

 بود و قدمهایش را آرام بریم داشت توی پاگرد برگشت

 در موردکیم نگاهم کرد و گفت: قر 
ی

 اره به مادرت جر بیک

 این غیبت ها؟

 به تو اعتماد داره، اومد فضای کار رو از نزدیک دید و با _

 خانم مجد آشنا شد. یم گم که کلینیک بودم جلسه داشتیم

ی ز ز چت   .یا چنی 

 اگر به من اعتماد داره پس حواست باشه که خدشه دار _

 .نشه ... االن مسئولیت من بیشتر از قبل شد

 .کان دادم و گفتم: حواسم هسترست

 دوباره به راهش ادامه داد. از جلوی نگهبایز عبور کردیم

ز رو بیارم راهش را ون تا من برم ماشی   آهسته گفت: برو بت 

ون رفتم دستهایم را توی  به سوی پارکینگ کج کرد بت 

ه ام که برای رسمای شب مناسب نبود فرو ز  جیب مانتو پایت 

 کردم. اتفاقات روز مثل ستاره ایکردم و به آسمان نگاه  

دنباله دار توی سیایه شب یم درخشیدند... و لبخندم 

 پایدار

 تر از آن بود که گریه های دیوانه وار آن روز باعث تزلزلش

 شود ... نفس عمیقر کشیدم و به خودم گفتم: دیگه اینقدر

 ...بیخود گریه نکن ... تو قوی هستر 

ین که از جمله ای که گفتم به یاد ایک  افتادم به یاد شت 

 مامان یم گفت قوی است و به یاد خود مامان که برخالف
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 ظاهر شکننده ش سخت مانده بود در مقابل همه آسیب

 .هایی که روح و روانش را به هم یم ریختند

 باالخره آمد مقابل پایم توقف کرد روی صندیل جلو نشستم

 !و او گفت: داره زمستون میشه

 . آره _

 صورت یخ زده ام انداخت و گفت: چه خوب که نگایه به

 .یم دویز 

یس بود  .خندیدم و گفتم: امروز خییل روز پر استر

 رسی تکان داد و گفت: امشب همه فکراتو کن؛ اگر نیم

 تویز وقت هست واسه تمام کردنش ویل اگر خواستر ادامه

 .بدی باید بتویز به خودت مسلط بایسی 

 ... بودم اما یم تونمآره یم دونم امروز اصال خوب ن _

 گردنم را صاف کردم با اراده گفتم: یم تونم و انجامش میدم

. 

 جوایی به حرفم نداد. انگار توی فکر فرو رفته بود. تمام

 مست  سکوت کرده بود. نییم از صورتش توی تارییک فرو

 رفته و خشونتر عجیب روی اجزای صورتش نقش بسته

 ...ار مهیم نداشتمبود. به پیام استاد نگاه کردم : ک

منده بودم نوشتم  : از این که جوابش را نداده بودم رسی

 . ببخشید جلوی مامان اینا نیم شد جواب بدم

 و اینبار او بود که جوایی به پیام من نداد و دچار این

 اضطرابم کرد که دلخور شده باشد و برای همیشه قیدمان را
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 .بزند

 ب خداحافظز ام رادر خانه پیاده ام کرد و یی این که جوا

 .بدهد رفت

******** 

 .این همه شادی در فضای خانه مان قابل تصور نبود

ین، شایل که بافته بود را هدیه داده بودو حاال داشت با  شت 

 خندید نخ های ابریشیم و قالب رو مبیل یم بافت و مدام می

 حتما پشت این بافت ها هم رازی بود که هر چند

ی که با ز  فته بود را از خودش دور یم کرددقیقه یکبار چت 

 نگاهش یم کرد و دوباره با لبخند آن را روی پایش یم

ز ادامه یم داد. مهری آرام بود، مثل ایک و  انداخت و به بافیر

ین رسخوشانه نیم خندید. اما خودش را هم توی  شت 

 اتاقش زندایز نکرده بود و کناربقیه نشسته و همانطور که

 ون نگاه یم کرد. روی دسته یتخمه یم شکست به تلویزی

 مبل ایک نشستم و گفتم: قشنگه؟

 یی این که نگاهش را از صورت شخصیت اصیل رسیال

 ...بردارد گفت: خییل بیا

 دستر که تخمه ها را در آن نگه داشته بودرا به طرفم

 گرفت. چند دانه از کف دستش برداشتم و گفتم: اومدم

 .باهاتون یه حرفز بزنم

ز   !آنها گرداندم ایک گفت: بذار بعد از رسیالنگاهم را بی 

 .آخراشه
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 به من اعتماد دارین؟ _

 ... بیشتر از چشمام _

ین گفت و مهربان نگاهم کرد. عینک ظریفش را  این را شت 

 از روی چشم برداشت تا بدانم که دیگر نیم بافد و همه

ه به تلویزیون  توجه اش به من است . ایک اما همانطور خت 

 ...گفت: اصال

 لحن یی خیالش به خنده ام انداخت به طرف مهری رس

 ...چرخاندم و او گفت: نشون دادی قابل اعتماد هستر 

 ... و ایک توی حرفش پرید: مامانت پوریا رو فاکتور گرفته

؟ _  ایک میشه یادآوری نکتز

 ...میشه گلم میشه _

 من دارم با دکتر همکاری یم کنم واسه این که ... واسه _

 ...نش به خانواده برادرشنزدیک شد

ی بگو که ندونیم ... مثال بگو اون شب جلسه ی _ ز  یه چت 

 کاریتون تو کلینیک چرا طول کشید؟

 همان شب هم از نگاه هر سه فهمیده بودم باور نکرده اند

 ... اما بعد از آن روز سخت حوصله توضیح دادن نداشتم

ی  ن رساندماز کنار ایک بلند شدم با چند قدم خودم را به شت 

 !کنارش نشستم و گفتم: رفته بودم خونه دکتر 

ین به طرفم چرخید و متعجب نگاهم کرد. ایک گفت  :شت 

 خب؟

 .مهری عادت نداشت به آن زودی عکس العمل نشان بدهد
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 منتظر بودخودم ادامه بدهم و من هم زیاد منتظرشان

اژ پایایز رسیال را قطع کرد و  نگذاشتم ... ایک صدای تیتر

 مجبور نبودم بلندتر از حد معمول حرف بزنم آهستهدیگر 

ز خییل ناگهایز گفت یم خواد بیاد پیشم  .. گفتم: نازنی 

 .مجبور شدم برم و وقتر رفت اومدم خونه. دکتر منو رسوند

ین نشان دادم  با دست کشیدن روی بافت ظریف شت 

 حرفهایم تمام شده. مهری گفت: به نظرت دکتر قابل

 اعتماده ؟

 .رم هستبه نظ _

ین گفت: تو دوستش داری؟  شت 

 . نه خاله! اون نامزد داره _

 خندیدم و ایک گفت: اگر دوستش نداری چرا یم خندی؟

 !وا ایک _

 من نیم خوام موعظه کنم محبوب! تو آدیم، عقل داری، _

 حتر اگر به نظر من عقلت نرسه ویل خودت اینطور فکر

 رو یم نیم کتز و آخرش اون کاری که میدویز درسته

 کتز ... حاال تو این موضوع که دیگه حرف عقل نیست و

 ...یه جورایی دلیه

 ...ایک _

 جبهه نگت  از اون نظر نیم گم، خب کار احساسیه، _

 احساست گفته به این آدم فارغ از زن یا مرد بودنش کمک

 کن. خوب شد اینطوری؟
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 ...آره خوب شد _

 ! ویل خب واقعیت اینه که طرف مرده _

 از این که دوباره به حرف خودش برگشته بود خسته

 نگاهش کردم. خییل جدی ادامه داد: و شوجز بردار نیست

 ! این نزدییک

 به سمت مهری چرخید و گفت: نظر تو چیه مهری؟ اشتباه

 یم گم؟

 مهری رستکان داد وگفت: نظر منم همینه احساست درگت  

 ... میشه ! این مرد به قول خودت نامزد داره

ین های دیگری فکر یم کرد: نامزد شت  ز  برخالف آنها به چت 

ز طرف مهم نیست، حتما نامزدیش قبل از این  داشیر

 ... فداکاری های محبوب بوده

_  
ی

؟ زندگ  میشه رس بچه رو از این مزخرفات پر نکتز

 . واقعیشه، فیلم هندی نیست

 واقعیه یم گم حواسش باشه. مردا محبت رو _
ی

 چون زندگ

ز قدر کیس  که دوستشون داره رو یم دونن. اگر  یم بییز

 نامزدش خوب بود مجبور نیم شد از محبوبه کمک بخواد

 مگه نه مهری؟ ...

 من هیچر نیم دونم جز این که این کار نیم تونه خییل _

 یی اشکال باشه. درسته من اونجا بودم از نزدیک با

میه و مشخص بود  خواهرش آشنا شدم و فهمیدم آدم محتر

ز اما ما این آدم رو نیم شناسیماز یه خانواد  !ه با اصالیر
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ین به طرفداری از من گفت: همه آدمایی که باهاشون  شت 

 آشنا شدیم رو یم شناختیم؟

 ایک با همان لحتز که عمدا یم خواست اعصاب خرد کن

باشد گفت: نه جووونم؛ آخه اونا واسه کار بودن حاال 

 بگذریم

 !که تو به کارت هم احساس داری

ین ل  بهایش را به سویی کج کرد و گفت: االن حرف منشت 

 ... نیست

 چون حرف تو نیست و حرف محبوبه ست داریم اینقدر _

 جدی حرف یم زنیم پس لطف کن گند نزن به ذهنیات

 !بچه

 . من بچه نیستم ایک _

 بچه بودی که یم زدم تو دهنت یم گفتم نکن! اما االن _

م تو همینجو   ریشم کیل جلونیستر نیم تونم جلوتو بگت 

 .رفتر 

 تو کمکم کردی؛ اگر اشتباه بود چرا کردی؟ _

 من نیم کردم یه طور افتضاح تر یم رفتر جلو ... رست _

 پر شده از دکتر و مریضیش. من برعکس خاله ی مهربونت،

 نیم گم دوستش داری. نیم گم طرف عاشقت یم شه فقط

 نیم گم عاقل باش ... عاشق نشو ... بفهم گ هستر و او 

 کیه. به موقع خودتو از هر ماجرایی توش هستر بکش

ون و روی هیچ آدیم حساب نکن. بقیه ش به مامانت  بت 
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 مربوطه

 مهری کیم به هر سه مان نگاه کرد و گفت: یم دونم ما

؛ درک ی نذاشتیم که تو بتویز بهش افتخار کتز ز  هیچ چت 

 .یم کنم دنبال یه بعد انسایز از خودت هستر ... اما نگرانتم

 منم مثل ایک هر کمیک بتونم یم کنم تا با خودت حس

. اما نظر خویی به این ماجرا ندارم
ی داشته بایسی  . بهتر

ین عینکش را به  همه سکوت کردیم شت 
 برای لحظایر

ی نیست که ز  چشم زد قالبش را برداشت و گفت: عشق چت 

ی کنیم ... ما فقط یم تونیم یه گوشه  ما ازش جلوگت 

 نیم و دعا کنیم برای محبوب قشنگتر از مابشینیم و نگاه ک

 باشه ... من اینا رو دارم یم بافم واسه خودم واسه خونه م

... 

ی ببافم ... شبیهش رو ز  خییل وقته نخواستم واسه خودم چت 

 برای تو یم بافم محبوب ... روی مبل که بذاری خییل

 قشنگ یم شه . مهم نیست بایک اما تو حق یکبار عاشق

 ... ی. از حقت استفاده کنشدن رو دار 

 ایک هوفز کشید و دوباره صدای تلویزیون را به شکل معنا

ین شانه باال انداخت و گفت: من برات  داری زیاد کرد. شت 

 ... دعا میکنم

ه ماند به نظر یم رسید دیگرحرفز   نگاهم روی مهری خت 

ز را به عهده خودم گذاشته ز ندارد این که همه چت 
 برای گفیر

 .ترسناک به نظر یم رسید بودند کیم
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 با افکاری آشفته به اتاقم رفتم گویسی ام را برداشتم. اسم

 دکتر مجد را لمس کردم و با لبخندی که روی لبم نشسته

 بود اسمش را به سهراب تغیت  دادم چند بار زیر لب اسمش

 را زمزمه کردم و بعد صفحه پیامش را باز کردم کیم به

 .سالمتصویرش نگاه کردم و نوشتم: 

ز گذاشتم وبه  سالمم یی جواب ماند ناامید گویسی را روی مت 

ین که عجیب  حرفهای ایک و مهری و امیدواری های شت 

به دلم نشسته بودند،فکرکردم. چشمهایم را بستم و دوباره 

 او

 را تصور کردم خواسته بود سهراب صدایش کنم و این از

 لینیکنقش فراتر رفته بود. این مجوز را وقتر که توی ک

 محبوبه صدایم زد گرفتم هر چند که توی آن دوروزی که

 گذشته بود هنوز جرات این کار را پیدا نکرده بودم اما

ز بود یتز اسمش مدام زیر زبانم بود و شاید برای همی   شت 

 .که نیم توانستم حرفهای ایک را انکار کنم

 لرزش کوتاه موبایل نشان یم داد پیایم دریافت کرده ام

 ... برداشتم نوشته بود: سالم گویسی را 

 به نقطه های بعد از سالمش لبخند زدم و نوشتم: شما هم

 فردا میایید استخر؟

 منم اون تو راه یم دن؟ _

 !استیکر خنده فرستادم و گفتم: منظورم برای دیدن نازنینه

 نیم شه جای دیگه ای باهاش قرار بذارم؟ _
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 شما بذارید؟ _

ز هم _  دیگه رو ببینیم چه فرفر دارهاگر قراره من و نازنی 

ه  .کجا؟ جایی جز استخر باشه وقت واسه دیدن بیشتر

 .باشه _

 .اینبار نوبت او بود که بخندد. نوشتم: شب بخت  

 پیامش خییل زود رسید: فردا احتماال با ترنم باشم. اگر نبودم

 .ختی یم دم .شب بخت  

 .فردا جمعه ی لعنتر بود که به کلینیک هم نیم رفتم

ز گذاشتم و پتو را روی رسم کشیدمدوب  اره گویسی را روی مت 

 . و به حال مزخرفز که داشتم لعنت فرستادم

************ 

 صبح شنبه ساعت هشت و نیم توی کلینیک بودم هنوز

ون آمدم سمیع ش گذاشتم و بت  ز  نیامده بود گلها را روی مت 

ی نبود  .زاده چای دم نکرده بود و از خودش هم ختی

خانه بههمانطور ک ز  ه چای آماده یم کردم از پنجره آشتر

 حیاط نگاه کردم آفتایی که به نظرم برای نیمه ی آذر زیادی

 بود روی حیاط پهن شده بود و اشعه اش به شیشه یم

ی نداد. دری    غ از یک پیام کوتاه و  ختی
 خورد. روز قبل دکتر

 این نشان یم داد روزش را با ترنم گذرانده قوری را روی

 ستگاه چای ساز گذاشتم و یی هدف در یخچالصفحه ی د

 را باز کردم مییل به صبحانه نداشتم . بستمش و همانجا

 روی صندیل نشستم چرا اینقدر زود آمده بودم؟ دستهایم را
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 روی سینه به هم قالب کردم حدس یم زدم تا چنددقیقه

ز را دستمال  دیگر سمیع زاده با نان گرم از راه برسد. روی مت 

 فکر کردم شاید بهتر بود دیرتر یم آمدم تا سمیعکشیدم و 

ین وعده غذایی اش بود
 زاده صبحانه اش که ظاهرا مهمتر

 .را به تنهایی ضف کند

 بلند شدم یک لیوان برداشتم و آن را پر از چای کردم در

 حال استشمام عطر چای به گویسی ام نگاه کردم . گویسی 

 ی بود کههمیشه سوت و کورم پر از پیام های صبح بخت  

ز دریافت یم کردم  .به لطف گروه های دوستانه ی نازنی 

 همه را ییک ییک نگاه کردم و بعد روی گرویه که دوستان

 : خاصش را در آن داشت مکث کردم: ییک نوشته بود

 ...تولدش مبارک

ز را یم  کیم پیامها را زیر و رو کردم تا فهمیدم تولد نگی 

 : سالم صبح بخت  گویند رس شوق آمدم و من هم نوشتم 

 تولد داریم؟

 !کیس نوشت: اونم چه تولدی

ی یم گشتم که بتوانم از آن تولد ز  توی ذهنم به دنبال چت 

 استفاده کنم فکرم خوب کار نیم کرد اما یم دانستم حتما

 یم شود. نوشتم: کجا مهمانیم؟

ز را باز کردم و نوشتم: نگفته  جوایی نیامد. صفحه چت نازنی 

ز ج  .ون خییل دوست دارم ببینمشبودی تولد نگی 

 آخرین بازدیدش مربوط به یازده شب قبل بود. سمیع زاده
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 .داخل آمد و گفت: اینجایی 

 حدسم درست بود نان خریده بود و آش. دستش را باال

 ... گرفت و گفت: شله قلمکاره

ز ذوق زده بودم با خنده گفتم: دوست  هنوز از ختی تولد نگی 

 ... دارم

 !وشحایل ها محبوبهسمیع زاده گفت: خ

ز االن فهمیدم ... داشتم _  تولد ییک از دوستامه همی 

دم که شما اومدین ز  ...باهاشون حرف مت 

 دست کشیدم کاسه بردارم. کاسه ها را برداشتم ودستم را

ی خرایسی عمیق روی دستم انداخت ز  کشیدم و همزمان چت 

 جیغ کوتایه کشیدم و کاسه ها از دستم رها شدند ... سمیع

 ه جلو آمد و گفت: جر شد؟ رس بلندکرد و گفت: ای وایزاد

 چاقو رو گ اونجا گذاشت؟ ...

 دیدن خویز که از ساعد دستم تا روی انگشتها جاری یم

 . شد باعث ضعفم شده بود نالیدم: خودم

 ... این چه کاریه آخه دختر خوب _

 خم شدم تا خرده شیشه ها را جمع کنم سمیع زاده کنارم

 ت: کاری به اینا نداشته باش خودتو زخیم یمزانو زد و گف

 ... کتز باز

ه اش  سایه سهراب را جلوی در احساس کردم. نگاه خت 

ده بود و چشم  داشت ذوبم یم کرد. لبهایش را به هم فرسی

ه ی او متوجه نزدییک  برنیم داشت و حاال تازه از نگاه خت 
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 بیش از حد سمیع زاده یم شدم آب دهانم را فرو دادم و

 ... تم: سالمگف

 سمیع زاده با خنده گفت: علیک سالم دختر خوب... خرد

 ...کردیز بدم خدمتتون

 سهراب پوزخندی زد و از جلوی در دور شد. دست دیگرم را

دم و آهسته گفتم: دکتر بود  ... روی زخمم فرسی

 
ی

 ... جا خورد بلند شد وگفت: چرا زودتر نیم گ

خانه ایستاد رسگ کشید و گ ز  فت: نیست کهجلوی در آشتر

... 

 ... رفت اتاقش _

 صدای در نیومد...دست تو رو چیکار کنم همینطور داره _

 ... خون یم ریزه

 ... مهم نیست _

 دستم را زیر آب رسد گرفتم سوزشش بیشتر شد دردی که

ه ی  از درد نگاه خت 
 در پوستم و استخوانم یم پیچید بیشتر

 ا دیده باشد اماسهراب نبود ... بعید یم دانستم زخم دستم ر 

سد چه اتفافر افتاده سمیع زاده  انتظارم این بود القل بتر

 جعبه کمک های اولیه را باز کرد و گفت: بیا ضدعفویز کنم

 ... و ببندم

 تلفنم زنگ خورد نگاه کردم اسم سهراب روی صفحه

 چشمک یم زد دستمایل از دست سمیع زاده گرفتم و

دم گفتم:   االن بریم گردم همانطور که روی زخم یم فرسی
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... 

ون رفتم و توی خانه بت  ز  تماس را وصل کردم و از آشتر

 !گویسی گفتم: جانم

پیدا کنم و _  اگه خییل عالقه مندی یک نفر رو برای دفتر

خونه بمون ز  ...تو توی آشتر

 ... من _

 حتر مهلت نداده بود حرفز بزنم.تماس قطع شد دستمال

 دم کاررسخ شده بود روی صندیل نشستم تا ضعف شدی

 دستم ندهد. لیست بیماران را چک کردم، پرونده اول را

ون کشیدم رد خون روی پوشه جا خوش کرد ... کالفه  بت 

دم بعد ون کشیدم و روی زخم فرسی  چند برگ دستمال بت 

 سمیع زاده را صدا زدم و گفتم: لطفا این پرونده رو بده به

 ...دکتر تا یه فکری واسه این کنم

 حال مقابلش ظاهر شوم. سمیع زاده نیم خواستم با آن

به به در زد و داخل رفت  مطیع پرونده را گرفت چند ضز

ز بار شنیدم: فکرکنم کم کم  را برای اولی 
 صدای فریاد دکتر

 باید بفهمید اینجا گ چه مسئولیتر داره ... پرونده بیمارهای

 من نباید همینطوری دست به دست بشه ... همه تو این

ن ... گ به شماخراب شده برای خ  ودشون تصمیم یم گت 

 گفت پرونده بیارید؟ چرا مسئولیت پذیرتون تا این حد پایینه

 ؟

 ترسیده بودم این که آن آدم خوددار اینطور فریاد یم کشید
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 اصال نشانه خویی نبود. سمیع زاده را توی دردرس انداخته

 بودم و حاال حتر شهامت نداشتم بروم حرفز بزنم تا از آن

  که در ان گرفتار شده نجات پیدا کند ... به ساعتبرزجز 

 نگاه کردم و دعا کردم آمدن بیمارش باعث شود دست از

 این فریادها بردارد و سمیع زاده بیچاره را به حال خودش

 رها کند که گفت: اخراجید آقا... وقت ناهار بمونید به

 کنم
ی

 .حسابتون رسیدگ

دم و به طرف اتاق  ش راه افتادم در بازدستمالها را کیم فرسی

 بود همانجا جلوی درایستادم کیم به صورت برافروخته اش

 ...نگاه کردم و گفتم: ببخشید ... تقصت  من بود

ز کوبید و گفت د دستش را روی مت   :لبهایش را روی هم فرسی

 ...پس شما هم اخراجید

... من دستم زخم شد ترسیدم رد خون روی _  آقای دکتر

ز پرونده بیمار بمونه ب  ... خاطر همی 

 انگار تازه متوجه دستم شد ابروهایش را کیم بیشتر در هم

 کشید. صدایش کیم مالیم تر از قبل شد: جر شده؟

ز مهیم نیست فقط ... خواستم بدونید آقای سمیع  _ چت 

 زاده

ز  ی نداشیر  ...تقصت 

 نیم نگایه به سمیع زاده که صورتش رسخ شده بود و

 را تحمل کردهمشخص بود به زحمت حرفهای دکتر 

 ... انداختم و گفتم: متاسفم آقای سمیع زاده
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 ...رستکان داد. دکتر گفت: بفرمایید رسکارتون آقا

ون دادو ون رفت. نفسش را بت   سمیع زاده یی حرف بت 

 گفت: چه بالیی رس خودت اوردی؟

 ... خواستم کاسه بردارم که _

 این قدر صبحانه خوردن بااین آدم مهمه؟ از یه روزشم _

ز  ی بخوری؟ بیا بشی  ز  خونه یه چت 
 ...نمیگذری؟ نیم تویز

 حتر دعوت به نشستنش هم با ترسی بود روی مبیل نشستم

 و گفتم: اون وقتر که رسیدی داشت خرده شیشه ها رو

 ...جمع یم کرد

 کنارم روی مبل نشست و گفت: بده ببینم... اینقدر همه

 ... کارای این آدم رو توجیه نکن ... مجبورم نکن که

ز انداخته بود و آن اخم  برگشتم نگاهش کردم رسش را پایی 

 غلیظ هنوز نشسته بود وسط پیشایز اش، نیم رخش

 ام دیده
ی

 تماشایی ترین تصویری بود که در همه زندگ

ین تماس به زخم دستمال هایی   بودم. سیع یم کرد با کمتر

 که یی توجه روی دستم گذاشته بودم را بردارد دردی خفیف

 دستمال ها روی خون اطراف زخم باعث لرزش از خشیک

 دستم یم شد. و او هر بار کیم دستش را کنار میکشیدو

وع یم کرد. صدای نفس های پر التهایش در در  دوباره رسی

 همه اتاق یم پیچیدو گریم اش پوستم را نوازش یم کرد

 با فرو دادن آب دهانم گلویی تازه کردم و با صدایی کم ...

؟جان ادامه ی حر   فش را گرفتم : که جر
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ین رسعت ممکن برداشت با  باالخره دستمال ها را با کمتر

ده نگایه به زخمم که خونریزی اش  چهره ای در هم فرسی

 ...قطع شده بود انداخت و گفت: آخ آخ ... بمون تا برگردم

ن رفت. جای انگشتهایش روی دستم را لمس  از اتاق بت 

 روزهایی که تازهکردم و از ذهنم گذاشت چقدر نسبت به 

 آمده بود عوض شده ! رسم را به عقب تکیه دادم و

 چشمهایم را بستم. همه جانم تپش هایی شده بود که هر

ز آرامش مضطربم یم  لحظه رسعت یم گرفت و در عی 

 کرد. کیم بعد سنگیتز سایه اش را روی خودم احساس

 ...کردم: محبوبه... محبوب

 برای همیشه با چشمصدایش را یم شنیدم اما یم خواستم 

 بسته به آن صدا گوش بدهم. گریم انگشتهایش را روی

؟  گونه ام احساس کردم: محبوبه خویی

 ...چشم باز کردم و گفتم: خوبم

 
ی

 ...نفسش را توی صورتم فوت کرد و گفت: چرا هیچر نمییک

 ترسیده بود، نگرانم شده بود و این را از نگاهش یم شد

  از آن خودم را به خواب نزدهخواند. پشیمان از اینکه بیشتر 

ه شدم و از فکر اینکه اگر هنوز  بودم به چشمهایش خت 

 چشمهایم بسته مانده بود چه واکنیسی نشان یم داد

 لبخندی روی لبم نشست و او با تلخکایم گفت: به جر یم

 .خندی؟ بلند شو تا کیس نیومده دستت رو پانسمان کنم

 اینم بلدی؟ _
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ز به اندازه کافز اینو هر کیس بلده ..  _  . بلند شو صاف بشی 

 ...امروز رو خراب کردی

 پنبه را به بتادین آغشته کرد وآهسته روی دستم گذاشت

 .دستم را عقب کشیدم آهسته گفت: یه کم تحمل کن

 دوباره پنبه را فشار داد و اینبار قبل از این که دستم را

 بکشم مچم را گرفت و محکم نگه داشت لبم را گزیدم و

 روی هم گذاشتم تا کارش تمام شود، پارچه های پلک

یل را روی زخمم گذاشت و با باند آن را محکم کرد و  استر

 . چستی روی آن زد: با این دستت کار نکن چند روز

 ...دست راستمه _

 . دارم یم بینم _

 بلند شد کتش را پوشید و کیم جلو آینه به موهایش ور

ی  !رفت و گفت: وقتشه حرفامو جدی بگت 

 کدوم حرفا؟ _

 .عادت ندارم تکرار کنم سیع کن یادت بیاد _

 کیم نگاهش کردم بعد بلند شدم خواستم وسایل را جمع

 .کنم گفت: االن بهت گفتم از اون دست کار نکش

 .خب بیمار میاد _

 ...نگاهش رنگ تاسف گرفت: به اون آقا بگو بیاد جمع کنه

 ... آخه... یم تونم _

ش نشست و دیگ ز  ر حرفز نزن جعبه را با دستپشت مت 

ون یم رفتم صدای  چپم بلند کرد تا وقتر که از اتاق بت 
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ز توی گوشم بود ب خودکار روی شیشه ی مت   .ضز

خانه بردم سمیع زاده خرده شیشه ها را  ز جعبه را به آشتر

 جمع

ز   کرده بود اما آش و نان ها همانطور دست نخورده روی مت 

 وقتر خانمش در خانهمانده بودند دلم سوخت. یم دانستم 

 اش آشفته است و این فشارهای گاه و بیگاه
ی

 نیست، زندگ

 سهراب بار مضاعف یم شوند روی شانه اش. کاسه ای

 برداشتم کیم آش ریختم و نایز کنارش توی سیتز 

ی اش ون بردم. توی حیاط نشسته بود و دلگت   گذاشتم و بت 

 کامال مشخص بود سیتز را به طرفش گرفتم گفت: نیم

 .خورم محبوبه الزم نبود

 ببخشید بخاطر من اینطور شد اگر بخشیدی اینو بخور _

... 

 لبخندی مهربان به رویم پاشید و گفت: امروز روز بدبیاری

 ... بود

 ...بهش فکر نکنید _

 سیتز را از دستم گرفت و گفت: ممنون

 برگشتم سهراب پشت پنجره بود. نگاهش لرز به تنم

 د داخل رفتم اما اثری از او توی سالنانداخت با قدمهایی بلن

 نبود نفس راحتر کشیدم و بیماری که تازه رسیده بود را

 . داخل فرستادم

وع شده بود نیم ز رسی  روزی که با ختی خوب تولد نگی 
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 توانست به آن بدی ادامه پیدا کند. پیامهایم را چک کردم

ز نبود .ظهر آمدن ترنم حالم را از آیز ک ی از نازنی   ههنوزختی

 بود بدتر کرد. این که هر چه یم گذشت زیبایی اش بیشتر 

 سهراب دردناک
ی

ه ام یم کرد، از وجودش توی زندگ  خت 

 آنها
ی

 تر بود. حتر از این که هنوز نیم دانستم وسط زندگ

 ! چه یم کنم

م زنگ خورد صدایش توی گوشم پیچید ز  :تلفن روی مت 

 .لطفا به آقای سمیع زاده بگید ناهار سفارش بدن

 .چشم _

 مدتها بود دیگر این دستوراتش را به من نیم داد اما حاال

 دیگر برایم مهم نبود گویسی را برداشتم شماره رستوران را

 گرفتم و غذا را سفارش دادم و با همان دست دردناک

ز روی تکه کاغذها شدم  . مشغول نوشیر

 خییل زود پیامکش رسید: بگو برای خودت هم سفارش بده

ی   ز  ...نخوریاز صبح چت 

 . ممنون _

 جوایی نداد گویسی را توی کیفم انداختم و اینبار به جای

 وقتم را با خواندن کتایی که از استاد گرفته بودم پر
ز  نوشیر

 .کردم ... صدای خنده هایی دور روی ذهنم خط میکشید

 سمیع زاده ناهار را آورد و یی هیچ مکالمه ای با من به اتاق

ون آمد کیم نگاهم  کرد و گفت: از اون آش مونده  برد. بت 

 هنوز گرم کنم برات؟
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م _  .من ست 

 دستت درد داره؟ _

 . نه زیاد _

 لبخندی زدم تا حرفهایم را باور کند اما وقتر یم رفت

 .چهره اش ناباور بود

 آن همه ماندن توی اتاق مثل این بود که ترنم سهراب را به

 ار خفقاناسارت گرفته و یا مرا تبعید کرده باشد. قلبم دچ

 شده بود و دلم یم خواست بروم و به هر شکل شده از اتاق

ونش کنم و این فرصت دست نداد تا ساعت چهار که  بت 

 کشیدم
ی

ز بیمار عرص آمد. نفیس از روی آسودگ  .اولی 

 پرونده بیمار را به دست گرفتم و به سوی اتاق رفتم چند

به به در زدم و منتظر ماندم این اواخر دیگر روی ا  ینضز

ها حساسیت نشان نیم داد. در یم زدم و داخل یم ز  چت 

 رفتم اما حاال فرق داشت مشخص نبود جلوی نامزدش هم

 .همینطور رفتار کند کیم بعد صدایش را شنیدم بفرمایید

 در را باز کردم ترنم در حال مرتب کردن شال روی رسش

 .بود با نشان دادن پرونده گفتم: بیمارتون اومد

شرستکان داد و  ز  لبخند زد. جلو رفتم پرونده را روی مت 

 گذاشتم. گفت: لطفا بهشون بگید یه کم منتظر باشن و به

 . سمیع زاده بگید بیاد اینجا رو جمع کنه

 .چشم _

 ... ممنونم _
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 ... تا نزدیک در رفتم که صدا زد: خانم فریدویز 

 برگشتم انگار از اخرین باری که محبوبه صدایم زده بود یک

 شت. نگاهم روی ترنم مکث کوتایه کرد و بهقرن یم گذ

ه شد: دستتون بهتر شد؟  سهراب خت 

 لبخند نیمه کاره ای زدم و گفتم: بله دکتر پانسمان کرد و

 ...گفت: خییل مهم نیست

 !او هم لبخند زد و گفت: خوبه

 خانم فریدویز بودم منیسی اش. ترنم مثل همیشه پررسوصدا

ون آمد بیمار رارفت سمیع زاده هم اتاق را جمع کر   ده و بت 

ز را دیدم  :فرستادم و تازه ان وقت بود که پیام نازنی 

یم ... ویل گذاشتیم آخر هفته  مشخص نیست که جشن بگت 

 ... آینده

 خب اگر گرفتید منم هستما... یم خوای خودم جشن

م  ...بگت 

 جواب های فاصله دارش نشان یم داد دارم بیخودی اضار

 ه بودم نوشتم: من خییل دوست دارمیم کنم اما کم نیاورد

 . ببینمش

ت میکنم  .و او نوشت: ختی

ز دختر خوش ز ربطش بدهم نازنی   نیم دانستم به چه چت 

یی بود و امکان نداشت بخواهد از زیر دعوت کردن من
 مرسی

 .یی دلیل شانه خایل کند

ز افکار در هم که دیوانه وار ذهنم را  آخرین بیمار را با همی 
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 بودند داخل فرستادم و لحظه شماری امبه بازی گرفته 

وع شد . وسایلم را جمع کردم و  برای تمام شدن زمانش رسی

 مثل آدمهایی که آخرین روزهای اقامت در جایی را یم

 گذرانند و همه وسایلشان را بسته بندی کرده اند انتظاری

 درد آور را تجربه کردم . انتظاری که نیم دانستم چرا برای

 ده اش کرده بودم در حایل که یم توانستخودم آنطور کشن

 .با رسگرم شدن به کاری خییل بهتر از آن بگذرد

ون رفت و کیم بعد هم سهراب آمد مقابل  باالخره بیمار بت 

م که ایستاد فکر کردم با این پالتوی آجری اگر یک شال ز  مت 

طویس بلند داشته باشد چقدر جذاب تر خواهد شد ... 

 شاید

 ه که دور گردنش بپیچد هم بد نبودیک شال سفید کوتا

ی شده؟ ز  دستر به گردنش کشید و گفت: چت 

یف یم برید؟ منده گفتم: نه ... ترسی  نگاهم را گرفتم و رسی

 ...خندید و گفت: بله یم بریم

 من هم یی دلیل خندیدم کوله را روی دوشم انداختم و

 .گفتم: خدانگهدار

 :رستکان داد زودتر از من به طرف در رفت و گفت

 ...خدانگهدار

 آنقدر رسی    ع از سالن رفت که برای دقایقر مبهوت ماندم و

ون رفته بود دستهایم  وقتر به خودم آمدم که از کلینیک بت 

 را توی جیب مانتو فرو کردم و با قدمهایی کوتاه خودم را به
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 در رساندم با سمیع زاده خداحافظز کردم و مست  های

 تا رسیدن به خانه را پیمود
ی

 ... مهمیشیک

 شدیدی که احساس یم کردم شاید مربوط به
ی

 آن دلتنیک

 انتظارات نامعقولم از او بریم گشت این که خیال یم کردم

 حداقل تعارف یم کند مرا به خانه برساند یا القل

 گریم تری یم کرد . اما او مثل همه روزهایی 
 خداحافظز

 که فقط منیسی اش بودم با یک خداحافظز ساده تنهایم

 ... برایگذاشته 
ی

 بود و من مانده بودم با موجی از دلتنیک

ز  ز کنارش توی ماشی 
ینشان شاید نشسیر ز و کوچکتر  همه چت 

 بود و نگاه کردن به دستهایش که روی فرمان بود و گایه

 .روی پایش یم کشید

 توی گلخانه مارتا به او فکر میکردم، توی خانه توی اتاقم و

 ت گفته بود مثلحتر توی همه خوابهایم او بود ایک راس

 همیشه پیش بیتز اش درست از آب در آمده بود سهراب

ی ز  همه ذهنم را گرفته بود و جز او نیم توانستم روی چت 

 .تمرکز کنم

** 

 به تاج تخت تکیه دادم و پاهایم را توی بغل گرفتم. گویسی 

 توی دستم بود و نورش صورتم را روشن یم کرد باران

 رد حالم را دگرگون یمنریم که به شیشه ی پنجره یم خو 

 کرد. نیم دانم چه حیس بود بغضز عجیب توی سینه ام

 نشسته بود که نه نشایز از شادی داشت و نه اندوه ! هزار
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 کلمه نوشتم و پاک کردم هزار بار اسمش را زمزمه کردم و

ز اشیک ریختم که نیم  هزار بار با آن زمزمه ی غمگی 

 !شناختم و باالخره نوشتم: سهراب

 یک بله ی ساده بود با عالمتر که سوایل اش یم جوابش

 !کرد. بالفاصله نوشتم من فردا یم رم استخر

 !الزمه منم باشم؟ کار دارم تو دفتر  _

 ...نه خودم یم رم فقط خواستم بگم _

 !باشه _

ز   انتظار یی فایده بود بعد از آن باشه حرفز برای گفیر

دم منتظر نداشت دوباره نوشتم سهراب...و اینبار لبخند ز 

 بله

ز  ز رو واسه رفیر  اش نماندم و ادامه دادم: حتما رضایت نازنی 

م  یم گت 
 .به این مهمایز

 بالفاصله پیامش رسید: قرار نیست به هرقیمتر این اتفاق

ی نگو تا خودش دعوت نکرده ز  ...بیافته چت 

 !چشم _

ز و رسم را روی بالش  دیگر پیایم نرسید.گویسی را روی مت 

دم آن حس خوشاینِد زجرگذاشتم. پلک هایم   را به هم فرسی

 آور، کم کم همه وجودم را گرفت. از ذهنم به رگها و قلبم

 رسایت کرد. یم خواستم روی فردا تمرکز کنم روی دیدار

ز به استخر ... اما دردی که در همه تنم  استاد و بعد رفیر

 پیچیده بود موذیانه فرصت فکر کردن را یم گرفت. انگشت
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 پوست اطراف زخمم کشیدم و لبهایم اشاره ام را روی

ه شدم و او را مرور کردم ین شد چرخیدم به سقف خت   شت 

 .که با ابروهایی گره خورده به دستم نگاه یم کرد

******** 

 اگر چه شب طوالیز و کسالت بار گذشته بود اما صبح

ی از ابرهای پر باران روز قبل نبود، آسمان  خویی بود ختی

 یی سابقه ای را
 به چشمها هدیه یم کرد. مقابلصافز

م یا نه! با خاچیک با  گلخانه مردد بودم برای استاد گل بتی

 . رس سالم کردم و خودم را به ایستگاه اتوبوس رساندم

 ساعتر بعد مقابل استاد نشسته بودم و به او نگاه یم کردم

 که با جدیت به دانشجوهایش نگاه یم کرد و با همان

 . تجدیت نگاه از من یم گرف

 آن روز قصد نداشتم با استاد حرفز از مهری و دیدارش

ز الزم داشتم. یم خواستم  بزنم. همه انرژی ام را برای نازنی 

 فقط ببینمش و امانتر را پس بدهم او هم اشتیافر نشان

 نداد وقتر کالسش تمام شد یی حوصله به سوی در رفت

 حتر پاسخ دانشجوهایش را برخالف همیشه تند و رسرسی

 د. با خنده بلند شدم و دنبالش راه افتادم. استاد را دوستدا

 در نگاهم به دنیا داشت و حاضز نبودم
ی

 داشتم سهم بزرگ

 . به این راحتر ها از دستش بدهم

 توی پاگرد بود که از باالی پله ها صدایش زدم. به طرفم

 :برگشت هنوز ابروهایش گره خورده بود با لبخند گفتم
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 !استادجان

ز غیظ و لبخند، مهربایز اش پنهانلبهایش ح  التر گرفت بی 

 شدیز نبود. این مهربایز سالها در همه وجودش جا خوش

 .کرده بود. حاال حتر نیم توانست ادای نامهربایز در بیاورد

 چند پله را دوتاییک کردم و مقابلش ایستادم و گفتم: سالم

 !از ماست استاد جان

 !تر سالم ما روزهاست یی جواب مونده دخ _

 ...کف دستم را جلویش گرفتم و گفتم : خط کش دارید یا

یتز و خودت اینو میدویز   ! لبخندش پررنگ شد و گفت: شت 

 .من کارم زیاده وگرنه یادم بود که امانتر دارید دستم _

 نگایه به کتاب توی دستم و گیل که شاخه اش را الی

 ییک از صفحات گذاشته بودم انداخت و گفت: امانت دار

 !یی هستر اما خوش عهد نهخو

 ...لبهایم هنوز باز نشده بودکه گفت: این ارثیه

 رسکج کردم و گفتم: کجای دنیا دختر رو به چوب مادریم

 رونن؟

 جایی که دختر فقط برای دل مادرش رساغ کیس میاد _

 .که چشمش به در کالس خشک شد

 با دل مادرم مشکل دارید یا نیومدنم؟ _

 !رم و هم اومدن و نیومدن توبا دل خودم مشکل دا _

 من یی نوا با این همه مشکل چه کنم؟ _

 تو کاری نکن من باید خودم رو به آتش بزنم تا بشم آدم _
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 ..سابق

 سابق قبل از من یا سابق قبل از مهری؟ _

ز پله یم  آیه کشید و همانطور که پایش را روی اولی 

 گذاشت گفت: سابق قبل از مهری که دیگه نیم شم، سابق

ش  !قبل از دختر

 پس یی خیالش بشید استاد من دیگه شما رو ترک نیم _

 .کنم

 برگشت کیم نگاهم کرد و گفت: حتر اگر دیگه هیچ وقت

 نخوام مادرت رو ببینم؟

ت قبول  شانه باال انداختم و گفتم: اگر منو به عنوان دختر

 .کتز یم تونم سکوت کنم و حتر به مادرم نشونت ندم

 م و گفتم: االن داری به یی وفایی منخندید من هم خندید

 فکر میکتز که ارثیه؟

 خنده اش پر رنگ تر شد و گفت: به خوش زبویز تو فکر

 .میکنم که اریی نیست

 !کتاب دیگه یم دین؟ که عاشقانه تر باشه  یه -

 دنبال جر هستر ؟ _

ی که با همه دنیا فرق داشته باشه _ ز  !چت 

 : بشنود. گفتمرستکان دادو نشان داد یم خواهد بیشتر 

ی مثل قهوه ی خاچیک یا ز ی که حالمو خوب کنه چت  ز  چت 

 ...گلهای مارتا

 به گیل که حاال میان انگشتهایش بود و گایه به صورتش
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 نزدیک یم کرد و از آن دم یم گرفت اشاره کردم و ادامه

ی که شبیه روستا ساده باشه ! مثل رودخونه مثل ز  دادم: چت 

ای ساده ی دنیا ز  ...همه چت 

 از جر به اینجا رسیدی؟ _

ِ تو رسم ... از میل یی پایایز که یه روز به _
 از شلویعز

 ...شلویعز داشتم تا فراموش کنم

؟ _  یم خوای دنیاتو پیدا کتز

 انگار چشمهایم آینه شده بود که اینقدر راحت خوانده بود

ز دو تا راهم دنیای ز را، شانه باال انداختم و گفتم: بی   همه چت 

 ودم با همه خوب و بدش و دنیای دیگه ای کهشلوغ پلوغ خ

یه اگر رام بدن اون تو خوشحال  خیال یم کنم جای بهتر

 ... ترم

 ...مثل آدمای وقت کوچ غمگیتز اما _

 اما کوچ همیشه بد نیست مگه نه؟ شاید اولش رسگردون _

 ... باشم شاید دلم بخواد برگردم اما

 های مکرر از اما در نهایت خودت رو پیدا میکتز با کوچ _

 خودت به خودت ... پس نگران نباش من کنارتم. اما

 مواظب باش غم قبل از کوچ ادامه دار نباشه، جای خوب

 همیشه جای آرویم نیست. جایی نیست که خودت رو پشت

 ... اگر اون جای خویی که تو ذهنته قرار
 نقاب پنهان کتز

 اگرگرفتر بدون که یم تویز گایه ناگهان بزیز زیر آواز 

 دلت خواست؛ یم تویز بخندی، یم تویز شاد بایسی و
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ز ... اگر شعر عاشقانه غمگینه، ترانه ی  عشق یعتز همی 

 ... عاشقانه یی نهایت شاده

 شعر نخوونم؟ _

. تو این ستز که _ ز  غم و شادی بدون هم یی معتز هسیر

 هستر باید زور شادیهات به غمهات بچربه پس شعر

 آگاهت کنه برای روزهایی کهعاشقانه رو طوری بخوون که 

ز بیسی   .شاید غمگی 

 انگار حس کرده بود حرفهایش را نیم فهمم لبخندی زد و

 گفت: هر کاری یم کتز شاد باش .. و خودت رو فراموش

 . نکن

 ایستادیم یم دانست که این
ی

 جایی نزدیک نیمکت همیشیک

ز است دستش را کشید و  حالت ایستادنم نشانه ی رفیر

 ...دیر بیای کتابمو نتی گفت: اگر قراره 

دم و گفتم: قول دادم استاد  !با خنده کتاب را به سینه ام فرسی

 . خندیدو گفت: مواظب خودت باش

 .شما هم مواظب خودتون باشید _

 به رسعت دور شدم وقتر دیدار فرجام مرا تا این

 اندازه خوشحال یم کرد واین حس خوشبختر را به قلبم

 توانست باشد؟یم آورد برای مهری چطور یم 

ز پیام دادم و متوجه شدم باید کیم  نزدییک استخر به نازنی 

 منتظرش بمانم توی محوطه مجموعه نشستم و برای

؟  سهراب پیام فرستادم: سالم خویی
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 .خوبم _

 رفتر کلینیک؟ پنجشنبه ها که بیمار نداری؟ _

 .برای کار دیگه ای اومدم _

 یم خوای منم بیام؟ _

؟مگه نرفتر پیش ناز  _ ز  نی 

ز نیومده _  ! االن اونجام ویل نازنی 

 .نه الزم نیست بیای همون عرص بیا که کاراتو انجام بدی _

 روی تردیدهایم پا گذاشتم و نوشتم: کاش کیم مهربان تر

 ...بودی

 به جای کلمات یک عالمت تعجب فرستاد. پیامم را پاک

ز   کردم و گویسی را توی جیبم گذاشتم و تا وقتر که نازنی 

 .د که ختی رسیدنش را بدهد به آن نگاه نکردمزنگ ز 

ز با دیدنم سویر زدوگفت: خانم چه خوش تیپ شده  نازنی 

 !ها

 بود فقط
ی

 نگایه به خودم انداختم همان لباسهای همیشیک

 خریده
ی

ون آمدم شال جدیدی که تازگ  از دانشگاه که بت 

 !بودم را روی رسم انداختم. با خنده گفتم: اغراق یم کتز 

 مخصوص خودش گفت: خوشکل شدیخندیدو ب
ی

 ا سادگ

 واقعا، اما نیم دونم چرا این خوشکیل تا امروز به چشمم

 .نیومده بود

 پس خویی از چشمای شماست ظاهرا؟ _

 !با صدای بلند خندیدو گفت: معلومه که از چشمای منه
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؟  چرا موهاتو رنگ نیم کتز

 ...دوست ندارم آخه، رنگش خوبه _

؟ _  آرایش چرا نیم کتز

 ...رگشتم نگاهش کردم و گفتم: یم کنمب

 ! به این که نیم گن آرایش _

 اشاره اش به رژ صوریر و رژگونه ی کمرنگم بود. فکرکردم

 حتما باید این کارها را هم بکنم؟ 

ز از رشته افکارم را گسست: ببخشید این چند  صدای نازنی 

ز ... خب بذار رو راست باشم نیم  روز در مورد تولد نگی 

ز کهدونستم   عکس العمل فرامرز چیه ؟ منتقل کردم به نگی 

 ...اونم به فرامرز بگه

 شوهرخواهرت بداخالقه؟ _

 خندیدو گفت: ماهه! ویل خب دوست نداره هر جور رفت

ز هم جشن نیست که همیشه یه  وآمدی رو . این جشن نگی 

 داریم و گایه چند تا از دوستامون رو
ی

 مهمایز خانوادگ

ز دعوت یم کنیم من و نگ  .ی 

؟ _  پس خانواده هاتون جر

 کس خاض نیست که بتونیم دعوتش کنیم.بگذریم مهم _

 . اینه که مجوز گرفتیم تو و آقا سهراب بیایید

... یا شوهر خواهرت برخالف _  دوست ندارم مجبور بایسی

 ... میلش

 من یی  _
 نه اونم دوست داشت باهاتون آشنا بشه نگرایز
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 . مورد بود

 یش از حدم را پنهان کنم و شایدسیع یم کردم هیجان ب

ز بود که چهره ام را متفکر نشان یم داد تنه ی نه  همی 

 چندان محکیم به من زد و گفت: ناراحت نباش دیگه

 راستشو گفتم که بدویز ... ویل مطمئنم هم فرامرز از شما

ز   .خوشش میاد و هم شما از اون و نگی 

 . ممنون واسه این دعوت خییل برام ارزش داره _

 وارد فضای استخر که شدیم دوباره فکرمهمایز را کنار

 گذاشتم وبه موهایم فکر یم کردم که اگر همرنگ موی

 ترنم یم شد چه اثری روی چهره م یم گذاشت. به صورتم

 که اگر سهراب با آن آرایش یم دید باز هم یم گفت: با

 مغز کوچکت چه کنم یا باور یم کرد هم خودم بزرگم، هم

 .ویاهایممغزم و هم ر 

 رسم را زیر آب بردم و فکر کردم باید شاد باشم ... نقاب

 الزم ندارم استاد گفته بود باید شاد بایسی ... سیع کردم

 ترانه ای عاشقانه به یاد بیاورم. ترانه ای که دوست داشته

ز کنار کیس ی نبود من فقط وقتر توی ماشی  ز  باشم اما چت 

 ش یم دادم و نهیم نشستم ترانه ی مورد عالقه اش را گو 

 ...آنچنان که بیتر از آن را به خاطر بسپارم

ز را از پشت عینک نم گرفته که دانه  رسم را باال آوردم نازنی 

 های درشت آب رویش لک انداخته بود دیدم داشت یم

 خندید و با دقت به حرفهای مریی اش گوش یم داد... به
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ز دعوتم کرده بود فرامرز را یم دیدم با  نگی 
 ید ازمهمایز

 
ی

 این دعوت خوشحال یم بودم غمهایی که مربوط به زندگ

 گذشته ام بودند را همانجا یم گذاشتم رسم را زیر آب فرو

ین ز بودم. رس بلند کردم؛ شت   بردم وکیم بعد نزدیک نازنی 

ز و یادشون یم مونه  ! گفته بود مردها محبت رو یم بییز

ز دس  تهایش راچرخیدم یک پایم را به دیوار زدم وقتر نازنی 

 باالی رسش یم برد نگاهش کردم و دستهایم را باال گرفتم

 مثل او نفسم را عمیق توی سینه دادم و رس زیر آب بردم

ز با جدیت جلو یم رفت و من  روی آب شناور شدیم نازنی 

 :هم دنبالش یم کردم و صدای پری توی رسم یم چرخید

 ...تو یم تویز ... نگو نیم تونم ... نگو نمیشه

 کم نفس کم یم آوردم به عمق رسیده بودیم و به نظرکم  

ز کشیده شدم دور خودم  یم رسید راه برگشتر نیست پایی 

 چرخیدم و موج های آب دورم شبیه همه حرفهایی بودند که

 آن روز مرورشان را یم خواستم. صدای سوت و پریدن

 کیس توی آب را شنیدم اما هنوز صدای سهراب توی

 .ت: بهت اعتماد دارمگوشم بود وقتر یم گف

 بود ... دستهایی زیر
ز اعتماد کافز های دنیا همی  ز  از همه چت 

 کمرم احساس کردم باال کشیده شدم. نفس کشیدم چند بار

 یی وقفه و به رسفه افتادم غریق نجات فریاد یم زد و

 با دستهایی لرزان سینه ام را ماساژ یم داد
ز  .نازنی 

 ن قسمت یم رفتم . اماتا آموزشم کامل نیم شد نباید به آ
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 پیدا کرده بودم یم ارزید
ی

 .به حال خویسی که بعد از خفیک

ز بیچاره  به آن زنده شدن دوباره و خنده ای که تحویل نازنی 

 . ی مبهوت دادم

 با احساس دردی عمیق توی سینه و رسفه های مکرر

ز دستم را گرفت وگفت: دیوونه چرااومدی ؟  بلندشدم نازنی 

 .پشت رس تو اومدم _

ز جوجه اردک _  .مگه من مامانتم پشت رسم راه افتادی عی 

 ...خندیدم و گفتم: جو گت  شدم نازی

 دستش را از پشت کمرم رد کرد وگفت: ای جونم جریان جو

 گت  شدنت رو به سهراب بگم؟

 ...شانه باال انداختم و گفتم: امروز نمیاد

 :درد توی سینه ام پیچید نفس عمیقر کشیدم و او گفت

 ... م رکورد یم زدمداشت

 .برو بزن منتظر یم مونم تا برگردی _

 . نه دیگه حسش نیست بریم _

ز موهایش را خشک کرد اما من هنوز  دوش گرفتیم نازنی 

 بودم موهایم نم دار بود
ی

 توی همان حال خوب بعد از خفیک

 .که شال را رویشان انداختم وگفتم: بریم

 پایه خوشحایل ها بود انگار یی آن
ز ی گفته  نازنی  ز  که چت 

 باشم حالم را یم فهمید. حواسم را داده بود به آهنگ شادی

ز پیچیده بود وباد رسدی که به بیتز   که توی فضای ماشی 

 . ام یم خورد، کم کم یی حیس مطلویی به صورتم یم داد
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 اضار کرد به خانه برساندم قبول نکردم و میان راه پیاده

 تم باید ان حالشدم تاکیس گرفتم و به سوی کلینیک رف

ز نبودم اگر  خوب را تا دیدن سهراب حفظ یم کردم. مطمی 

 به خانه برگردم، تا عرص که رسکار یم روم هنوز همانقدر

 خوب باشم ... قدم داخل کلینیک گذاشتم سمیع زاده مثل

 همیشه به باغچه رسگرم بود سالم بلندی گفتم رس بلند

 ...کرد و گفت: سالم خانم

 ماند دستم را جلوی صورتش تکاننگاهش روی صورتم 

 دادم و گفتم: خوبید آقای سمیع زاده؟

؟ _  خوبم تو خویی

 رستکان دادم و گفتم: دکتر هست؟

 ... آره هست _

 با قدمهایی بلند به طرف سالن رفتم صدای پایم توی سالن

 خایل پیچیدچه خوب که پنجشنبه ها کیس توی دفتر نبود

م ایستادم و از همانجا  ز  ...صدا زدم سهرابنزدیک مت 

ز صدایم توی سالن خایل خندیدم و دوباره گفتم  :به طنی 

 ...سهراب

ه  با چند قدم خودم را به در رساندم دستم را روی دستگت 

 ...گذاشتم و در حال بازکردنش گفتم سهراب

ی در ز  در همان حالت مات ماندم. انگار همان لحظه چت 

 ...قلبم مرد... کم جان نالیدم: وای
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ده شد و چشمهایشلبها  ی یی آرایشش محکم به هم فرسی

 از من به سوی سهراب چرخید... سهراب کالفه مانده بود

 همه آن ماجراها را چطور سامان بدهد. مثل من که مانده

ه بردارم و گورم را از  بودم چطور دستم را از روی دستگت 

 آنجا گم کنم بروم و حذف شوم طوری که انگار از اول

 ام ... مثل من که مانده بودم حس پرکشیده اموجود نداشته 

 را چطور دوباره به قلبم برگردانم که انگار خونش رفته بود و

 ...خایل و سفید مانده بود کنج سینه ام

 ترنم قبل از ما به خودش آمد به سوی مبل چرخید. پالتو و

ز برداشت قبل از این  شالش را برداشت کیفش را از روی مت 

 خورد خودم را کنار کشیدم ونالیدمب که دستش به من

 ...ببخشید

 صدایم را فقط خودم یم شنیدم انگار اما صدای قلبم بلند

 بود همه جای تنم نبض گرفته بود وهمه جای سالن صدای

 قلب مرا یم داد. قلبم یم سوخت گلویم یم سوخت و آن

ون امدن از استخر توی سینه ام  درد عجیب که بعد از بت 

وع یم شد انگشتهایم را چندپیچیده بود دوب  اره داشت رسی

 بار روی خظ از سینه تا گلویم که سوزش عجیتی داشت

 کشیدم و سیع کردم نفس های عمیق تری بکشم هنوز

ز ترنم بود که صدای غضب آلودش توی  نگاهم به رفیر
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 گوشم پیچید: چرا اینقدر یی جنبه ای؟ با خودت جر فکر

 صداتو بلند کردی کردی که راه افتادی تو محل کار من

 ...سهراب سهراب

 از ذهنم گذشت کاش فریاد یم کشید کاش این صدای

ز را به خانه  مالیم را یم گذاشت برای روزهایی که نازنی 

 مان دعوت یم کنیم. برای وقتهایی که یم خواست حال

سد یا برای هر وقتر دیگری جز حاال  دست زخیم ام را بتر

ز و نگاه کردن به   .چشمهایش را نداشتمکه جرات برگشیر

دم سوزش تا بیتز ام رسیده بود  دندان هایم را به هم فرسی

یم خواستم لب باز کنم که گفت: خیاالت برت داشته 

 معلوم

ی... این واسه  نیست یم خوای من و خودت رو تا کجا بتی

 خودتم خوب نیست ... برو .. برو تا ببینم چیکار کنم واسه

 .به وجود اوردیاین افتضاج که با بچه بازیات 

 صدای کوبیده شدن در اتاقش را شنیدم. پاهای سستم

ز نداشت به زحمت خودم را به صندیل رساندم و  توان رفیر

 روی آن خراب شدم زانوهایم را از درد و لرزی که به تنم

ز گذاشتم. یم  افتاده بود به هم چسباندم و رسم را روی مت 

 جلویش خواستم خوشحالش کنم یم خواستم حال خوبم را 

 بگذارم و ببینم حال نگاهش خوب یم شود. ببینم هاله ی

ه ی غمگیتز که این روزها به چشمم پررنگ و پرنگ تر  تت 
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 یم شود کم کم از دور چشمهایش یم رود و نگاهش مثل

 روز افتتاح کلینیک یم درخشد. همه محاسباتم درست بود

 جز ییک ، ترنم. باید به حرفهای ایک بیشتر از رویاهای

ین اعتماد یم کردم. اشکهایی که دانه دانه روی پشت  شت 

دم یم ریختند گواه این  دستهایی که به زانو یم فرسی

 . واقعیت بودند

 بیتز ام را با درد باال کشیدم و سیع کردم با نفسهای عمیق

ز لعنتر بردارم  حالم را خوب کنم رسم را از روی ان مت 

 یی نگاه به پشت قدمهایم را محکم کنم و همانطور که ترنم

 رسش رفته بود بروم . اما من ناتوان بودم همیشه تا آخرین

ی را رها کنم ز  . قطره ی خونم باید عذاب یم کشیدم تا چت 

 و سهراب همایز بود که بعید یم دانستم حتر با دادن

 آخرین قطره از خونم بتوانم رهایش کنم. و باز هم بدتر از

ز همان چرای لعنتر بود! هما ؟ کههمه چت   ن تو گ هستر

 توی چشمهای ترنم هم دیده بودم و بد ماجرا این بود که

 باید به خودم جواب یم دادم هیچکس! شاید تنها کیس که

 یم توانست به این سوال جواب بدهد سهراب بود که او هم

 .پشت نگاهش پر از سکوت بود

 صدای باز شدن در اتاقش را شنیدم حتما یم رفت دنبال

 اح مرا از دلش در بیاورد. سیع کردم یی حرکتترنم تا افتض

 ام
ی

 بمانم تا برود و بعد من هم فکری برای افتضاح زندگ

 .بکنم. خودم را بردارم و بروم جایی و تا مدیر پیدایم نشود
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 سنگیتز سایه اش را احساس کردم با گرداندن مردمک

ز ستون شده  چشمهایم به چپ دستش را دیدم که روی مت 

ز های  ش را تا زده بود باید جلوی دهانم را یمبود آستی 

 گرفتم تا صدای هق هقم توی گلو خفه شود. حتما متوجه

 لرز شانه هایم شده بود که دست دیگرش را محکم روی

د و گفت: چایی یم خوری؟  شانه ام فرسی

 همانطور یی حرکت ماندم صدایش در صدای

 ...مهمه تپش های نامنظم قلبم گم یم شد : باید حرف بزنیم

 حتما یم دانست هرچه نزدیکتر شود اراده ام راحت تر در

 هم یم شکند که اینبار درست توی گوشم زمزمه کرد: بلند

 ... شو

ز برداشتم لبخندی  رسم را کیم عقب کشیدم و از روی مت 

 رسد و یی حس روی لبهایش بود دستهایش را توی جیب

 !شلوارش کرد و گفت: همیشه با سمیع زاده چای یم خوری

 .یه بارم من

 بیتز ام را باال کشیدم. دستمایل به طرفم گرفت و با نگاه

 نظرم را پرسید. آرام بودم اما همان غیم که از صبح تالش

کرده بودم از خودم دور کنم به قلبم برگشته بود بلند شدم 

 و

 با قدمهایی سست پشت رسش راه افتادم قبل از من وارد

خانه شد فنجان های چیتز را رو  ز ز گذاشت وآشتر  ی مت 

؟  گفت: خویی
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 هنوز نیم توانستم حرف بزنم گنجشیک توی گلویم داشت

 جان یم داد لب که باز یم کردم جیک جیک خسته ای

 :توی گوش خودم یم پیچید به صندیل اشاره کرد و گفت

ز   . بشی 

 ...روی صندیل نشستم رستکان دادم و گفتم: خییل

 :ها کرد و گفتلبهایش را کیم به هم فشار داد و یکباره ر 

 . یم دونم که نیستر 

 پس چرا یم پریس؟ _

 موهات رو خشک نکردی؟ _

 چه اهمیتر داره ؟ _

 !بامزه شدی _

ز حده؟ _  اهمیتم در همی 

 !ویل باید خشک یم کردی هوا رسده _

 عجله کردم بهت برسم... ختی خوبمو بدم خوشحالیمو _

 .تقسیم کنم

ه شد  م و خودم را رویدوباره چشمهایم پر شد به پنجره خت 

 صندیل آزاد کردم پاهایم را کشیدم و دستم را محکم توی

 صورتم کشیدم فنجان را مقابلم گذاشت و گفت:حاال بگو

تو  .ختی

_  
ی

. یه جشن خانوادگ ز ز دعوتمون کرد تولد نگی   ... نازنی 

 .با همون ذوفر که اومدی بگو _

 .ذوقم مرد _
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 ...لبخند تلچز زد و گفت: مرگ که حقه

ه شدم و گفتم: ویل به وقتشتوی چ  .شمهایش خت 

 .اگر منتظری ازت عذر خوایه کنم بیهوده ست _

 فنجان را برداشتم کیم چای را بو کشیدم و گفتم: منتظر

ی نیستم. اگر الزمه با ترنم خانم حرف بزنم ز  ...چت 

ز انداخت نشان داد دارد به  مقابلم نشست رسش را پایی 

 آرایم که بود دوستشدستهایش نگاه یم کند در آن حال 

داشتم. یی اراده لبخند روی لبم نشست و خوشحال بودم 

 که

ی  نیم بیند. آهسته گفت: چقدر تالش کردم که یاد بگت 

 سهراب
ی

 !بیک

 رسبلند کرد و با خنده ای که یی وقت آمده بود وروی چهره

 !ی غم گرفته اش نشسته بود ادامه داد: باز رسیم شدی؟

تم: واسه خودمم خوب نیست ... شانه باال انداختم و گف

 هوا

ی به بار یم ارم  .برم یم داره افتضاح بزرگتر

 دست هایش را به نشانه تسلیم باال برد و گفت: بدعصبایز 

 ... شدم

 نامری  سوخت. بلند شدم رو به
ی

 دوباره گلویم از چنیک

 پنجره ایستادم و به سمیع زاده نگاه کردم که روی صندیل

  کرد. دستهایم را روی سینه بهنشسته بود و جدول حل یم

 هم گره کردم و گفتم: من یم رم اگر الزم بود بگید براشون
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 . توضیح یم دم . هر جوری که شد ازدلشون در میارم

 :توی دلم به خودم پوزخند زدم چه فداکارانه! سهراب گفت

 خییل هم بد نشد، باالخره باید یم فهمید فکر میکنم حق

 .داره

ز کنیدقطعا شما بهتر  _  .یم تونید حق آدما رو تعیی 

ز بردارم مچم را  برگشتم دست کشیدم کیفم را از روی مت 

 .گرفت و گفت: اینطور نرو

ز خانمتون _  بهتر بود زودتر به فکر یم افتادید و جلوی رفیر

 ...رو یم گرفتید

 لبخندی روی لبش نقش بست و چشمهایش برفر زد که

د و   گفت: اون از  معنایش را نفهمیدم کیم مچم را فرسی

 قضاوت خودش ناراحت شد و رفت اماتو از عصبانیت من

 رنجیدی وظیفه ی من چیه؟

ه توی چشمهایش گفتم: برید دنبال اویز که براتون  خت 

ز دراومده  از نقش مکمل مت 
ی

 .مهمه نه کیس که به تازگ

 همانطور که به چشمهایم نگاه میکرد فشار انگشتهایش

 وانستم کیف را بلند کنم درروی دستم کم شد تا جایی که ت

خانه ز  حایل که دلم هنوز آن اسارت را یم خواست از آشتر

ون رفتم  . بت 

 توی سالن نگایه به ساعت انداختم یک رب  ع به چهار بود

 یی آن که برگردم گفتم: ببخشید که من نیم تونم امروز

 رسکارم بمونم یه بیمار دارید واسه ساعت چهار بیمار بعدی
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 . کنسل کرد

 ی حیاط چند بار نفس کشیدم و اشکهایم را پاک کردمتو 

ه و معنا دار بود  نزدیک سمیع زاده ایستادم نگاهش خت 

 .گفتم: باید برم یه کاری پیش اومد

 رستکان داد.حتما او بهتر از من یم دانست که دلییل ندارد

 برایش توضیح بدهم. برگشتم به پنجره نگاه کردم سهراب

 تهایش را توی جیب ها فرو کردهپشت پنجره ایستاده و دس

 بود حاال یم دیدم چقدر این تصویر زیباست وسوسه یم

م گویسی ام را بردارم و از آن قاب تصویری  شدم دست بتی

 .بردارم

ز یک ساعت پیش  اما درد توی قلبم یادم یم آورد همی 

 .همه شادمایز هایم را آوار کرد

********** 

 ...اومدهخونه شده کاروانرسا... این یارو  _

 سیع یم کردم همه حواسم متوجه صدای سشوار باشد و به

 حرفهای ایک توجه نکنم. خسته بودم و برخورد با آدمها را

 . نیم خواستم. ترجیح یم دادم توی تنهایی اتاقم بمانم

 تکیه اش را از چهارچوب در برداشت داخل آمد و گفت: با

 ...توام یم گم اینجاست

 گ؟ _

ت _  ...دکتر

ز صورت من و ایک دستم  افتاد و باد سشوار جایی بی 
ز  پایی 
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 در جریان بود آن را از دستم کشید و گفت: چیه مات

 موندی؟ یادگرفتر ها... بلد شدی چطور یارو رو دنبال

 ...خودت بکشویز 

 .مزخرف نگو ایک حوصله شوجز ندارم _

 شوجز کدومه؟ یم گم تو کوچه ست به ننه ت گفته _

 ن.خانم دکتر جلساتت داره زیاد میشهجلسه مهم کاری داری

 !ها

 برس را روی موهایم کشید و گفت: حقا که خواهر زاده

یتز   .شت 

 !نیم دونم چرا دکتر اومده اینجا

ی هم یم کنه _  . اوف اوف چه دکتر دکتر

 . موهایم را مرتب کرد و گفت: عجله کن

 .در کمد را باز کردم مانتو شلوار سورمه ای کار را برداشتم

 از دستم گرفت به جای آن شلوار کرم نخودی و پالتو ایک

 ... یشیم به دستم داد و گفت: یه بلوز داشتر واسه این

 اون شکیل برم؟ _

 بله از ظواهر امر پیداست جلسه همچینم کاری نیست _

 . مگر این که تو جلساتتون گل رسخ بدین

 حرفهایش هر لحظه افکارم را مغشوش تر یم کرد.لباس ها

 :پوشیدم ایک چند قدم عقب رفت نگاهم کرد و گفترا که 

 ... یه تیکه ماه شدی دلشو بردی دختر 

 دیونه نشو ایک اون نامزد داره عاشقشه ... اونقدری _
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 .خوشکله که کیس به چشمش نیاد

 ... چشمای ساده ی عاشق کشتو دست کم نگت  بچه _

 نگاتو از مهری به ارث بردی که داغ یم ذاره رو دل آدم و

ین که آب یم ریزه رو اون داغخ  ... نده های شت 

 و از تو؟ _

 خندید و گفت: اگه عرضه داشته بایسی مخشو بزیز وقتر 

 . برگشتر بهت یم گم

 معلوم نیست با خودت چند چندی یه روز خویی یه روز _

 بد... تو نبودی چند روز پیش منو برحذر یم کردی از

؟ کدومو باور کنم؟  نزدییک با دکتر

 قلت پیش یم ری یا با حرفهای من؟با ع _

ون رفت  گوشه ی چشم چپش جمع شد باال. از اتاق بت 

ین جلو آمد اما مهری از همانجا که نشسته بود نگاهم  شت 

ی فرار یم کند رسش را ز ز کیس که از چت   کرد و دوباره عی 

ین دستهایش را دو طرف صورتم  توی کتاب فرو برد. شت 

 یه رژ به لب این بچه گرفت و گفت: عاشقت یم شه. ایک

 نزدی چرا ؟

 . خاله جون الزم نیست دیر شد این اعصاب نداره _

 . اگه واسه رسیدنت اعصاب نداره عاشقته _

 در حال پوشیدن بوت قهوه ای که ایک سال گذشته برایم

ی نیست  .خریده بود گفتم: نامزد داره خاله جون واال ختی

 با چک و لقدایک نزدیکم ایستادو گفت: نه عاشق شو نه 
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 بیافت به جونش این مثل اون پرسه پوریا نیست آدم

 .حسابیه

 حرفهایشان هیجان زده ام کرده بود. این که جدی اش

 گرفته بودند این که آمده بود و منتظرم مانده بود تا آماده

ز حالم را بهتر از ساعتر پیش یم کرد. از  شوم.همه چت 

ون رفتم گل رسخ رنگ روی کنسو  ز ساختمان بت   ل ماشی 

 توجه ام را جلب کرد با قدمهایی کوتاه نزدیک شدم. دست

 بردم در عقب را باز کنم که در جلو باز شد کنارش نشستم

ی  . برگشت نگاهم کرد و گفت: امروز مدام در حال تغیت 

 با توجه به این که بیماری نداشتید فکر نیم کردم بخواید _

 . بریم کلنیک

 گفت: االن که نمیشه بدم ازبه گل نگاه کردم متوجه شد و  

ز   . پشت پرده زیر نظر گرفیر

 نیم نگایه به پنجره سالن انداخت. گردنم را به سوی او

 کشیدم پرده افتاد دوباره صاف نشستم و گفتم: براشون

 . عجیب بود که رئیسم بیاد دنبالم

 برای منم عجیبه اومدم دنبال منیسی تخسم ویل خب _

 .دست بزن داره

 . ترنم خانم نرفتید رساغ _

ون رفتیم شاخه گل را به طرفم  حرکت کرد از کوچه که بت 

 . گرفت و گفت: عذرخوایه

 گل را بوییدم و گفتم: از مارتا گرفتید؟
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 گلفروش رسکوچه تون؟ وقتر رد یم شدم مشامم پر شد _

م هست  . از بویی که همیشه توی دفتر

 . حق دارید واسه شما دسته گل زیاد یم رسه _

 من اون چند شاخه ست هیچ کدوم از اون دستهمنظور  _

 گل ها این بو رو نداره . بهم گفت: برای محبوبت گل رسخ

 بتی با عطر خون عاشقان که برگلها پاشیده و مخمیل شان

 ... کرده

 سیع یم کرد شبیه مارتا کلمات را بیان کند ادامه داد: یه

 لحظه شک کردم که شاید یم دونه واسه تو یم خوام که

 هرش گفت: برای محبویی که از تو هیچ نیم داند جزشو 

 رنچی یی پایان و از تو به هیچ نخواهد رسید جز به دردی

 ... ابدی!خالصه تخریبم کردن

 با لبخندی گنگ از این فکر که مارتا و خاچیک هر دو

 . جادوگردایز مهربان هستند گفتم: شوهرش نیست

 . یه جوری نزدیک بودن اینطور فکر کردم _

 خاچیک هر شب توی سیایه یی پایان دره ی شیطان _

 . یم ره و برای مارتا عطر میاره که بپاشه روی گلها

 !عجب _

ز جا بود _  مارتا هیچ وقت ازدواج نکرد از وقتر یادکه همی 

ز گلخونه، ایک یم گه قبل از ما هم بوده و حتر   تو همی 

 شاید قبل از این که این محله و ساختموناش وجود داشته

 . اشنب
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ز چند ماه پیش که  هیچ وقت مردی کنارش نبود تا همی 

 خاچیک اومد. خاچیک رو کیس نیم شناخت اما وقتر اومد

 . یه روز کامل زل زده بودن به هم

 ! شبیه قصه ست _

ین گفته! به هرحال شایدم یه روز نبود اما _  من نبودم شت 

ز قهوه خانه ه بودن جایی بی   به هم خت 
 مدت طوالیز

 

 و گلخانه، مارتا اشک ریخت و خاچیک بلند شد یه خاچیک

ز دو مغازه  . چراغ گرد سوز قدییم اورد زد بی 

 دیدم؛ روش نقش یه دختر بود اتفاقا االن که گفتر فکر _

 . میکنم اون دختر صلیب به دست شبیه مارتا بود

 . گلخانه مارتا برای من یه دنیای دیگه ست _

ز  ز زیادیبه فکر فرو رفته بود من هنوز چت   های هیجان انگت 

 در مورد مارتا یم دانستم اما بعضز هایشان آنقدر عجیب

 . بودند که یم ترسیدم خیال کند دارم قصه یم بافم

 در ییک از خیابان های فریع نزدیک رستواریز که همیشه

ز را پارک کرد پیاده شدم  از آن غذا سفارش یم دادم ماشی 

 ز خیابان جدا یم کردو روی لبه ی سکویی که پیاده رو را ا

 با قدمهایی نامتعادل راه رفتم برگشت نگاه کرد آهسته

 ... گفتم: با ترنم

 یم دویز چند بار پرسیدی با ترنم ؟ _

ون داد و  لپ هایش را پر باد کرد و با پوف محکیم بت 
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 گفت: نگران ترنیم یا من ؟

 . نامزدتونه _

 !همیشه حواسم بود که تو نخیسی  _

 یدم و گفتم: خب فکر میکردم که بقیهخندید من هم خند

ن. لجم یم گرفت چون اون از  دارن یم ان جای اونو بگت 

 ... اول بود

 دستهایم را توی جیبم فرو کردم و ادامه دادم: حق اون

 ! بودید انگار

 کیم نگاهم کرد وگفت: رسدته؟

ی رو دیدم لب جو راه یم رفت _  نه چند وقت پیش دختر

 بود خییل خوشحال بود یه جوردستهاشو تو جیبش کرده 

 عجیتی خوشحال بود دلم خواست مثل اون خوشحال باشم

 . اما اون روز نبودم

؟ _  االن هستر

 نه، ویل خیال یم کردم دنیای بهتر دنیاییه که توش شاد _

 . باشم و البته االن موقعیتم شبیه اونه

 لبخند پر شیطنتر روی لبهایش نقش بست و پرسید: گ

 کنارش بود؟

 انقدر خندیدم که تعادلم را از دست دادم مثل طویط که

 یم خواستم تکرار کنم با ترنم مدام تکرار یم کرد بدبخت

 !حرف زدی

******** 
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 هر آدیم باشد. آن
ی

 جمعه یم تواند بدترین روز زندگ

 آدمهاست من
ی

اث هزاران سال دلمردگ  کسالت انگار مت 

ز چند هفته پ  یش که جمعهاین را درک نکرده بودم تا همی 

 هایم به طرز معنا داری خایل و یی حس شد. آن روز را کنار

 روزهای دیگر هفته یم گذاشتم و یم دیدم ان که باید باشد

 . نیست

 و بعد سیل سواالت بود که روانه ی افکارم یم شدند این

 سوال ها از آن چه به وضوح درک یم کردم کشنده تر

دم هشدار یم دادم بودند.حاال کجاست؟ چه یم کند؟ به خو 

 قوی

 باش. اما من قوی نبودم بلند شدم توی اتاق پریدم به

به هایی زدم بعد فکر
 دشمن های خیایل ام با پا و مشت ضز

ز دعوتش کنم و به این بهانه  کردم زنگ بزنم به نازنی 

 سهراب را به خانه اش بکشانم... این فکر احمقانه را با این

ون تصور که شاید جمعه شان را آنجا   یم گذرانند از رسم بت 

ز از رس گرفته شد  .کردم و دوباره همه چت 

ون رفتم  باالخره بلند شدم لباس ساده ای پوشیدم وبت 

ین داشت کار یم کرد با لبخند گفتم: بافتتز هات تمام؟  شت 

 !دارم واسه یلدا تزئیتز یم سازم محبوب _

ز شده ای را باال گرفت و گفت: قشنگه؟  شمع تزئی 

مندیخییل  _  !قشنگه،تو هتز

 .ما یی هتز یم مردیم _
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 دستهایم را توی جیب بافتر که به تن داشتم فرو کردم و

ت زیبایی 
 ... گفتم: تو با هتز

ون رفتم. مقصد گلخانه ی مارتا بود اما وقتر   از خانه بت 

 دیدم خودش توی کافه ی خاچیک نشسته و قهوه یم نوشد

ها  ز ز بارمن هم به آنجا رفتم روی ییک از مت   نشستم اولی 

 بود پا به کافه یم گذاشتم و به نظرم رسید حال خویی دارد

 کتاب استاد را باز کردم و چشم دوختم به بندهای بلند و

ز رسیدم  . کوتاه شعر و فکر کردم چه زود به روزهای غمگی 

 .خاچیک یک فنجان قهوه مقابلم گذاشت. رس بلند کردم

 یه اندوه برای پایکلبهایش یم خندید وقتر زمزمه کرد: گا

 ... روح الزم است

 جوایی برایش نداشتم او هم منتظر من نبود رفت که به

ی هایش یم گفت : میهمان  .مهمانانش برسد. او به مشتر

 چشم گرداندم همه زنان و مردایز شبیه خودش و مارتا

های جدا نشسته بودند اما از همان فاصله ها ز  بودند روی مت 

ز آنها رهگذرایز بهبا هم حرف یم زدند. ب ی ها بی 
 قیه مشتر

 کار یم آیند
ی

 نظر یم رسیدند که برای رهایی از خستیک

 .فنجایز قهوه یم نوشند و یم روند

 با تاریک شدن هوا، کافه خلوت تر شد و کم کم آن

ز بزرگ جمع شدند  آدمهایی که شبیه هم بودند دور یک مت 

های دیگر برداشتند  ز  ها صندیل هایی از دور مت 
 . دهبعضز

 نفر بودند جوان ترینشان که مردی بود به نام کارن جعبه ی
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ز گذاشت آنقدر هیجان داشتند  تخته نرد را باز کرد و روی مت 

ز بار بود که یم خواستند با هم بازی کنند  .انگار این اولی 

 بلند شدم نزدیکشان ایستادم و لبخند زدم انگار من از

  به بازی ها ودنیایی نامری  بودم و دیده نیم شدم. کیم

ری هایی که برای هم یم خوانند نگاه کردم و بعد با
ُ
 ک

 خداحافظز زمزمه واری کافه را ترک کردم حال خوبشان تا

 خانه همراهم بود.حالم بهتر بود اما کامال خوب نبودم . تنها

ز بود ی که توانست لبخند روی لبم بیاورد پیامک نازنی  ز  :چت 

ز روز دو   تولد نگی 
 شنبه برگزار میشه آدرسعزیزم مهمایز

 ...رو برات یم فرستم

 خییل طویل نکشید که آدرس را فرستاد . بلندشدم به اتاق

 ایک رفتم داشت برای خواب آماده یم شد به محض دیدنم

ون خوابم میاد  ...چشمهایش را بست و گفت: برو بت 

 ...ایک جون پاشو فکر کن _

؟_  جر

 !پاشو یه فکری کن _

 من واست فکر کنم؟اینقدر آکبندی که _

ز دعوت کرد آدرس هم فرستاد _  .تولد نگینه، باالخره نازنی 

 ما یی دعوت هم یم تونیم بریم آدرس _
 بهش یم گفتر

 .داریم

 !ایک جان شوجز نکن بیا به من بگو جر بپوشم _

ی که فرامرز خوشش بیاد ز  .یی حوصله گفت: یه چت 
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 !وا ایک؟ _

ز و مودببه چشم برادری خوشش بیاد شیک و سن _  گی 

ز معلومه دیگه  .مثل یه خانم باوقار زن خودش رو ببی 

م؟ _  کادو جر بتی

 احتماال کمتر از طال به چشمشون نیاد... کارت منو وردار _

 ...برو یه تیکه طال براش بخر

 .نیم خوام خودم یم خرم _

 اوه حواسم نبود شما هدیه تونم باید مهر حالل روش _

 دتو معرفز کن یه تیکه طالبخوره... برو جواهر قرص خو 

 . بردار پولشو قسظ از حقوق کوفتیت بده

 .ر یم کنهکا   گفتم: قربونت برم که اینقدر مخت

 ...گفت: برو بابا

ا اومدم پیشت یا پول الزم _ ز  یوقت فکر نکتز واسه این چت 

 ...داشتم

 ... برو بچه _

 .دوستت دارم ایک _

ه نگاهم کرد.گایه یم شد عشق را یی  ای   هیچ پردهفقط خت 

 توی چشمهای ایک خواند گایه که مستقیم به

 .چشمهایم نگاه یم کرد

******* 

ز را یم دهم  نگی 
ز به مهمایز  یم خواستم وقتر ختی رفیر

 توی چشمهایش نگاه کنم و شادی اش را ببینم به مارتا
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 گفته بودم برای یک مناسبت شاد گل یم خواهم و او چند

رزها عجیب تازه و پر  شاخه رز صوریر به دستم داد. 

 طراوت

 بودند. انگار آنها هم حامل پیایم بودند . به تالفز پنجشنبه

 ای که آنطور خراب شده بود لحظه های ناب رستوران که

 مدام در حال دلجویی بود را مرور یم کردم و با خندهای که

 : روی لبهایم جا خوش کرده بود به خودم یم گفتم

 ...ه از دل دربیارهعذرخوایه نیم کنه اما بلد

ی از سمیع زاده نبود داخل که رفتم  توی کلینیک ختی

م گذاشته بود : خانمم رو یم برم ز  یادداشتر روی مت 

 .سونوگرافز لطفا یه جوری حلش کن

 !لبخندی زدم و زیر لب گفتم: حله

 رسی به اتاق سهراب زدم هنوز نیامده بود گلها را با گلهای

 دند عوض کردم و طبق روالقبیل که کیم پالسیده شده بو 

 هر روز کارهایم را انجام دادم تا باالخره دکتر آمد با

 .لبخندی پررنگ گفت: سالم

 یم شد به این سالمش امیدوار بود بلند شدم و گفتم: سالم

 !خویی 

 عایل تو چطور؟ _

 .رستکان دادم و با خنده گفتم: عایل

 .عایل بودن تو نیم تونه یی دلیل باشه بگو ببینم _

ز دوشنبه ست ... من امروز مرخض یم خوام _  تولد نگی 
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م و هدیه  !باید برم لباس بگت 

 به این قسمتش فکر نکرده بودم . با هم بریم؟ _

 .شما بیمار دارید تا دیر وقت _

 فردا؟ _

 !همینطور _

 !اوه! بدییع هم میاد _

 با ابروهایی باال رفته نگاهش کردم گفت: یادم رفت بهت

 ! یع میاد واسه همکاری دو روز در هفتهبگم دکتر بدی

 باشه گ میان خانم بدییع؟ _

 !لبخندی زد و با لحتز تاکیدی گفت: فردا

 لبهایم را به سویی کج کردم و فکرکردم سماوات بدییع

 .همه رو جمع کن اینجا دور خودت

 به جر فکرکردی؟ _

 .شانه باال انداختم و گفتم: به خانم دکتر 

 .زیاد بهش فکرنکن _

 چرا؟ _

 !خوشم نمیاد _

 !اوه چه حساس _

 رستکان دادو گفت: باید یه فکری واسه حافظه ت کنیم

 !جدا

ی از حرفهایش نفهمیدم با نگاه تا در اتاقش بدرقه اش ز  چت 

 کردم و پرسیدم: برم عرص؟
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 نه دوشنبه رو جابه جا کن یه جوری که بتونیم با هم _

 . بریم

 دوشنبه را باز کردم و هیجان زده از لذت خرید با او لیست

وع کردم به کنسل کردن نوبت ها ظاهرا صدایم را یم  رسی

 !شنید که پیامک فرستاد: نه با این عجله

 !خندیدم و نوشتم: به شما اعتمادی نیست رئیس

 شنبه روز شلویعز بود تا آخرین بیمار وقت هیچ کاری

نداشتیم ساعت ده بعد از دیدن آخرین بیمار با عجله رفت 

 و

دم و مبهوت به خانهمن ه  م کلینیک را به سمیع زاده ستر

 .رفتم . پیام هایی که برایش فرستادم همه یی جواب ماند

***** 

 .به سمیع زاده بگو غذا سفارش بده _

 برای چند نفر ؟ _

 .دو نفر _

 مهمان داری؟ _

 .. آره دیگه دکتر بدییع میاد _

 آها پس واسه ناهار؟ _

؟ _  بله لطف یم کتز

 .چشم _

 گویسی را کوبیدم رسخم کردم به تصویر خودم روی شیشه

بدر بزرگ روی ز نگاه کردم .با فشار انگشتها یک ضز  ی مت 
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 صورتم کشیدم. گویسی را برداشتم و شماره رستوران را

 گرفتم غذا را سفارش دادم و بعد مشغول چرخاندن خودکارم

های زیبا ز شدم سهراب نیم توانست بدون آن دختر  روی مت 

 ک
ی

 ند. هنوز قهر ترنم به هفته نرسیده بود یک نفرزندگ

 دیگر یم آمد که با هم ناهار بخورند. شانه باال انداختم و

 توی دلم گفتم: حال خرابش مال تو بگوبخند و عاشقونه

 هاش مال بقیه ... خییل زود از این حرف پشیمان شدم

 فکرش را پس زدم و کتاب را باز کردم و همزمان لبخند

 د به یادم آمد. صدای سالم بلندی توجه ام را بهمهربان استا

 در ورودی جلب کرد مردی بلند قد با موهایی کم پشت و

ین مشخصه صورتش بود با  سبیل به باال تابیده که مهمتر

 .لبخندی بزرگ مقابلم بود

 :نگاه پرسشگرم را به صورتش دوختم و یی حوصله گفتم

 سالم بفرمائید؟

؟ _ ز  دکتر مجد هسیر

 رتون؟بله ام _

 !ممکنه اطالع بدید بهشون _

 هوفز کشیدم و گفتم: فکرنیم کنم امروز وقت داشته باشن

... 

 نگاه رسرسی یی دلییل به دفتر مقابلم انداختم و گفتم: شاید

 ...فردا

 وقتر رس بلند کردم هنوز لبخند یم زد. انگار حرفهایم را
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ض لبهایم را به سویی کج کردم آماده
 نشنیده بود. معتر

ز حرفز بودم که سمیع زاده با ظرفهای غذا داخل آمد وگف  یر

 ...گفت: محبوبه بدو اینا رو بتی از سازمان برق اومدن

 یی توجه به مردی که هنوز وسط سالن ایستاده بود به طرف

 ...سمیع زاده رفتم و گفتم: اینجا آخه جای مهمان بازیه! اه

 :تبسته ها را گرفتم به سوی اتاق سهراب رفتم مرد گف

 ...لطفا به دکتر بگید بدییع اومده

 با چهره ای وا رفته برگشتم نگاهش کردم و گفتم: گ؟

 خنده اش پررنگ تر شد. انگار نمیتوانست جلوی قهقه اش

د دوباره گفت: بدییع  ... را بگت 

 .وای... ببخشید ... بفرمائید دکتر منتظرتون بودن _

 رفتم رفتارگوشه ی لبم را گزیدم و همانطور که داخل یم 

 :یی ادبانه ام با بدییع را مرور یم کردم رو به سهراب گفتم

 ... دکتر بدییع اومد... وای سهراب گند زدم ... این که َمرده

 خندیدو گفت: انتظار داشتر جر باشه؟

به به در زد سهراب برای استقبالش رفت و  بدییع چند ضز

ز را چیدم سه ین رسعت ممکن مت   رابدر آن فاصله با بیشتر

 وقتر بریم گشت گفت: سمیع زاده کجاست پس؟

 رسبلند کردم و گفتم: از سازمان اومدن برای اون اشکال

 .برق

 ... باشه؛ شما بفرمائید خودم انجام یم دم _

ون رفتم و تا زمایز که ز بدییع از اتاق بت   زیر نگاه سنگی 
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 .یم رفت رسم را از روی کتاب بلند نکردم

ز که رسید ایستا  د رس بلند کردم سهراب با فاصلهنزدیک مت 

 ی کیم پشت رسش بود لبخندی زد وگفت: مدیر دفتر 

 شمائید؟

 !بلند شدم و گفتم: بله

 بیمارهای من هم با شماست؟ _
ی

 پس هماهنیک

 ... بله _

 .پس بیشتر همو یم بینیم _

 به سهراب نگاه کردم ابرو در هم کشید و به نقطه ای

ه شد. بدییع به سوی ا دنامعلوم خت   و چرخید دستش را فرسی

 و با قدمهایی بلند به سوی در رفت. سهراب هم یی حرف به

 . اتاقش رفت و در را بست

 بیمارهای عرص زودتر یم آمدند برای این که به خرید

 عرصمان برسیم. اگر بدییع قرار روز گذشته اش را کنسل

 نیم کرد و امروز نیم آمد شاید کارهایمان خییل رسیعتر 

 . ویل آن روز تا ساعت شش که آخرین بیمارپیش یم رفت

 . را دید برخالف دوشنبه های دیگر گرفتار بودیم

 کارهایم تمام شد گردنم را با حرکت به دو طرف ورزش یم

ز ایستاده بود و آماده ی  دادم که نگاهم به او افتاد کنار مت 

ز به نظر یم رسید آهسته گفتم: بریم؟  رفیر

 . خسته و یی حوصله گفت: آره

 کیفم را برداشتم و بلند شدم کنارش که ایستادم گفت: جر 
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 گفتر به بدییع؟

 !هیچر  _

 واسه هیچر اونطور ذوق کرده بود؟ _

 برگشتم نگاهش کردم و گفتم: هیچر نگفتم فقط وقتر 

 سمیع زاده غذاها رو داد دستم گفتم: اینجا جای مهمان

نیست. چون ... خب فکرکرده بودم باید خانم بدییع باشه 

 از

 !کجا یم دونستم این آقا بدیعیه

ی نگفتم _ ز  !باشه حاال که چت 

ی نیم گفت اما نگاهش پر از حرف بود.شانه ز  لبهایش چت 

ز  ون رفتم وقتر کنارش توی ماشی   باال انداختم و از در بت 

 نشستم آهسته و شمرده گفت: ییک از اتاق های باال آماده

 نیست زیادمیشه واسه بدییع سه روز در هفته هست . الزم 

یم  باهاش رسوکار داشته بایسی یه منیسی جدید یم گت 

 کمک یم خوای درسته؟

 من که نه؛ کمک چرا؟ _

 خب بیمارای سماوات و بدییع و ممکنه چند نفر دیگه _

 .هم باشن

 االن بریم خرید دیر شد ساعت هشت باید خونه ی _

 .فرامرز باشیم

 .باشه بریم _

 را به یا
ی

ز خستیک  :دم آورد زمزمه کردمحرکت آرام ماشی 
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 درست امروز باید این همه کار رسمون یم ریخت؟ دیر

 ... میشه

 .رستکان داد و گفت: نگران نباش یم رسیم

 خودش نگران تر از من به نظر یم رسید وقتر بریم گشتم

 نگاهش یم کردم یم دیدم دارد پوست لبش را یم جود یا

 ه اشلبهایش تکان یم خورند یی آن که صدایی از حنجر 

 بیاید ... انگار یی صدا حرف یم زد.نگرایز اش را یم

 فهمیدم آهسته گفتم: یه مهمایز ساده ست شلوغ هم

 .نمیشه نگران نباش

 نگران مهمایز نیستم. اگر فرامرز بشناسه؟! فکرمیکتز  _

 چکار کنه؟

 ...نیم دونم ویل از کجا میخواد بشناسه _

 :کردم و گفتمکیم خودم را به جلو کشیدم صورتش را نگاه  

ی که نداری ز  !نشونه ای چت 

 !یی حوصله لبخند زد و گفت: خب حاال

 خب ده سالت بوده که دیگه همدیگه رو ندیدین چند _

 سال بعدش هم تو اصال ایران نبودی ... این مدت که

 نداره فرامرز ه ندیدین. با مادرت یا سیما ارتباطاومدی هم ک

 ... نه با هیچکس _

 !رو پیش ییک از اونا دیده باشه نکنه یوقت عکست _

 .نه ممکن نیست ارتبایط وجود داشته باشه _

 .خب پس دیگه بهش فکر نکنیم _
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 هنوز نیم دونم چرا با تو وارد این بازی شدم به نظرم _

 .خییل احمقانه ست

 که _
ی

 ... یه آهنگ نداری؟ یه آهنیک

د و کیم بعد صدایی مالیم  دست کشید دکمه پخش را فرسی

ز را پر کرد انگار او هم به جای حرف زدنفضای ما  شی 

 . صدایی یکنواخت یم خواست تا در پناه آن بیشتر فکر کند

ز بود. حرفهایم را مدام پشت  یی کالم دلنشی 
 موسیقر

 .لبهایم حبس میکردم تا آن حال خوب را خراب نکنم

****** 

ز به لبهایم انداختم و گفتم  :آخرین نگاه را توی آینه ماشی 

 ؟خوب شدم

 !خویی  _

ی که باید باشم، شدم؟ _ ز  شبیه اون چت 

یتز میان ابرویش نشست در حال دست کشیدن  اخم شت 

 خویی 
 !روی موهایش گفت: همینطور که هستر

ز را دور زدم  پیاده شد من هم به رسعت پیاده شدم ماشی 

ز گفت موهامو رنگ کنم  .کنارش ایستادم و گفتم: نازنی 

 خب دیگه؟_

 .نم نیم خورهو آرایشم به یه خا _

 .چون نیستر  _

با شیطنت خندید شانه باال انداختم و گفتم: فعال نظر 

 فرامرز
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 ... مهمه

 .رستکان داد و گفت: که اینطور ! نظر فرامرز مهمه

 !بله _

 توی آینه ی آسانسور به خودم نگاه کردم لباسم را او

اهن مخمل سورمه ای که دامن نیم  انتخاب کرده بود. پت 

 ط ساق پایم را یم پوشاند و کفش هایی کهکلوشش تا وس

 .به سختر خودم را روی پاشنه ی بلندش نگه یم داشتم

ز آن راضز بودم  .واقعا تیپم خانمانه شده بود و من از داشیر

 وقت زیادی برای آرایش صورتم و موهایم نبود و مثل

 . همیشه ساده بسته بودم و شایل روشن رویشان کشیدم

 رده بود مثل همیشه کت و شلوارسهراب هم زیادتالش نک

اهن آیی روشن که ست  پوشیده بود اینبار سورمه ای با پت 

 . دوست داشتتز مان را کامل یم کرد

ز به استقبالمان آمد و با هیجان مخصوص خودش  نازنی 

 بقیه

ز بود  را ختی کرد انگشتهایم در دست سهراب در مرز شکسیر

 همانجا بنشینم وو قلبم انقدر تند یم زد که کم مانده بود 

 فریاد بزنم به لبهای خشک سهراب نگاه کردم و نگاهش

ه مانده بود به جایی که هر چه یم گشتم پیدایش  که خت 

 . نیم کردم

ز بودیم که مرد و  هنوز در حال گوش دادن به تعارفات نازنی 

ز شناخت و ز را یم شد از شباهتش با نازنی   آمدند نگی 
 زیز
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ز   .فرامرز را از همرایه نگی 

 قدش کیم از سهراب کوتاه تر بود و شانه هایش کیم پهن

 تر . چشمهای کشیده و مژه و ابرویی کم رنگ داشت

 پوست صورتش اما همان رنگ مهتایی صورت سهراب را

 داشت و لبخندش همان لبخند از رس تکلیقز بود ک گایه

 روی لب سهراب هم یم نشست . دنبال نشانه ای بودم که

 ل کند اما نبود یم توانستم خیالم راحتاو را به سهراب وص

 باشد که هیچکدام از آدمهای آن مهمایز حتر حدسش را

 نیم زنند این دو نفر با هم نسبتر داشته باشند ویل معلوم

دن من به ز هم که آنطور در حال به خود فرسی  نبود نگی 

 سهراب نگاه یم کند نفهمیده باشد یا حتر خود فرامرز که

 اش به سهر 
ی

ه گ  . اب بند دلم را پاره یم کردخت 

دم و به دستهای  کیف مجلیس ام را میان انگشتهایم فرسی

 آن دو نفر نگاه کرد وقتر سهراب گفت: سهراب فریدویز 

 .هستم

 مردمک چشم فرامرز آشکار تکان خورد و لبهایش را طوری

ده شد سهراب دستش د که همه صورتش فرسی  روی هم فرسی

 ور شد بگوید: فرامرز مجدرا رها نیم کرد و او انگار مجب

ز جان. تعریف شما رو زیاد شنیدم  . همرس خواهر نازنی 

 سهراب دستش را رها کرد و او به سوی من چرخید کیم

 .رسش را خم کرد و گفت: خوش آمدید خانم

 باالخره راهمان باز شد از جلوی در کنار رفتند وما قدم به
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 و آقا که از سالن گذاشتیم انجا با دو پرس فرامرزو چند خانم

ز بودند آشنا شدیم  . دوستان نگی 

، ز  باالخره روی یک مبل دونفره نشستیم به محض نشسیر

وع کرد بازی با دکمه  سهراب دست برد سوی یقه اش و رسی

اهنش آهسته گفتم: جر شده  !اول پت 

 .گرمم شد _

 !نشناخت تو رو یم شه آروم بایسی  _

 .آرومم من _

 گرفت برگشتم نگاهشدستش را انداخت و انگشتهایم را  

بت را به ز سیتز رسی  کردم . به من نگاه نیم کرد نازنی 

 طرفمان گرفت با دست چپ لیوان را برداشت و زیر لب

ز باال رفت و با خنده به دستهایمان  تشکر کرد ابروی نازنی 

 . اشاره کرد

 به رویش لبخند زدم و صتی کردم تا سهراب به حال عادی

 دار بعد از سالها همانقدر کهبرگردد یم دانستم که این دی

 برای فرامرز عادی است برای او دیوانه کننده . از نگاه های

ی یم شد فهمید که بهم ریخته و ز  ثابتش به هر چت 

 اش را نداشته
ی

 . برخالف تصور هردومان اصال آمادگ

بت را که نوشید به نظر کیم بهتر شده بود فرامرز آمد  رسی

 مهندس جان چه روی مبیل کنارش نشست و گفت: خب

 !ختی 

ز یم گفت بداخالق و دیر جوش  نشان داد آنقدرها که نازنی 
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ز جمله حرفهایشان در مورد  نیست ... ساعتر بعد با همی 

 خدمات نصب آسانسور که سهراب در آن کار یم کرد گل

 انداخته بود و فرامرز موردهای خرایی آسانسورهایی که دیده

ح یم داد و کم  کم چند مرددیگر به  بود را برای سهراب رسی

 جمعشان اضافه شدند. این برای سهراب خوب بود کم کم

 به حال عادی بریم گشت انگشتهای مرا آرام آرام رها کرد

 و به جمع مردها پیوست. من هم سیع کردم با خوش زبایز 

ز را به دست بیاورم .کار سختر نبود حتر از دوستر   دل نگی 

ز راحت تر  . با نازنی 

 ترک یم کردیم کامال مشخص بود به دل وقتر مهمایز را 

های خویی برای  آن خانواده نشسته ایم و در نگاه فرامرز ختی

 خودمان یم دیدم.دیداری که روزها برایش برنامه ریختیم و

 اضطراب خوب برگزار شدنش را داشتیم راحت تر از

 تصورمان به پایان رسید. در پایان آن شب من هنوز همان

ز به مهمانان نشان داده زن خوشبختر بودم که  در تولد نگی 

 ام رسنزدم یم
ی

 بودم وقت خواب به هیچ کجای زندگ

 . خواستم با همان حس خوب به خواب بروم

***** 

 !محبوبه _

 صدای سمیع زاده بود سهراب رسبلند کرد نگایه به من

 . انداخت بعد پرونده را از دستم کشید وغضبناک گفت: برو

ون رفتم. سمیع زاده   مضطرب به نظر یم رسید کیم اینبت 
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 پا و آن پا کردو گفت: من باید برم یه جایی و برگردم

 . حواست باشه

ی شده ؟ _ ز  باشه چت 

 . نه ... کار بانیک دارم _

 .رستکان دادم و او رفت. یم خواستم با سهراب حرف بزنم

 باید راضز اش یم کردم خانواده فرامرز را دعوت کنیم

ز نبو   .دم فرامرز این دعوت را قبول کندهرچند هنوز مطمی 

ز هم به جمع مان اضافه یم  اما برای بار اول حتر اگر نگی 

 شد بد نبود. کیم به برنامه ام فکرکردم شاید برای یلدا

 دعوتشان یم کردم. سه شنبه ی هفته ی بعد درست یک

ز دیدارمان، شاید هم روزی دیگر  هفته فاصله یم افتاد بی 

ز نزدییک .   با این فکر بلندشدم تا نزدیک درویل به همی 

 اتاق رفتم انگشتهایم برای در زدن باال رفته بود که صدایش

 را شنیدم: نزدیک شدن به فرامرز خوبه اما قایط شدن این

 !دختر نه

 این دختر حتما من بودم، رسم را کیم نزدیک تر بردم اما

 اینبار صدایش ضعیف تر بود: خیالم راحت نیست یه ایرادی

 .هست توکار 

 انگشتم را کم جان روی در زدم در را که باز کردم وسط

 اتاق ایستاده بود و به صفحه گویسی نگاه یم کرد آهسته

 گفتم: صبحانه یا چای بیارم؟

 .رسش را عقب داد و گفت: میل ندارم
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ز   چه خوب که حتر نگاهم نیم کرد تا بفهمد برای گفیر

های دیگری آمده ام. راه آمده را برگشتم. ب ز  دییع آمدچت 

 مثل دفعه پیش همان ابتدای سالن ایستاد و با لبخندی پر و

 پیمان سالم کرد. سالمش را جواب دادم و منتظر ماندم از

 پله ها باال برود ویل او آمد نزدیک پنجره ایستاد کیم

ون را نگاه کرد وگفت: چشم انداز خویی داری  !بت 

 رگشت،نیم دانستم چطور جوابش را بدهم. وقتر به طرفم ب

 لبخند یی معنایی زدم و افکارم دوباره دستم را گرفتند و

 بردند دنبال مخاطب سهراب و حرفهایی که در مورد قایط

 شدن من زده بود. بدییع به طرفم چرخید و گفت: محبوبه؟

 . فریدویز هستم _

 لبخندش اینبار رنگ شوجز گرفت اما حرفز نزد رستکان

 ! داد و گفت: اتاق منو نشون یم دی

 .طبقه ی باال، اتاق اول سمت راست _

 ابروهایش باال رفت با دست راه را نشانم داد و منتظر ماند

 جلوتر از او حرکت کنم . کالفه نگاهم را از او گرفتم و

 . گفتم: بفرمائید

 قبل از او راه افتادم نزدیک راه پله منتظر ایستادم تا آمد

ز پله گذاشتیم. به پله  سوم رسیده همزمان قدم روی اولی 

 بودیم که صدای سهراب را شنیدم: به به دکتر بدییع

ز   !نازنی 

 من و بدییع همزمان برگشتیم توی چهره ی سهراب تنها



 

481 
 

 Romanbook_ir@ داغ

ی که دیده نیم شد همان اثرات به به بود، اصال نشان ز  چت 

 نیم داد که از دیدنش در آن وقت صبح خوشحال شده

 د بدییعباشد. با قدمهایی بلند خودش را پای پله ها رسان

 سه پله ی باال آمده را برگشت و مقابلش ایستاد دستش را

د و گفت: خواستم مزاحمت نشم  . فرسی

 سهراب رس بلند کرد نگاهش به من بود اما مخاطب من

 . نبودم: پس من مزاحم شما میشم

 همانطور که دست بدییع را در دست گرفته بود از پله ها

 : شما بفرمائیدباال آمد خودم را کنار کشیدم و او گفت

 !رسکارتون خانم فریدویز 

 حرِف نگاه و گره ای که میان ابروهایش نشسته بود را

ز رفتم وسط  خییل خوب دریافت کرده بودم پله ها را پایی 

 سالن بودم که سماوات هم رسید این ییک یی دردرس به

 اتاقش یم رفت برایش هیچ فرفر نداشت که در مرکز

ی باشد یا نه! حتر همان  سالم از روی ادب را هم اگر ختی

 .رایه داشت حذف یم کرد

 پشت پنجره ایستادم دستهایم را روی سینه به هم رساندم و

ون را نگاه کردم صدایش نزدیک بود: چشم انداز خوبیه  بت 

 نه؟

 برگشتم؛ تازه یم فهمیدم که صدای های سالن را از توی

م رفتم نشستم و گفتم: باغ ز  چهاتاقش یم شنود به سوی مت 

 .ها با وجود رسما خییل خوب شدن
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 و به لطف سمیع زاده؟ _

 . لبخندی زدم و گفتم: بله کارش رو بلده

 ویل هنوز یاد نگرفته یه خانم رو تو محل کارش بااسم _

 !صدا نزنه

 .منظوری از این کار نداره _

 ویل باعث یم شه هر کس از این در میاد تو مثل اون _

 . رفتار کنه

 ...دکتر بدییع _

ز زد رسش را کم نزدیک آورد و درحایل  دستش را روی مت 

 که سیع یم کرد صدایش بلند نشود گفت: تو مسئول نشون

ا نیستر الزم نیست با کیس رودرواییس  دادن اتاق دکتر

ی بایسی  ز  .داشته بایسی یا نگران چت 

 منتظر جوایی از سوی من نماند به اتاقش رفت و همزمان با

ز او چند نفر همزمان   داخل آمدند افکارم مختل شده بودرفیر

 بیمارها را پذیرش کردم و هر کدام را به سوی اتافر که باید

 . یم رفتند راهنمایی کردم

م  کتاب را باز کردم و فکر کردم این پنجشنبه باید حتما بتی

 به استاد تحویلش بدهم پیامک هایش که قطع یم شد

 منشانه ی این بود که دلخور شده و منتظر است برو 

 حضوری ببینمش.وقتر بیمار آخر و ترنم همزمان وارد سالن

 .شدند کتاب به صفحات آخر رسیده بود

، دستپاچه بلند شدم و سالم کردم  .با دیدن ترنم بعد ازمدیر
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 یی توجه به من روی مبیل نشست و یک مجله پزشیک از

ز برداشت به ساعت نگاه کردم باید تایم را یادآوری  روی مت 

 ند سهراب از این کار بدش یم آمد اما بیماریم کردم. هرچ

ز اندازه از انتظار بدش متنفر بود . چند  بعدی هم به همی 

به به در زدم، یی هیچ حرفز انگشت اشاره ام را به
 ضز

 ساعت مچر ام زدم و او نگاهش را به ساعت دیوار اتاق

 .انداخت و رستکان داد

ون آمد پروند  ه را برداشتمدقایقر بعد وقتر مرد ازاتاقش بت 

ی یم خوای ز  و داخل رفتم نگاهش به پرونده بود پرسید: چت 

؟
ی

 بیک

ز بیمارتون  کیم جلو تر رفتم و گفتم: ترنم خانم اینجا هسیر

 ...هم اومد

 خب تو چرا رسیم شدی ؟ از جر ترسیدی؟ _

ز ترسناک تر از خشونت پنهان در چهره و  آن لحظه هیچ چت 

 باشم ، شانه باال صدای خودش نبود. سیع کردم یی تفاوت

سیدم فقط خواستم ختی بدم
 . انداختم: نتر

 . برو رسکارت، اول بیمار بیاد بعد ترنم _

 . چشم _

 !محبوبه _

 !برگشتم: جانم

 لبم را گزیدم. خنده اش را پنهان کرد و گفت: خواستم بگم

 اینجوری باش !مثل خودت. مسائل من به هیچ کس ربط
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س  یم.مهم اینه خیال خودممستقیم نداره که بخاطرشون بتر

 .راحته

ز راحت است؟ اما یم  باید یم پرسیدم خیالت از چه چت 

ون رفتم سنگیتز   دانستم جوایی نخواهد داشت. از اتاق بت 

 نگاه ترنم را حس یم کردم دستپاچه شده بودم و نیم

 دانستم بعد از فرستادن بیمار به اتاق سهراب تنهایی با او را

 . چطور یم گذرانم

 ف تصورم ترنم هیچ نگفت. منتظر ماند بیمار که ازبرخال

ون آمد یی آن که حتر نیم نگایه به من بیاندازد  اتاق بت 

 داخل رفت. صدای شادش را شنیدم و همه محاسباتم بهم

 خورد. برگشتم نگاه کردم در نیمه باز بود وسوسه یم شدم

 از الی در حرکاتشان را ببینم. با باز کردن کتاب جلوی

 ا گرفتم اما صدایشان آنقدر واضح بود که شک کردمخودم ر 

 بخاطر این که من هم بشنوم در را باز گذاشته و بلند حرف

 .یم زند: پاشو بریم کیل برنامه دارم

 !پس باالخره تصمیم گرفتر بیای _

 یه تصمیم اجباری، واسه آقایی که بلد نیست دل خانمش _

 .رو به دست بیاره

 و هزار ساعت لحن نفس گت  دلم یم خواست تنها باشم 

 ترنم را تمرین کنم. سهراب یی انعطاف گفت: من تماس

 .گرفتم ظاهرا وقت نداشتر 

؟ دوست _  حاال که من اومدم بازم نیم خوای اخمتو وا کتز
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ز اتاق ... بریم  ندارم یادآوری کنیم جر شد درست توی همی 

ون ؟  بت 

ون؟ _ سم برنامه رو. حاال چرا بت   باید بتر

ونخییل  _ ز امروز بریم بت   . حرفها داریم باید حتما همی 

ا ز  باید این جاها رو تغیت  بدیم زندگیمون عوض شه خییل چت 

 ...هست

 چطور شد یه دفعه به فکر همه اینا افتادی؟ _

 دوست نداری به فکر تو و زندگیمون باشم؟ _

 ...دوست دارم، خییل هم خوبه _

به های کم جایز  ز  دستهایم را مشت کردم و ضز  روی مت 

 زدم انگار دستمایل دور گردنم گذاشته بود یک رسش را

 سهراب یم کشید و رس دیگرش را ترنم. نفس های عمیقر 

 
ی

ی از خفیک  که یم کشیدم یی فایده بود و کمیک به جلوگت 

 .ام نیم کرد

 صدایشان زمزمه وار شد و کیم بعد دوشادوش هم از

 ندکلینیک خارج شدند. سهراب حتر برنگشت نگاهم ک

وع کردم با صدای بلند خواندن کلمات کتاب. ساعت یک  رسی

ز گذاشت و گفت  :سمیع زاده ظرف غذایی مقابلم روی مت 

 .این برای توئه

 .کیم نگاهش کردم. گفت: دکتر برامون سفارش داد

 رستکان دادم. سمیع زاده گفت: من یم تونم چند ساعت

م؟  مرخض بگت 
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 او رفت. از پنجره شانه باال انداختم یعتز که نمیدانم و 

ون رفتنش از کلینیک را یم دیدم و با خودم یم گفتم  بت 

ی که حتر از ز از این اتاق و دکتر  ای کاش مثل او از این مت 

 . پشت دیوارها دوستش دارم دور بودم

 از اتاق های باال هیچ صدایی نیم آمد سماوات پیش از

 ظهر رفته بود بدییع را اصال ندیده بودم. سکوت کلنیک

وع به باریدن کرد و به ز بود. باران نریم رسی  وهم انگت 

 کسالتم دامن زد. چند ساعت بعد سهراب برگشت. باز هم

 یی نگاه کردن به من به اتاقش رفت. ساعات کشدار و پر

 کسالت بودند دلم میخواست گریه های یک ساعت گذشته

 ام را ادامه بدهم . بغض یی دلیل جان آدم را به لب یم

 ام باید دنبال بهانه اش بگردی آنقدر اشکها رارساند مد

 پشت پلک هایت نگه داری تا یک بهانه پیدا شود و از

 . شانس بدت آن بهانه هیچ وقت دست نیم دهد

وع شد زوجی جوان رساغ بدییع را  دوباره رفت و آمدها رسی

ز  ز آنها بدییع هم پایی 
 گرفتند راهنماییشان کردم. بعد از رفیر

 . د و گفت: من دیگه کاری اینجا ندارمآمد مقابلم ایستا

 .لبخندی از رستکلیف زدم و گفتم: روز خویی داشته باشید

 !کیم نگاهم کرد و گفت: امروز برات روز خویی نبود ظاهرا

 .اگر دوستر داشتر یه وقت بذار با هم حرف بزنیم

دم وبه سهراب فکر کردم که حتما  لبهایم را به هم فرسی

 رفز دلم را به صدای باران و رعدصدایش را یم شنود از ط
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 خوش کرده بودم که شاید تاحدودی صداهای سالن را

 .پوشش یم داد

 از طرف من نماند با همان لبخند یی 
 بدییع منتظر حرفز

 خیایل که همیشه روی لبش بود به سمت در سالن رفت یی 

 :ان که برگردد دستش را باال برد درهوا تکان داد و گفت

 !خدانگهدار محبوبه

ز کوبیدم و منتظر ماندم  با حرص خودکارم را روی مت 

ی نشد. من  سهراب بیاید و باز هم توبیخم کند که ختی

 ماندم و سالن خایل و صدای گاه و یی گاه رعد و بارش

 . بارایز که لحظه به لحظه شدت یم گرفت

وع شد نیم دانستم باید بمانم  بیمار آخر که رفت تردیدها رسی

ون حرفز بزند کارییا بروم . انتظار د  اشتم سهراب بیاید بت 

ی نبود و حتر وقتر با احتیاط به اتاقش  کند ویل ختی

 .نزدیک یم شدم صدایی نیم آمد

به پشت رس هم به در اتاق زدم و  کیم مضطرب شدم دوضز

 ...بدون باز کردن در گفتم: سهراب

ز ظهر دوباره دست ترنم را  بعد لب گزیدم و یادم آمد همی 

...شایدگرفته و رف  ته است شاید باید صدایش یم زدم دکتر

ز بود که جوابم را نیم داد  . برای همی 

 شصت

 ...دوباره صدا زدم : سهراب

ه یم لرزید و تالش یم کردم افکار بد  دستم روی دستگت 
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 .را پس بزنم. باالخره صدای خش دارش را شنیدم : بیا

 نفیس از روی راحتر کشیدم و در را باز کردم. روی مبیل

ز یم نشستند، نشسته بود. آرنجش را به  که معموال مراجعی 

 دسته مبل زده و انگشتهایش را آهسته روی پیشایز اش

 اش پیدا بود کیم نگاهش کردم و به
ی

 یم کشید خستیک

 جای اجازه ی مرخض گفتم: چای یا قهوه بیارم؟

 نگاهش را یی حس به ساعت دوخت و گفت: هنوز کیس

 مونده؟

 .نه تمام شد _

 .با نفیس عمیق به کمرش قویس داد و گفت: پس باید بریم

ز من خامویسی   رستکان دادم و گفتم: آقای سمیع زاده رفیر

 . رو چک یم کنم و یم رم

کن با هم یم ریم بارون شدیده _  .صتی

مون ییک نیست _  . مست 

 :نگایه سطچ اینبار به ساعت مچر اش انداخت و گفت

 .یکیش یم کنیم

ون رفتم. طبقه باال را چک کردم وزودتر از او از ا  تاق بت 

ون م را خاموش کردم هنوز بت  ز  برگشتم کامپیوتر روی مت 

 .نیامده بود

 منتظر ماندم چند بار طول و عرض سالن را پیمودم از پنجره

 .به آسمان نگاه کردم دوست داشتم به جای باران برف ببارد

ز شب زیادی سیاه بود. داشت خفه ام یم کرد. صدای ماش  ی 
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 ها و نور کم سوی چراغ های خیابان مثل رویایی دور دست

 بود که یک زندایز یم بیند. داشتم فکر یم کردم همانجا

 رهایش کنم و به خانه بروم که صدایش را از پشت رسم

 شنیدم: ناهار نخوردی؟

 . رس عقب دادم نیم دانم متوجه شد یا نه

 آمد کنارم ایستاد و گفت: بریم؟

 چهره اش ایستادم از آنچه محاسبه یم برگشتم چهره به

 کردم به من نزدیک تر بود. مجبور شدم یک قدم عقب

 بروم، به لبه ی پنجره بچسبم و کیم رسم را عقب بدهم تا

 بهتر ببینمش او هم چشم دوخته بود به وسط دو ابرویم

 انگار از نگاه کردن به چشمهایم فرار یم کرد. دوباره بغض

د در حالعجیتی که تمام روز هم  راهم بود گلویم را فرسی

ی شده؟ ز  گفتم: چت 
ی

 خفیک

 ! من نامزد دارم اینو که یم دویز  _

 ! یم دونم _

 . شانه باال انداختم و گفتم: آخه کیه که ندونه

 یم دویز که دوستش دارم و برای این نامزدی خییل _

 صتی کردم؟

 لبم را به دندان گرفتم و گفتم: اگر هم نیم دونستم اینقدر

 .این مدت تکرار کردی که از بر شدم تو 

ون کنم یم _ ز امروز ازم بخواد تو رو از اینجا بت   اگه همی 

 کنم . حتر به این همه فداکاری که تا االن کردی نگاه هم



 

490 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 .نیم کنم

 با این که شدیر در لحنش نبود بهانه ام جور شد. جلوی

ون داد  که بت 
 ریزش اشکهایم را نگرفتم نفس عمیقر

 .صورتم خورد. آهسته نالیدم: یم دونم مستقیم به

 تارهای ریخته روی پیشایز اش را عقب زد و گفت: پس

؟  !چرا یم خوای منو دیوونه کتز

ون آمد: نیم خوام  ...صدای خسته ای از ته گلویم بت 

 انگار از این حرفم خوشش امده بود رستکان داد حرفز که

 ها نیستر یم خواست را پیدا کرده بود: میدونم که تو هم تن

 ییک هست که هر از گاه یم ری دیدنش و شاید اصال

 تصورات من غلط باشه اما ... باید بدونم چرا اینطور پیگت  

 !درمان من شدی

م اما نگرفتم  یم توانستم جلوی لرزش چانه ام را بگت 

ز چند کلمه ساده یم لرزم  گذاشتم ببیند که چطور برای گفیر

 . ارمچون ... منم یه آدمم و احساس د :

 خب این درست اما ... چرا گل یم ذاری تو اتاق من ؟ _

 وادارش کردم توی چشمهایم نگاه کند مردمک چشمهایش

 را با سماجت دنبال کردم تا باالخره به دام افتادم زمزمه

 . کردم :چون گل دوست دارم

 .این جوابای احمقانه رو به من نده _

 ه تر از جوابایسواالی تو بعد از این همه اتفاق احمقان _

یس چرا  منه! االن گلها رو دیدی؟ االن یادت اومد بتر
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تم؟وقتر حرفت این نیست چرا لقمه رو دور رست یم  پیگت 

 
ی

... بگو هر جر یم خوای بیک  !چرخویز

 ... اگر به امیدی دنبال این ارتبایطیم خوام بگم که اگر  _

 . باید بدویز که من ترنم رو دوست دارم

 ا توی موهایش کشید و گفت: یمهوفز کشید دستش ر 

 فهیم؟

 از ان همه نزدییک از فشار کمرم به لبه ی پنجره از صدای

ز دیگر که در ان لحظه توجه ام را به  باران و هزاران چت 

 خودشان جلب یم کردند خسته و کالفه بودم. اما خودم را

 نیم باختم این ماجرا باید همان روز و همان جا تمام یم

. حتر شد، بدون گریه 
ی

 های من، بدون بغض، بدون بیچارگ

 اگر الزم یم شد با دروغ آن مسئله را طوری پیش یم بردم

 .که غرورم بیش از آن خدشه دار نشود

 اینو یم خوای به من ثابت کتز یا به خودت؟ اینو که _

 همه یم دونن ! این که ترنم نامزدته من منیسی . این که

 د و من ییک از اشیاترنم از اول گل رسسبد همه مجالس بو 

؟ ت . چطور منو با ترنم مقایسه یم کتز  دفتر

 همزمان با صدای وحشتناک آسمان که لرز خفیقز به تنم

س  ...انداخت برق ساختمان قطع شد. زمزمه کرد: نتر

ون پنجره را یم  سالن هنوز روشن بود. نوری ضعیف از بت 

 شکافت و به صورتش یم تابید یی توجه به وضعیت پیش

 ادامه دادم: همه یم دونن ترنم حتر وقتر نیست هم آمده
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 هست من وقتر هستم هم انگار نیستم حاال بماند که این

 مدت به چه زوری خودمو انداختم وسط زندگیت واسه

 زندگیت! اگر قراره اخراجم کتز کن! اگر ترنم خواسته که

 نباشم یم رم . ویل درست بگو مستقیم بگو اینقدر با کلمات

 .بازی نکن

 چرخید طبق عادت دستهایش را زیر لبه های کت زد و

 قالب انگشتهایش را دوطرف کمرش گرفت نفس عمیقر 

ز رو فهمید ون داد و یی مقدمه گفت: ترنم همه چت   .بت 

 در مورد؟ _

 !بیماری _

 خب ؟ _

 ... محبورشدم بهش بگم خب حق هم داشت که بدونه _

م به دیو  ز  ار زده بودچند قدم به سمت تابلویی که پشت مت 

 برداشت همانطور که به تابلو نگاه یم کردو نیم دانم توی

ی از آن یم فهمید یا نه ، ادامه داد : باید حق ز  تارییک چت 

 انتخاب داشته باشه باید بدونه که من بیمارم و امیدی به

 . بهبود نیست

 !درسته _

 خیالش از تو راحت شد فهمید که چرا اینطوری اومدی _

 ا زدی. البته دقیق نفهمیدم اما نشون دادتوی سالن و صد

 که خیالش راحت شده و دیگه روی اخراج تو از کار اضار

 ...نکرد اما
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 اما جر ؟ خواست که خودش به جای من بیاد خونه _

 فرامرز؟

 سوال احمقانه ام باعث پوزخندش شد : یک درصد فکر کن

ز یم گشت واسه  ترنم یم رفت این همه دور و بر نازنی 

 !دوستر 

 نفهمیدم با این جمله ی کوتاه سوایل داشت از ترنم تمجید

 :یم کرد یا کنایه یم زد، برای پس زدن افکار منقز گفتم

؟  پس جر

 نمیدونم جر شد؟ نفهمیدم هیچر نفهمیدم یک ساعت _

 آخر که با هم بودیم همه جر مبهم موند انگار شوکه شده

 . بود

ین آدم زندگیش یه د _  فعه ختی خب حق داشت نزدیکتر

 بیماریش رو داده. تو بودی شوکه نیم شدی؟

 دوباره به طرف من آمد و گفت:نیم دونم. خودمو جای ترنم

 نذاشتم از این کار زیاد هم خوشم نمیاد هرکیس یم تونه

 جای خودش باشه فقط جای خودش. تو بودی چطور یم

 شدی؟

 !همونطوری که دیدی _

ین آدم زندگیت نیستم _  !من نزدیکتر

ه شد انگار دنبال جواب سوالش نه طوری  به صورتم خت 

 .روی لبهایم که در چشمهایم یم گشت. شانه باال انداختم

ی برخورد  ز نگاهش کردم. یک قدم جلو رفتم. پایم به چت 
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 گفت: باید یه فکری واسه این بخاری برفر 

 .دست و پاگت  بکنیم

 بغض من نه برای آن بخاری برفر بود که یادم یم آورد

ی جز خودش را نبیندو نه آنقدر  ز ی خودخواه هست که چت 

 از

 . ترس افتادنم لب زدم : من باید برم دیر شده

کن  .گفت: صتی

ز  برگشتم به صورتش نگاه کردم دنبال حرفز برای گفیر

میگشت همانطور که او در سکوت جز به جز صورتم را 

وع به جوشش کرد لب زدم: مامانم  ی در دلم رسی ز میکاوید چت 

 !نگران میشه

ون _ ز رو بیارم بعد بیا بت  کن ماشی   . صتی

ون رفت .کیم بعد کنارش نشسته و  با قدمهایی بلند بت 

ز تکیه داده بودم  . رسم را به شیشه ی ماشی 

 منتظر بودم حرفهایش را ادامه بدهد و به هزار سوالم در

 مورد ترنم و عکس العملش جواب بدهد اما او عمیق تر از

 اش هم ازمن به فکر رفته بود و مش
ی

 خص بود رانندگ

 . روی عادت است

ز   باالخره نزدییک خانه بودم که صدایش سکوت سنگی 

ز را شکست: یم دونم که بد حرف زدم! بعد از  داخل ماشی 

 این همه لطقز که کردی برخوردم درست نبود و شاید دلت

، به  رو شکستم ویل باید حرف یم زدیم شاید یه جور بهتر
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 ی یم کردم هرچند که خودتهرحال باید بهت یادآور 

، هرچند که به شعورت شک ندارم ویل وقتر بهت  بدویز

 . یادآوری نیم کنم انگار یه کاری رو درست انجام ندادم

 انگارهمون آدم خودخوایه ام که به قول تو، نیم بیندت! و

 حتر در مورد ترنم هم ... خب من هیچ وقت دلم نخواست

 ست دارم با آدمهایی کهآدم یک بوم دو هوایی باشم ... دو 

 بهم نزدیکن اونطوری رفتار کنم که انتظار دارم با خودم

 .رفتار بشه

ز رو _  !یم فهمم همه چت 

 . پس گریه نکن _

م . دوست ندارم مدام _  من نیم خوام جای کیس رو بگت 

 در مورد این که چرا پیگت  شدم توضیح بدم فقط اینقدر

ه ی بدی پشت این ک ز  . ار نیستبدون که هیچ انگت 

 . میدونم _

 ... من _

ب  نفس عمیقم در گلو شکست آه کشید و روی فرمان ضز

ز به خونه فرامرز و معرفز   گرفت ادامه دادم: باور کن با رفیر

 .کردنت به عنوان همرسم و این بروبیا ها هوا برم نیم داره

 من حد خودمو یم دونم، یم دونم هنوز به چشم تو یه

 درخشایز هم نداشته. با اون کاریمنیسی ام که تازه سابقه 

 که روز افتتاحیه کردم یم دونم اگه مجبور نبودی نگهم

 نیم داشتر یم دونم که ترنم رو دوست داری و اون
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 .... نامزدته

 نرم و مالیم گفت: محبوبه! اینطور نیست ... خب یه کم لج

 درآر بودی ویل بعد دیدم تو یم تویز یه دوست مورد اعتماد

 . بایسی 

 کان دادم به واژه ی دوست که نیم دانم از کجا پیدارست

 مان معنا بدهد لبخندی یی رنگ زدم و کرده بود تا به ارتباط

 گفتم: آره دوست خویی ام . و هر کاری یم کنم فقط واسه

 تو نیست واسه خودم هم هست واسه نزدیک شدن به

 . دنیایی که یم خوام واسه خودم داشته باشم

؟ _  چه جور دنیایی

 دنیایی که انگار مال آدمای دیگه ست و من باید هر طور _

 شده خودمو توش جا بدم مثل یه قطار در حال حرکته واسه

 ... م

 کافه انداختم و گفتم: اینجا پیاده
ی

 نگایه به چراغ های رنیک

 .یم شم... یم خوام برم پیش مارتا

 !گفتر مادرت نگران میشه _

 ... بهش میگم پیش مارتا موندم _

 . با این حایل که داری منم نگرانم _

 ... لبخندی زدم و گفتم: نگران نباش من خوبم

 نگایه به آسمان کردم و گفتم: کاش برف یم بارید

 . اونجوری بهتر هم یم شدم

ز را گوشه ی خیابان متوقف کردو گفت  :او هم خندید ماشی 
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 .سیع کن زود بری خونه

 ک لب خیابانرستکان دادم . پیاده شدم از روی جوی باری

 پریدم. همانجا ایستادم و نگاهش کردم لبخند زد دست

 تکان دادم و با تعلل حرکت کرد از نگاهم که دور شد به

 . سوی کافه راه افتادم

 به سوی کافه رفتم زیز مسن که موهای جو گندیم

ز دست ون زده بودند از نواخیر  کوتاهش از زیر شالش بت 

 ه ها آشنا بودند اینکشید و به من نگاه کرد . همه چهر 

 جمع دوست داشتتز را یم شناختم با لبخند کیم جلو تر

 . رفتم و مارتا گفت: این دورهیم معجزه ی زمستان است

فر  مردی گفت: معجزه ی زمستان جادوی چشمان رسی  و پت 

 .این دختر است مارتا

ز کرد و کارن وع به نواخیر  برایم جایی بازشد زن دوباره رسی

وع به خواندن ترانهمردی که نسبتا از   بقیه جوان تر بود رسی

 یی 
 ای ارمتز کرد که هیچ از آن نیم فهمیدم جز دلنشیتز

 . حدش

 و در همان حال که به آن لبخند یم زدم. رفتار سهراب را

 به یاد یم آوردم که چه کالفه و درمانده یم خواست برای

 مان اسیم پیدا کند. برای فریب من یا آرامش وجدان ارتباط

ز بود که که برای آنخود  ش و تلخ ترین جای ماجرا همی 

 . همه احساس فقط دنبال یک اسم بود

 خاچیک برایم یک فنجان قهوه آورد حالم بهتر شده بود اما
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 این حال هرچه بهتر یم شد بیشتر یم خواستم گریه کنم

ی نبود از شوق هم نبود. این گریه از گم  این گریه از دلگت 

 ایم کرده و رفته بود انگار در خاطرهشدن بود انگار کیس ره

 ! ای جا مانده بودم یا در خیابایز 

 .زیز که کنارم نشسته بود انگشتهایم را لمس کرد

ون  دستهایش نرم اما محکم بود استخوان ها و رگ ها بت 

 زده و پوست سفیدش را لک هایی قهوه ای ریز و درشت

 واز خوانپوشانده بودند خونرسدانه لبخند یم زد و به مرد آ

د انگار اصال  نگاه یم کرد انگار اصال دستم را نیم فرسی

 کنارش نبودم و از گرمای دستش یخ های قلبم آب نیم

 .شد

 نیم دانم چقدر آنجا نشسته بودم که گویسی توی جیبم

ون  .لرزید. نگاه کردم پیامک سهراب بود: کافیه دیگه بیا بت 

ون را نگاه کردم لبخند زد  م آهستهچرخیدم از شیشه بت 

ون کشیدم به رویش لبخند  دستم را از میان دست زن بت 

 زدم . وقتر ترکشان یم کردم محبتر عجیب از انها در قلبم

 . خانه کرده بود

 جلوی در کافه تا جایی که چشم یاری یم کرد را دنبال

ی نبود دوباره به گویسی نگاه کردم و فکر  سهراب گشتم ختی

 کم جایز به سوی خانه  کردم رسکارم گذاشته ... قدمهای

 برداشتم .خیابان رسد و خلوت بود هر از گاه صدای عبور

ون بیاورم  ماشیتز باعث یم شد رسم را از میان شال بت 
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ز نداشتم. قدمهایم مورچه ها را یم شمردند و  میل خانه رفیر

 خانه آخرین جایی بود که یم خواستم بروم. کیم رس

 ردم باچند قدم بلندیمخیابان ایستادم به امتداد ان نگاه ک

 توانستم به در خانه برسم بعد پله ها را دوتاییک کنم و

 خودم را زیر پتو بیاندازم اما به طرز عجیتی ماندن در خیابان

 و زیر آن بارایز که از شدتش کم شده بود را ترجیح یم

 . دادم

 .چند قدم کوتاه دیگر برداشتم. نور چرایعز چشمهایم را آزرد

ز سهراب بود از این فکر همه مدترس بلند کردم   ماشی 

 .همانجا بود دستهای یخ زده ام توی جیب پالتو گرم شد

ز کشید گفتم  :لبخند زدم و به سویش رفتم. شیشه را پایی 

؟  اینجایی

 ! نگران بودم _

؟ _  اصال نرفتر

 خب االن که اینجام ! یم خوای تا خونه برسونمت؟ _

 !خونه رایه نیست منو برسویز خونه؟ داشتم یم رفتم،تا  _

 به نظرم رسید دنبال حرفز یم گردد به جای او گفتم: فقط

 ! دلم نیم خواست خونه برم

 .در را باز کرد و گفت: بیا رسده

 ! کنارش نشستم و گفتم: نیم فهمم چرانرفتر خونه

 . منم مثل تو! دلم نیم خواست برم خونه _

ز بار بود که به صور  ه شدم این هزارمی   تشبه صورتش خت 
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ین رسگریم دنیا باشد ه یم شدم این یم توانست بهتر  خت 

 توی چشمهای سیاهش موج یم زد
ی

 خصوصا وقتر کالفیک

 و هر چند دقیقه یکبار لب از هم یم گشود و بعد روی هم

د . گویسی ام را از جیب پالتو در اوردم وبا شیطنتر   یم فرسی

 آشکار گفتم: یه پیام یم دم به مامانم یم گم که دکتر نیم

 . ذاره بیام خونه

 تش را روی گویسی گذاشت و گفت: چراشتاب زده دس

 حالم عوض شده بود این حال خوب را دیوانه وار یم

 خواستم . خندیدم و گفتم: خب نگرانم یم شه القل بدونه

 !که نیم ذاری

 نه نیازی به این کارا نیست ... بگو یه کاری هست تو _

 !دفتر که باید انجام بدیم

 انداختم و گفتم: اگه شکسته بند بودی یم گفتمابروباال 

 . بیمار اورژانیس داریم

 خندید و گفت: وقت انتخاب شغل به همه جر فکر نکرده

 . بودم

 .صدای مهری توی گوشم پیچید: سالم مامان

 کجایی محبوبه؟ _

 مامان من دوست دارم امشب یه کم قدم بزنم تا االن _

 . پیش مارتا بودم

 ین وقت شب ؟چه قدم زدیز ا _

 ... خیالت راحت باشه _
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ی شده؟ توی این هوا چه قدم زدیز  _ ز  .... چت 

ی یادش آمده باشد گفت: باز نری مسابقه ز  انگار ناگهان چت 

 !زیر زمیتز محبوبه

 ایک گویسی را گرفت:مگه با دکتر نبودی؟ باز پرسه رفته رو

 مخت آره هوا برت داشته یه شبه ره صدساله بری؟

 !داوای نه به خ _

 .... بیای رسووضعت زخیم باشه _

 . نه باور کن فقط یه کم قدم یم زنم میام _

 . نیم خواد بیا خونه _

 .با دکتر هستم _

 .عد از مکث طوالیز گفت: برو ایک ب

 تماس را قطع کردم و خندیدم. سهراب گفت: چرا گفتر با

؟  متز

 !چرا دروغ بگم خب _

؟ _ ز  االن چه فکری یم کیز

 ! دارنبهت اعتماد  _

 توجر ؟ _

 . دارم _

 چه فکری کردن که گفتر اونطور نیست؟ _

 . فکرکردن یم خوام برم مبارزه زیر زمیتز  _

ز را به حرکت در آورد گفت: با اون یارو  ...ماشی 

 !پوزخندش همانجا گوشه ی لبش ماند گفتم: پوریا
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 کجا بریم؟ _

 ... فرفر نداره _

؟ _  خب یم گفتر

 جر ؟ _

 !از پوریا _

سم _ ی نیم گفتم ازش ویل اگه سوایل داری بتر ز  !ن چت 

 شانه باال انداخت و گفت: به من مربوط نیم شه ویل کال به

 !هم نیم اومدید

 ! اتفاقا نظر همه برعکس این بود _

 همه یعتز گ ؟ _

ز و ما رو با هم دیده بودن _  . بچه هایی که یم شناخیر

 پس با هم دیده یم شدین ؟ _

 ... یم مبارزهخب با هم یم رفت _

؟ _  حاال که دیگه نیم بیتز

 ! از اون روز که جلوی کلنیک دعوا شد نه _

 ! دیگه هم هیچ وقت حرفش رو نزن _

 چرا؟ _

 ! دلییل نداره در موردش حرف بزیز  _

 ... لبخندی زدم و گفتم: یم تونست یه دوست بمونه

 پلک زد برگشت نگاهم کردآرام و شمرده گفت: دیگه هیچ

 ! ردش حرف نزنوقت در مو 

 دستهایم را به هم کوبیدم و با صدای بلند خندیدم. و او با
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 جدیت گفت: اون فکر مزخرفز که باعث خنده ت شد رو

 ...هم بریز دور

ز را گوشه ای پارک کرد و گفت  :دوباره خندیدم . ماشی 

 ! اصال خنده دار نیست

 پیاده شد. دنبالش راه افتادم و گفتم: این میشه نویع

 !وریدیکتات

 مقابلش ایستادم نور تابلوی کافز شاپ به صورتش یم تابید

 و از همیشه جدی تر نشانش یم داد 

ه توی چشمهایم لب  ناخودآگاه به طرفش کشیده شدم. خت 

ز خصلتر دارم از االن تا روزی که قراره  زد:اتفاقا همچی 

ز هم شده زن من بایسی حق نداری اسم یه  واسه خاطر نازنی 

 اری . فهمیدی؟آدم دیگه رو بی

 ! فهمیدم _

 :یک قدم به عقب برداشتم آهسته گفت

ز داغ بخوریم یخ زدی _  !بریم یه چت 

 وارد کافز شاپ شدیم او سفارش شکالت داغ یم داد و من

 هنوز داشتم به جدیت چشمهایش فکر یم کردم. قلبم با

ز دیکتاتوری  سماجت یم خواست به من بفهماند که همی 

 حساسیت پنهان زیر پوستش رامحض را یم خواهد این 

 . وحسادیر که ناشیانه بروز داده بود

 رسخویسی ام ارادی نبود وقتر کاپوچینو را بو یم کردم با

 شیطنت به چشمهایش نگاه کردم و دو دل بودم درباره ی



 

504 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 .پوریا حرفز بزنم یا نه. اما او انگار این اتفاقها نیافتاده بود

 . کلنیک یم دیدمشهمان آدم عادی بود که هر روز توی  

 باالخره گفت: اون آدما رو یم شنایس؟

 کیا؟ _

 اونایی که تو کافه کنارشون بودی؟ سنت به این محفل _

 . ها نیم خوره

 نیم شناسم قبال فقط یکبار دیدمشون. بخاطر مارتا و _

 خاچیک رفته بودم ویل حاال باهاشون آشنا شدم آدمای

ز   .خویی هسیر

 از دست دادی؟ پدربزرگ و مادربزرگت رو  _

 . اصال ندیدمشون _

 ام به مارتا را فهمیده باشد رستکان داد
ی

 انگار دلیل وابستیک

 و گفت: چند بار خواستم بیام داخل اما شناختر از اون

 .محیط نداشتم

ز یه آرامیسی  _  یه بار بیا جای خوبیه آدمای خویی هسیر

ز به آدم ز منتقل یم کیز  . دارن که به محض داخل رفیر

 ! شدم ... حس کردم اون جا خودت شدیمتوجه  _

؟ _  ما رو زیر نظر داشتر

 . زیر نظر نه کنجکاوی شاید _

 . کنجکاو بودن آخرین صفتیه که یم تونم بهت بدم _

 حق داری چون من اصال کنجکاو نیستم. یعتز تا به حال _

 . نبودم چون آدما بدون این که بخوام حرف یم زنن
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 نوشید و گفت: ویل تو فنجان قهوه اش را برداشت کیم

 قبل از حرف زدن گریه یم کتز ومحاسباتم رو بهم یم

 .ریزی

! وگرنه منم اونقدرا ضعیف _  وقتر حرفای گریه دار یم زیز

 .نیستم

 .سیع یم کنم دیگه نزنم _

 که
ی

 رسم را به شانه تکیه دادم و گفتم: یعتز دیگه نیم گ

 ترنم نامزدته و دلمو بهت خوش نکنم؟

 . فنجان نگاه کرد و زمزمه کرد: سیع میکنم کیم به داخل

یط که خودت یادت بمونه  . به رسی

 رستکان دادم، کاپوچینوی داغ را نوشیدم و چشمهایم از

 . دایعز اش سوخت

****** 

 فصل دهم

 درست از همان لحظه ای که پیاده ام کرده بود همه

 احساسهایم را گم کردم. و حاال بعد از یک روز حتر با وجود

ز   به کلینیک و دیدنش، هر چند مخترص به این نتیجهرفیر

ز هدف آمده بود و پشت در کافه  رسیده بودم اصال با همی 

ز هدف آن وقت شب مرا  انتظارم را کشیده بود. با همی 

 همراهش برده بود کافز شاپ و توجه تمام و کمالش را

 .نشان داده بود

 کنارصفحه اش را باز کردم و کلمه ها را آهسته و پرتردید  
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ز رو دعوت کنیم ز و نگی   هم نشاندم: فکرمیکتز بتونیم نازنی 

 خونه؟

 جوابش با تاخت  رسید: تمام این هفته با ترنم هستم وقت

 . ندارم

 قرار بود دیگر هیچ وقت به ترنم حساسیت نشان ندهم. من

 دوستش بودم و ترنم نامزدش باید یاد یم گرفتم این دو

 . ممنون مسئله را از هم جدا کنم نوشتم : 

 برای او شاید یم توانستم اما برای خودم نه در قلبم همه

ی را که یم خواستم از گوشه ز ز در هم ریخته بود. هر چت   چت 

 گوشه ی دلم بردارم یک رسش وصل بود به سهراب. مثل

ز را روی هم  یی انتهای کمدی که در آن همه چت 
ی

 آشفتیک

ز آوار  ز ییک همه چت 
 یمانداخته ای و به محض برداشیر

 .شود

 سهراب همه جای دنیایم را گوشه ای از حضورش کرده بود

 و من جرات نداشتم حتر به کنج اتاقم دست بزنم جایی که

 .حداقل نشانه از او، دسته کلید کلینیک بود

 توی این دنیا با همه دردهای جورواجوری که یم تواند

 برای آدمها وجود داشته باشد ذهنم مانده روی همان یک

 آن روزها یم کشیدم این که با همه وجود کیس رادرد که 

 بخوایه و ناچار بایسی همه حست را در دورترین گوشه ی

 قلبت پنهان کتز و شاید از بد روزگارم بود که دلبسته ی

 مردی شدم که عجیب به نامزدی اش و حتر بیماری اش
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 .وفادار است و مرا مهربانانه وادار به سکوت میکند

 ستاد پناه بردم. این گریز ازآدمها را بارهااز فکر سهراب به ا

ز است از آدیم به آدم  در خودم دیدم و بدترین گریز همی 

ین های کره خایک باشند  دیگر . هرچند که آن آدمها بهتر

 
ی

 اما این که نتوایز مستقل از آدمها و افکار و مهرشان زندگ

 کتز ماری سیم است که دیر یا زود نیشش را به تو یم

 .زند

 بار برای استاد نوشتم: فردا یم بینمتون؟این

 . جوابش مخترص بود : ساعت ده

 و من به سهراب فکر کردم که چند روز پیش گفته بود بعد

 از این پنجشنبه ها صبح کلینیک هستیم. هیچ نوبتر برای

 فردا نداشتیم. نیم دانم چرا بایدیم رفتم ویل دیدار استاد

وریر بود که باید انجام یم د  ادم برایش نوشتم: حتماهم ضز

 .میام

 . گویسی را از خودم دور کردم و سیع کردم بخوابم

******* 

 هر چه بیشتر روی آن نیمکت یم نشستم و به چشمهایش

ه یم شدم امیدواری ام کمتر یم  پشت شیشه ی عینک خت 

 شد. انگار عشق برای مهری الی همان دفتر خاطره مدفون

 کاهگیل کوتاه، که شاخه  شده بود و فرجام پای همان دیوار 

ون زده بود به همه عاشقانه هایشان  های انار باغ از آن بت 

 مهری ظاهرا
ی

ز فرجام به زندگ  پشت پا زده بود. برگشیر
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 . رویای بیهوده ای بود که کودکانه دنبالش یم کردم

ی از مهری همه  فرجایم که خیال یم کردم با شنیدن ختی

ز را وایم گذارد و به سوی او پر   واز یم کند طوری رفتارچت 

 یم کرد انگار هیچ وقت او را نشناخته و نخواسته بود. حتر 

 کم کم به اسم مهری اول کتابش شک یم کردم و با خودم

 یم گفتم شاید این فقط سوژه ای زیبا برای عاشقانه تر

 . کردن کتابش باشد

 فرجام برای مهری نه فقط مشتاق نبود حتر کنجکاو به

 هر پنجشنبه ام را به این امید که اینباردیدارش هم نبود 

 دیگر انتظار مهری را به رس یم رسانم به دیدنش یم رفتم

 و او خونرسدانه از عشقر یم گفت که انگار فقط در قصه ها

 و شعرهای او معنا یم یافت. خییل زود به این نتیجه رسیدم

ون از کتابها یم  بت 
، از عشقر  که فرجام بعد از آن جدایی

 مدام از عشق های اسطوره ای حرف یم زد و به دورترسد 

ه یم شد یا به چشمهایم  .. دست خت 

 از صبح برای دیدنش آمده بودم و او به شکل عجیتی غمدار

 و یی حوصله بود من هم بهتر از او نبودم و مدام تاکید

 سهراب روی باز بودن کلینیک در پنجشنبه ها را مرور یم

هایی کهکردم. رفتار یی حوصله ی دی
ز  شبش را و همه چت 

 تخت تاثت  فضای غمگیتز که استاد ساخته بود طبییع بود

 .دست به دامنشان شوم

 باالخره دلم را به دریا زدم و به استاد که پا روی پا انداخته
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 دستهایش را روی زانو به هم قالب کرده بود وبه دور دست

 اتنگاه یم کرد گفتم: یم خوام برای شما و مامان یه مالق

 . ترتیب بدم

ی نکرد کیم بعد آهسته ه شدم. هیچ تغیت   به نیم رخش خت 

 !گفت: اگر همه هدفت برای دیدار من اینه دیگه نیا

ز بود. شک نداشتم حتر پرده  مبهوت نگاهش کردم غمگی 

 شفاف اشک را از پشت شیشه ی عینکش یم دیدم و

 تالش سیبک گلویش برای فرو دادن بغض... اما صدایش

 .محکم بود: اون ماجرا برای من تمام شدهمچنان 

 ازش متنفری؟ _

 .کاش بودم. من فقط قادر به دیدنش نیستم _

 :گویسی توی جیبم لرزید نگاه کردم سهراب نوشته بود

 فکرنیم کردم پنجشنبه ها رو به خواب اختصاص بدی از

 .صبح اینجام

 . گوشه ی لبم را گزیدم و گفتم: باید برم

 نگاهم کرد که احساس کردم ترکرستکان دادم و جوری 

 کردنش، گنایه نابخشودیز ست دوباره لب باز کردم: باید

 ازاین هفته پنجشنبه ها هم یم رفتم کلینیک ویل ... شانه

منده دیگه  ... باال انداختم و گفتم: رسی

 نگاهش را از من گرفت به همان نقطه نامعلوم دوخت

 تو ف
ی

 قط اون کاروگفت: باید به رئیست بفهمویز که زندگ

 ... نیست



 

510 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 روی لبهای یی رنگم پاشیدم
 رستکان دادم لبخند یی جایز

 . و گفتم: خب کاره دیگه

 ونیم دانم چرا به استاد نیم گفتم این فقط یک کار عادی

 نیست . رستکان داد با احتیاط گفتم: دیگه نیام؟

 شانه باال انداخت و گفت: برای بازسازی عشق من و مهری

هنه ... بذار تال   ش بیست ساله ام برای فرامویسی نتیجه بگت 

 شما از عشق یم ترسید؟_ .

 .تو هم اگر یه روز عاقل بیسی خوایه ترسید _

دم و گفتم: ممنون برای همه جر   . لبهایم را به هم فرسی

 !شبیه خداحافظیه _

 . رستکان دادم و گفت: فعال ناامید و خسته م

 همیدمقصد نداشت حرفز برای بهبود حالم بزند یم ف

 خودش هم حال خویسی ندارد شاید بدترین ایده ی آن روزم

 اش را داشت و نه
ی

ز به دیدن استاد بود. نه او آمادگ  رفیر

 . خودم

 :رسبه زیر و خسته از او دور شدم کیم بعد صدایم زد

 !محبوبه

ه به لبهایش نگاه کردم  برگشتم و دوباره نزدیکش شدم خت 

 .حرفش را عوض کرد: مواظب خودت باش

ز را لمس کردم و گویسی را به  تلفنم زنگ خورد دایره ستی

 سمت گوشم بردم: صدای سهراب توی گوشم پیچید: بیدار

 !شو دیگه
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 های
ی

 لحن صمییم اش لبخند روی لبم آورد اگر از دوگانیک

 رفتارش نیم مردم از تپش دیوانه واری که قلبم از محبت

 .هایش یم گرفت قطعا رسوا یم شدم

ونم االن میامگفتم: خواب نیست  .م بت 

 تو رایه؟ _

 .نه تا نیم ساعت دیگه یم رسم _

 .استاد گفت: بعید یم دونم تا نیم ساعت بریس قول نده

؟  کالفه به چشمهایش نگاه کردم و سهراب گفت: کجایی

 !گ داره حرف یم زنه

 . میام توضیح یم دم _

 لبهای استاد به سویی کج شد. خنده ای تلخ و نامفهوم روی

: زودتر پس! تماسلبها ز  یش شکل گرفت و سهراب با گفیر

 .را قطع کرد

ز به  بااستاد خداحافظز کردم و پیام سهراب را در حال رفیر

؟  کجایی
ی

 سوی در خروجی خواندم: نیم تویز االن بیک

ی ننویسم. و پیام بعدی اش را خواندم: قرار ز  ترجیح دادم چت 

 !نبود بری استخر

 برای سوالهایش که انگار یم خواست هرطور شده جوایی 

 یی شک از شنیدن صدای استاد توی رسش افتاده بودند

 پیدا کند. و من آنقدر از عکس العملش وحشت داشتم که

 .هیچ جواب مناستی پیدا نمیکردم

******** 
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 پشت در سالن چند نفس عمیق کشیدم لبخند روی لب

 آوردم و به صفحه ی گرد ساعت مچر نگایه گذرا انداخم

 ول راه نگاهش کرده بودم که ثانیه ثانیه ی زمانآنقدر در ط

دم و داخل رفتم ه ی در را فرسی  .را از حفظ شدم . دستگت 

 روی ییک از مبل های انتظار نشسته بود. پا روی پا انداخته

 یک دستش را از آرنج به دسته ی مبل زده و رسش را روی

 انگشتهای آن تکیه داده بود و دست دیگرش همینطور یی 

 ار بدنش رها بود . کتش را در آورده و روی صندیلهدف کن

ز روشنش چقدر به اهن ستی  من گذاشته بود و یم دیدم پت 

 تنش خوش نشسته با این خیال که خوابیده روی نوک پاها

 . قدم برداشتم تا صدای پاشنه ی کفش ها بیدارش نکند

 نزدیک صندیل ام ایستادم دستم را روی رسشانه ی کتش

 :گاه لبخند زدم صدایش توی گوشم پیچیدکشیدم و ناخودآ 

 . حدس دوستت درست بود ساعت داره دوازده میشه

 از آن حالت دزدانه درآمدم نیم چرجز کافز بود تا مقابلش

م بدون این که حالتش را عوض کند مستقیم توی  قرار بگت 

 چشمهایم گفت: کجا بودی؟

 . دانشگاه _

 ستم حالتگوشه ی لبش به سمت باال کش آمد. نیم خوا

 پررسزنش نگاهش را ببینم اما زهر کالمش همه ی حسش

 !را به به وجودم ریخت: نگفته بودی دانشجو هستر 

 . خب رفته بودم کیس رو ببینم _
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 گ ؟گ اینقدر مهم بودکه قرار کاریت رو فراموش _

؟ از صبح اینجا منتظر تو نشستم و تو معلوم نیست  کتز

 !کجایی و بایک

 ل خودش یی پرده شوم و با خونرسدیدلم یم خواست مث

 بگویم دوستم اما با من تریس بود که برای خودم هم

وع کردم که درکش  توجیچ نداشت پنهان کاری ای را رسی

 ... نیم کردم . آهسته گفتم: یه دوست که

 با لحن محکیم گفت: به اون الت یی رسوپایی که یم

 اومد اینجا دنبالت گ بود؟

 را بگویم یک تای ابرویش را هشدار تا خواستم اسم پوریا 

 دهنده باال انداخت و یادم آورد نباید هیچ وقت اسم پوریا را

 .بیاورم آن هم وقتر اینطور کالفه و عصتی به نظر یم رسد

 مستاصل مانده بودم با رضایت رستکان داد و گفت: بهش

 نیم اومد دانشگایه باشه ... خب یم شنوم ؟

 ... یعتز خب اون یه آدمه که ...  _

ی ز  طرز نگاهش عوض شد انگار ناگهان دیگر نخواست چت 

سد یا بشنود دوباره در همان حالت فرو رفت اینبار با  بتر

 . چشمهای باز

 روی صندیل ام نشستم بوی عطرکتش دور رسم یم چرخید

ز   و به پای روزهای گذشته و حتر آینده م یم پیچید. بی 

خانه و دم کردن چای با مان ز ز به آشتر
 دن و نگاه کردنرفیر

 به او مانده بودم. دستم را زیر چانه ام زدم و تظاهر کردم
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 کتاب یم خوانم. ویل همه ذهنم در تالش بود رایه پیدا

 کند برای این که چطور به او ماجرای استاد و دیدارهایمان

 .را بگویم

 تلفنش زنگ خورد زنگ چهارم بود که یی حوصله و کند

  را برداشت کیم بهدست برد از جیب شلوارش گویسی 

 صفحه نگاه کرد و پاسخ داد. از حرفهایش یم فهمیدم با

 «اختیار دارید»ترنم بود « بانو جان»ترنم حرف یم زند 

 برای ترنم بود و خییل کلمایر که فقط برای ترنم کنار هم

 . جمله یم شدند

 تازه تماسش قطع شده بود که تلفن من هم زنگ خورد

 او به انگشتهایم که جلد کتاب را یم نگاهم به او بود و نگاه

د و حوصله ای برای جواب دادن به تلفن نداشت . با یی   فرسی

د و بلند شد  آشکار دستهایش را به زانوها فرسی
ی
 .حوصلیک

 تلفن خاموش را دوباره توی جیب شلوارش گذاشت و با چند

ز رساند و چشم دوخت به قدم خودش را   من که به مت 

 !ته بودم : جانمتازه توی گوش استاد گف

د و با صدایی گنگ غرید: راه
 لبهایش را نرم به هم فرسی

ز آرامش من پیدا نکردی  . خویی رو واسه گرفیر

 هنوز جمله اش را در ذهنم حالجی نکرده بودم که

 گویسی را از روی گوشم برداشت و به

 صورتش چسباند از روی صندیل بلند شدم

اض باز نشد نیم دانم کجا  ی حرفهای استاداما لبم به اعتر
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ز انداخت   را شنید که گویسی را روی مت 

 قبل از این که حرفز بزند گویسی را خاموش کردم. انگار

ز بود غرید : بهت گفته بودم مدیر که با متز رو  منتظر همی 

 تحمل کن! من احمق رو بگو خام عاشق بازیای تو شدم و

 خیال کردم بخاطر من داری به آب و آتیش یم زیز و

 . بودمنگرانت 

ز گرفته بودم و توی ذهنم دنبال کلمایر بودم  رسم را پایی 

 که با آن بگویم فرجام عشق ناکام مهری است اما انگار

 گفت این چند کلمه را بلد نبودم و با خودم گفتم : از کجا

 معلوم باور کند؟

 سکوتم که طوالیز شد گفت: حرف بزن چرا باعث شدی

؟دچار این توهم بشم که بخاطر من د  اری هر کاری یم کتز

 خودمونو داشته
ی

 نگاهش کردم و گفتم: خودت گفتر زندگ

 . باشیم

 و نیم دانستم این جمله ی لعنتر از کجا پیدایش شده

 رسش را باالگرفت یی این که نگاهم کند پرسید: زندگیت

 این بود؟

 تو ترنم نیست؟ _
ی

 مگه زندگ

 اون فرق داره همه چیو قایط نکن _

 چون تو رئیس من هستر فرق داره؟لجوجانه گفتم: 

 !مزخرف نگو _

 جونم گفتنت به ترنم و غنج زدن دلت قشنگه. اما به من _
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 که یم رسه چندش آوره و خنده داره؟ من با توام باید

؟ من حرمت ندارم ... مگه دوست  حرمت نگه دارم تو جر

 نیستیم؟ خب دوستت ییک رو داره که بهش بگه جونم مثل

 !ریتو که ییک رو دا

 کیس از درونم داد یم زد لعنتر ساکت باش ! و او با یک

 !جمله کوتاه دهانم را بست: ناامیدم کردی

ز یک جمله دلم لرزید. ناامید  به سمت اتاقش رفت با همی 

یعتز چه؟ از خودم یااز درمان اگر از خودم بودشاید راحت 

 تر

 یم توانستم تحملش کنم دنبالش راه افتادم و گفتم: سهراب

. 

 مثل هر وقتر که قصد غیبتر چند روزه داشت در حال جمع

 .کردن بعضز وسایل توی دفتر بود. گفتم: ببخشید

 این ببخشید نیم دانم از کدام طرف مغزم پرید روی زبانم و

 :جاری شد. اما حتر نگاهش را جلب نکرد دوباره گفتم

 بیمارا رو اوگ کنم؟

  اگرهمه رو کنسل کن خودتم برو سماوات و بدییع _

ز شماره تو یم دم  .منیسی خواسیر

 .سهراب ... ببخشید _

 چیو؟ _

 . نیم دونم هر جر ناراحتت کرده _

 وقتر نیم دویز جر ناراحتم یم کنه بهت ایرادی وارد _
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 نیست. راحت باش جانم بگو و دلت واسه کیس که اونطور

 !عاشقانه صدات یم کنه غنج بزنه

 ... قانه نیستاونطور که فکر کردی نیست بخدا،عاش _

ز دیگه ای نبود _  که من شنیدم چت 
 . اویز

 وسایلش را جمع کرده بود به سوی در آمد راهش را سد

 !کردم و گفتم: نرو کارامون به نتیجه یم رسه

 . راه رو باز کن _

 حرف یم زنیم سهراب خواهش یم کنم بمون بهت بگم _

 . چرا دانشگاه بودم

 و ندارم . با ترنم قرارخسته ام حوصله این بچه بازیا ر  _

 . دارم چند روزی نیستیم

 روی ضمت  جمع پیوسته تاکید یی رحمانه ای داشت لبهایم

ز کش آمد و دیگر نتوانستم با آن لرزش حرفز بزنم  به پایی 

 به دیوار تکیه دادم و رفتنش را نگاه کردم کتش را از روی

 صندیل ام برداشت و یی نیم نگایه به پشت رس از در

ون  . رفت بت 

 همانجا تکیه داد به دیوار اتاقش زانوهایم خم شد خسته

 بودم این جنگ بزرگتر از توانم بود بزرگتر از دنیایم و بزرگتر 

 تجربه کرده بودم کم
ی

ی که تا ان روز در زندگ ز  از هر چت 

 . آورده بودم و رفتنش شکستم را پررنگ تر از همیشه کرد

*** 

 یه به همه جا انداختمچراغها را خاموش کردم. نگاه کوتا
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ون رفتم. یی   ،خداحافظز مخترصی با سمیع زاده کردم و بت 

ز نداشتم. مثل آدمهای از  هدف بودم. هیچ جا را برای رفیر

 دنیا رانده به دنبال پایایز برای ماجرای عاشقانه ام با

 سهراب بودم. پایایز بهتر از آن که رفتنش رقم زده بود

 میکردم پایان ما از پیش نوشتهامانیم دیدم . ناامیدانه فکر 

 شده بود. از روزی که نامزدی اش با ترنم رسیم شد از

 روزی که ایک آهسته زیر گوشم زمزمه کرد باید این بازی را

ز امروز صبح که استاد مادرم را پس زد تا  تمام کتز . از همی 

 بیهوده
ی

 خانواده گ
ی

 به من ثابت شود رویای یک زندگ

 . توانم داشته باشمترین رویاییست که یم 

 دستم را مقابل تاکیس بلند کردم روی صندیل عقب نشستم

 .وگفتم: دربست لطفا

 آدرس را دادم و گویسی ام را به دست گرفتم برای سهراب

ی بگو ز  ...نوشتم: اشتباه کردم . لطفا چت 

 کاش هر چه زودتر ختی برگشتنش را یم داد تا تاکیس را از

 فورا به دنبال چای دم همانجا برگردانم . ذهن کوچکم

 کردن کشیده شد من هیچ کار دیگری نیم توانستم برای

 سهراب بکنم. نه مثل ترنم یم توانستم به او نزدیک شوم و

ز کاری را  رس بر شانه اش بگذارم و نه اصال او اجازه ی چنی 

 یم داد. اجازه نیم داد و من همان وقت عاجزانه یر بردم

 ا به شیشه ی رسد و نمناکچقدر در آن لحظه که صورتم ر 

اتومبیل چسبانده ام به شانه اش احتیاج دارم. به حضورش 
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 و

 .حتر به نفس هایش

 پله ها را یی رمق باال رفتم آرزو یم کردم کیس نباشد اما

ین توی سالن بود مثل همه این روزها  بودند همه بودند شت 

 لبخند روی لبش بود و گویسی اش را روی پایش گذاشته

 : محبوبه جان، مادرم اومدی؟بود گفت

! برای شب یلداست ز  ... رستکان دادم با خنده گفت: بیا ببی 

ز امروز خریدم  این چوب رو همی 

 به تنه ی باریک درخت که مقابلش بود نگاه کردم و او یی 

 توجه به حال من گفت: قراره این شمعا رو بچسبونم اینجا و

ز یم کنیم ...   قرمز و سفیدبا این ریسه ها دورش رو تزئی 

 ... خریدم ... قرمز به زمستون معنایم ده محبوبه

 هیجانش دوست داشتتز بود اگر توی آن حال نبودم. استاد

ز  ز بار زنگ زد گویسی را سایلنت روی مت   برای چندمی 

ایی کرده
ین رفتم. موهایش را رسی  گذاشتم و به طرف شت 

ز روزها موهای روشنش را  بود یم دانستم ایک هم همی 

 
ی

ه یم زند تا متناسب فصل شود اما من موهایرنیک  تت 

ین را سیاه و موهای ایک را قهوه ای دوست داشتم  شت 

 همانطور که در جوایز شان بود و از کودگ در خاطرم مانده

 . بود

ین ایستادم و گفتم: قشنگ یم شه  ... نزدیک شت 

 !ایک از پشت رس گفت: محبوبه
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 . برگشتم

ز نگاه یم کردبا ابرویی در هم کشیده به گ  ویسی ام روی مت 

 ...بعد گفت: بیا

کن _  ... صتی

کن و اینا نداره _  ... گفتم بیا. صتی

 برای این که ثابت کند جدی است گویسی ام را برداشت. با

 اخم به طرفش رفتم و گفتم: چیه؟

ین گفت: برو خاله جون مردم چشم ندارن یه لحظه با  شت 

 ...من بایسی 

 جر داری که بچه بخواد با توایک برگشت و گفت: آخه تو 

 !باشه

ین با غیظ گفت: کاش یم دونستم جر اینقدر حرصت  شت 

 رو در اورده آخه سفره یلدا چیدن که دیگه حسودی نداره

 خب تو هم بیا یه گوشه ی کار رو بگت  عکسشو بزن تو اون

 ... پیج کوفتیت پزشو بده

 ... برو بابا حوصله تو ندارم _

 رفت پشت رسش داخل اتاقم شدم و در را هل داد و داخل

 ...گفتم: گوشیمو یم دی

 ...نگاهم کردو معنا دار گفت: پیام داد

 گ؟ _

 منتظر گ بودی؟ _

 :از این فکر که سهراب جواب پیام هایم را داده باشد گفتم
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 واقعا؟ سهراب پیام داد؟

افتت فقط واسه من  _ برو خودتو سیاه کن بچه! ادعای رسی

 و

ین بود؟ اینق  در آشغال بودی من نیم دونستم مار توشت 

 آستینمون پرورش دادیم؟

 
ی

مبهوت به چهره ی برافروخته اش زل زدم و گفتم: جر مییک

 ایک؟

 یم خواست خونرسد باشد اما من ایک را یم شناختم ایک

 رسخ یم شد گوشه ی چشمش وقت خوشحایل و غم و

 عصبانیت و هر احساس دیگری جمع یم شد باال،

 ترین آدیم گفت: تو... محبوب تو اشغاللرزید  دستهایش یم 

 ... هستر که تو زندگیم دیدم

 پر اشک شد : توی عوضز ثابت کردی بچهچشمهایش 

 همون یاور گور به گوری هستر ... االن باید ازت

 تقدیر کنم بچه ... برو رستو باال بگت  بگو یاور من بچه ی

 ... توام

لزل   ز  :کرده بودند گفتمبا لبهایی لرزان که صدایم را متر

 !اینطور باهام حرف نزن ایک

 و تازه فهمیده بودم چقدر از فرزند یاور بودن فرار کرده ام

 چه روزهایی که خودم را پشت حضور فرجام پنهان کرده

 بودم تا دیگر نشنوم که دختر یاورم ... و دوباره این جمله ی

 تکراری توی رسم چرخید دختر نامزد خاله ت و مادرت ایک
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 نگار افکارم را یم خواند که درست دست گذاشت رویا

 همان نقطه : برو پیداش کن بگو باباجون همون کاریو با

ین کردی  ... مهری کردم که تو با شت 

ین ین چکار کرد محبوبه؟ شت   بابات با شت 
 یم دویز

 عاشقش بود ... عاشق... تف به گورتون که اینقدر بد عاشق

 عاشق فرجام بود ... یاور بهیم شید... عینهو مامانت که 

ین نامردی ! این نامرد کرد و تو به عشق مهری ...   عشق شت 

 همه آدم چرا دست گذاشتر رو فرجام ... این

 دوتا جلو چشمت بودن چرا جای این که شبیه اینا بیسی 

 ... داری ادای یاور رو در میاری؟ بدبخت بودن درد داره نه

 ... ن زل زدی گفتر چراشبیه یاور بودن راحته ... تو چشامو 

 ... ایک اینطور نیست _

 چطوره که واست پیام عاشقونه یم فرسته عشق مادرت؟ _

 !عاشقونه نیست به خدا _

 ... خدا بزنه به _

د با نفیس عمیق اشک و لبها  دندان هایش را روی هم فرسی

 را تو کشید و گفت: بزنه به کمر من که نیم دیدم این روز

 رو یم گم نشست زانوی غم بغل کرد رو ... زنه ... مهری

 بهش یم گم باز چته آبغوره! برگشت گفت ایک من اشتباه

 کردم باید یم موندم توخونه یاور ... یم گم باز جر شد به

 این نتیجه رسیدی عقل کل؟ یم گه اونجوری محبوب بابا

داشت اینقدر دنبال محبت این دکتر نبود ... باباش 
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ه بره اینور اونور ... نمیذاشت وقت و یی وقت با  دکتر

 اینجوری

 عاشق مردی نیم شد که آخرش معلوم نیست ... مهری

 خره محبوب ... نیم فهمه سه روزه داره با قرص یم خوابه،

 بیدار میشه باز قرص یم خوره یم خوابه یعتز همون وقتر 

یز که ت ز  ... تو دختر یاورو با فرجامش داری حرف مت 

 تو خودتو ثابت کردی ...

 ... گو اینا رو ایکن _

 روی زانوهایم خراب شدم پاهایش را توی بغل گرفتم و

 ... گفتم: بس کن

 پاهایش را عقب کشید و گفت: گند زدی به همه تصوراتم

 آدم قحط بود افتادی دنبال عشق مادرت ؟ مگه نگفتم ...

 یی ذات؟ چرا رفتر ؟ نرو دنبال این 

ی  ن و مهرییم دانستم صدایش را باال نیم برد تا شت 

 نشنوند اما این با صدای خفه ترسی زدنش مرا عجیب به یاد

دم و گفتم: من واسه  سهراب یم انداخت پاهایش را فرسی

 خاطر مهری رفتم دنبال فرجام ... یم خواستم همدیگه رو

ز   .ببییز

ا پره _ ز  ... گوش من از اینا چت 

 گویسی ام را برداشت روی پاهایم انداخت و گفت: هیچ

ش از این دری وریا نیم نویسه ... البته کهبابایی واسه   دختر

بابای تو باید با همه عالم فرق داشته باشه داخلتون گندیده 
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ین با همه ف داره به کار   ست ... سگ من و شت  امون رسی

 امثال شما 

؟ _  تو تا حاال جر دیدی از من که اینطور یم کتز

 من دنیا رو دیدم ... خودمو دیدم و فهمیدم هیچر از _

 . یچیک بعید نیسته

ون رفت و در را کوبید  بت 

دم ...  رسم را تا روی زانوها خم کردم و دوطرفش را فرسی

 دختر یاور صدایم زده بود ... همه ریشه هایم را هدف گرفته

 بود. من این روی ایک را نیم شناختم، ندیده بودم اما قطعا

 ...این همان رویی بود که همیشه یم گفت نذار بیاد باال

ز دراز کشیدم گونه ام روی فرش کشیدهجن ز وار روی زمی   ی 

 .یم شد و سوزش دردنایک در آن ناحیه احساس یم کرد

 کم کم این اتفاق تبدیل شد به خودآزاری برای فرامویسی 

 ... حرفهای یی رحمانه ی ایک و گذشته ی یی رحمانه ترم

 در همان حایل که بودم دست بردم شماره ی سهراب را

 گ دوم نرسیده، بوق اشغال توی گوشم پیچیدگرفتم. به زن

 ... بالفاصله پیامش رسید: لطفا تماس نگت  با ترنم هستم

 .گفتم که من فعال نیستم. وقتر برگردم به منیسی نیاز ندارم

 ....شماره ت رو به خانم سماوات یم دم. خدانگهدار

ز این کلمات  جمله هایش را خواندم و عجله اش وقت نوشیر

 هایم کرده بود مرا نیم خواست و برایرا حس کردم ر 

 ترنم داشت . حتما اینبار توافق
ی

 نخواستنم دلییل به بزرگ
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 . کرده بودند که توی کلینیک نباشم

 اشکهایی که یم ریختم افکارم بودند همه احسایس که در

 این چند ماه، ذره ذره جمع کرده بودم. شعرهای استاد،

 به کلینیک نرومیادداشت هایی که اگر قرار بود دیگر 

ز جا یم ماندند. این اشکها همه سکوت  همانجا روی مت 

 هایم در مقابل خاطرات زجر اوری بود که هرچند درکشان

 ام تاثت  مستقییم داشتند
ی

 . نکرده بودم اما روی زندگ

 بلند شدم نگایه به صورت پف کرده ام توی آینه انداختم

 تم با پشتمقنعه را از رسم کشیدم و جای آن شایل انداخ

تم را از توی کمد  دست اشکهایم را پاک کردم سویرسی

ون رفتم جلوی  برداشتم کوله ام را روی دوشم انداختم و بت 

 در خانه بودم که ایک گفت: کجا؟

ین و مهری  برنگشتم. نیم خواستم ببینمش یم دانستم شت 

 
ی

 هم گوش شده اند . ابراز نگرایز شان هم به ایک بستیک

 از دیدن چهره ام جا خورد برگشت داشت برگشتم مهری

 نیم نگایه به ایک انداخت و بعد نفس بریده گفت: جر 

 شده؟

 .شانه باال انداختم و گفتم: یم رم دنبال بابام

ین شمیع که توی دستش بود را  مهری بلند شد و شت 

کم  انداخت، به طرفم آمد مچ دستم را گرفت و گفت: دختر

 ... اون دیدن نداره کجا یم ری ؟ قصه اون پدر رو شنیدی

... 
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 آب دهانش را که فرو یم داد ترس را توی گلویش دیدم

ز من و ایک و مهری  مردمک رقصان چشمهایش بی 

 رسگردان بود. مهری که نفس هایش به شماره افتاده بود و

د . ایک گفت: پیداش  گیج مانده بود چطور جلویم را بگت 

 .شتر کردی سالم منو برسون بگو دمت گرم چه ژیز دا

ین داد زد: ایک خفه شو... بردی تو اتاق چیکار کردی با  شت 

 بچه ... جر بهش گفتر ... چرا دوباره رساغ اون گوربه

ه  ...گوری رو یم گت 

 شانه هایش لرزید من یم دانستم این خاصیت عشق است

ین هنوز ته قلبش برای اسم یاور یم لرزد  .یم دانستم شت 

 ا گذاشته به پای نادایز کاریهایش ر   یم دانستم همه گند 

 و جوایز اش و وقتر یم گوید گوربه گوری انگار دارد دل

 . خودش را نفرین یم کند

 .آهسته گفتم: واسه یه بار هم شده باید ببینمش

ه توی چشمهای ایک گفتم دم خت   :لبهایم را روی هم فرسی

 تو راست گفتر ... من دختر اون بابام... اما یه جا رو اشتباه

 .بعد بهت یم گم اشتباهتو کردی ... 

 در را باز کردم مهری گفت: محبوبه اجازه نیم دم جایی 

 .بری

ی _  جلومو بگت 
 یم تویز اجاره ندی مامان، اما نیم تویز

... 

 لبخند یی محتوایی که به رویش زدم وسط آن همه بغض و
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تم را پوشیدم و به آن  اشک کم شده بود. کفش های استر

ز به کلینیک خریدهچکمه های خانمانه که تا  برای رفیر
ی

 زگ

 بودم پوزخند زدم در خانه را باز کردم و با شانه هایی فرو

ز رفتم در حایل که یم دانستم پشت  افتاده پله ها را پایی 

 .رسم آن سه زن در برزخ دست وپا یم زنند

*** 

 

 پاهایم راهشان را به سوی بوستان پیدا کردند. چند ماه پیش

ز بار پا   به آنجا گذاشته بودم با وجود همه ی که برای اولی 

 غم هایم، نسبت به آن روز چقدر سبکبال بودم کوله را روی

 دوشم جابجا کردم و به سوی نیمکت رفتم. پشت

 شمشمادها ایستادم و تصویر مبهم کیارش و فلور جلوی

 چشمهایم جان گرفت. نیمکت خایل بود، جان یم داد برای

وع کردن. اگر  ز و از نو رسی  تا آن اندازه خودم را به آخرنشسیر

 . خط نزدیک نیم دیدم

 وقتر روی نیمکت نشستم یی اراده گویسی را در آوردم و

به ای زدم به عکسش نگاه کردم. از  روی اسم سهراب ضز

 آن همه داشتتز من فقط یک عکس داشتم که آن را هم

 ... خودش به من نداده بود از صفحه اش کش رفته بودم

ز خورده بود وچقدر خوب یم خندی  د دور چشمهایش چی 

 مردمک سیاهش به جایی دوخته بود. شاید به نگاه عکاس

 که نیم دانستم کیست... زاویه سه رخ صورتش جذاب تر از
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 آیز بود که همیشه در آن لحظات گذرا یم دیدم. آرنج

ز بود و انگشتهایش را جلوی چانه به هم  دستهایش روی مت 

 خندید... هیچ وقت خنده قالب کرده بود ویم خندید، یم

 هایش را ندیده بودم. سهراب تا به من رسیده بود تا مرا

 دیده بود خنده هایش پر کشیدند و همراه افکارش رفتند

 ... دنبال آن بیماری لعنتر 

 بیماری لعنتر همه ذهنم را گرفت باید حالش را یم پرسیدم

 ...این که بد نبود، این که عاشقانه نبود، فقط حالش را

 . دوستانه یم پرسیدم

ز والیبال نگاه کردم داشتند بازی یم  رسچرخاندم به زمی 

 ...کردند. دوباره زمزمه ای توی رسم یم گفت: حالش را

 پرسیدم؛ یی جواب ماند. پیامک ایک را باز کردم: دیوونه

 انت داره پس یم افته . اون بازی درنیار محبوب مام

 ... تا االن مرده

 ابا نیست؟مگه بابای مرده ب _

 ببخشید قربونت برم. ایک غلط کرد برگرد خونه، بگو _

 .کجایی بیام

 .دیگه تو اون خونه نمیام _

 پیامک جدیدی از استاد باعث شد به یاد همه پیامهای

 دیگرش بیافتم که ایک را تا آن حد عصتی کرده بود. به یاد

 . لحتز که سهراب یم گفت عاشقانه است

ز چشم روی هم گذاشتم این   شعرهای عاشقانه ی غمگی 
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 که استاد یم فرستاد حرفهایی بودند که سالها توی دلش

 برای عشق نوجوایز اش نگه داشته بود نه این محال ترین

 اتفاق بود استاد خایل از آن همه فعل بدی بود که مردم

 توی رسشان داشتند استاد من مهربان بود لحنش با همه

 یم تپید... رستکانابری بود ویل قلبش فقط برای مهری 

 :دادم تا هر فکری جز این را دور بریزم و با بغض نالیدم

 !استاد عاشق مهریه

 برای ایک نوشتم: تو به ما تهمت زدی نیم دونم چطور

 تونستر به من و مردی که یم تونست جای پدرم باشه

 !تهمت بزیز 

 
ی

 پیامش بالفاصله رسید: تو جر یم دویز من تو این زندگ

ز   حرف یم زنیم عصتی کوفتر چه چت 
 ا دیدم؟ بیا خونه بیشتر

 شدم دیوونه شدم از حرفم برنیم گردم اما نباید عصبانیتم

 . رو رس تو خایل یم کردم

 ... نیم تونم بیام _

 !مامانت داره دق یم کنه _

 نیم خواستم به آن زودی برگردم باید ایک یکبار برای

 ودشهمیشه با اثرات عصبانیت های گاه و بیگاهش که د

 همیشه به چشم من یم رفت مواجه یم شد. باید راضز ام

 یم کرد و هیچ نیم خواستم فکر کنم این کار چه مدت

 زمان یم بردو وقتر توانست راضز ام کند کجای این بازی

 ام هستم. من این فرصت را به او یم دادم و او
ی

 بِد زندگ
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 نبود که باید به وقت ازآن استفاده یم کرد. این فرصت داد

 حال همه ی آدمهایی ست که نیم خواهند دل بکنند

 فرصت دادن و فرصت دادن ... و اگر آن طرف خط رشته ی

 پیوندی باشد، از این فرصت استفاده یم شود. برای من اما

 فرصتر نبود لحظه هایم به پایان رسیده بودند و انگار کیس

 نیم خواست مرا به جایی برگرداند سهراب به شکل بدی

 کرده بود و ... سیع کردم از ذهنم کنارش بزنم امارهایم  

کنار رفتتز نبود. سهراب سلطه جو و تمامیت خواه در قله 

 ی

ل ز را کنتر  احساسات و حتر عقالنیتم نشسته بود و همه چت 

ون بروم و مثل  میکرد من یم خواستم از زیر سلطه او بت 

 ندبرده ی بیچاره ای که فرصتر برایش نمانده و اگر فرار نک

 برود که آخرش دریده شدن است. من
ی

 باید به میدان جنیک

ز بود که  راه های فرار از سهراب را بلد نبودم و برای همی 

 افکارم، خود را به هر در و دیواری یم کوبیدند. گایه فکر

ز بروم تظاهر کنم با سهراب قهر کرده  میکردم رساغ نازنی 

 رواییسام واو فکری برای آشتر مان بکند شاید توی رود

 تلفن هایم را جواب یم داد و یک وقت دیگر به مارتا فکر

 میکردم یم رفتم تمام روز توی گلخانه یم نشستم یا

 همراهش به کافه یم رفتم ... به جستجو پرداختم دوست

 دیگری نداشتم هیچ کس را هیچکس را... و این دردناک

ی یم ز  ترین حقیقتر ست که آدم توی یک ظهر دلگت  پایت 
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 د به آن برسد. زمایز به این یم بالیدم اسمش را گذاشتهتوان

! اما آن لحظه حتر حاضز بودم  بودم وسواس دوست یایی

م م بتی ز کیس که از مقابلم رد یم شود را بگت   دست اولی 

 یک جا بنشینیم حرف بزنیم. با چشم اطراف را به دنبال

ز چند ماه پیش از او فال خریده بودم  پرسبچه ای که همی 

 .نبود گشتم

 ریه هایم را از هوای بوستان پر کردم دیگر نیم خواستم

 گریه کنم به گویسی نگاه کردم و لیست تماس هایی که

 . همه از ایک بود و یی پاسخ مانده بودند

ون زدم به نرده های دور  بلند شدم یی هدف از بوستان بت 

ز شماره  بوستان تکیه زدم و روی اسم آذین که هنوز اولی 

ایط عادی، چند ماهگویسی ام ب  ود نگاه کردم. شاید در رسی

 اخت  آذین آخر کیس بود که با او تماس یم گرفتم اما آن

 لحظه یی فکر شماره اش را گرفتم . بعد از چند بوق اشغال

 پیامک داد: جانم؟

 کلمه ی رسد و غریتی بود. نوشتم: وقت دارید با نیلو بریم

ون؟  بت 

م _  !ندهمسابقه دارم االن تو سالنم.رسی

 .آدرس رو برام بفرست _

؟ _  جر شده! برگشتر

 .دوست دارم مسابقه تو ببینم _

 جای تو نیست. حساسه این مسابقات؛ حوصله ی دردرس _
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 .نداریم

 . دردرسی نیست _

 مدیر طول کشید تا آدرس را بفرستند و پشت بندش

 !بنویسد: پوریا اینجاست

ز حوصله فکر کردن به او را نداشت دستم را جلوی   اولی 

 تاکیس بلند کردم و آدرس را دادم ساعتر بعد جلوی در

 . سالن بودم معلوم نبود به مسابقه ی آذین برسم یا نه

به به در زدم و بعد  پشت در بزرگ آهتز ایستادم. چند ضز

دم صدای زمختر گفت: کیه؟  زنگ را فرسی

 ...آهسته گفتم: دوست آذینم و پوریا

ز اسم پوریا    کار دستم یم داد شمارهشاید تردیدم وقت گفیر

 آذین را گرفتم جواب نداد وقتر در باز شد و آهسته روی

 پاشنه چرخید به خودم گفتم: اینجا چیکار میکتز محبوب؟

 .پایم را روی سنگفرش بایعز که پیش رویم بود گذاشتم

ز جا بریم  کاش سهراب تماس یم گرفت ومرا از همی 

 خسته شماره اش گرداند. لب گزیدم برای آخرین بار ناامید و 

 را گرفتم در حایل که پرده ای از اشک دیدم راتار کرده بود

 !صدای ظریف زیز توی گوشم پیچید: بله

 صدای ترنم نبود... صدای او را یم شناختم . قبل از این که

 توی گویسی هق بزنم دستم را جلوی دهانم گرفتم و زن

 !دوباره گفت: الو

ز کافز بود برای تمام شدنم.ت  .ماس را قطع کردمو همی 
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ز کشیده یم شد باد  پاهایم سست شده بود و روی زمی 

ز درخت های باغ یم پیچید و مستقیم به  رسدی که بی 

 پیشایز ام یم خورد یادم یم آورد با چه لباس کم و

ون آمده ام ... لب گزیدم. ایک زنگ زد  .نامناستی از خانه بت 

 جلسه دارهتماسش را رد کردم و نوشتم: جایی نرفتم، دکتر 

 . ممکنه کارمون طول بکشه بعد میام خونه

 ناامیدی را توی باشه ای که ایک فرستاده بود حس یم

 . کردم

 

 به در سالن نگاه کردم دو مرد آنجا بودند. حال خویی نداشتم

 تصویر دِر سالن و مردها،مقابل چشمهایم پس و پیش یم

دم کیم روی دوشم  شدند. بندهای کوله ام را فرسی

 ایش کردم و جلوتر رفتم. مقابل نگاه یی روحشانجابج

 ایستادم وییک از مردها گویسی ام را گرفت و دیگری کارت

 دعوت خواست... این همه مقررات نداشت وارد شدن به

 مسابقه فقط کافز بود کیس معرفز ام یم کرد . مبهوت

 نگاهش کردم مرد دستش را برای گرفتم کارت جلو اورد و

 از شد. بعد از مدتها چهره ی پوریا راهمزمان در سالن ب

 دیدم رسد و خشک و یی انعطاف. با نگاهش به آن مرد

 . حرفز زد و بعد از کنار در سالن کنار رفت تا داخل شوم

 اطرافم را نگاه کردم سالن رسد و خایل بود با نگاه اطراف را

 وجود نداشت تا
ی

 گشتم حتر یک در توی سالن به آن بزرگ
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 ن درها به سالن مسابقه یم رسیم ... همهفکر کنم پشت آ

 . امیدم به راهرو تارییک بود انتهای سالن

 صدای نفس هایم توی سالن خایل یم پیچید و به گوش

 خودم یم رسید. همان وسط رسدرگم ایستادم و به اطراف

 نگاه کردم. پوریا مقابلم تکیه اش را به دیوار داده یک پایش

 ستهایش را روی سینه قالبرا هم به دیوار زده بود و د

 نگاهش
ی

 کرده بود. نه یم خندید و نه از شیطنت همیشیک

ی یی پایان چشمهایش که حاال به
ز ی بود ... ته ستی  ختی

ه بودند خشونتر بود که قلبم را یم لرزاند  .طرز عجیتی تت 

 آهسته گفتم: آذین؟

 نیشخندی روی لبش نشست و ابروهایش به نشانه ی نیم

 . اضطرابم قابل وصف نبود به سوی در سالندانم باال رفتند 

 برگشتم گفت: وقتر از این در داخل اومدی دیگه نیم تویز 

 .برگردی

ز کشیدم و وقتر در باز ه را به پایی   یی توجه چند بار دستگت 

 نشد صدای خنده اش توی سالن پیچید.ترسیده به در

ه شدم به قدمهایش که یی هیچ عجله ای به  چسبیدم و خت 

 .رداشته یم شدطرفم ب

ون دادم و یکبار دیگر با زبایز که  نفس حبس شده ام را بت 

ز شده بود و به سختر توی دهانم یم چرخید گفتم  :سنگی 

 ...آذین

 و وقتر سکوتش ادامه دار شد گفتم: برای مسابقه گفت
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 .بیام

 یی توجه به لرز من دستش را پیش اورد چانه را میان

د و گفت:   ...من دوستت داشتم انگشت شست و اشاره فرسی

 فقط توانستم رس تکان دهم و او ادامه داد : خییل تو ذهنت

 ... نیم گنجه ! ویل

 سیع کردم رسم را عقب بکشم و او اینبار پشت دستش را

 روی گونه ام کشید و گفت: جای خراشه! یم دونستم یه جا

 ...کارت گت  یم افته و بریم گردی طرف ما! اما دیر شد

 تز کاری که کرده بودم را یم فهمیدم به پوریاانگار تازه مع

ی جز این را نیم ز ز با آذین چت 
 پناه برده بودم تماس گرفیر

توانست به همراه داشته باشد. نفس حبس شده ام را 

 منقطع

ون دادم و با لبهایی لرزان گفتم: کاری به من نداشته  بت 

 . باش فقط اومدم که مسابقه ی آذین رو ببینم و برم

، نیم تونماالن  _ ز  باهات کاری ندارم برو مسابقه رو ببی 

 ... کاری داشته باشم اما یه روز

ه اونجا؟ _  چه ختی

 گردن کشیدم و از باالی شانه اش شاهان را دیدم ... با آن

 موهای همیشه پریشان و چشمهای شوخش که تا وقتر با

 پوریا بودم از آن خوشم نیامده بود و همیشه در حاشیه

 ام را پیدا کرده بود افکارم بود. 
ی

 حاال انگار ناجی زندگ

 ...لبخندی زدم و گفتم: سالم شاهان
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 لبخندش پررنگ تر شد به طرفم آمد و گفت: چه خوشحالم

 یم بینمت وقتر یم رفتر اصال فکرشم نیم کردم دلم

ز االن فهمیدم  .برات تنگ بشه. همی 

 به لحن شوخش خنده ای یی محتوا کردم و خودم را از زیر

ون کشیدم به طرف او رفتم و گفتم: اومدهسا  یه پوریا بت 

 .بودم مسابقه آذین را ببینم

 !سویر زد و گفت: تو هنوز پیگت  آذیتز 

 !دوستمه _

 ما که دوستامونو از دست دادیم باز خوبه تو هنوز دلت به _

 ... دوستیا گرمه!بیا بریم

 .از زیر نگاه غضبناک پوریا که عجیب ساکت بود گذشتم

 به راهروی انتهای سالن گذاشتم و توی نور کم سو یقدم 

 رفتیم. کم کم صدای هیاهویی که
ز  چراغ ها از پله ها پایی 

 سالن را فرا گرفته بود یم شنیدم و خیالم راحت یم شد

 :پای پله ها شاهان ایستاد با رس به رینگ اشاره کرد و گفت

 .دوستت

ی که توی رینگ بودند نگاه کردم. نیم  توانستم به دو دختر

 تشخیص بدهم کدام آذین است . جمعیت سالن از همیشه

 کمتر بود داشتم به طرف نیلو که از کنار رینگ تند تند

ی ز  حرفهایی یم زد یم رفتم که شاهان گفت: میشه یه چت 

 ازت بخوام؟

؟ _  جر
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 !امشب من مریی ندارم باهام بمون واسه مسابقه _

 گاهمان یم کردنگاهم تا باالی پله ها کشیده شد پوریا ن

 .رستکان دادم و گفتم: تا ببینم

 شاهان به زیر پله اشاره کرد و گفت: مجبور شدیم این

 مسابقات رو اینجوری برگزار کنیم برو لباست رو عوض

 ...کن

 حاال که اشاره کرده بود یم دیدم چقدر فضا با همیشه فرق

 دارد شال و مانتو را روی جا رختر آویزان کردم و به سوی

 و رفتم با دیدنم جا خورد و آهسته گفت: اینجا چیکارنیل

؟  میکتز

 . به آذین گفته بودم میام _

 .به نظرم نباید یم اومدی _

 کیم به نیلو نگاه کردم انگار چند سال از آخرین باری که

 دیده بودمش بزرگتر شده بود به سوی دومبارز برگشتم و

ی که هیکلش از آن چه   یادم بودتازه آذین را شناختم دختر

 درشت تر شده و صورتش زمخت و پر از خشونت بود نیلو

 نگاه مبهوتم را دید ابرویی باال داد و معنا دار رستکان
 وقتر

 .داد

 مثل یک وصله ی ناجور همانجا ایستادم به مبارزه نگاه

 ام با ان محیط
ی

 کردم و برای لحظه ای برای ناهماهنیک

 

 رسم دیدم: چطوری خدا را شکر کردم. شاهان را اینبار پشت
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 !مریی 

؟  برگشتم نگاهش کردم نیلو متعجب پرسید: جر

 شانه باال انداختم و شاهان توی چشمهای نیلو گفت: باورش

 سخته ویل این خانم مریی من میشه ... تو مسابقه ی فردا

 مریی زن ... دوباره اسمش یم ره باال
ز  ... شب... میشه اولی 

 د و همانطور که یکنیلو مچ دستم را کشید کیم دورم کر 

 رو دور این
ی

 چشمش به آذین بود گفت: نکن این دیوونیک

 پرسه رو خط بکش محبوبه! خواهش یم کنم . نیم دونم

 واسه جر اومدی و یم خوای چیکار کتز اما حق نداری

 !بچه ها رو از این داغون تر کتز 

 !گ داغونه _

با رس به آذین اشاره کردو گفت: این همون آذینه که 

؟میش  ناختر

 !نه _

 پس بدون که اینجا بودنت با شاهان از اینم بدترش یم _

 .کنه

 برگشتم به لبهای خندان شاهان نگاه کردم و رسگرداندم

 !دنبال پوریا

 .یم خواستم به نیلو بگویم نیم خواهم اینجا باشم

ز چسبیده بود گت  افتاده بودم و دنبال  اما هنوز پاهایم به زمی 

ونراه فرار یم کشتم زن  گ چند بار نواخته شد و آذین بت 

یس کرد و نشست پوریا و نیلو  امد رسد و نفس بریده احوالتر
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 عرقش را خشک یم کردند و پوریا راهنمایی یم کرد. نیلو

ی به پوریا گفت: آذین برگشت نگاهم ز  آهسته و زیر لب چت 

 کرد وقتر دوباره توی رینگ یم رفت آن همه خشم توی

 . کردمچهره اش را باور نیم  

 نیلو دوباره کنارم ایستاد و گفت: عاشق شاهانه! همرایه تو

ز   باشاهان نه فقط پوریا که آذین رو هم نابود یم کنه! همی 

 ...االن برو

 . با لجاجت گفتم: من کاری به اونا ندارم

 اون با همه کار داره خواهش یم کنم محبوبه! اینجا _

 .نمون بیا بریم خودم از این در ردت یم کنم

 .یی خیال بابا من یم خوام بمونم _

 نیلو با غیظ گفت: اگر نری مجبور میشم یه جوری دیگه

ون  . بفرستمت بت 

 شاهان دوباره صدایم زدو فرصت پرسیدن هرسوایل را

ه؟ تو چرا  گرفت به سوی شاهان رفتم و گفتم: اینجا چه ختی

 از من خواستر همراهت باشم؟

 ...زیه کم مغز کوچولوتو به کار بندا _

 ام
ی

ز بار در زندگ  عصتی از این کلمه ای که برای هزارمی 

 ...!یم شنیدم گفتم: سیع کن حرف زدنت خوب باشه

 که یی دلیل توی گلویم نشست
 بقیه حرفهایم پشت بغضز

 جا ماند. به سوی زیر پله رفتم. مانتو و شالم را برداشتم پله

 خایلها را با رسعت باال رفتم و از راهروی تاریک و سالن 
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 گذشتم چند بار به شیشه ی در زدم و گفتم: لطفا در رو باز

 . کنید دارم یم رم

 !کیس گفت: تا آخر مسابقه در باز نمیشه

 !همانجا کنار دیوار نشستم و گفتم: القل گوشیمو بدین

 دیگر هیچ صدایی پاسخم را نداد. رسم را میان دستهایم

  قدم به اینگرفتم و اتفاقات روز را مرور کردم انگار وقتر 

 باغ یم گذاشتم خودم نبودم. کم کم به یاد یم آوردم که

 نباید آنجا باشم و باید به دنبال سهراب یم رفتم حتر اگر

 هزار بار پسم یم زد. باید باالخره دلجویی های ایک را یم

 ... پذیرفتم و به خانه بریم گشتم و هزار باید دیگر

 د دختر ضعیقز صدای شاهان توی سالن پیچید: بهت نمیا

گ؟ نیلو... گ ! اونم ترسی  بایسی و با یه ترسی اینطور جا بزیز

 !رو حرف او حساب میکنه

ز توو پوریا وچرا یم خوای منو واردش _  جر هست بی 

؟  کتز

ز تابگم _ ز من و پوریا هزار اتفاق هست بیا بریم پایی   .بی 

ز  _  نیم خوام دیگه اینجا باشم. لطفا بگو در رو باز کیز

 .نیلو یم گموگرنه به 

؟بیا بریم  خندید و گفت: تو واقعا رو نیلو حساب یم کتز

ز رو بهت یم گم ز همه چت   . پایی 

ز رفتم گوشه ای از سالن  دوباره آن پله های لعنتر را پایی 

 ایستادم مسابقه ی آذین تمام شده بود شاهان گفت: میای
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؟  مریی من بیسی

 ... نه به هیچ وجه _

 

ز  ویل یم گم به عنوان مریی  _ ز همی 
 اسمت رو اعالم کیز

 ...کافیه

 :به ساعت مچر ام نگاه کردم. نزدیک ده شب بود نالیدم

... از زیر نگاه پر التماسم رد شد احمقانه  القل گوشیمو بگت 

ایط قرار داده بودم و حتر   بود که دوباره خودم را در آن رسی

 مهلتر برای پشیمایز نداشتم اسمشان خوانده شد هر دو پر

 اسمم به عنوان مریی شاهانخشم داخل 
 رفتند. وقتر

ز نگاههای عصتی آذین نیلوو  خوانده یم شدپر اضطراب بی 

 پوریا چرخیدم و مانده بودم چطور بگویم اشتبایه رخ داده

 .است

 رفتم نزدیک آذین ونیلو. آذین غضبناک در جواب سالمم

ز اومده بودی رفیق! ممنون ویل هر طور  گفت: واسه همی 

 گم کن مسابقه ی پوریا که تمام بشه معلوم  یم تویز گورتو 

 .نیست چه بالیی رست بیاد

 توی برزخ مانده بودم که نیلو هم بعد از آذین رهایم کرد و

 . رفت ودقایقر بعد اثری از او نبود

به یم زدند من  تمام لحظایر که شاهان و پوریا به هم ضز

 اناز فکر اتفاق هایی که افتاده بود و در آینده ای نه چند

 .دور یم افتاد به خود یم لرزیدم
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 مسابقه که تمام شد. شاهان یم خندید او را همیشه در حال

وزی  خنده دیده بودم اما آنطور شادمایز نشانه ی اهمیت پت 

ز وحشت خارج شدم  .اش بود. باالخره از قفس آن زیرزمی 

 سیع یم کردم از جمعیت جدا نباشم خودم را به جایی که

 داده بودم رساندم گویسی ام نبود ... مهم گویسی ام را تحویل

ون یم بردم قبل از این که نگاه  نبود باید خودم را از باغ بت 

 های پر خشم پوریا جایشان را به کاری بدهد که راه

 ...برگشتر برایم نیم گذاشت

حضور کیس را حس تقریبا به سوی در خروجی یم دویدم که 

ز بلندی گفتم و نگاه کردم پوری کردم  اهی 

 بود دو طرفش نیلو و آذین ... سیع کردم خودم را گم نکنم

 .داد زدم: ولم کن

 اومدی خردم کتز جلوی شاهان... من دارم ازایران یم _

 نیست. بریم گردم یه جوری
ی

ز همیشیک  رم ... ویل این رفیر

 . که تو خوابتم نیم بیتز امشبو تالفز یم کتز 

 ز دور رسید: آی پوریا! شاهان ا

 .ه چند مشت هنوز مونده خرج صورتت کنمتو خفه ک _

 شاهان خندید و گفت: تا نیم ساعت پیش وقت داشتر 

 .خرجشون کتز داداش

 دوباره پاهایم سست یم شد یم خواستم فریاد بزنم و هر

 دوشان را دورکنم اما ازمیان لبهایم فقط صدای خسته ای

ون آمد و نگاهم پر التماس به نیلو دوخته شد  . بت 
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ز انها    گت  افتاده بودم و ظاهر رایه برای فرارم باز نیمبی 

 شد. انعکاس صدای کوبیده شدن در آهتز باغ همزمان شد

با هیاهویی که کم کم به ما نزدیک یم شد . جهان دور رسم یم 

چرخیدو نفس هایم به شماره افتاده بود لبهای لرزانم را به 

 هم

 یم چسباندم تا بیش از آن رسوایم نکنند کسایز از دور 

 آمدند و من  انگار داشتم جان یم دادم

*** 

ی در جریان بود که خشم پوریا را از آنچه ز  پشت رس من چت 

 که بود بیشتر یم کرد 

 ، قطره آیی روی نوک بیتز ام افتاد و قطره ی بعد روی

 گونه ام ، ابرهای پراکنده ای که از صبح گلوی آسمان را

 ظه با شدتگرفته بودند ناگهان آب یم شدند و هر لح

ی روی صورتم فرود یم آمدند. صدای آشنایی در
 بیشتر

 :صدای رعد گم شد. یم خواستم برگردم. پوریا گفت

 ...کورخوندی

 اگر آن ضعف رهایم یم کرد، شاید یم توانستم خودم را از

 دستش نجات بدهم. رسچرخاندم

 آمده بود. انتظار هر کیس را وسط آن معرکه داشتم جز او؛

 آسمان یی ستاره ی پربارایز بود کهچشمهایش به 
ی

گ  تت 

 ام را تجربه
ی

 زیر سقفش ییک از بدترین لحظه های زندگ

یم کردم . دست دیگرش رسی    ع به سوی گردن پوریا رفت. 
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 پشت خودش پنهان کرد. جای خویی بود برایمرا

. به امنیتر که از صبح دنبالش یم گشتم رسیده ز  پناه گرفیر

 امش و دلهره را تجربه یمبودم و مخلویط از احساس آر 

د و  کردم و او یی حرف و یی صدا گردن پوریا را یم فرسی

 مشت محکم پوریا باعث عقب نشیتز اش شد داشت دوباره

 :حمله ور یم شد که شاهان میانشان سد کشید و گفت

 ...نکن پوریا! بعید نیست کیس رو ختی کرده باشه. باید بریم

 ...نالیدم: فقط منو از اینجا بتی 

 و این جمله ی آشنایی که دوباره از زبان خودم یم شنیدم

 مثل پتیک بود که مدام روی رسم فرود یم آمد. انگار خودم

 را محکوم کرده بودم به این که هر چند ماه یکبار خودم را

 تا این حد از حقارت بکشانم. 

 همانطور یی کالم و یی حرف حتما با چشمهایش برای پوریا

 یم کشید که شاهان گفت: ما و شاهان خط و نشان

ش  مجبورش نکردیم... خودش اومد خودش خواست. بتی

 برو

 ...دیگه تمام... تمام آقا برو

 پاهای یی جانم را به هر مصیبتر که بود

 دنبال پاهای او یم کشیدم و صدای هق هقم توی سکوت

سید  .وحشتناک باغ یم پیچید و دوباره به گوشم مت 

 :نالیدم

 ..سهراب
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شاره اش را جلوی صورتم گرفت. گفت: اسم منو انگشت ا

 صدا نکن... سوار شو برسونمت

 ...دست مادرت

 ...دوباره نالیدم: سهراب

ز را باز  در ماشی 

 کرد و وادارم کرد روی صندیل بنشینم. در را کوبید و صدای

 باران از پشت درهای بسته گنگ و مبهم به گوشم یم

 بوی همهرسید.کنارم نشست بوی عطرش بوی باران 

های خویی که آدم بسیار یم خواهد،در مشامم پیچید
ز  .چت 

ز از جا دو ناگهان ماشی   کیم فرمان را توی مشتش فرسی

ز ازپرت  کنده شد. با تکیه دادن دستهایم به کنسول ماشی 

ی کردم برگشتم نگاهش  شدن به سوی شیشه جلو گت 

 کردم فشار دندان هایش روی هم از روی پوست هم پیدا

 !گفتم: نیم دونم جر شد  بود.آهسته

ز _  هیچ وقت نیم دویز جر شد! این حجم ازندونسیر

 توذهنم نیم گنجه کم کم یه فکری کن واسه خودت. سیع

ی واسه کارات دلیل داشته بایسی ... اینقدر  کن یاد بگت 

 ابلهانه رس از جایی که بهش تعلق نداری در نیاری بهت

 ه؟گفتم دیگه اسم این پرسه رو نشنوم گفتم یا ن

 یم خواستم به جای جواب سوالش،بگویم: داد بزن... من از

 داد زدنت کمتر یم ترسم تا وقتر که اینطور رسد و غریبه

 ... حرفهایت را توی صورتم پرت یم کتز 
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 برای بار دوم دستهایش را روی فرمان کوبید و یی قرار

 گفت: گفتم یا نه؟

 !گفتر _

 باید بیام و فکر کردی شوجز یم کنم؟ فکر کردی حتما  _

ونت بیارم تا باورت بشه که از چشمم یم  از زیر دستش بت 

 !افتر اگر یه بار دیگه بفهمم تو زندگیته

 از چشمت افتادم؟ _

 افتادی بدجور افتادی محبوبه! اگر نیم شناختمت. اگر _

 .مادرت زنگ نیم زد. اگر خاله هات اونقدر یی قرار نبودن

 که صبح اومدی دفتر اگر نیم دیدم با همون لبایس هستر  

 فکر یم کردم ییک از این آدمای یی خانواده ای و اونوقت

ز اونا ولت یم کردم. ویل بد ماجرا اینه که توی  همونجا بی 

بچه ی احمقر که نیم دویز چطور  لعنتر فقط یه دختر

 کتز و گند نزیز به آینده ت
ی

 .زندگ

 ...دستهایم را جلوی صورتم گذاشتم و گفتم: سهراب

 سهراب سهراب اگرتمام یم شد حرفهاداشتم ناگفته این ذکر 

ون یم ریختم شایدسهراب دیگراینطور  هایی که اگربت 

 قضاوتم نیم کرد اما تمام نیم شد دوباره اسمش را صدا

 گفتم اسممو صدانکن بفهم این_ :زدم و اینبار فریاد زد

 ... فاصله رو

 هبرگشتم دوباره به نیمرخش زل زدم و او گفت:چرا از خون

ون؟ بازم واسه اون   ؟ اویز که صبح تلفتز زدی بت 
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 باهاش حرف یم زدی هم پوریا بود؟ همه این مدت دروغ

؟  گفتر

 ...نه ...سه  _

 بفیه کلمات اسمش را همراه بغضم فرو دادم و نالیدم: دنبال

ون دکتر ... تا حاال شده دربه در دنبال  پدرم از خونه زدم بت 

 به مردی که رسما پدرت یه پدر بگردی و حتر قانع بیسی 

ی که  نیست اما القل اسما یم تونه باشه؟ من بچه م؟ دختر

ز حرست  کنه؟ اولی 
ی

 یی بابا بزرگ بشه یم تونه بچیک

یه که یه آدم داره ز  من طبییع ترین و اولیه ترین چت 
ی

 زندگ

 ...پدر... من پدر نداشتم دکتر 

ی که سیع یم کردم آب ز آن بغض نفس گت   کلمات بی 

 د و از نو باید یم گشتم حرفها را از گوشه و کنارنشود گم ش

 رسم پیدا کنم روی زبانم بیاورم لرزی که به تنم افتاده بود

ز   شاید دلش را سوزاند که گفت: بس کن. حرف واسه گفیر

 ...زیاده سیع کن زود خوب بیسی 

 من دیگه خوب نمیشم ... هیچ وقت خوب نیم شم _

... اینجا بودن من طبییع ترین ک  اری بود که تونستمدکتر

 بکنم تا دلم خنک بشه اما تو جر تو چرا اینجایی باید با

 ...ترنم یم بودی ؟ با نامزدت ... یا چه یم دونم ییک دیگه

 صداش از ترنم نازکتر بود تو با این همه مشغله دنبال من

 اومدی چکار؟

ایظ نیستر که این مزخرفاتو رس هم کتز پس _  تو رسی
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ه ساکت بایسی تا   .برسیم بهتر

ه به قطره های باران روی  رسم را به صندیل تکیه دادم خت 

 شیشه ی جلو که هر چند ثانیه یکبار با حرکت برف پاک

 کن جایشان را به قطره های جدید یم دادند، با آن لرزی

 که توی همه تنم افتاده بود لب زدم: تو باید گوش بدی تو

ی ! من مریضم یه جای تنم درد یم کنه یه   دردی کهدکتر

 نیم دونم از چیه ! باید گوش کتز دکتر ... من نفهمیدم

، هیچ وقت نفهمیدم جز یه روز که  دنبال جر هستم دکتر

 اون روز رو رسم آوار شد با واقع بیتز مزخرف تو و بقیه! من

 فقط برگشتم دوباره برگشتم به همون زمایز که نیم

ز ب  جر بخوام. من همیشه همی 
ی

 ودمدونستم باید از زندگ

ِ این بالتکلیقز مثل باد
 یه آدم مردد بالتکلیف و بدبختر

ی منو هر روز یه جا کشوند. خوب یا بدش رو نیم ز  پایت 

 ... دونم دیگه قدرت تشخیص ندارم تو بگو

ی کنم  دستم را روی دست دیگر گذاشتم تا از لرزم جلوگت 

 
ی

 لباسهای خیس که به تنم چسبیده بودند حاال به یخ زدگ

ز کاری برایمام کمک یم    کردند وگرمای بخاری ماشی 

 نیم کرد دردی توی گلویم پیچید و چشمهایم مثل همه

 تنم درد یم کردند.روی هم گذاشتمشان. اشکها زیر پلک

 ام را بیشتر از قبل یم کردند.سهراب
ی

 یم لغزیدند و کالفیک

 یی حرف توی خیابان هایی 
 دیگر حرف نیم زد تا ساعتر

 ر یم شدند حرکت کرد و بعدکه لحظه به لحظه خلوت ت
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 وقتر به خیابان های آشنا نزدیک یم شدیم با صدایی 

 گرفته گفت: رفتر خونه خوب خودتو خشک کن رسما

 .نخوری ... بعد از امشب اگر خواستر حرف یم زنیم

 ...نیم رم خونه یه جا منو بنداز و برو دنبال زندگیت _

 . اوبرگشت کیم نگاهم کرد سیع یم کردم مثل او باشم

 آنقدر قوی بود که یم توانست الگوی خویی برای همه ی

م شبیه او بشوم  .لحظه هایم باشد. یم خواستم یاد بگت 

لزل بودم و ز  رسد، خشک، یی انعطاف. هرچند از درون متر

 هنوز هزار فریاد توی گلو داشتم. مالیم و یی حوصله جواب

 برو داد: تا اینجا هم به اندازه کافز همه رو نگران کردی. 

 خونه کیم با خودت خلوت کن دلیل این اتفاقا رو از خودت

ز کجا واسه خودت کم گذاشتر فارغ از بقیه آدمها س ببی   بتر

 .به خودت فکر کن

 نیم تونم فارغ از بقیه آدما باشم . من بدجور به آدما_

 وابسته م مثل تو نیستم که همه رو در حدی یم خوای که

ی خ  ونه یی معطیل یم زنمعقلت یم گه . االن منو بتی

ون و دیگه پیدام نیم کنید  .بت 

ه شد و آهسته گفت: به  کشید و دوباره به خیابان خت 
 هوفز

 جز اون جماعت دوست دیگه ای داری؟

 هیچ دوستر ندارم، فامیل هم ندارم جز مادرم و خاله هام_

 .همینقدر که یم بیتز تنهام ...

 روی پیشایز دوباره چشمهایم را بستم وسنگیتز دستش را 
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 ام احساس کردم به همان نریم که دستش را عقب یم برد

 !گفت: تب داری

 یی توجه خودم را به خواب زدم دیگر جایز برای حرف زدن

 نداشتم مدام این حرفش توی رسم یم پیچید : دلیل این

س  .اتفاقها رو از خودت بتر

 ازخودم یم پرسیدم و جوایی نداشتم القل در آن لحظایر 

 و ضعف به همه ی احساسات دیگرم غلبه یم که گیچی 

 .کرد

**** 

ی  چشمهایم را که باز کردم از باران پشت شیشه ها ختی

 .نبود اما لباسهایم هنوز خیس بود و چشمهایم داغ و تب دار

 آب دهانم را فرو دادم و خنجرهای بیشماری توی گلویم

 . احساس کردم

؟_  یم تویز پیاده یسی

 کردم و نالیدم: کجا؟به زحمت به اطرافم نگاه  

ز را دور زد و در سمت مرا باز کرد گفت: بیا  !پیاده شد ماشی 

  به سختر روی پاهایم ایستاده بودم. 

 به دیواره ی آسانسور تکیه دادم و از تصویر خودم توی آینه

 گریختم. کم کم یم فهمیدم به کجا یم روم. در خانه را که

... باز کرد بوی مالیم دلنشیتز مشامم را پر   ز کرد گفت: بشی 

 به انتهای سالن رفت و من همانجا که

ز   رهایم کردنشستم. پارکت رسد بود و دلم به شدت نشسیر
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 کنار آتش یم خواست شوفاژ ها را روشن کرد و بعد شومینه

 ... ی گازی که دفعه قبل فکر کرده بودم تزئیتز است را

ی برفر دلم را گرم کرد. آهسته گفت  :صدای روشن شدن کتر

 .اس مناسب واست ندارملب

خسته از جواب دادن جلوی شومینه نشستم و گفتم: 

 ...خوبه

 .دوباره رفت و کیم بعد با دو فنجان برگشت

 مقابلم نشست زانوهایش را توی شکم جمع کردو دستهایش

 :را دورشان قالب کرد. به شعله های مالیم نگاه کردو گفت

 ... باشه حالت خوب نیست باید بری خونه که ییک مواظبت

 االن دوباره با مادرت صحبت کردم و گفتم تا یک ساعت

 . دیگه بریم گردی خونه

 دیگر مقاومت نکردم رستکان دادم تا خیالش راحت شود و

ه  !او گفت: اینطور بهتر

 رسبلند کردم کیم به صورت خسته اش نگاه کردم و آهسته

 گفتم: چطور فهمیدی کجام؟

. چند بار خاله ت زنگ زد بهشون گفته بودی  با من هستر

 زنگ زدم باالخره یه خانم جواب داد خودشو نیلو معرفز 

 .کرد. آدرس رو با این قول که تنها برم داد

 رسم را روی شانه انداختم دلم خوابیدن یم خواست آهسته

 ... گفتم: ببخشید که وارد ماجرای من شدی

 اشتباه خودم بود که باید یه جا تمامش یم کردم، تو رو _
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 ایط زندگیم کردم در حایل که از همه جر ختی داشتم درق

 حایل که فهمیده بودم تو یه دختر احسایس هستر ... کار

 . من عاقالنه نبود

 احسایس بودنم رو به رخم نکش، من از حس شدیدی که_

 بهت دارم بدم میاد! از این که یم ترسم این حس درویعز 

اهان بدم میاد اما باشه هم بدم میاد. از پوریا بدم میاد از ش

 از

 تو یه جور دیگه بدم میاد... از تو جوری بدم میاد که نیم

 فهممش که یم ترسوندم که نیم دونم وقتر داره ازت بدم

 میاد خودمم یا خودم نیستم . وقتر دوستت دارم خودمم یا

ایی از من رو بهم نشون داد که
ز ز تو یه چت 

 نقشمه ! خواسیر

ارم ... عاشق تو ش ز  دم مردی که نامزدش هر روزازشون بت 

 ظهر با ذوق میاد دیدنش ... عاشق تو شدم مردی که روزی

 یکبار یه خط قرمز پررنگ دورم یم کشه تا به خودم بیام و

ز لحظه ای که دارم به  من هنوز انگار تو خوابم ... از همی 

اف میکنم هم بدم میاد  ... همه اینا اعتر

 جر شد؟آهسته با صدایی پر تردید پرسید:پدرت 

 هیچر نشد اون جایی که باید یم موند موند و ما جدا_

 شدیم. مادِر ساده ی بدبختم منو با مصیبت بزرگ کرد در

حایل که خودش افرسده بود و خیال یم کرد خوشبخت 

میشم اما خوشبختر هم مثل بدبختر اون که دامن منو 

 گرفت
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 !ارثیه

 تصمیم این فکر اشتباه ست و با این گریز زدن ها داری _

ی حتر در مورد من، در حایل ک یم  های غلظ یم گت 

 دویز بیمارم و ترنم رو تو زندگیم دارم .باید خودت رو پیدا

 ...کتز این خییل مهمه

 اگر بگم شماها آدمهایی هستید که باهاشون خودمو پیدا یم

ز و ؟ تو خاچیک مارتا حتر نازنی   ...کنم جر

 دی که امروزحرف را با پرسیدن سوایل عوض کرد: مر 

 صداشو شنیدم تو اون باغ بود؟

 ...ربظ به اونجا نداره_

 یم خوای درموردش حرف بزنیم؟_

 فکر کردم بتونه پدرم باشه ... یه مرد که تو گذشته ی_

 مادرم نقش مهیم داشت و شاید هنوزم یم تونست داشته

 ...باشه

 . ابروهایش را باال داد و متفکر رس تکان داد

 تم: تمام سواالت؟آیه کشیدم و گف

 !اون پرس گ بود؟ شاهان صداش یم زدن_

 ...نیم دونم ییک مثل پوریا _

 انگار به دنبال سوال دیگری ذهنش را زیر و رو یم کرد

 جایی 
ز  آهسته گفتم: فکر میکردم اگر یه روز یه همچی 

یر بیسی برام. ویل تو خییل حرفه ای عمل  باشم خییل غت 

. در مورد پرسای دور و   برم یم پریس! درست مثل یم کتز
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 !یه روان درمانگر

؟ ت یعتز جر  برگشت کیم نگاهم کرد و گفت: غت 

بالیی رست بیارم  داد بزنم و نداختم و او گفت: شانه باال ا

یر ام؟ تعریفت چیه؟  یعتز غت 

تش _  نیم دونم هیچ وقت مردی رو نداشتم که واسم غت 

 ...بشه

 وبید. گفت: بازشقیقه هایم نبض گرفت و دیوانه وار یم ک

؟  چرا گریه یم کتز

 چون دارم مثل آدمای عقده ای حرف یم زنم! همینه _

؟ به آدمایی مثل من یم گن عقده ای؟
 دکتر

 ...نفس عمیقر کشید و گفت: نه

ز حرف دیگری بود که صدای زنگ، در خانه  آماده ی گفیر

 :پیچید همزمان برگشتیم به هم نگاه کردیم آهسته گفتم

 ؟منتظر کیس هستر 

ز  ب گرفیر  نگایه به ساعت انداخت و بلند شد ... صدای ضز

 ناخن روی در چویی خانه نشان یم داد یک زن پشت در

 است کوبه های قلبم شدید تر شد بلند شدم و حاال که تنم

 خشک شده بود نمنایک لباسها بیشتر از پیش آزارم یم داد

ز سهراب به سوی در طول کشید به  چند ثانیه ای که رفیر

 ... ازه ی یک قرن گذاشتاند

****** 

 فصل یازدهم
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 آنطور که باب میلش
ی

 پرتوخورشید بعد از چند روز بارندگ

ز یم تابید. آنها که سهم شیشه ی  بود بر هر کجای زمی 

 اتاق من بودند چشمهای مشتاقم را باز کردند. مثل تولدی

 دوباره بود. پنجره را باز کردم و نسیم خنیک پرده ی اتاق را

 زی گرفت . به بدنم کیسی دادم و از روی تخت بلندبه با

 شدم جلوی آینه ایستادم از چند روز گذشته ایک را به یاد

ونم برد و بعد از ان هر بار  داشم که آمد و از خانه سهراب بت 

 چشم باز کردم توی تخت اتاقم بودم و چهره ی نگران ییک

 از آنها باالی رسم. حاال از آن التهاب و اضطراب و د
ی

 یوانیک

 پنجشنبه ای که گذشت برایم صوریر تکیده مانده بود و

 دردی خفیف در گلو که نیم خواستم به هیچ کدامشان فکر

 . کنم

 ام را برداشتم تماسها و پیام های یی پاسخ را به حال
 گویسی

 خودشان رها کردم و با لبخند بلند شدم از افکاری که به

یز شدهرسم ریخته بود و حس خویی که ناگهان از   آن لتی

ی فکر ز  بودم راضز بودم و جز همان نیم خواستم به چت 

 کنم.. حوله ام را برداشتم به حمام رفتم خانه ساکت بود و

خانه بوی غذا ز  اثری از کیس دیده نیم شد . حتر از آشتر

 نیم آمد نگایه به ساعت انداختم هشت صبح بود. حتما

 خانههنوز خواب بودند. آن لحظه عجیب دلم یم خواست 

ین  بوی روزهایی را بدهد که از مدرسه بریم گشتم و شت 

 امتحان را از تن
ی

 غذای مفصیل تدارک دیده بود تا خستیک
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 . به در کنم

 کیم بعد زیر آب داغ، آن قسمت از افکارم که پس زده بودم

ون یم عد خود کردند. وقتر بت 
وع به رونمایی از هزاران بر

 رسی

 به ساعت نگاه کردم وآمدم سبک و راحت بودم. دوباره 

 دوباره ذهنم به این محاسبه پرداخت که اگر حاال حرکت

 . کنم چه ساعتر به کلینیک یم رسم

 سهراب نگفته بود دیگر به کلینیک نروم. خودم هم قصد

 نداشتم کاری که با آن مشقت به دست آورده بودم را به این

 از دست بدهم. جاده ای که برای دنیای تازه ام در
ی

 سادگ

اهه داشت مثل همه ی جاده  نظر گرفته بودم هزاران بت 

 های دنیا که از هزار رس، به خایک یم رسند. من در این راه

ز پرت شد حق داشتم شاید! اما دوباره  حواسم به همه چت 

 
ی

 باید بریم گشتم به جاده ی خودم به رایه که برای زندگ

 ام انتخاب کرده بودم. سهراب گفته بود برای خودت ... 

 حتما

 کردن را باید یاد یم گرفتم با همه
ی

 برای خودم زندگ

 .سختر هایش

 جلوی آینه ایستادم سشوار را روی موهایم گرفتم و شانه را

 نرم روی آنها کشیدم و بعد جمعشان کردم باالی رسم بستم

 آرایش ساده ام مرا شبیه همیشه کرد بدون آن هاله ی

 ورشید برایمبیماری دور چشمانم انرژی اول صبح که خ

 فرستاده بود را با هیچ فکری خراب نیم کردم. به لباسهای
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 آویزان توی کمد نگایه انداختم مانتو شلوار سورمه ای را

 پس زدم و مانتو زرشیک را برداشتم الزم نبود مقبول کیس

 باشم کارمند یم شدم نه برده اش. مانتو را با تونیک بافت

یتر به هم ی و شلوارمخمل کتی
 .ان رنگ ست کردمخاکستر

 شالم را ساده روی موهایم انداختم و کیفم را برداشتم. یم

ون بروم که ایک خواب آلود جلوی در  خواستم از اتاق بت 

 .ایستاد لبخندی زدم و گفتم: سالم

ی ؟ _  سالم عزیزم بهتر

م _  .خییل بهتر

 لبخندی زد و گفت: خوبه! جایی یم ری؟

 !رسکارم _

؟میشه دنبال یه کار دیگ _  ه بایسی

 اگر بخوام خودمو به خودم ثابت کنم باید با همون کار _

 .رشد کنم

د و انگار با نگاه به گلهای قایل  لبهایش را کیم به هم فرسی

 دنبال حرف دیگری یم گشت که پیدا هم نیم شد باالخره

 .گفت: باید باهات حرف بزنم

 .بذاریم وقتر برگشتم _

 !االن باید بگم بعد یم تویز بری _

 فم را دست به دست کردم وگفتم: خب؟کی

ون از کلینیک _  سهراب روزهایی که یم ره بت 
 یم دویز

 کجاست؟
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یه که من پیشش کار یم کنم _  ایک! آقای مجد فقط دکتر

 !بهم ربط نداره کجا یم ره و با گ

 با لحتز معتز دار گفت: آقای مجد هفته ای ییک دوبار یم

 ریقش رو انجام یم دهره کلینیک چهار خیابون باالتر و تز 

... 

ه به چشمهایم منتظر بود واکنشم را ببیند. ابروهایم  خت 

 ناخودآگاه باال پرید باالی لبم تت  کشید و سوزن ها نامری  

 دوباره گلویم را به خراشیدند. اما من گریه نیم کردم ایک به

 .چهارچوب در تکیه داد دستهایش را روی سینه قالب کرد

؟آهسته گفتم: از کج  ا یم دویز

 فکرکن خودش گفته، من مامور نیستم که دل تو رو خون _

 ... کنم محبوبه! ویل این مرد موندیز نیست

 شانه باال انداختم ویل نیم دانم این واکنش به کدام حرفش

 
ی

 بود و او گفت: من یم فهمم داری تالش یم کتز زندگ

 گندی که ما واست ساختیم رو قابل تحمل کتز اما یه جور

 !گه لطفادی

 با یه عالمه فکر بیدار شدم، اگر نیومده بودی با همون _

 فکرای قشنگ راه یم افتادم یم رفتم محل کارم و زندگیمو

 ادامه یم دادم ... اما تو همیشه یه وقتر میای که درست

 شاید
ی

 نیم دونم وقته یا یی وقت! شاید تو راست بیک

 ته قلبمسهراب موندیز نیست اما ... یه اما همیشه هست 

 این خییل بده من باید تا ته این ماجرای درمان رو القل
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 باهاش برم ویل به خودم قول دادم افسار دلم دستم باشه

 ! دیگه

؟_  مطمئتز یم تویز

 !یم تونم قوی تر از ایتز باشم که تا حاال دیدی_

 نیم خوام دیگه رس از جایی که پوریا و شاهان و این_

 ... از هیچ جای بدیمزخرفات هست دربیاری ... رس 

 .قول یم دم_

 !رو قولت حساب یم کنم، محبوبه_

 !جانم_

م برو رسکارت ویل من طاقت ندارم _  من جلوتو نیم گت 

 یه عمر دیگه بشینم نگاه کنم که اینبار به جای مهری تو

 .. جلو چشمم آب بیسی 

 مامانم عادت کرد مگه نه؟ _

 . نکرد...هیچ وقت و حاال بدتر هم شده_

 ؟چرا  _

 ...دیروز فرجام بهش زنگ زد گفت تو شماره رو دادی _

 نیم دویز چه حایل شد،ندیدی که مهری چطور به رعشه

 افتاد فقط بخاطر این که اون بهش پیشنهاد داد همدیگه رو

ز   !ببییز

 عقب گرد کردم روی تخت نشستم و به یاد روزی افتادم که

 روزی شماره مامان را برای فرجام فرستادم و نوشتم: واسه

. و پشت بندش عکیس از مهری را هم ز  که دوست داشتی 
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 برایش فرستادم. عکیس با زمینه ی سفید همرنگ لباسش

 . که سیایه موهای بلند مواجش را بیشتر به رخ یم کشید

 عکس مربوط به چند سال پیش بود که همه با هم به اتلیه

 رفته بودیم به اضار ایک . فکر کردم در این سه چهار روز

 چه اتفافر افتاد که فرجام را تا این اندازه مشتاق کرد که با

د لبخندی عمیق روی لبم آمد از فال  مهری تماس بگت 

 نییک که کار فرجام به دلم انداخته بود با همان خنده بلند

 !شدم دوباره مقابل ایک ایستادم و گفتم: این که خییل خوبه

 مهری خوشحالم که یم خندی اما خییل هم خوب نیست _

 . از دیروز همش خوابه ... شایدم خودشو به خواب زده

 این دوره یم گذره شوک شده من از رسکار برگردم حتما _

 . باهاش حرف یم زنم

 های تو کار دست همه مون _
ی

 امیدوارم آخر این دیوونیک

 . نده

 کلماتش پر دلهره بود اما همان ختی که فرجام به مامان

د. گفتم: زنگ زده بود یم توانست هم ه خیاالت بد را بتی

؟  مواظب مامان هستر

 .هستم _

 من اشتباه نکردم مگه نه؟ _

ز حتر اگر هیچ _  نیم دونم ویل بعضز اتفاقا یم افیر

 اشتبایه رخ نده فرجام ومهری باالخره یه جای این دنیا

 همدیگه رو یم دیدن انگار اینو به هم بدهکار بودن . دیرت
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 !نشه

 تم: مواظب خودم هستم ایک ... دیگهدوباره بلند شدم و گف

 .اشتباه نیم کنم

 . لبخندی زد و گفت: برو

* 

 دیر بود برای رسیدن به کار آن هم بعداز غیبتر چندروزه

 وآن هم روزی که هم سماوات یم آمد و هم بدییع. سمیع

زاده جلوی در با لبخند به استقبالم آمد و گفت: خدا رو 

 شکر

ی؟  انگار بهتر

 م شما خوبید؟آره خوب شد _

سم مادرت جواب داد _  . زنگ زدم حالت رو بتر

ا اومدن؟  لبخندم پررنگ شد و گفتم: ممنون . دکتر

ا _  !اول صبح اینجا مثل مدرسه شد صف کشیده بودن دکتر

 به لحن شوخش خندیدم و گفتم: اغراق بود دیگه آقای

 .سمیع زاده ما سه تا دکتر داریم

 بودی اتفاق زیاد افتاده برونه خت  خانم این روزایی که ن _

ز   .خودت ببی 

 دکتر جدید داشتیم؟ _

 

 ابرو باال داد و گفت: سه تا ویل تو نگران نباش کارت سخت

 .نشد



 

562 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 لبخند زدم و به سوی در سالن راه افتادم. پشت در نفس

 گرفتم، قدم که به سالن گذاشتم برای لحظایر ماتم برد

 به راهرو نگاه انگار اشتباه وارد جای دیگری شدم برگشتم

ز همان خانه؛ نه همه چت  ز  کردم و ردیف کاکتوس ها، به آشتر

ز من ی که پشت مت   بود. دوباره به سالن برگشتم به دختر

ز بود نگاه کردم به تلفن، به  نشسته و سخت مشغول نوشیر

هایی که خودشان بودند و ثابت یم
ز  تابلو و به همه چت 

 دختر اشتبایهکردند اشتبایه نیامده ام و فکر کردم شاید 

 بیماران آن روز را نگاه کردم با قدمهایی سست
 آمده حتر

ز رفتم و گفتم: سالم  ... به سوی مت 

 به نگاه آیی اش
ز که حتر  رسبلند کرد و با لبخندی دلنشی 

 هم رسایت کرده بود گفت: سالم بفرمایید؟

؟ _ ز  دکتر مجد هسیر

 کدوم مجد؟ _

 م یا آقای مجد؟ابرو باال دادم تعجبم را که دید گفت: خان

 :قلبم تند و یی وقفه کوبید آب دهانم را فرو دادم و گفتم

 خانم مجد؟

 کالفه از حواس به هم ریخته ام دوباره رسش را روی برگه

 ها انداخت و گفت: به هر حال هیچ کدوم برای امروز

 نوبتر ندارن. اگر مایل هستید اسمتون رو ثبت کنم واسه

 !فردا

 نیک؟ در هزار توی ذهنم میان همهترنم آمده بود توی کلی
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 خاطرات دور و نزدیک میان همه افکار خوب و بد عاجزانه

 ترنم یم گشتم و پیدا نیم کردم
ی

 .به دنبال نام خانوادگ

 همیشه یا خانم دکتر صدایش زده بودند یا ترنم این دیگر

 سهرایی که دردداشت و به
 چه کابویس بود؟ اینطور ناگهایز

 ای ییک دوبار به کلینییک یم رود برای ایک گفته بود هفته

 تزریق با این رسعت ازدواجش را رسیم کرده و ترنم را

 آورده بود توی کلینیک ... کیم فکر کردم تا آخرین دیدارم

 با ترنم را به یاد بیاورم انگار هزار سال گذشته بود از روزی

 که دیدمش و بعد از آن ... رستکان دادم محال بود سهراب

 این کار را کند... اما نه محال هم نبود قبال هم گفتهبا من 

 ... بود اگر ترنم بخواهد مجبور یم شود عذرم را بخواهد و

ی ز  دختر جوان رس بلند کرد کیم نگاهم کرد و گفت: چت 

 شده ؟ کاری دارید؟

 .من بایددکتر مجد رو ببینم _

 . ایشون االن بیمار دارن _

 ت صدای باز شدن درنگایه به ساعت انداختم و همان وق

ز چند  اتاق سهراب به گوشم رسید انگار من نبودم که همی 

 ثانیه ی پیش تقاضای دیدار او را داشتم دست و پایم را گم

 کردم و یک قدم به عقب برداشتم . بیمارش همان خانیم

 بود که همیشه به بدرقه اش یم آمد بعید نبود که اگر

 یم دیدم اما انرژیرسیم کشیدم و سهراب را در آستانه در 

 . ام تحلیل رفته بود و حتر فکر دیدنش رمقم را یم گرفت
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ون رفتم صدایش پشت رسم ماند  :چشم از در گرفتم و بت 

 ... خانم فریدویز 

ون رفتم . سمیع زاده گفت  :نشنیده گرفتم و از سالن بت 

 نموندی؟

 .جایی برای موندنم نبود _

 تو نباز ... خوشمخندیدو گفت: جا هم پیدا میشه دختر خود

 .نیومد از این منیسی جدید

 ...خدانگهدار _

ون رفتم آن خیابان را تا انتها با این فکر  از کلینیک بت 

 بیهوده که سهراب دنبالم یم آید قدم زدم و بعد ناامید سوار

 . تاکیس شدم و نزدییک خانه پیاده شدم

 خیابان شلوغ بود هر کجا را که نگاه یم کردم کیس شاخه

 ، هندوانه ای یا کیسه های میوه در دست داشت و تندگیل

 یم رفت انگار من ایستاده بودم وسط فیلیم که روی دور

ز به گلخانه رفتم  . تند پخش یم شد. با قدمهایی سنگی 

ز دلم را گرم نیم کرد حتر عطر گلهای مختلف  هیچ چت 

 توی گلخانه و دیدن مارتا که با شادمایز بسیار گلها را یم

 ... به دست بقیه یم داد پیچید و 

 بیا محبوبه جان به موقع پیدایت شد دختر زیبای من ! دو _

 ... شاخه رز آیی بیاور و یک صوریر 

 لبهایم لرزید کیم یی حرکت نگاهش کردم و او با

 مخصوص خودش گفت: و پنج شاخه رسخ
ی

 رسزندگ
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 گلهایی که خواسته بود را برداشتم و به طرف پیشخوان

 ردیم که منتظر گل بودند نگاه کردم، چهرفت و به صف م

 بود گل خریدن! چقدر نگاه منتظرشان به
ی

 خوشبختر بزرگ

 دستهای مارتا شاد و زنده بود من هم یم خواستم اینطور به

 همه ی دنیا نگاه کنم و امروز صبح این میل در وجودم به

 نهایت رسیده بود . امروز که توی حمام افکار منقز ام را

ی از پیچیدن شستم و دور  ز  ریختم . مارتا گفت: باید چت 

 . کالف دور شاخه ی گلها یاد گرفته بایسی 

ز چند شاخه گل کرد ... باالخره وع به بسیر  و خودش فرز رسی

 یخ دستهایم باز شد و هر چند کم اما توانستم کیم کمکش

 . کنم

 گلخانه خلوت شده بود مارتا نفس عمیقر کشید و گفت: تو

 رساند. خدا همیشه ییک از این آدمهارا خدای مهربان من 

 حاضز و آماده توی دست و بالش دارد تا به موقع بفرستد

 ... برای آدم . تو هم ییک داری

 جمله ی آخرش بیشتر شبیه دلداری بود لبخند زدم و او

 ادامه داد: نزدیک شب یلدا که یم شویم مردم گل یم خرند

 سایه شانگل ها همیشه نقش خودشان را دارند هیچ وقت 

 آدمها کم نیم شود
ی

 .از زندگ

 دستم را گرفت و گفت: حاال بیا کافه را زیباتر کنیم امشب

 ... مهمان داریم

 لبهایم آماه بودند که باز شوند به بهانه ای. او انگار فکرم را
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 یم خواند حتر پشت ذهنم که درد رانده شدنم از سوی

بان باشسهراب بود را انگار یم دید که گفت: امشب تو م ز  ت 

 برای ما، همه یم آیند جمیع کهنه که دلشان خوش یم

ی زیبا  ...شود به نگاه گرم دختر

 در کافه را باز کرد و صدای زنگ ها توی سالن پیچید

 خاچیک با خنده جلو آمد و گفت: دو دختر زیبا از بهشت

 فرود آمده اند در کافه ی خاچیک قهوه فروش این را باید

 ...حافظ برای شب یلدایمان شاه بیت غزیل یم کرد 

 
ی

انیک انه خندید، و تازه یم دیدم دختر یم دختر  مارتا با رسی

 چقدر برازنده زیبایی اوست فارغ از سن و سالش. خاچیک

ون کشید. او نشست و من قبل از  یک صندیل برایش بت 

ون بکشد نشستم و مارتا  این که خاچک صندیل دیگری بت 

وع کرد به توضیح درمورد برنامه  شب و تزئیتز که قرار رسی

 بود تا ساعتر دیگر با کمک بقیه و قبل از آمدن مهمان

وع کنند  .های عرص کافه رسی

******** 

 قرارمان برای ساعت ده شب بودو من هنوز دراز کشیده

ه گویسی   بودم و به سقف نگاه یم کردم باالخره صدای ویتی

، توی فضای ساکت اتاق پیچید. بلند شدم لب ز  روی مت 

 ستم و همانطور که با انگشتهایم سیع یم کردمتخت نش

ان کنم به صفحه نگاه ز  دمپایی روفریسی را جلوی پایم مت 

 !کردم: سالم دختر 
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 پیامک فرجام بود چه خیال باطیل بود این که سهراب

د. یی توجه به پیام فرجام پیام های  رساغم را یم گت 

ز   دیگری که در طول روز داشتم را مرور کردم تا به نازنی 

 رسیدم نوشته بود: یی معرفت دیگه استخر نیومدی! یلدات

 .مبارک

ون  حتر نیم دانستم باید جوابش را بدهم یا نه! از اتاق بت 

ین داشت سفره یلدایی که روزهای زیادی وقت  رفتم شت 

 ضفش کرده بود را یم چید... ایک هم گوشه ای نشسته و

 ین آدمبا پوزخند نگاهش یم کرد یک روزهایی ایک تلخ تر 

؟  دنیا یم شد آهسته گفتم: ایک ... میای موهامو کوتاه کتز

 !با تعجب برگشت و گفت: حیفه! من دلشو ندارم

 ...فقط جلوشو، یم خوام شب برم مهمایز  _

، باز _  ... اوف اوف ... باز خوب شدی، باز مهمویز

وع  ابروهایم را باال دادم و با لحن خودش گفتم: باز رسی

 ...نکن

ین گفت:   سفره چیدم محبوبه ... با هم باشیم هان؟ شت 

 جر جر رو با هم باشیم بذار بچه بره خوش باشه ... تازه _

 ! با دگ آشتر کرده

ز صبح را یم خواست  دلم همان ایک مهربان و حتر غمگی 

 که کنایه نیم زد شانه باال انداختم و گفتم: میخوام برم

 ... پیش مارتا و خاچیک دعوتم کردن

پا _  ! تاال یم پریبا پت 
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 تو واسه همه جر یه تعریف الیک داری خییل هم خوبن _

 ... اونا

ز دلمرده مییسی  _  .نگفتم خوب نیسیر

 االن خییل دل زنده ایم؟ چند ساله تو هرعید و مناسبتر  _

 .جز خودمون کیس رو ندیدیم

 مهری آمد خواب آلود بود و نشان یم داد به آن بدی که

 کردم زیاد نگاهش نکنم روایک یم گفت نیست . سیع یم  

 به ایک گفتم: میای یا برم آرایشگاه؟

 بلند شد به طرفم آمد مهری گفت: محبوبه نباید شماره منو

 !یم دادی به اون آقا

 !لبخندی زدم و گفتم: منظورت از اون آقا فرجامه

 پلک های لرزانش را روی هم گذاشت و گفت: حرف من

ز دیگه ای بود  !چت 

 بزنه ! ویل حاال که زده؛ مامان جونم فکرنیم کردم زنگ _

 بسه این وضعیت تو که دوستش داری ما که یم دونیم همه

 ...یم دونن ... خودشم یم دونه

ایط _ ؟ که من هنوز دوستش دارم؟ تو رسی  رفتر جر گفتر

؟ این همه با تو از گذشته نگفتیم که گستاخ  منو نیم دویز

 !ت کتز بیسی و به خودت اجازه بدی تو زندگیمون دخال

 تو نیست مامان! فرجام باید باشه تو _
ی

 این فقط زندگ

 .زندگیمون تا همه مون خوب بشیم

 مخصوض که توی بحث های جدی عجیب
ی

 ایک با لودگ
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 .میل به بروزش داشت گفت: ایول معجزه ای به نام فرجام

 میشه مسخره نکتز ایک؟ _

یم _  چرا فکر یم کتز اگر مرد نباشه باید رسبذاریم بمت 

 بچه؟

 چه یم دونم _
ی

 !ایک من نگفتم مرد، گفتم عشق، دلبستیک

ز خودت رو ین رو ببی  ز شت   ... مامان رو ببی 

 !منو قایط عاشق بازیاتون نکن ها _

 ایک من قصد ندارم اذیتتون کنم ویل جلوی مادرمو نگت   _

 ...بذار خوشبخت بشه

 ! من بخیل نیستم هر گ یم خواد خوشبخت بشه _

ی  ن جان تو هم به جمشیدت اوگ بده ... فرجامبفرمائید شت 

 اومد، سهراب هم شاید محبوبه ی بابا دار رو بهتر قبول کنه

 رو جمع  پرسید : بگید این هر گ هر جر  ...

 

 کردیم واسه ثوابش ... بگید این از ما نیست ... برید

 .زندگیتون رو کنید و کاری به من نداشته باشید

ز بار بود اسم جمشید  ین هم ازاولی   را یم شنیدم و شت 

 شنیدنش بور شد لبخندی که وسط آن معرکه یی دلیل بود

 روی لبش نشاند و گفت: ایک جانم چرا فکرمیکتز ما اگه

 ...خوشبخت بشیم تو رو یم ذاریم کنار؟ ما خانواده ایم

 قل تو خر یم فهمیدی که هیچااگر خانواده بودیم ال _

 .مردی واسه ما نیم مونه
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 رد و صدای کوبیده شدن در اتاقش در همه سالنترکمان ک

 پیچید مهری نگایه به صفحه گویسی اش انداخت و با

 گوشه ی لبش را گزید. با خنده گفتم: همه جر 
ی

 کالفیک

 . خوب میشه مامان لطفا برو ببینش

ین نگاه کردم و گفتم: دوستش  با تردید رس تکان داد به شت 

 داری؟

 !گفت: آدم خوبیه  لبخندی پر مهر به رویم پاشید و 

 ... با صدای بلند خندیدم و گفتم: خوشحالم برات

 به سوی اتاق ایک رفتم بدون در زدن بازش کردم گفتم: 

 .موهامو خواستر کوتاه کتز برم پیش دوستام _

ه ی عهد قجر خیال کرده _  همونا هم واست خوبن ... دختر

 .یی شوهر بمونه دنیا زیرو رو یم شه

ز روزا یم رم با آقا فاتح هم حرف خندیدم و گفتم: هم ی 

نم ز  .مت 

 هوفز کشید و گفت: آدم نیم یسی ... باز سهراب چهارتا

 ...کلمه عاشقونه زیر گوشت گفته

 هیچ وقت هیچ کلمه ی عاشقونه ای نگفت امروز هم_

 ندیدمش. فکر کنم ازدواج کرد. منیسی جدید اورده بود و یه

 ... خانم دکتر جدید

 تر شد: ییک اورده جای تو؟گره ی ابروهایش محکم 

 آره همیشه تو رسش بود این؛ از همون روز اول، بعد انگار _

 ...نمک گت  شد
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 بعید یم دونم این مریض باشه اصال... المصب همش _

اس گ وقت یم کنه بره دنبال دوا  دنبال زن و دختر

 درمون؟

 خندیدم و گفتم: یی انصافز نکن ... من یم بینم که نسبت

 . ول چقدر ضعیف شدهبه روزای ا

؟ غصه ضعیف شدن مردمم _  چیه باز بغض کردی که جر

ونت کرده دیگه خالص... بیا بریم یه فکری  بخوریم؟ بت 

 .واسه جهاز ننه و خاله ت کنیم دلمون واشه

 من هیچ وقت تنهات نیم ذارم ایک اینطور به قضیه نگاه _

 . نکن

 یه مرد نکوبیدی که مادر  _
ی

 تمهنوز میختو تو زندگ

 .فراموش کتز 

 .من یی معرفت نیستم دست پرورده ی توام _

 .از همینت یم ترسم _

ه به چشمهایم نگاه کرد و ناگهان نگاهش خیس شد  خت 

 برای این که حواسم را از گریه اش پرت کند گفت: اگر

ی زدم برات باید هرجر من گفتم بپویسی   ...چتر

 ...عه نمیشه اینجوری _

 به سمت حمام هولم داد ودستش را پشت کمرم گذاشت 

 گفت: خوبم یم شه ... یم خوام یه تیپ واست بزنم

مردای کافه القل بیست سال جوون بشن  .پت 

ی ایک من اونا رو دوست دارم که همینطور پت   _  بمت 
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 .باشن

 ...نداشته باشه دقت کن ارث خور_

یز به  ز به شوجز اش خندیدم و گفتم: گریه تو کن چرا الیک مت 

 ی شادی در میاری؟شوجز و ادا

 موهای دم استی ام را گرفت کشید و گفت: حرف مفت

 . بزیز از ریشه یم زنم

 برگشتم دیگر اثری از گریه اش نبود فقط نوک دماغش

ز افتاده بود  .کیم قرمز شده و گوشه ی چشمش چی 

****** 

ین به همان رنگ سلیقه  پالتو قرمز مخمل و کاله بافت شت 

 وار مشیک ست کرده بود و بای ایک بود که با بلوز شل

 مهربایز به رویم لبخند یم زد توی آینه راهرو به خودم

 نگاه کردم و گفتم: ایک موهام خوبه؟

 آمد دستر به موهای پشت رسم که زیر کاله پوشیده شده

 بودند کشید و گفت: خوبه دیگه اینقدر حرف نزن برو یم

یم ین عکس بگت   ... خوایم با سفره ی شت 

ی هایی که هنوز بهشان عادت انگشتهایش
 را روی چتر

 نکرده بودم و سایه شان روی نگاهم یم افتاد کشید و

 . گفت: همه جر عایل

 مهری ظرف لبو را به دستم داد و گفت: بیا اینم بتی دست

 ...خایل نبایسی 

ز  _  درین درین ... این داستان مادر مهربان پس از یافیر
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 ...عشق جوایز 

ین در حایل که دستبند مهری لبخندی محجوب زد و   شت 

م  مهره ای زیبایی را به دور دستم یم بست گفت: ایک دختر

 ...الل بیسی الیه

ون رفتم. هفته ی پیش ین لبخندی زدم و بت   به لحن شت 

 همان وقتها چه خیاالیر برای شب یلدا داشتم. چه فکرها

ز پا در هوا مانده ز حاال همه چت  ز و نازنی   برای دعوت نگی 

 م را از هوای رسد پر کردم و قدمهای بلندتری بهبود. ریه ا

 سوی کافه برداشتم. پر از آدمهای مختلف بود مارتا گلخانه

 را بسته بود و گلهای دسته شده گوشه ای از کافه خودنمایی 

ی ها را یم رساند ظرف  یم کردند و خودش سفارش مشتر

ی که به زیبایی چیده بودند گذاشتم. پشت
ز  لبو را روی مت 

 وان رفتم و به خاچیک گفتم: کاری از دستم برمیاد؟پیشخ

ه
ر
ز ن  .سیتز را به دستم داد و گفت: مت 

ز راه افتادم و تا  لبخند زدم و سیتز را گرفتم و به سوی مت 

 ساعتر که مهمانان شب یلدایی مان یم آمدند مشغول بودم

 کار دلچستی نبود اما برای ساعتر ذهنم را از ان همه خیال

 . بازداشته بود

 گرد هم آمدنشان مثل همیشه بود با سازی که نینا یم

 کارن ... کافه خصوض شده بود برای
ی

 نواخت و خوانندگ

 
ی

 ما که شادمان دور کارن جمع شده بودیم و با ریتم آهنیک

 که یم خواند دست یم زدیم . کیم بعد خاچیک کارن را
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ین مرد این جمع منم  ... صدا زد و او گفت: باز هم جوانتر

 ن پت  که از اندوه هزار شهر گریخت... آواره ی شب گردکار 

 خاچیک سیتز لب دالتی استیل که استکان های کمر باریک

 توی ان چیده شده بودند را روی دستهای کارن گذاشت و

 کارن سیتز را باالی رس گرفت نینا دوباره یم نواخت و

 صدای کارن اینبار محزون شد همه هنوز دست یم زدند

 ... ریتیم کند تر اینبار با 

 خاچیک گفت: هنوز پنج دقیقه مانده شاید امسال مهمان

 !تازه ای داشته باشیم الیما

د  برگشتم به الیما همان زیز که ان شب دستم را یم فرسی

 نگاه کردم که اشک توی چشمهایش جمع شده بود انگار

 وارد دنیایی پر رمز و راز شده بودم هیچ از حرفهایی که به

ام من   فاریس ادا یم شد اما پر از ابهام بود نیم فهمیدماحتر

 :کارن آوازش را قطع کرد و اینبار با لحتز شعر گونه گفت

 این سنت دیرین را به یاد محمد عشق جوایز الیما برپا یم

 کنیم ... ما انسان های پت  که یارانمان یک به یک رفته اند

 ... اینو تنهانگهدارنده ی ما پیوندی ست عمیق و ریشه دار 

 سنت را تازه میکنیم تا روزی که عشق در خانه ی همه ی

ز را بکوبد  ...اهایل زمی 

 کیس توی گوشم زمزمه کرد: آن شب یلدایی که الیما از

 کلیسا فرار کرد مصادف با یک عید مذهتی مسلمانان بود در

 !چهل و سه زمستان پیش
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 ضبرگشتم به الیما نگاه کرد و اینبار خود او با صدایی بغ

ز شادی  اینچنی 
 آلود گفت: مبهوت مانده بودم که چرا مردایز

ز چای را روی رس یم چرخانند  کنان سیتز های سنگی 

ز چای خم  کیس جلوی پایم زانو زد و من به جای برداشیر

ز نگاهم به او بود  ...شدم این اولی 

 :برگشتم به کارن نگاه کردم که یم چرخید والیما گفت

 شب در بزرخ ثانیه ها دست درست ساعت صفر... وقتر که

 .... و پا یم زند

ز های گونه اش جاری شدند و اینبار  اشکهایش روی چی 

 مارتا بود که یم گفت: بعد از آن الیما به کلیسا نرفت، و ماند

 عاشقانه ی چند ماهه اش
ی

 .با زندگ

 داستان ذره ذره توی رسم شکل یم گرفت . نگاهم به

 رن دست به حرکاتساعت بود ومنتظر پرده ی آخر. کا

 نماییسی زده بود صدای زنگ در توی سالن پیچید و خاچیک

 ...گفت: درست ساعت صفر. جوایز آمد کارن

 کارن با همان چرخ به سوی در رفت و نگاه من هم پشت

 رسش رفت تا در نگاه مبهوت او نشست . که یی اراده به

ز سیتز از کارن  ... نظر یم رسید وقت گرفیر

 ...ورتش افتاده بود کارن گفت: بچرخسایه سیتز روی ص

 چرخید نزدیکمان رسیده بود. قلبم تند و یی وقفه یم کوبید

 با نگاهش هزار سوال یم پرسید و من هزار نیم دانم توی

 ... چشمهایم ریخته بودم کارن گفت: زانو بزن
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ز ترتیب جلوی همه مهمانان زانو زد تا به من  و او به همی 

 ا نشستم و از زیر سیتز بهرسید زانو زد. مثل الیم

 چشمهایش نگاه کرد و لبهای خشکیده اش. لبخند یی جایز 

 روی لبم نشست. دنبال حرفز بودم که مقدار دلخوری ام را

 نشان بدهم اما آن هوایی که پر شده بود از هرم نفس

 هایش، فرصت هر گالیه ای را یم گرفت در آن لحظه فقط

 مهایش فکر کنم ویم توانستم به سیایه یی انتهای چش

 سیع کنم به تاریک روشن ذهنش راه بیابم تا شاید دلیل

ش را بفهمم! شاید بفهمم چرا نیم  این رفتارهای متغت 

 خواهد یک بام و دوهوا باشد اما مرا زیر سایه ی حضور ترنم

مستقیم از کار اخراجم یم کند و بعد یم  یم خواهد. چرا غت 

 را اینطور پرنیاز وآید کافه سیتز یم چرخاند و نگاهش 

 مهربان به چشمهایم یم دوزد و به موهایی که روی پیشایز 

ز از  ریخته ام لبخندی کوتاه و معتز دار یم زند. هیچ چت 

 دنیای پر رمز و راز او نیم دانستم از عشقش، حرفهای

 مخفیانه و تردیدهایش و در ان لحظه انگار از خودم هم

ی نیم دانستم. کاش الیما یم گفت  ز  در ان لحظه یچت 

 جادویی چه باید کرد؟

 کارن سیتز را از روی رسش برداشت و او انگار فرصت را

 غنیمت شمرده بود همانطور که زانو زده بود دست برد از

ون کشید به طرفم  جیب پالتو جعبه ی مخمیل کوچیک بت 

 .گرفت و گفت: یلدا مبارک
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 جز صدای ساز نینا صدایی نبود جعبه را گرفتم گل رس

 اهر نشایز بود به شکل سه شاپرک که به ردیف ازجو 

 کوچک به بزرگ پشت رس هم بودند ... شانه ی فلزی گل

 رس را توی موهای زیر کاله زدم و با دست از درستر جایش

ز شدم. مارتا گفت: برف یم بارد  .مطمی 

 به سوی پنجره چرخیدیم تصویر آن سوی شیشه شبیه

 هراب موزیکالشکارت پستایل بود که صدای نفس های س

د رس بلند کرد نگاهش هنوز به  یم کرد انگشتهایم را فرسی

دم  برفز بود که از آسمان یم بارید دستهای گرمش را فرسی

 و بغضز که توی گلویم خانه کرده بود را با همه سوال های

 .ریز و درشتم فرو دادم تا آن لحظه ها در سکوت بگذرد

*** 

 یم کند. تازه شدهمارتا راست گفته بود زمستان معجزه 

ز گرد  بودم این خود بهار بود . سهراب مقابلم آنسوی مت 

ز گره کرده بودم به  نشسته بود و من دستهایم را روی مت 

 .بخاری که از فنجان قهوه ام بلند یم شد نگاه یم کردم

سم ینشان را بتر
 داشتم سوالهایم را زیر و رو یم کردم تا بهتر

 یه کنم! بخاطر رفتارکه گفت: امشب اومدم که عذر خوا

 بدی که باهات داشتم ... امروز وقتر رفتنت رو دیدم متوجه

 شدم که باید زودتر از این که خودت بیای و ببیتز بهت یم

 !گفتم ماجرای امیتز رو

؟ ترنم خانم _ ز  پس منیسی جدید خانم امیتز هسیر
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 ...خواست

 لبخندی گنگ روی لبش جان گرفت و آهسته گفت: نه

 !خانم سماوات

 با ابروهایی که یی اراده باال پریده بود پرسیدم : سماوات؟

 خب نبودی چند روز منیسی یم خواستیم سمیع زاده از _

 .پس کار برنیم اومد. سماوات این خانم رو معرفز کرد

 .تجربه قبیل داشت و به کارش هم مسلطه

 تازه کار یی تجربه رو _
 خوبه پس دیگه دردرسای یه دختر

 گندی یم زنه ندارید؟که هر دفعه یه  

 رستکان داد و گفت: بله دیگه االن دو تا منیسی با تجربه

 .داریم

 ...خوبه پس دوتان _

 !شما و خانم امیتز دیگه_

 لبهایم را به سویی کج کردم و گفتم: نیم خواد واسه

 دلداری من حرفز بزیز من یم تونم واسه خودم کار پیدا

 .کنم

 ال باید ییک رو یمواسه دلداری تو نیست ما به هرح _

 تنهایی 
 .اوردیم همه کار دفتر رو نیم تونستر

 ! ویل امیتز با اون همه تجربه ش حتما یم تونه _

 !این مدل مو بهت میاد _

ی هم  !نگاهش کردم و گفت: ست زرشیک و خاکستر

 به لبایس که صبح پوشیده بودم اشاره یم کرد. سیع یم
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م که گفت: ویل   بیشتر از همهکردم جلوی خنده ام را بگت 

 اینا! قهر و غضب و حسودی واین حس های شدیدت توجه

 ...آدما رو جلب یم کنه

 .دستهایم را اینبار دور فنجان حلقه کردم انگشتهایم گرم شد

 آهسته گفتم: بعد از ماجرای اون شب فکر کردم دیگه نیم

 !بینمت

 . خب ما با هم دست دوستر داده بودیم _

 جریان ها یم شناختمت تا بفهممکاش قبل از همه این  _

؟  دوست یعتز جر

 دوست یعتز آدیم که نیم تویز دوریشو تحمل کتز  _

 ناراحتیشو ببیتز به خودت قول یم دی دورش رو یه خط

؛ ویل بعد پا یم ذاری روی اون  قرمز بکیسی و یم کیسی

 !خطهای قرمز

 چطور فهمیدی اینجام؟ _

 به _
ی

مندگ  خاله ت گفتم رفتم در خونه تون و در کمال رسی

 . که یه کار مهم دارم

 خندیدم و گفتم: کدوم خاله ام؟

 . خاله ایک که اومده بود دنبالت _

 !با هم حرف زدین اون شب _

 !یه کم تهدیدم کرد _

ز روی  به لحنش خندیدم اما از درون مضطرب بودم و همی 

 صدایم تاثت  گذاشته بود: جر گفت؟
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ز خودمون ! خاله _  ی خویی داری نیم یه حرفهایی بود بی 

 فهمم چرا اونقدر نگران طالق پدر و مادرت بودی وقتر 

ز   !خانواده ات اینقدر کامل هسیر

 حرفش شبیه دلداری بود و یا شاید مقدمه ای به گشودن

 بحتی دیگر زمزمه کردم:اگر همه بچگیت پدرت کنارت بود

 . اینو نیم تویز بفهیم

 ه ی هر کاریشاید هم اینطور باشه ویل دیگه اینو بهان _

 !نکن ! خاله از چشم من یم بینه

 خودش گفت؟ _

 .غت  مستقیم _

 دوباره خندیدم. از ایک بر یم آمد این کار، صورتش جلوی

 چشمم جان گرفت و آرزو یم کردم آن تصویر واقیع بود 

ز جدید رسید اگر عجله _  از فردا بیا رسکارت امروز عرص مت 

 خانم امیتز تا نیم کردی یم تونستر انتخاب کتز ... 

 ... ساعت چهار با ماست بعدش یم ره جای دیگه

 و خانم دکتر مجد؟ _

 اینبار از شدت خنده شانه هایش لرزید و گفت: من فکر

 ! کردم فقط سمیع زاده از همه ارسار ختی داره

... ازدواج کردین؟ _ ا یم رسه دیگه آقای دکتر  خب ختی

 هم مجده؟واسه این مجد صداش یم زنن یا فامیل خودش 

 پرده اشک دیدم را تار کرده بود و چهره ی خندانش پشت

 آن پرده که هر لحظه ضخیم تر یم شد یم رقصید چند
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 نفس عمیق کشیدم و منتظر نگاهش کردم با همان خنده

 گفت: خانم مجد عمو زاده ی منه ! گفتار درمانه و هفته ای

 ... یک یا دو جلسه میاد کاراشو انجام یم ده و یم ره

سیه  !باورکن نزدیکیمون در حد احوالتر

 :دوباره داشت به خنده یم افتاد، ابرو باال انداختم و گفتم

 ...چقدر دورت شلوغه چقدر از این خانما هست

ون داد وگفت: فکر بد ممنوع  !نفسش را بت 

 بد نیست که خییل هم خوبه محبوب همه ای و معلوم _

 !نیست گ محبوب توئه

 !کنایه هم ممنوع _

 ... رسم از حجم سواالم یم ترکه _

ی پرت کن _ ای بهتر ز  . حواستو به چت 

 و من هر چه سیع کردم نشد که حواسم از نگاهش پرت

 ام نبود
ی

ی بهتر از این در زندگ ز  .شود. شاید چت 

*** 

 قدمهایش را کند بریم داشت تردیدش را از صدای پاشنه

 :ی کفش هایش هم یم توانستم حس کنم. باالخره پرسید

 چند وقته یم بینیش؟

 !مدت زیادی نیست _

 ایستاد، دستش را گرفتم و گفتم: مامان باید ببینیش. شاید با

 هم نمونید ویل قطعا بعد از این دیدار حال هر دوتون بهتر 

 !میشه
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؟ _  ازش جر یم دویز

 شبیه همون عکسیه که ازش داری فقط یه کم جا افتاده _

 . خییل مهربونه هنوزتر، عاشقش یم یسی دوباره؛ باور کن .. 

 ازدواج نکرده این برات معنا نداره؟ بعد از تو تنها موند! و

 البته یه کم ازت ناراحت بود خیال یم کرد با پدرمن

 .خوشبخت بودی

 لبهایش با ناامیدی به سویی کش آمد و گفت: فکر نیم

 !کردم دیگه هیچ وقت ببینمش

 و وا کنحاال که داریم یم ریم ببیتز اینطور نکن اخمت _

 . محکم باش

 نیم تونم بهش دروغ بگم در مورد زندگیمون تو این _

 .سالها

 مادر من _
ی

 !الزم نیست دروغ بیک

ی؟  نزدیک گلخانه ایستادیم گفتم: یم خوای براش گل بتی

 هیچر ازش نیم دونم هیچر ... حتر این که چه گیل _

 ! دوست داره

 مه سال راانگار ناگهان به این فکر افتاده بود که این ه

ی از او بداند ز  . چطور عاشقانه رس کرد بدون این که چت 

 دوباره راه افتادیم فرجام توی کافه رو به در ورودی نشسته

ز انداخته بود بعد از یک هفته یم دیدمش و این  و رس پایی 

 دیدار برایم خوشایند بود به رویش لبخندی زدم دستم را به

 !نه محبوبه سوی در کشیدم مهری نگهم داشت وگفت: 



 

583 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 ... نیم تونم

 داشت عقب گرد یم کرد نفس های بریده و رنگ پریده ی

 صورتش نگرانم یم کرد. ایک گفته بود اگر دیدی دچار

س شد برش گردون  . استر

ه به هر دوی ما بلند شد  فرجام رس بلند کرد و همانطور خت 

 باالخره تردیدهایم را کنار گذاشتم و یک دله در را باز کردم

 ی زنگ باالی در مرا به یاد سهراب انداخت و لبخندیصدا

 عمیق روی لبم آورد. مادر را تقریبا به داخل کشاندم نفس

 نفس زدنهایش و عرفر که روی پیشایز اش نشسته بود

یس با فرجام تمرکز کنم هر چند  نیم گذاشت روی احوالتر

 او هم بهتر از مهری نبود گوشه ی لبش را به دندان گرفته

 .صدای نفس هایش یک در میان توی فضا یم پیچیدبود و 

ون کشیدم و گفتم  :انگشتهایم را از میان دست مهری بت 

 ...من باید برم

ز بودم نه عکس  مهری در این عالم نبود این را مطمی 

 العمیل به رها کردن دستش نشان داد و نه حتر به رفتنم

ه بود به مردی که سالها ندیدنش از او مادری م  ردهفقط خت 

 . ساخته بود برایم

 از آنها آخرین تصویری که به یادم ماند دست فرجام بود که

 آهسته به سوی مهری کشیده شد بقیه اش هر چه بود باید

 میان خودشان یم ماند. به سوی گلخانه رفتم و مضطرب

 انتظار کشیدم میان گلها به غروب روز جمعه نگاه کردم و
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 . کم کم خودم را دلداری دادم

 از او یی سا
ز زنگ زد مدیر  عتر آنجا نشسته بودم که نازنی 

 ختی مانده بودم و حتر به پیامهایش جواب نداده بودم انگار

 . نه انگار که روزها دنبال یک گوشه چشم از طرف او بودم

 همانطور که گویسی را باال یم بردم تماس را وصل کردم و

 یی صدایش توی گوشم پیچید: واقعا خجالت آوره ... کجا

 تو؟

؟ _  سالم عزیزم خویی

یس؛ برو کالس معرفت _  ! الزم نکرده حال منو بتر

 !با خنده گفتم: آدرس بده

 :نشان یم داد نتوانسته جدیتش را حفظ کند با خنده گفت

منده نیستر پیامها رو جواب ه ی یی نمک! واقعا رسی
 دختر

 نیم دادی؟

 .ببخشید من چند روز مریض بودم _

 االن چطوری؟ _

 ...نم مریضماال  _

ه ی لوس  ... چند رسفه مصنویع کردم و او گفت: درد دختر

ز فرامرز شماره آقا سهراب رو یم خواد  .کارت دارم. ببی 

؟  بند دلم پاره شد. نگران گفتم: برای جر

 وا خوبه نگفتم ییک از دوستای مجردم یم خواد! کار داره _

کت تاسیسا  تباهاش دیگه... آقا سهراب گفته بود تو یه رسی

 کار یم کنه االن فرامرز یه رسی کارا داره که بخاطرشون
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 .به حضور سهراب نیاز داره

 دستم را آهسته روی پایم زدم و با دلهره گفتم: باشه عزیزم

 . برات یم فرستم شماره رو

 . یه وقت هم بذار ببینیم همدیگه رو دلمون تنگ شده _

 . چشم حتما منم دلم تنگ شده _

 صدایم از اوج افتاده و ناخودآگاه رسدخودم هم یم دانستم 

 و یی حوصله شده ام تماس که قطع شد گویسی را روی لبم

 کوبیدم و خطاب به سهرایی که نبود،گفتم : شغل بهتر از

 !این پیدا نکردی

ز   و بالفاصله این فکر به رسم افتاد که شاید فرامرز همه چت 

 ... را فهمیده و اینطور

 .رز شماره تو یم خوادبا دلهره برایش نوشتم: فرام

 وقتر انتظارم برای جوابش طوالیز شد شماره اش را گرفتم

 و با صدای اپراتور که خامویسی دستگاه را اعالم یم کرد

ز که دوباره  مواجه شدم . مانده بودم چه جوایی به نازنی 

 پیامک داده بود بدهم که مامان آمد با خنده ای عجیب که

 داشت با مارتا اح
ی

یس کرد و دستهایشبرایم تازگ  والتر

 برخالف چشمها و لبها مضطرب بودند وقتر روی گلها

 .دست یم کشید

ین و ایک گل خرید و به سوی خانه رفتیم  برای شت 

 سوالهایم در مورد فرجام تا نوک زبانم یم آمدند و یم

 رفتند. سیع یم کردم منتظر بمانم تا خودش حرف بزند اما
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ونخیالش را نداشت نیم خواست از   عالیم که داشت بت 

 بیاید . به خانه که رسیدیم مقابل نگاه پرسشگر ایک و

ین نزدیک آمد و گفت: جر شد؟ ین به اتاقش رفت شت   شت 

 حرف زدن؟ خوب بودن؟

 من هیچر نیم دونم یعتز مامان و فرجام تو کافه بودن _

سم خودشم ی بتر ز  من رفتم گلخونه! نتونستم ازش چت 

 ...هیچر نگفت

ین به   ز شت   گلهایی که مهری قبل از رفتنش روی مت 

 گذاشته بود نگاه کرد و گفت: حتما دیدار خویی بود که

 حوصله داشت گل بخره ! دقت کرده که من داوودی دوست

 .دارم و ایک یل لیوم خواسته بود از تو

ز ما یم چرخاند باالخره  ایک یی حرف نگاهش را بی 

؟نگاهش را غافلگت  کردم و گفتم: تو جر فکر   میکتز

 فکریم کنم که گند زدی به آرامشمون و مدیر یم گذره _

 .تا گند این کارت در بیاد عزیزم

ین دستهاش را توی هم گره کرد و گفت: منم دلشوره  شت 

 دارم . یادمه فرجام از اون خانواده ها بود که خییل مقید و

 . آبرو دار بودن

 دیحاال مگه مهری یی آبرویی کرده زود فکرتو رسر دا _

 .اونور

 نه مهری نه ... ویل من با چه رویی تو چشم فرجام نگاه _

 .کنم
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 ایک کالفه گفت: من نیم دونم خودتون یه طوری به

 مهری حایل کنید حرفز نزنه به فرجام نره تریپ صداقت

 ... ورداره

 همانطور که به طرف اتاقش یم رفت ادامه داد: من دیگه

 ... نیم کشم

 شدن پای غریبه ها در زندگیمانیم فهمیدم ایک به باز 

ار که بود درست، آنها برایش ز  راضز نیست ... از مردها بت 

وسیله که بودند درست، اما تریس پشت همه رفتارهایش 

 بود

 که درکش نیم کردم ترس از نزدیک شدن آدمهای دیگر

 . به حلقه ی بسته و محدود زندگیمان

ین را با افکاری که داشت تنها گذاشتم و ب  ه اتاقم رفتمشت 

 دوباره شماره سهراب را گرفتم و وقتر جواب نداد همه

ز   جمعه ها را نفرین کردم و مردد شماره اش را برای نازنی 

 : که چندبار دیگر پیام داده بود فرستادم و پشتبندش نوشتم

ون شهر؛ گوشیش خاموشه  !االن واسه کار رفته بت 

 . تا نیمه های ممنویز نوشت و دوباره با فکرهایم تنها ماندم

 شب که یم خوابیدم بارها و بارها تماس گرفتم هنوز

 .خاموش بود

********** 

ش زیر پنجره قرار گرفته بود ز  هنوز به وجود امیتز که مت 

 عادت نکرده بودم . دختر سخت کویسی به نظر یم رسد و
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ی توجه اش را جلب نیم کرد اما ز  جز کاری که یم کرد چت 

 یم کرد هنوز او را به چشمهمه رفتارهایش حرض ام 

 غاصتی یم دیدم که اگر دیر جنبیده بودم جایم را گرفته

 بود. و حاال توی ذهنم گت  داده بودم به این که اگر نبود

 حاال یم توانستم از پشت پنجره به بهانه ی دیدن باغچه

 .آمدن سهراب را ببینم

 توی این فکرها بودم که در سالن باز شد و کیم بعد

م ایستاد همزمان با من رسسهراب د ز  اخل آمد. مقابل مت 

 امیتز هم به سویمان چرخید. اما خییل زود برگشت و

خودش را مشغول کارش نشان داد سهراب آهسته گفت: 

 !بیا

 بلند شدم پشت رسش راه افتادم در اتاق را بست کیفش را

 روی صندیل گذاشت و گفت و همانطور که پالتو را از تنش

ون یم کشید    گفت: جریان این پیامها جر بود؟بت 

 !خاموش بودی _

 به جای جواب نگاه پرسشگرش را به من دوخت و این

 !ارادی نبودکه گفتم: شال گردن نیم بندی

ز دیگه پرسیدم  .لبهایش را تو کشید و گفت: یه چت 

ز شماره تو خواست واسه این که بده به فرامرز آخه _  نازنی 

کت تاسیسات کار این همه شغل باید یم گفتر تو یه  رسی

؟  میکتز

 .خندید و گفت: وقتر تو آسانسور بودیم اون به ذهنم رسید
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 نیم دونستم به این زودی کارش گت  میشه ویل بد که

 نشد، شد؟

 از یه نظر خوب شد ویل االن اگه ازت بخواد بری _

؟  آسانسور تعمت  کتز چیکار میکتز

 !اریدآستینمو باال یم زنم ... و یم گم یه صندیل بی _

 خب؟ _

 بعد یم شینم روی اون صندیل و یم گم اطراف رو _

 !خلوت کنید

 به شک افتادم و گفتم: بلدی؟

 با خنده ای پر شیطننت گفت: پس فکر کردی صندیل واسه

م حرف یم  جر یم خوام... بعد یم شینم با آسانسور محتر

 زنم دردش رو بگه با کمک هم یه درمان پیدا یم کنیم

 ...باالخره

 :ش خندید و مرا هم به خنده وا داشت آهسته گفتمخود

 االن خییل رسحایل؟

 چرا نباشم ؟ _

 . ویل من نگرانم _

 .نگران نباش االن حلش یم کنم _

 :گویسی اش را برداشت و شماره ای گرفت و کیم بعد گفت

 .سالم دکتر جان

 به این کلمه حساس شده بودم انگار همه وجودم گوش شده

 سم را تا آنسوی امواج موبایل بفرستم وبود یم خواستم حوا
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 . صدای مخاطبش را بشنوم

 نیم دانم چه یم شنید که یم خندید و بعد گفت: آقا! کار

 . داشتم ویل اینقدر تیکه انداختر که از یادم رفت

 این روی سهراب را ندیده بودم این روی ساده یی تکلف و

 هدوست داشتتز اش را وقتر داشت باییک از دوستانش ک

 ظاهرا خییل هم نزدیک بودند حرف یم زد. همیشه او را

 جدی و رسیم دیده بودم با خنده های کمرنگ و کم عمق

 .باالخره مکالمه اش تمام شد و گفت: حلش کردم .

 چه جوری؟ _

ه ویل خب تو هرکاری دست داره گفتم ییک رو پیدا _  دکتر

 کنه که تو این کار باشه و دم دست هر وقت خواستم

 همراهیم کنه ... ویل خدا کنه این همه نقیسی که برای

 !فرامرز بازی یم کنیم تاثت  عکس نده

؟ _  ممکنه یعتز

 اگر من جای اون بودم شک نکن رسکیس که اینقدر برام _

 !فیلم بازی کرده رو یم کوبوندم به طاق

 این جمله تنها جمله ای بود که در تمام ان روز با جدیت

 .ه گفتم: رایه جز این نداشتیمبیانش کرده بود آهست

 .داشتیم هرچند که جواب نیم گرفتیم _

؟ _  پشیمویز

 از همون روزای اول، ویل خییل پیش رفته بودیم نیم _

 شد کاری کرد. االن هم دیگه وقتر واسه این فکرا نیست
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دم دست تو و نیم دونم تا کجا قراره بریم  !خودمو ستر

 درمانت، اون تا جایی که راضز بشه به کمک واسه _

 برادرته محاله بهت حیس نداشته باشه ! من خواهر و برادر

 ندارم اما یم دونم که محاله وقتر ببینه بهش نیاز داری

 .بهت پشت کنه

 نگاهش را از چشمهایم به سوی ساعت دیواری کشید و

 ...گفت: نگران نباش! حلش یم کنیم

 چند هنوز لبهایم را به پرسیدن چطور باز نکرده بودم که

به به در خورد برگشتم و گفتم: یم رم  . ضز

ش نشست ز  .رستکان داد و پشت مت 

اومده  . در را باز کردم امیتز بود آهسته گفت: بیمار دکتر

 فکرکردم مثل یک ربات ختی را رسانده خوشبختانه پرونده را

 از قبل آماده کرده بودم به ناچار ان را به دست مرد دادم و

 . راهنمایی اش کردم

 ا شلوغ تر شدن کلینیک انگار سمیع زاده هم کارش را بهب

منده از این که  رسمیت شناخته بود برایمان چای آورد رسی

 . فنجان چای را مقابلم ی گذارد گفتم: خودم یم رفتم

 یی تشکر به فنجان نگایه کرد و دوباره مشغول
 اما امیتز

 .کارهایش شد که نیم دانم چرا تمایم نداشتند

 و را بعد از مدیر یم دیدم با همان لبخندبدییع آمد ا

 معروفش نزدیک آمد و گفت: پس باالخره مرخض تموم

 شد؟
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! بله تمام شد  .بلند شدم و گفتم: سالم دکتر

 ...سخت گذشت بدون مدیریت شما _

 نیم نگاهش به امیتز بود انگار او هم متوجه شده بود که با

 . خنده امغیظ نگاهش کرد. خندید و به سوی پله ها رفت 

 . را پشت لبهایم پنهان کردم

******* 

 مهری دوباره به دیدار فرجام رفته بود . خروج پنهایز اش از

 خانه این را یم گفت اول صبح همان وقتر که من داشتم

 آماده یم شدم به کلینیک بروم. به عشق معصومانه ای که

 هیچ وقت آنطور که باید فرصت بروز پیدا نکرده بود لبخند

 م و به روی خودم نیاوردم که رفتنش را دیده ام . پالتو رازد

ون رفتم توی راه بودم که  از روی جا رختر برداشتم و بت 

ون ... دفتر رو یه  سهراب پیام داد: با فرامرز یم رم بت 

 !کاریش کن

 االن همراهته؟ _

 !نه دارم یم رم رس قرار! اضطراب دارم _

 !ن نباشتو که استاد مدیریت بحرایز نگرا _

 کیم بعد زنگ زد صدایش نشان یم داد واقعا مضطرب

ز رو  شده یی حال و ضعیف حرف یم زد: شاید همه چت 

 !فهمیده و یم خواد توی تنهایی بگه

ز یم _ ز گفته بود دنبال یه آدم مطمی   اینطور نیست نازنی 

 .گرده
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؟ _  اگر بود جر

 خونرسدیتو از دست نده و بهش بگو که فقط دوست _

 .ش نزدیک بیسی و سوتفاهم ها رو رفع کتز داشتر به

ای دیگه نزن ز  از چت 
 .حرفز

 .از وقتر زنگ زد هزار بار این ها رو با خودم مرور کردم _

 .تو از پسش برمیای سهراب اگر آروم بایسی  _

ز دیگه ست _ ز تو یه چت 
 ...اما گفیر

 ناگهان هر دو سکوت کردیم لبخندی کنج لبم نشست

خوب بدیآهسته گفتم: منتظرم که بی  .ای و ختی

 ... باشه _

 ارتباط را بدون خداحافظز قطع کرد من تاثت  این اضطراب

 روی بیماری اش را نیم دانستم اما ناگهان دچار آشوب

 شدم. هیچ اطالع دقیقر از مشکلش نداشتم و همه دانسته

ز بار در این مورد ی بود که اولی  ز  هایم محدود به همان چت 

 و حرفز زد و نه من از ترس این کهگفته بود. بعد از آن نه ا

ناراحتش کنم به خودم جرات حرف زدن دادم. وحاال 

 دلشوره

 ای یی سابقه را تجربه یم کردم با خیایل ناراحت داخل

ز بیمارش تماس گرفتم که نوبتش را به  رفتم و با اولی 
 دفتر

 .عرص تغیت  بدهم

ز امیتز شماره اش را  وقتر کارم تمام شد زیر نگاه سنگی 

 .رفتم تماس را رد کرد و گفت: برای کار بودگ
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؟  نوشتم: خویی

 ...خییل تو کار جدیه! و نگرانم خوب پیش نره _

ز نباشه یه صندیل بذار با آسانسور _  اینقدر نگران همه چت 

 .حرف بزن

 جواب نداد اما یم توانستم لبخند کچی که روی لبش

 نشست را تصور کنم. نزدیک ظهر دوباره تماس گرفتم

 .اه گفت: تو راهم عزیزمکوت

 تماس قطع شد و من تا دقایقر مبهوت به گویسی نگاه یم

 از رسو رویش یم بارید از
ی

 کردم . وقتر رسید خستیک

 که رد یم شد با صدایی گرفته گفت: بیا
ز  ...نزدیک مت 

 .کم کم به این جمله ی یک کلمه ای هم وابسته یم شدم

انه به اتاقش رفتم روی مبل نشست تک  یه دادویی صتی

ز وسط اتاق کشید  . پاهایش را تا نزدییک مت 

 خسته ای؟ _

 .کار یک روز و دوروز نیست این! چه اشتبایه کردیم _

 یعتز بازم باید بری؟ _

 ! ظاهرا که اینطوره _

 که کار تو یه بخش دیگه ست و ممکنه _
ی

 خب نمیشه بیک

؟  گایه نبایسی

ه !از ای _  نشدیدا اعتقاد داره که خودم باشم بهتر

 . ماجراجویی ها خسته ام

 . ببخشید _
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؟ _  چرا عذرخوایه یم کتز

وع کردم... گردنت جر شده؟ _  خب این بازی رو من رسی

 دستش کشید و ابروهایش را سوایل به هم نزدیک کرد

 ... گفتم:کبود شده

 رسش را عقب داد و چشمهایش را روی هم گذاشت

ز   حرف بزنم؟درمانده از تفست  این حرکت گفتم: من با نازنی 

 !نه بذار ببینیم چطور میشه _

 برات ناهار سفارش بدم؟ چایی یم خوای؟ _

 . اینا کار سمیع زاده ست _

 ...باشه _

ون رفتم برایش ناهار سفارش دادم و فنجایز پر از چای  بت 

 کردم به اتاقش برگشتم. چشمهای نیمه بسته اش همزمان

ایبا لحن پر رسزنش باز شد: گفتم سمیع زاده! جل  وی دکتر

 جدید چایی دستت گرفتر اوردی
 ... دیگه و این منیسی

 توی حرفش رفتم و گفتم: کیس ندید. امیتز هم فکر نکنم

ی بگه ز  ...به کیس چت 

د و گفت: به گ بگن ؟ من یم  لبهایش را روی هم فرسی

ز   دیگه هم ازت چنی 
 گم کار تو این نیست اگر فردا یه دکتر

 بدی؟انتظاری داشت یم خوای چه جوایی 

ی نبود که بشود پنهانش کرد چای را روی ز  عصبانیتش چت 

ز مقابلش گذاشتم و گفتم: دیگه انجام نیم دم  . مت 

ون داد و دوباره چشمهایش را بست  نفسش را پر صدا بت 
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ون رفتم. اما همه ی حواسم جا مانده بود پیش حال  بت 

 خرایی که با نقشه هایم برایش ساخته بودم. و هر چند یم

 خودم را با این حرف که برای خودش بود آرام کنم خواستم

 .فایده ای نداشت. این احساس گناه تمام شدیز نبود

********* 

ز به عایل ترین حد خود رسیده بود و  اواخر دی ماه همه چت 

ز برایم خواب و خیال بود  باورش برای متز که همه چت 

 سخت ترین کار ممکن. مهری با این که هیچ حرفز از

ز او و فرجام در جریان است نیم زد اما از رفتارشآنچه ب  ی 

 یم شد فهمید که چه حس و حال خویی دارد و یک ثانیه از

ین دست به ز در دنیا عوض نیم کند. شت   آن را با هیچ چت 

یه تهیه ز ی برای خودش جهت   کار شده بود و با رسعت بیشتر

 یم کرد امیدوارانه یم گفت: وقتر مهری و فرجام ازدواج

ز   . نوبت من یم شهکیز

یا  !ایک با پوزخند جواب یم داد: تو بزرگتر

ه به نقطه ای سکوت یم کرد انگار این را به ین خت   و شت 

 مهری بدهکار بود... یا باید اول یک اتفاق خوب برای

 اش کند
ی

 .مهری یم افتاد تا او هم فکری برای زندگ

 ش باه محض دیدن رضایت مهری از ارتباطهمانطور که ب

 ش با جمشید را اعالم کرد. بهم، رسیم بودن ارتباطفرجا

 هر اندازه که آنها شاد بودند ایک در خود فرورفته و یی 

 حوصله ! رفت و آمدهایش بیشتر از قبل شده بود اما حاضز 
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ی با ما حرف بزند. گایه اگر زیاد ز  نبود در مورد هیچ چت 

 پاپیچش یم شدم یم گفت: دارم رو فاتح کار یم کنم هر

 .تامون یه شب عروس شیمچهار 

 های تمام نشدیز 
ی

 اما یم دانستم این هم ییک از لودگ

 ایک ست.یم دانستم وقتر خودش را پشت این شوجز ها

 پنهان یم کند غیم دارد سینه اش را یم سوزاند. و این را

 . هم یم دانستم که تا نخواهد محال است رس در بیاورم

 ام بودم را ن
ی

 یم دانم اما خیالو من! این که کجای زندگ

 یم کردم در نیمه راه خوشبختر ام. خیال یم کردم تا آخر

 دنیا یم شود با مردی ماند که توجه اش تمایم نداشت اما

 هنوز جمعه هایش را اختصاص یم داد به ترنم. خیال یم

ز که یم ز که از دور دارمش کافز ست. همی   کردم همی 

م ردبینم بعضز روزها خسته و کالفه یم آید از ک ز  نار مت 

 !یم شود و یم گوید بیا

 پاهایش را تا وسط
ی

 و وقتر وارد اتاقش یم شدم با خستیک

 اتاق یم کشید و میگفت: خسته ام... چند تا بیمار داریم؟

 و هنوز حرفز نزده با نگاهش اشاره یم کرد روبه رویش

 بنشینم و بعد از دغدغه هایش یم گفت. توی چشمهای من

 تاب تر از همیشه به هاله ی یی نگاه یم کرد و من یی 

ه یم شدم. نگاهم  رحیم که دور چشمهایش افتاده بود خت 

ی شده  یم چرخید روی موهای شقیقه اش که خاکستر

 بودند و لبهایش که گایه یی رنگ یم شدند وخشک. و
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ی

 عاشقش یم شدم از نو! حتر عاشق کبودی ها و خونمردگ

 وشیدنهای روی تنش که آن روزها سیع یم کرد با پ

ز هایش را کمتر  اهن های یقه اسیک بپوشاندشان و آستی   پت 

 .تا یم کرد

 ام ایستاده بودم... در آن روزهایی 
ی

 نیم دانم کجای زندگ

ز های  که برای یی قراری هایش جان یم دادم و رفیر

 ناگهایز اش که اگر از خودش یم پرسیدم برای ضف ناهار

 .با ترنم بود، را یم دیدم

 اق روبه رویش یم نشستم و همانطور کهمن در خلوت ات

 استخوایز شدن شانه هایش را از فکرم پس یم زدم به

 نگرایز هایش در مورد کارهای فرامرز گوش یم دادم و به

 لبخندی که از صمیمیتش با فرامرز روی لبش یم نشست

 .دل یم دادم که انگار تنها دلگریم آن روزهایش بود

ی  ن توصیف برای آن روزهااز دور داشتمش شاید این بهتر

 باشد. از دور مرا داشت از دور مرا یم خواست و از دور

 دیوانه وار یم خواستمش . دیواری نامری  میانمان بود که

 گایه یم شکستیمش ،نزدیک یم شدیم اما فکری دوباره

 سد یم زد میانمان . با من فکر ترنم بود و او... نیم دانم

 ...شاید هزار اما

 . د و فردایش با خانواده ی فرامرز قرار داشتیمچهارشنبه بو 

 سهراب دعوتشان کرده بود گفته بود فرامرز حرف از یک

بایز پیش ز  زده بود و سهراب برای مت 
ی

 شب نشیتز خانوادگ
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 . دستر کرده بود

 از وقتر در مورد مهمایز روز بعد صحبت کرده بودیم در

ز هر کاری که یم کردیم فکرم مشغول برنامه ی  حی 

 .نجشنبه شب بودپ

 آخرین بیمار سهراب یی حرف و یی خداحافظز 
ز  بعد از رفیر

ون رفته بود  رفت وقتر از بهت در آمدم که از در سالن بت 

 هرچند که اگر قبل از آن هم به خودم یم آمدم جلوی نگاه

 کنجکاو امیتز که هر بار سهراب صدایم یم زد معنا دار به

 بکنم . چند دقیقه بعدمن دوخته یم شد نیم توانستم کاری 

؟  ازرفتنش پیام دادم: جایی رفتر

 جوایی نداد و وقتر شماره اش را گرفتم صدای اپراتور که

 خامویسی دستگاه را اعالم یم کرد مثل پتک روی رسم

 فرود آمد . دلشوره، همراه دائیم آن روزهایم بود. یم

 شناختم آن دل آشوبه ای را که معده ام را چنگ یم زد و

 یم را لرزان یم کرد! در کنار همه آرامیسی که ازپلک ها

 حضورش از صمیمت و نزدییک اش یم گرفتم این دلشوره

 بود این که یک روز عالئم بیماری اش رسبازکنند و دیگر

 نتوان از آنها چشم پویسی کرد. و این دلشوره ها در لحظه

 هایی که نبود به اندازه ی همه ی دنیایم وسعت یم گرفتند

 ه ی دنیایی که با او بزرگ شده بود خییل بزرگتر ازبه انداز 

 .آیز که بتوانم همه اش را احاطه کنم

 امیتز ناهارش را یم خورد و سمیع زاده با رسوصدایی که
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 توی سالن راه انداخته بود هر از گاه آرامش سالن را به هم

ها ییک ییک یم رفتند و سالن خایل تر از قبل  یم زد. دکتر

ز یم شد مثل همه   ی جهان که خایل شده بود بعد از رفیر

 ... سهراب

 کم کم صدای انتظارم را از نفس هایم از عقربه های ساعت

ز نشان یم داد خیال آمدن ندارد  یم شنیدم. اما همه چت 

 تلفن را برداشتم و نوبت بیمارهایی که برای عرص وقت

 گرفته بودند را کنسل کردم. دوباره و دوباره شماره اش را

 و یی ختی از او روی صندیل ام مچاله شدم و نشانگرفتم 

 دادم دارم کتاب یم خوانم. وقتر امیتز خداحافظز کرد و

خانم دکتر مجد آمد.متوجه شدم ساعت از چهار گذشته 

 بیمار

 .... خانم مجد را پذیرش کردم و دوباره به خود پیچیدم

 نیم دانم چند ساعت بعد دکتر مجد هم رفت و دوباره تنها

 م غروب آن روز لعنتر آوار شد روی سینه ام انگار هنوزماند

وع کردم به قدم  هم سنگیتز اش را احساس یم کنم . رسی

 زدن توی سالن سایه ام هر کجا که یم رفتم یم آمد به

 اتاق های باال رس زدم دوباره برگشتم سمیع زاده آمد و

 گفت: نیم ری؟

 .کار دارم یه کم _

 محبوبه؟ _

 .دم او را مجاب کنم فریدویز صدایم کندهنوز نتوانسته بو 
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! آدما وفا ندارن  .لبخندی زد و گفت: خودتو درگت  نکن دختر

 آقای سمیع زاده درگت  گ؟ _
ی

 جر یم گ

 یم بینم همه چیو، نگرانتم ... مثل یه برادر که نگران _

 خواهرشه! یا یه دوست ... این آدما، آدمایی مثل دکتر مجد

ز آدم پای ییک موندن نیس  ... یر

 لبخندی به لحن نصیحت گونه اش زدم و گفتم: حواسم

 ...هست خیالت راحت

! خصوصا _  هیچ وقت خیالم راحت نبود از بابت این دکتر

 که دور وبرشن دست گذاشت رو
ی

ای رنگارنیک  وقتر با دختر

 ظاهرت رو یم گم تو
ی

 توی ساده ... بد برداشت نکن سادگ

 خویی هستر 
 .دختر

 . ممنون _

ز انداختم و دعا کردم نصیحت هایش تمام شودرسم را پ  ایی 

ز حال دیدم چه خوب است کیس از دور اینقدر نگران  در عی 

 !حالم باشد یک مرد یی هیچ ادعا و یی هیچ انتظاری

 انگار حالم را فهمیده بود که گفت: خب من برم ... تو هم

 ... زیاد تنها نمون دیر وقته

 . باشه برید _

 عتر کنار همرسش باشد و دوبارهیم دانستم یم رود سا

وع  برگردد با نگاه تا جلوی در بدرقه اش کردم و دوباره رسی

. ساعت از هشت گذشته بود که تلفن ز  کردم به راه رفیر

ز برداشتم  مرکز زنگ خورد قدمهای بلندی به سوی مت 
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 گویسی را روی گوشم گرفتم و صدای وحشت زده ی سیما

؟  تویی
 توی گوشم نشست: فریدویز

 ه خوبید خانم مجد؟بل _

 سهراب کجاست؟ _

 مات مانده بودم چه بگویم... آب دهانم را به سختر فرو

ز  ا رفیر  . دادم و گفتم: مرکز داره تعطیل یم شه همه دکتر

 از آن سوی خط یم شنیدم : اونجاست؟ بگو
ی

 صدای گنیک

 .یم خوام باهاش حرف بزنم

ی از بیماری سهراب نمیدانستند چرا آنقدر پری ز  شاناگر چت 

ون ز بت 
 ... بودند؟ آهسته گفتم: خانم مجد دکتر ظهر رفیر

 صدایش ضعیف تر از قبل شد و گفت: بایک؟ کجا؟ نیم

؟  دویز

 و صدای دیگر پرسید: جر یم گه؟ اونجاست؟

ز  _ ، شایدواسه ناهار با ترنم خانم رفیر ز  نیم دونم کجا رفیر

ون  ... بت 

 ...زمزمه اش را شنیدم: ترنم که خییل وقته رفته

 ویسی توی دستم شل شد لبم را گزیدم آنقدر محکم کهگ

 باور کنم زمزمه ی سیما را توی بیداری شنیده ام . تماس

 :داشت قطع یم شد که دوباره صدایی از آن طرف گفت

ه کجا  جر شد؟ کجا بود؟ و سیما یی حال جواب داد: دفتر

 !یم خواستر باشه

 بقیه حرفهایش پشت صدای بوق گم شد و بغضز که راه
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 نفسم را بسته بود ناگهان آب شد مثل گوله های برفز زیر

 تیغ آفتاب ! هنوز گویسی را رسجایش نگذاشته بودم که

! هنوز  پیامک سیما روی گویسی ام نقش بست: فریدویز

؟  اونجایی

 !بله _

 !مادرم زنگ یم زنه! لطفا بگو که سهراب بیمار داره _

 ا این کهرا ارسال نکرده بودم که تلفن زنگ خورد ب« چشم»

 یم دانستم مادرش زنگ یم زند یی تاب بودم به سختر 

 !صدایم را صاف کردم و گفتم: مرکز صبح امید بفرمایید

 !سالم خانم! لطفا وصل کنید اتاق دکتر  _

 عذریم خوام ایشون االن جلسه دارن . یم تونم وقتر  _

ن  !تمام شد بگم با شما تماس بگت 

 !وشیش خاموشهاین جلسه چرا تمام نمیشه؟ چرا گ _

 .. آخه خییل مهم بود _

 دستم را جلوی بیتز و دهانم گرفتم تا صدای هق هقم را

 نشنود. سینه ام پر شده بود از حجیم که نیم شناختم و

 :نفس هایم پشت انگشتها حبس شدند. وقتر مادرش گفت

ه. مادرشم  ...پس وقتر تمام شد بگو زود باهام تماس بگت 

 ....مادر بیچاره اش

 اره را خطاب به من نیم گفت حتما در حال قطع تلفنبیچ

 اش را با همه وجودم حس کرده
ی

 شنیدمش اما بیچارگ

 بودم به اندازه ی من بیچاره بود به اندازه ی متز که هیچ
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ز جز یک شماره ی خاموش از او نداشتم  . چت 

 دستم را از جلوی دهانم برداشتم وبازتاب صدایم توی سالن

 . ساعتر بعد ایک زنگ زد به او همخایل به گوشم رسید 

 گفته بودم هنوز بیمار داریم. لحظه های کشنده ای را پشت

ردن از هزار ز باشد. مر  رس یم گذاشتم و عشق شاید همی 

 . احتمایل که نیم دایز به درستر کدامشان دل خوش کتز 

ز بدو بدترشان اما میان دل زدن هایت  فرق زیادی نیست بی 

ی به ج  . انت یم ریزد را تحمل یم کتز آن که رنج کمتر

 مثل همان لحظه ی من که رنج همرایه سهراب با ترنم یا

 دیگری برایم قابل تحمل تر از این بود که ختی 
 هر دختر

 ... بدحایل اش را بشنوم

 چراغ های سالن را خاموش کردم به اتاقش رفتم توی نور

 کم جان چراغ های تزئیتز پالتواش را دیدم که روی

 آویزان بود وقتر یم رفت توجه نکرده بودم ... باجارختر 

 عجله رفته بود وگرنه امکان نداشت یی کت یا پالتو از مرکز

اهن ز های پت  ون برود ... سیع کردم به یاد بیاورم آستی   بت 

 ... راه راهش را! اما از آن لحظه فقط رفتنش در ذهنم بود

 یی کهپالتو را در آغوش گرفتم به سوی مبل رفتم همان جا

 همیشه یم نشست تا با هم صحبت کنیم. صدای خش

 خیسی توی جیب پالتو کنجکاوم کرد. دست بردم توی جیب

ون کشیدم ... یادداشتهایم  داخیل پالتو و تکه کاغذها را بت 

 بود. یادداشت های پراکنده ای که خیال کرده بودم امیتز 
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 ... در آن چند روزی که نبودم دورشان ریخته

 وی صورتم گرفتم. بوی تنش را نفس کشیدم وپالتو را جل

 همه بغض هایی که روزها توی سینه ام نگه داشته بودم را

 رها کردم. صدای گریه ام اتاق را پر کرده بود و با هر خیال

 بد پالتو را بیشتر به خودم یم چسباندم و ناله ام دردمندانه

 تر روی یقه اش یم نشست .... خسته بودم حتر از گریه

 و آیی ساعت را بههم 
ز  ... چشمهایم توی آن نور ضعیف ستی

 درستر نیم دید. پلک هایم را روی هم گذاشتم تا شاید

 .التهاب آن لحظات کشدار را کمتر احساس کنم

 صدایی از دورها به گوشم یم رسید... انگار صدا، همه ی

 جهان را گشته بود تا به من برسد. بدنم خشک و خسته بود

 را صاف کنم. صدا کم کم نزدیک شد: نهسیع کردم کمرم 

 !عزیزم من خوبم، اون حسام یی فکر الیک بزرگش کرده

 ... خب نبودم که جواب بدم

 صدای خودش بود سهراب بود و که حتما به سوالهای

؟ کیس اینجا نیست  مادرش یا سیما جواب یم داد: منیسی

 .اصال؟ منم دارم میام خونه

 جا شدم توان بلند شدن در اتاق باز شد...روی مبل جابه

 نداشتم. دستش را پیش برد وهمانطور که کلید چراغ را یم

د گفت: آها آره خانم فریدویز رفت ... آره گفته بود  فرسی

 .زنگ زدین... وقت نشد ... چشم مادِرمن، چشم

ز   نگاه غضب آلودش را به من دوخته بود و توی گویسی همی 
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 ه تماس قطع شدکلمات تکراری را زمزمه یم کرد تا باالخر 

 .... و من هم توانستم روی پاهای خشک شده ام بیاستم

 نگاهم از چشمهای رسخ و موهای ژولیده اش رسخورد روی

اهن چروکیده و یقه ای که باز مانده بود دوباره لبهایم  پت 

؟  لرزید و او ترسی زد: اینجا چیکار میکتز

دم و خش دار  پالتو را کیم بیشتر به سینه ام فرسی

 نتظرت بودم؟گفتم:م

 مگه من گفتم برمیگردم که منتظر موندی؟ _

ی؟ _  نه اما نگفتر کجا مت 

ز یم شد. باالخره  سینه اش از سنگیتز نفس ها باال و پایی 

ون بودم  .از الی دندان ها گفت: با ترنم بت 

 پشت دستم را روی صورتم کشیدم و گفتم: تو خسته

 ری؟نمییسی هر روز یم ری اروپا با ترنم ناهار بخو 

 :مردمک چشمهایش لرزید و من با صدایی پر خش گفتم

ز   و عی 
ی

 حتر فکرنیم کردم به این راحتر بهم دروغ بیک

خیالت نباشه یه آدم جلوت وایساده که قلب داره ... هر 

 روز

 بلند شدی گفتر یم رم ترنم رو ببینم و فکر نکردی جر به

 روز من میاد.... برات مهم نبود، یک بارش برنگشتر ببیتز 

 چطور رسمو فرو میکنم تو کتابایی که یک کلمه ازشون

 نیم فهمم تا حواسمو از رفتنت پرت کنم و کیس نبینه

صورتمو که بعد رفتنت هزار حس بد توش خووندنیه... 



 

607 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 برات

 مهم نبودم؛ یم دونستم اینو. اما القل نشون دادی که یی 

 ردمارزش هم نیستم که انگار اینم اشتباه بود... باز اشتباه ک

 من . حتر اونقدری برات ارزش نداشتم که بهم راستشو

 ... گفتر دوست باشیم حتر به همون دوستر که
ی

 بیک

 ...خودت گفتر هم وفادار نبودی

ی نبود پلک  شانه هایش افتاد از آن حالت تهاجیم ختی

 زیرینش رسخ و ملتهب بود و یم دانستم باید حرفهایم را

 عقده ی چند ماههبگذارم وقت مناستی بگویم اما آن 

 گشوده شده بود و نیم توانستم مهارش کنم. سیع یم

 کردم گریه نکنم. حقم بود که صادقانه رفتار کند و برای

ز حقم نباید گریه یم کردم باید محکم یم بودم اما  گرفیر

 لرزش لبها و صدایم ارادی نبود وقتر یم گفتم: این جواب

... جر خیال کردی؟ که اگر   ترنممحبت نیست دکتر
ی

 بیک

؟ اشتباه  رفته آویزونت یم شم و نیم ذارم زندگیتو کتز

 ... شناختر منو... من دوستت دارم ویل

اف یم کردم ز انداختم انگار آن لحظه که اعتر  رسم را پایی 

به دوست داشتنش آن حس از همیشه سوزنده تر شده بود 

 و

 آتشش داشت همه خودداری ها و صبوریهایم در آن مدت را

  کشید. دستم را جلوی دهانم گرفتم برایبه آتش یم

ی از گریه یا حرفهایم! نیم دانم... اما لرز شانه هایم  جلوگت 
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ی نبود که در اختیار من باشد صدای یک قدیم که به ز  چت 

 جلو برداشت را شنیدم چشم باز کردم و عقبگردش را به

 سوی مبل روبه رو دیدم. خودش را روی مبل رها کرد و

ز محب  ...وبهگفت: بشی 

 پالتواش که از فرط فشارهایی که در طول چند ساعت به آن

 :وارد کرده بود مچاله شده بود را روی مبل انداختم و گفتم

 یم رم... تو هم یه جلسه مشاوره برای خودت بذار... با

 خودت حرف بزن... به خودت بگو میشه مهربون تر از این

 و مرگ ربظ به 
ی

 عشق وبایسی ... به خودت بگو زندگ

 عالقه نداره ... به خودت بگو باید برای آدما و حسشون

. به خودت بگو اگر یم خوای بقیه بهت  ارزش قائل بیسی

. اگر به خودت و حرمتت تو
ی

 دروغ نگن تو هم نباید بیک

اهمیت یم دی باید به طرف مقابل هم اهمیت  ارتباطت

 بدی

 یم ته تهش به خودت بگو از من... بذار بهت بگم ... تو  ...

 تریس از من یم تریس، چون دوستم داری، چون حتر 

 اونقدر دوستم داری که ممکنه بخاطر من ترنم رو بذاری

ز اینو به خودت نداری که  کنار ... یم دویز ... تو جرات گفیر

 ...اول نامزد کردی و بعد عاشق یه دختر دیگه شدی

ز   .ترسی زد: بشی 

 ردیف یماینبار به جای حرفهای عجوالنه ای که پشت هم 

 کردم بغضم شکست یی اختیار نشستم و به صدای هق هق



 

609 
 

 Romanbook_ir@ داغ

خودم گوش دادم و او آهسته گفت: نیم تونستم بهت 

 ...بگم

 تو همینجوریش هم کیل پیش رفتر ... منم کیل پابه پای

 های تو راه اومدم... همه رو مجبور کردی به
ی

 دیوونیک

 حرفت بشن از مادر و خاله ای که یواشیک با من حرف زدن

 از تصمیم اشتباهت، تا متز که خیال یم کردم با اسم ترنم

 یم تونم مهارت کنم. تو اشتباه نکردی؟ تو برای این که

 ثابت کتز بزرگ شدی خودتو جا کردی توی شغیل که

 هیچر ازش نیم دونستر ... وبعد من احمقانه به بچه

 که نباید یم ...بازیات دامن زدم و واردت کردم به زندگیم 

 ...یم فهیم نبایدکردم 

 .نمیفهمم؛ چون من بچه نیستم و بچه بازی نبوده کارام _

 به هر کاری که کردم اعتقاد دارم. نیم تویز قانعم کتز که

ز تو اشتباه نبود. و  اشتباه بود ... القل به اندازه ی دروغ گفیر

 ... االن تویی که باید توضیح بدی

دم گردنم  را جلو بردم انگشت اشاره ام را روی سینه ام فرسی

 و توی صورتش با درد لب زدم: باید به مِن منیسی توضیح

 بدی همه چیو، دیگه سکوت نیم کنم. هیچر از بیماریت

 نگفتر جز این که فرامرز باید کمک کنه... هیچر از ترنم

 ... نگفتر جز این که باید باشه ... هیچر از رفتنش نگفتر 

 مم کجایحتر از من هیچر به من نگفتر و نذاشتر بفه

 این دنیام که یادداشتام رس از جیب پالتوت درمیاره ... اما
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ی

 ...االن باید بیک

ز شد  دوباره لرز چانه جلوی حرفایم را گرفت و زبانم سنگی 

 رسش عقب داد چشمهایش را بست و گفت: بس کن تا

 حرف بزنیم... من امروز خسته ام به اندازه ی هزار سال

 این گریه رو نیم تونم خسته ام محبوبه! لطفا تمام کن

 ... آرومت کنم

ز برداشتم  من هم به عقب تکیه دادم دستمایل از روی مت 

ز کردم و گفتم: یم شنوم  ...صورتم را تمت 

 کیس توی دلم یم گفت: حالش خوب نیست بذار برای بعد

ون برویم بعدی وجود  اما یم دانستم از آن اتاق که بت 

ز به حا  ...لت قبل بریم گرددنخواهد داشت و دوباره همه چت 

 به چشمهای بسته اش نگاه کردم با نفس های عمیق سیع

 کردم همانطور که خواسته بود خودم را آرام کنم و او زمزمه

 وار گفت: با یه دنیا امید داشتم یم اومدم ایران ... بااین که

 .اونجا کیل فرصت شغیل داشتم اما خب اینجا برام بهتر بود

 دکتر قول همکاری گرفته بودم یماز هر نظر از چند تا 

 تونستم به جای یه اتاق کوچیک خارج از کشور اینجا یه

ا بود... درست ز  کلینیک داشته باشم واسه خودم و خییل چت 

 وقتر که این خونه رو خریدم و داشتم مرتبش یم کردم

 ...متوجه شدم جواب چکاپ آخرم مشکوک بوده و برگشتم

ز مهیم نیست م گفته بود چت 
 ... و با دارو حل یم شه دکتر

 برگشتم اینجا، با ترنم نامزد کردم و آره اگر دوست داری
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 اینو بشنوی باید بگم عاشقش نبودم اما بهش یی میل هم

 نبودم ... زیبایی ترنم جای تعریف نداره ، از یه خانواده اصیل

ی که آدیم مثل من که همه جر رو در جهت ز  و هر چت 

 خواد داشت. ترنم رو یمبهتر شدن کیفیت زندگیش یم 

ز   خواستم چون تکمیل یم کرد ست  کیقز زندگیمو، رفیر

ز عجیتی نیست اون قرار بود بره قبل از  ترنم االن چت 

 نامزدی، بخاطر من مونده بود و قبول کرد تخصصش رو

ز  ه همه جر طبق برنامه بود جز دو چت   ... اینجا بگت 

ه توی چشمهایم نگاه کرد و گفت:   تو و رسبلند کرد خت 

 ...رسطان

 گوشه ی لبم را به دندان گرفتم و او یی توجه به حال بدی

 که داشتم گفت: حتر یم تونم بگم تو از اون بدتر... وقتر 

 دکتر گفت با دارو حل یم شه تونستم از همه پنهانش کنم

 و یواشیک براش فکری کنم اما تو رو حتر از ترنم که قرار

 اون در حالیکه دلیلش بود زن زندگیم بشه پنهان نکردم و 

 رسطان بود تو رو بهانه کرد و رفت... بدون هیچ حرفز 

 بدون به هم زدن نامزدی ... هنوزم نیم دونم وقتر برگرده

 ...جر میشه . یم فهیم اینو

ونم نکردی؟ _  چرا بت 

 ...نتونستم _

؟ _  چرا نتونستر

 دستش را بلند کرد توی هوا چرخاند روی دسته مبل کوبید



 

612 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 !ینقدر نگو چراو گفت: ا

 ومن لجوج تر از قبل پرسیدم: چرا دنبالم اومدی تا باغ؟ چرا

ز این همه آدم و حتر به جای ترنم از من خواستر   از بی 

؟ چرا نذاشتر تو همون  کمک کنم به فرامرز نزدیک بیسی

؟ چرا اومدی  باور بمونم که یه منیسی هستم اینجا و نه بیشتر

 کافه ی خاچیک ؟

 ا روی زانو گذاشت و دستها را ستونکالفه آرنج هایش ر 

 پیشایز اش کرد انگار در آن حال بیچاره ای که داشت

 دنبال جوایی برای همه سوالهایم بود وقتر ساکت شدم

 ...گفت: نتونستم تعادل ایجاد کنم

؟ _  تو دکتر بودی چطور نتونستر

 من آدمم اول... شغلم ربظ به احساساتم نداره ... هیچ _

ه؟ مگه پزشک تکنییک نتونست ا رو بگت  ز  جلو خییل چت 

 عمویم رسما نیم خوره؟ چرا منو گرفتر زیر رگبار سواالت؟

؟  چیو یم خوای ثابت کتز

 این که بچه نیستم سهراب! این که باید باورم کتز تا هر _

 دومون کمتر عذاب بکشیم. این که داری با این احتیاط

 !لعنتر هر دومون رو عذاب یم دی

دبلند شد و گفت: پاشو برسونمت دستهایش را روی  زانو فرسی

 ... نیم دونم االن چطور از جلوی سمیع زاده ردت کنم ...

 ...ازبس یی فکر و دیوونه ای ... خسته ام کردی

_  
ی

 تو هم منو؛ ویل یم بیتز با وجود این همه خستیک
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 بدجور به هم گره خوردیم ... سیع نکن این گره رو باز کتز 

 ن ... من نیم ذارم باز بشه ! یم خواینه با دست نه با دندو 

ی من  تو دکتر
ی

 دوستیم؟ نه حتر کمتر یم خوای بیک
ی

 بیک

ش کنم؟ تو یه عابر تو یه خیابون بلند بودی و ؟ کمتر  منیسی

مو عوض کردم با لج بازی  من از روبه روت اومدم و مست 

؟ تو یه اسم  جلو هر قدمت گل انداختم... حتر از این کمتر

ت و م ز  ن دلم به خط طالیی اون خوش شد؟بودی رو مت 

 بگو تا چه حد یم خوای کم کتز ... کم یم شم اما

 ها معنا دارن و معنای این همونطور که تو گفتر همه ارتباط

ی ارتباط  ...وسیع تر از یه اسمه ... نیم ذارم اینو از من بگت 

ی؟  بذار خیالت رو راحت کنم! آخِر رسطان مرگه؟ یم مت 

 فته ؟ یک روز یک ساعت؟ بگو؟یک ماه دیگه؟ یک ه

ز االن؟  همی 

 از این تصور دوباره سست و یی جان شدم و صدای زار زدن

 هایم توی گوش خودم پیچید و صدای آه او ... رس بلند

کردم و خسته از خییس مدام پوست صورتم گفتم: از 

 خودت

؟ فکرمیکتز ته خطه؟  و زندگیت ناامیدی و دست شستر

 من حساب میشه باشه اما این ته خط مال
ی

 منه... جز زندگ

 یم خوامش ... یم فهیم؟ بده به من هرجر از این روزا که

 نیم خوای و داری با یی رحیم دورشون یم ریزی! اینا حق

ز  ! نه با فکر برگشیر  منه ،نیم ذارم با هیچر خرابش کتز
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هات ...  ترنم که سیع یم کتز تو رسم بندازی، نه با یی اعتنایی 

 با خودت صادق بایسی و بذاری تو فقط یم تویز 

 کنیم که دلمون یم خواد
ی

 ...این ته مونده رو جوری زندگ

 صدای زنگ تلفنش باعث سکوتم شد. از آهنگ صدایی که

 به گوشم یم رسید میشد تشخیص داد مردی آنسوی خط

 است. سهراب خسته به سوی در رفت و در همان حال

  باز کردمگفت: وقتر پاشو به کمیته انضبایط نظام پزشیک

 !یم فهمه که اینقدر سبکرس و دهن لق نباشه

 همانطور که به حرفهای مخاطب آنسوی خطش گوش یم

ون بروم ... خم  داد جلوی در اتاق ایستاد و اشاره کرد بت 

 شدم پالتو اش را برداشتم و به سوی در رفتم و اویکبار دیگر

 دگفت: نه خت  حق نداشت، من نه بچه ام و نه ناآگاه نبای

 گویسی رو بریم داشت و مثل خاله زنک های فضول

 .گزارش کارای منو به مادرم بده

 گوینده هر چه گفت خشم سهراب را در یر داشت: من

ی بشم. گ برم دنبال  خودم یم فهمم گ باید بستر

 درمانم. دایه دلسوز تر از مادر نخواستم ... خسته ام االن

 .دایی جان بذار بعد حرف یم زنیم

 ا قطع کرد و گویسی را توی جیبش انداخت. مقابلشتماس ر 

ز آن نگایه به  ایستادم پالتو را مقابلش گرفتم در حال گرفیر

 در سالن انداخت و گفت: دیگه هیچ وقت تنها تا این موقع

 ... شب توی این خراب شده نمون
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 .چشم _

 مظلوم نمایی هم نکن. تو همویز هستر که چند دقیقه _

 ! زیر سوال پیش کل وجود منو بردی

 بغض آلود لبخندی زدم و گفتم: حق نداشتر بهم دروغ

 
ی

 !بیک

 به طرف در سالن رفت و گفت: خییل خسته ام ... بیا تو راه

 .حرف یم زنیم

 !سهراب _

نگاه خسته اش را به چشمهایم دوخت. گفتم: یم دویز 

 خوبیش چیه؟

 یم دونم :نگاهش پرسش گر شد با خنده ای دردآلود گفتم

اهن چروک وکه تو با  این موهای شونه نکرده با این پت 

ز های تا زده ... با کفش هایی که نوکش خاکیه و  آستی 

ی نیم  صوریر که دوروز اصالح نکردی پیش هیچ دختر

 ...تونستر بایسی حتر ترنم

 گوشه ی لبش باال رفت

 : فقط من یم تونم تو روگفتم

 یماینطور آشفته ببینم. من یم تونم خستگیتو ببینم. من 

 تونم بفهمم که زنده بودن برات اونقدر مهمه که غرورتو یم

 ذاری کنار. فقط منم که یم تونم تو همه این لحظه ها

 کنارت باشم و بقیه هر چقدر نزدیک هنوز یه پله از من
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ز ... نیم دویز این چه اعتماد به نفیس بهم یم ده  ... عقیی

 !کنم گفت: من حق ندارم آینده تو خراب

ون رفت. پشت رسش راهیکباره رها  یم کرد واز سالن بت 

افتادم. خوشبختانه سمیع زاده خواب بود یا اگر هم بیدار 

 بود

نخواست به رویم بیاورد خروجم در آن وقت شب از 

 کلینیک

ز جلوی در پارک شده بود که نشان یم داد قصد. را  ماشی 

 نداشته بماند کنارش نشستم و او در حال روشن کردن

ز گفت: د  یگه بیمار جدید پذیرش نکن . نوبت ها روماشی 

 جوری جابه جا کن که در روز بیش از سه نفر مراجع نداشته

 ... باشم

 کمرش را به صندیل چسباند. همانطور که روبه رو را نگاه

 یم کرد کیم به تنش کش و قوس دادو گفت: حق داری

 باید باهات صادق باشم... درمان دارویی جواب نداد، امروز

م شییم درمایز رو پیشنهاد کرد وبیمار   ستان بودم و دکتر

 ... گفت دیر هم شده

ون داد وگفت: قبول نکردم  ... ریه اش را پر کرد و یکباره بت 

 چرا؟ _

ا یه مدت بیمارستان بودم. بخش _  تو دوره ی دکتر

 بیمارهای رسطایز باید بهشون مشاوره یم دادم قبل و بعد

 ... از هر جلسه شییم درمایز 
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 ک هایش را روی هم گذاشت و گفت: حاال یم فهممپل

 بهشون یم گفتم در
ی

 همه اون مدت چه دروغ های بزرگ

، در مورد امیدواری، اما واقعیت اینه که باید
ی

 مورد زندگ

 دردی رو تجربه کتز تا بتویز در موردش حرف بزیز من

ز امروز که  اون درد رو تا امروز تجربه نکرده بودم دقیقا همی 

ز    باید شییم درمایز کنم. درد استخوونهام صدهابهم گفیر

 برابر قبل شد و ... راستش ناامید شدم. دیدم خسته ام، یی 

ه ام و حتر نیم تونستم تا خونه برم. اومدم اینجا ز  انگت 

م به بدییع یا  وسایلمو جمع کنم و شنبه کلینیک رو بستر

 .سماوات

 میدبرگشتم کیم به نیمرخش که به اندازه ی حرفهایش ناا

 ! بود نگاه کردم و گفتم: این درست نیست

 گوشه ی لبش نشست و گفت: تو قشنگ
ی

 لبخند کمرنیک

 !دلداری یم دی

 این را قبال هم گفته بود اما نیم خواستم فقط دلداری اش

 بدهم ... القل نه در آن حایل که خودم از غده های اشیک

 یی شمار در همه جای تنم کالفه بودم . چند بار عمیق

 س کشیدم و گفتم: مهم اینه تا آخرش باشیم. هیچکسنف

 نیم دونه جر میشه مثل یه تصادف ناگهایز ... که تا لحظه

 ی آخرش آدم داره کاراشو یم کنه، کنار آدمایی که دوست

 داره نشسته و باهاشون یم گه و یم خنده، بیا اونجوری

 .بهش فکر کنیم
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 .از یه مدت دیگه نیم تونم کار کنم _

 ت دیگه نوروزه کار نیم کنیم ... باشه؟ خییل ازیه مد _

ا یم رن مسافرت مگه نه؟  دکتر

 خنده اش پررنگ تر شد و من امیدوار تر از قبل گفتم: خوبه

 مگه نه؟

 اگر شییم درمایز کنم شاید یه مدت بیشتر زنده بمونم _

 اما اون زنده موندن زجرآوره ... راستش نیم خوام شبیه هیچ

 ایی بشم که یه روز سیع یم کردم باکدوم از اون آدمه

 همینطور هم قشنگه . اشتباه
ی

 قدرت بهشون بفهمونم زندگ

 از زاویه دید من قشنگ
ی

 یم کردم چون اون وقت زندگ

 !بود نه اونا

 از زاویه دید من قشنگه؟ فکر _
ی

 االنم فکر میکتز زندگ

 میکتز نیم فهممت؟

 اع خودتمفکر میکنم بیش از حد گرفتارت کردم ... و اوض _

 . خییل بهتر از من نیست

 به خودم جرات دادم دستم را کشیدم تا نزدیک دستش که

 روی دنده بود بردم و نیمه راه انگشتهای لرزانم را مشت

 کردم یی آن که نگاهم کند. دستم را گرفت وزیر دست

 خودش روی دنده گذاشت رسم را تا نزدیک شانه اش خم

اهن ر   باران یی کردم و گذاشتم اینبار پت 
بایز ز  اه راهش مت 

 . امان چشمهایم باشد

*** 



 

619 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 آن سفر کوتاه جلوی در خانه به پایان رسید. رساز شانه اش

دم  برداشتم و همانطور که دسته های کیفم را یم فرسی

 .گفتم: بخاطر حرفام ببخش

 !تمامش کن دیگه _

ه در پرسید: الزمه بیام برای  دست بردم سوی دستگت 

 مامانت توضیح بدم؟

 شانه باال انداختم و گفتم: چه توضیچ؟

 ! راستش نیم دونم، اما اینطور خییل بد میشه _

 !بیا _

 اش پشیمان شدم و
ی

ز را خاموش کرد با دیدن خستیک  ماشی 

 . گفتم: البته شایدم خواب باشن

 یی توجه پیاده شد ومنتظر ماند تا کلید بیاندازم و در خانه را

به کوتاه به در زدمباز کنم کیم بعد پشت در خانه چن  د ضز

ز کیس که دیدم، مهری بود که  و بعد در را باز کردم اولی 

 گفت: کجایی آخه تو؟

 و صدای ایک که گفت: به به ساعت ولگردی خانم! عادت

 ...کردی انگار

 گوشه ی لبم را به دندان گرفتم و گفتم: دکتر همراهمه

 !خاله

 یی توجه به روی کلمه ی خاله تاکید معنا داری کردم، اما او 

 من با همان لباس راحت خواب، جلو آمد و گفت: جدیدا

 .دلیالی محکم داری واسه دیر اومدنت
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 :سهراب رسفه ای کرد و با لبخندی کم جان روی لب گفت

 سالم خانم خوبید؟

 !مهری به جای ایک گفت: بفرمائید داخل لطفا

 ممنونم توضیح این که چرا دیر اومده خونه یه کم سخته _

  دونم که توجیه پذیر نیست اما توی کلینیک مشغولیم !

 ... بود

 ... نگاهم کرد و گفت: خییل مشغول

 و ایک نگاه معنا دار او را کامل کرد و گفت: بله از صورت

 ! ورم کرده ش معلومه

 سهراب شانه باال انداخت و توی صورت مامان نگاه کرد

 کفت: هیچر ندارم بگم جز این که متاسفم قول یم دم

 !تکرار نشه

 آخه مسئله قول شما نیست. آدم خودش باید عاقل باشه _

ون نیم مونه  ...و بدونه دختر خوب تا نصف شب بت 

 .باشه خاله جان، چشم نیم مونم _

 . بیا برو تو _

 سهراب کوتاه رس تکان داد و گفت: با اجازه تون رفع زحمت

 .یم کنم ببخشید

 :اهم کرد گفتمسهراب که رفت ایک در را بست و فقط نگ

 چیه؟ چرا اینطور نگاه میکتز مگه من بچه ام آبرومو بردی

 . جلوی اون

 بچه نبودی یم فهمیدی که نباید اینقدر زود خودتو _
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 !ببازی جلوی پرسه

 و مهری گفت: هیچ فکر یم کتز که ممکنه در موردت چه

ویز و نظر  فکری کنه؟ وقتر ببینه تا این وقت شب بت 

 م نیست! به نظرت دیگه بهت اعتمادخانواده ت برات مه

 یم کنه؟

ون موندن آدمو _  اون از این آدما نیست که واسه بت 

 ...قضاوت کنه

 خیال کردی؛ االن نیست یم دویز چرا؟ چون اصال قرار _

 نیست تو کیس بیسی تو زندگیش! یه بره ی مظلوم یم بینه

 که بدجور خاطرشو یم خواد و واسش همه کار یم کنه! اما

ی  م زنده موند. که بعید با این حال و روز داغویز که توگت 

یم که تو رو هم خواست، که با  ییک دوماه پیدا کرده! گت 

ح دادی بازم بعیده  ... اون نامزد پری سیمایی که تو رسی

وع میشه یم اومد خواستگاری اونوقته که سواالش رسی  ...گت 

 بابات کیه و کجاست؟ و یم دویز بقیه شو، اویل رو گفتم

که خودت تا تهش بری ...اونجاست که یادش میاد چه 

 دختر 

 دم دستر بودی تا نصف شب نشستر براش گریه کردی؟

؟ حتما ازش خواستر نامزدشو ول کنه تو رو  که جر

 ...بچسبه

ز کاری نیم کنه  مهری ناباور گفت: نه ... محبوب همچی 

 .ایک، لطفا هر حرفز به ذهنت یم رسه رو به زبون نیار
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 اصال پیش من نبود... نیم تونم حرف بزنم ودکتر  _

 توضیح بدم خییل خسته ام یم دونم کارم اشتباه بود باید

 یم اومدم خونه، ببخشید ویل دیگه نیم تونم واسه درست

 ... و غلط کارام مرز بذارم

 ...تو عاشقش شدی بدبخت _

 اینقدر اینو تکرار نکن ایک خواهش یم کنم ... چرا دنبال _

 .... گردین همه تون  یه اسم یم

 آخرین نگاهش پر غضب بود با ترکیتی از نفرت و دلسوزی

م ... همانجا رهایم کرد  که نیم دانستم کدام حسش را بگت 

ز به اتاقش گفت: نباید اینقدر احمق بار یم  و در حال رفیر

 ...اومدی نیم خواستم اینطور بیسی 

 عدمهری گردن چرخاند کیم به مست  عبور او نگاه کرد و ب

احت کن بعد حرف یم زنیم  .گفت: برو استر

 !مامان _

 .جانم _

 ...تو باید بفهیم حالمو _

اه نمیگه  رستکان دادو گفت: سیع یم کنم ویل ایک هم بت 

. _ 

 بذار به همه حرفهای ایک بعد از خوب شدن سهراب فکر

 کنم. بذار االن همه تمرکزم روی این باشه که دوباره مثل

 ین یه ماه اخت  مدام کنارش بودم با همقبل یم بینمش ... ا

 حرف زدیم حتر اگر آب خورد بهم گفت اما یه راز بزرگ رو
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 تو سینه اش نگه داشت بهم نگفت ترنم تو این حال ترکش

 کرده و رفته ! واسه این که ترسیده ... واسه من ترسیده

 ...سهراب، مامان یم فهیم ؟ واسه آینده ام دلش شور زد

 ب
ی

 عدش که داغونم یم کنه ... بذار بگهواسه وابستیک

 عاشقم نیست ... بذار ایک بگه بعد چه ها که نیم کنه، اما

 من االن فقط به این فکر میکنم که سهراب دوباره بشه

 !سهراب چندماه قبل حتر اگر منو نبینه

 ... خوبه... کافیه دیگه برو بخواب _

 چشمهایش برق یم زد دلم یم خواست در آن فرصتر که

 ش آمده درمورد فرجام حرف بزنیم . همه آن مدت که باپی

ش را یم دیدم اما نه حرفز   او رفته و آمده بود حال متغت 

 . یم زد و نه فرصتر برای پرسش من به وجود آمده بود

 به همه اندام هایم غالب نیم شد شاید آن
ی

 اگر آن خستیک

ین فرصت برای این همصحبتر بود  .شب بهتر

 ده در حایل که کیفم را به دنبالم رویبا شانه هایی افتا

ز یم کشیدم به اتاقم رفتم و خودم را با همان لباسها  زمی 

 . روی تخت رها کردم

 داشتم به عکسش نگا یم کردم به همان عکس تکراری

 که حاال زیاد هم شبیه اش نبود. انگار هزار سال از آن

 روزی که آن لبخند را روی لب آورده بود یم گذشت. همان

 قت پیامش رسید: بدشد؟و 

 به جای جواب نوشتم: رسیدی؟
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 االن از بازجویی مامان جون سالم بدربردم _
ز  .همی 

 ... با خنده نوشتم: منم همینطور

 فردا رو کنسل کنم؟ _

 نه چرا؟ _

 .شاید مامانت دیگه اجازه نده _

ه _ ز ین برامون یه غذای مخصوص بتر  ..میام. قراره خاله شت 

ون سفارش یم _  . دماز بت 

 .خودش خواست دستپختش حرف نداره _

 . دیگه به حرفایی که امروز زدی فکر نکن . بخواب _

 با یه نخ نامری  بهت وصل شدم. نیم دونم از گ! شاید _

ز بار که دیدمت اگر قراره خوب باشم باید خوب  از اولی 

 .بایسی 

 ...هستم _

 .ناامید نباش _

 ... چشم _

 ن خندیدم و نوشتم : شببه چشم و سه نقطه ی بعد از ا

 .بخت  

وع  ام رسی
ی

م را جواب داد و از همان لحظه دلتنیک  شب بخت 

 .شد

********* 

 ظرفهای غذایی که به
ز  به محض ورود به خانه و گذاشیر

 سختر باال اورده بودم روی اجاق، به اتاق خواب رس زدم و
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 از نبودن شانه ی دوم جلوی آینه ذوق زده خندیدم. دکمه

 باز کردم و آن را همراه شالم روی جارختر ی پالتو را 

 گذاشتم به طرف آینه برگشتم کیم به صورتم نگاه کردم در

ز را کنار گذاشته بودم و امروز صبح  روزهای گذشته همه چت 

 وقتر برای آمدن به خانه سهراب آماده یم شدم، دوباره

 برای مدیر طوالیز به خودم توی آینه نگاه کردم . حاال

 مهم نبود که موهایم طالیی نیست ، چشمهایمدیگر برایم 

 به جای آیی یا هر رنگ دیگری سیاه است .... وبه زاویه ای

 که صورتم نداشت فکر نیم کردم. انگشتانم را روی موهایم

ین پشت رسم بافته بود کشیدم و فکرکردم کارهای  که شت 

ز های تونیک بافت نبایر ام را باال ی دارم . آستی 
 مهمتر

خانه رفتم. ظاهرا قبل از من آمده؛کشیدم و  ز  به سوی آشتر

 بخاری را روشن کرده بود . خانه بیشتر از دفعه قبل بوی

،  یم داد. دریخچال را باز کردم چند نوع نوشیدیز
ی

 زندگ

 میوه و مقداری دیگر مواد غذایی توی ان بود. لبخندی زدم

 و غذاهای آماده را روی اجاق جابه جا کردم. زود آمده بودم

 تا آمدن خانواده ی فرامرز چند ساعت فرصت داشتم اما و 

 این تنهایی در خانه ای که متعلق به سهراب بود را دوست

داشتم. انگار آرامش همه دنیا جذب شده بود در همان 

 نقطه

 ی خانه که دفعه ی پیش سهراب نشسته بود. با یادآوری

 آن لحظه که روی تماس فرجام حساس شده بود خنده ای
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 و همانجا نشستم تلویزیون را روشن کردم و به صفحهکردم 

 
ی

ی از محتوای تصاویر رنیک ز  چشم دوختم .... یی ان که چت 

 بفهمم همه ی ذهنم را فرستاده بودم یر این که چطور یم

 شود سهراب را از آن ناامیدی محض که اثرات بیماری اش

ون آورد. اتفاقات شب گذشته به رسعت هجوم  بود بت 

؟آوردند و جل  وی آرامشم سد زدند. پیام دادم: سالم کجایی

 !کلینیک _

 بیمار داری؟ _

 !یک نفر _

 .من خونه ام... حوصله ام رس رفت _

 چرا اینقدر زود؟ _

 .نیم دونم _

 ... دیگر جوایی نداد دلم یم خواست بارها و بارها زنگ بزنم

 پیام بدهم. لحظه به لحظه اش را رصد کنم تا برسد. این

 بودن زیر سقف خانه اش به دلم افتاده بودحس قوی از 

 !شاید

 گویسی را روی سینه ام گذاشتم و با چشمهای بسته گوش

دم به موزیک مالییم که از تلویزیون پخش یم شد  .ستر

خانه برگشتم اگر ز  در همان ماندم و بعد دوباره به آشتر
 مدیر

 را انقدر یی نقص اماده نیم کرد شاید حاال
ز ین همه چت   شت 

 ...م برای من بود شاید ساالد درست یم کردمکاری ه

 چشم گرداندم سوی ظرف ساالد که با سلیقه آراسته بود و
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 رویش را سلفون کشیده بود . هرگز به آن خویی نیم

 .توانستم

وع  تنها کار باقیمانده برای انجام دادن را انتخاب کردم و رسی

ون آوردن ظرفهای توی کابینت که کیم غبار  کردم به بت 

 یشان نشسته بود همه را توی سینک ریختم و ییک ییکرو 

 شستم. کم کم کارم تمام یم شد که صدای در توی خانه

ه به در  پیچید و بعد کلید انداخت در را باز کرد نگاهم خت 

 :بود با لبخند رسش را از الی در داخل آورد و با خنده گفت

 ! بااجازه

 خندیدم و گفتم: سالم

 رت شادابش مکث کرد وقتر داخل آمد .نگاه روی صو 

 داشت توی راهرو کفش هایش را با دمپایی روفریسی عوض

 یم کرد. از شب قبل ندیده بودمش و حاال حس یم کردم

 .چقدر بهتر از قبل به نظر یم رسد

؛  پالتو را روی جارختر گذاشت و گفت: چه بوهای خویی

 خویی هم هستر 
ز  !آشتر

 !یل زیادابرویی باال انداختم و با خنده گفتم: خی

؟ یوقت ازت _ ین گرفتر  حاال دستور پخت ازخاله شت 

سن زشت بشه  !نتر

 ! به قیافه ام با صدا خندیدو گفت: چطور تشکر کنم

 من تشکر خواستم؟ _

ین رو یم گم _  . من خواستم از تو تشکر کنم؟ خاله شت 
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ین با یه ممنون کوچیک خوشحال میشه شاید _  خاله شت 

 ممنونباورت نشه اما کافیه تو 
ی

 چشماش نگاه کتز و بیک

 !جوری که بفهمه ارزش کارش رو درک کردی

ز  _  !عجییی

 کیا؟ _

 مادرت خاله هات ... یه جور خاص مهربونن ویل به _

ز و افرسده  !همون اندازه غمگی 

ز انداختم و خودم را مشغول بازی با دستمایل  رسم را پایی 

 بازکه توی دستم بود نشان دادم. همانطور که رسصحبت را 

 ! کرده بود حرف را عوض کرد: فرامرز شاید دیرتر بیاد

 چرا؟ _

 رسش را تکان داد سیایه چشمانش را به باال گرداند و

 ...گفت: رسکار

 !در همان حال روی مبل نشست. خندیدم و گفتم: کارتون

 .بهش گفتم دیگه کمتر یم تونم بیام _

 چرا؟ _

 ...خب .. در مورد وضعیت سالمتیم پرسید و _

 به چهره ی بهت زده ام خندید و گفت: چیه؟

سه؟ _  فرامرز چرا درمورد وضعیت سالمتر بتر

ا معلومه نسبت به _ ز  همه یم پرسن چون ... خب خییل چت 

 ... یک ماه پیش

؟ _  بهش گفتر
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 نه همه چیو ... ویل گفتم که بیمارم و باید تحت درمان _

 . باشم

 اگه شک کنه جر ؟ _

ا رو  _ ز  ، فقط یم دونم که دیگه بیش ازنیم دونم این چت 

ز به آدیم مثل فرامرز درست نیست . چه  این دروغ گفیر

 قبول کنه و چه نکنه القل بذار تو نقیسی که هستم دروغ

 .نگفته باشم

ز گذاشتم و آهسته گفتم: ناهار خوردی؟  دستمال را روی مت 

 نه فعال هم گرسنه نیستم. فکرمیکتز نباید یم گفتم؟ _

 ونم ... فرامرز قابل پیش بیتز نیستمن هیچر نیم د _

 بعد از یکبار دیدن تو اونقدری روت حساب کرد که کار

 تون این مدت خوب بود؟مهمش رو داد دست تو... ارتباط

 شانه باال انداخت و گفت: مثل دوتا دوستر که دارن با هم

 ...صمییم میشن

 با لبخند ادامه داد: یهو وسط کار، اگر باب میلش نباشه، داد

 یم زنه سهراب... منم یم رم هاج و واج به مهندس بیچاره

 که داره کارشو انجام یم ده نگاه یم کنم و یم گم نه حله

 .خیالش یه کم راحت میشه ! اما فقط یه کم ...

 اینبار رس عقب داد وخندید انگار رفتار فرامرز همان لحظه

 . جلوی چشمش بود که گفت: شبیه بابام شده

 .کر فرو رفت و من مانده بودم چه بگویمبعد ناگهان به ف

 دوباره خودش لب باز کرد: نگفتم اون بیماری چیه! تو هم
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 !نگو نیم خوام یهو دلسوزیش گل کنه

 به سوی اتاق خواب رفت. نیم دانستم باید دنبالش بروم یا

 . همانجا بمانم و حرفهایش را تجزیه تحلیل کنم

 برسم آمد پیش از آن که به جواب این خودخوری هایم

اهن های یقه ز پوشیده بود با ییک از همان پت   شلوار جی 

 اسیک که آن روزها زیاد به تنش یم دیدم و رنگ آیی این

 !ییک واقعا به تنش یم آمد

ه نگاهش نکنم و  سیع یم کردم رفتارم عادی باشد خت 

 سکوت یم کردم تا مبادا حرفز بزنم که یادآور شب گذشته

 یوه برداشت روی ییک از صندیل هاباشد . آمد از یخچال م

ز  خونه بیا بشی  ز  . نشست و گفت: خییل زود اومدی آشتر

 مقابلش نشستم دست بردم ظرف میوه را به سوی خودم

 ! کشیدم و گفتم: بده من

 با شیطنت گفت: بلدی این ییک رو دیگه؟

م . اما یی   با فشار لبهایم سیع کردم جلوی خنده ام را بگت 

 اال انداختم و گفتم: خب در عوضش توفایده بود . شانه ب

فت خویی داشتم  .ورزشم پیرسی

فتت داشت کار دستمون یم _  اونو که حرفشو نزن . پیرسی

 .داد

 و قبل از این که حرفز بزنم باز هم با همان حالت نماییسی 

 که قبال دیده بودم دستش را روی سینه اش کشید نوک

 ه کمچاقو را به طرف سینه اش گرفتم و گفتم: هنوز ی
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 ... مونده

 .بعید نیست جوری زدی که هنوز جاش هست _

 کیم در سکوت به دستر که روی سینه اش گذاشته بود

 :نگاه کردم و بعد ظرف میوه را مقابلش گذاشتم و گفتم

س داشتم که  خییل روز بدی بود اون روز همش استر

 !اخراجم کتز 

 . اگر رایه داشتم و سیما اینقدر هوادارت نبود یم کردم _

 !انگار یه آدم دیگه بودی _

 !بودم _

 نگاه منتظر و پرسشگرم را که دید با لبخندی محو کنج

فتشون  لبش گفت: از اون آدما که دنیا باید در خدمت پیرسی

 !باشه و هر مانیع رسراه این خدمت برداشته میشه

 االن فهمیدی؟ _

 شانه باال انداخت وگفت: انگار خییل زمان ازش گذشته ویل

 .بهش آگاه نبودمقطعا 

 با تردید پرسیدم: فکرمیکتز فرامرز هم از این اخالقا داشته

 باشه؟

 حرف فرامرز که یم شد ناخودآگاه خنده اش رنگ دیگری

 یم گرفت و چشمهایش یم درخشید احساس یم کردم

ی که خودش یم گوید خییل بیشتر  ز  صمیمیتشان از آن چت 

 د. کیماست. یا حداقل برای سهراب معنای دیگری دار 

 طول کشید تا بگوید: نه فرامرز برای رسیدن به جایی که
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 هست خییل سختر کشید خودش جایگاهش رو درست کرد

 !فکرنیم کنم شبیه من باشه

 آیه کشیدم و گفتم: یی قرارم برای روزی که باهاشون

 حرف یم زنیم و همه جر رو یم گیم . یم دونم که ساده

ز وقتر خودت رونیست نه برای ما و نه اونا! روز ت  ولد نگی 

ز درموردت گفته  کردی با این که حتما از قبل نازنی 
 معرفز

 بود چشماش برق خاض داشت... من همونجا خیال کردم

 . همه چیو فهمیده

 حاال هم هر بار اسممو صدا یم کنه من اون حس رو تو _

ز باشه  نگاهش یم بینم. شاید اصال صمیمیتش واسه همی 

 ! گزین واسه من وجود داشته باشهشاید یم خواد یه جای

ین یم گه خون خون رو یم کشه ! از نظر _  خاله شت 

 روانشنایس صحت داره؟

 با خنده شانه باال انداخت و گفت: نیم دونم ... این اتفاقا

 ... علیم نیست که بشه با علم توجیه کرد

ایی بگیم و بعد ... درمانت رو _
ز  کاش یم شد امشب یه چت 

وع کتز   !رسی

ز گرفته بود دستش تقریبا رویبا   فاصله ای که صندیل از مت 

ز به صورت کشیده قرار گرفته بود و وقتر نگاهش را به  مت 

 لیواِن میان انگشتهایش دوخت، انگار آن نگاه از دورترین

ان  نقطه ذهنش آمده و روی لیوان نشسته بود متفکر و حت 

 کم کم یم فهمیدم که به فکر فرو رفته صدای زنگ تلفنم



 

633 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 توجه ام را جلب کرد ویل او هنوز در همان حالت بود بلند

 ...شدم گویسی را نگاه کردم و گفتم: نازنینه

 هفتاد

ز توی  بالفاصله تماس را وصل کردم و صدای شاد نازنی 

 . گوشم پیچید: دررو باز کن خانم

 ... چشم اومدم _

 ...به طرف سهراب چرخیدم و گفتم: اومدن

 !اید هیچ وقت دیگهامشب هیچر نیم گیم و ش _

 ...سهراب _

 ...در رو باز کنیم. زشته منتظرن _

دم و همانجا منتظر ماندم  .به سوی آیفون رفتم دکمه را فرسی

 .دقایقر بعد سنگیتز رورسی ام را روی رس حس کردم

 کیم طول کشید تا افکارم را جمع کنم. با دو دستم لبه

خا ز  نههای رورسی را گرفتم و برگشتم سهراب توی آشتر

ه شده بود که انگار هزار ی خت 
 طوری به بخار روی کتر

سال است همانجا در همان حال ایستاده . آب جوش را 

 توی

 فنجان ها ریخت و گفت: مثل قهوه خاچیک نمیشه اما بد

 ... هم نیست

به ی کوتاه به در باعث شد بچرخم و در را  صدای چند ضز

ز ب ز و نازنی   ودم کهباز کنم در حال خوش و بش با نگی 

 فرامرز هم پله ها را باال آمد و سهراب از پشت رسم مشغول
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یس شد  .احوالتر

 یی حوصله
ز  داخل که آمدند در مورد بچه ها پرسیدم و نگی 

 گفت: کنکور لعنتر یک ساله گرفتاریم ما... نشد یه جا بریم

 و همه با هم باشیم حاال من باید تا شب دلم شور بچه ها

 .رو بزنه

ز بیسی که بزرگ شدنفرامرز خییل ج  دی گفت: اگر مطمی 

 !دلت شور نیم زنه

 سهراب با تعارف فنجان های قهوه و پرسیدن این که : کار

 چطور پیش رفت؟

 بحث را عوض کرد و فرامرز گفت: بد نیست تا ییک

 دوساعت پیش اونجا بودم بعید بود تا شب تمام بشه ویل

 ... شانس ما بود که تمام شد و رسیدیم به مهمایز 

 سهراب کنارش نشست و نگاه من بیش از آن که به لبهای

ز باشد به چشمهای فرامرز بود که دوخته شده بودند به  نگی 

 سهراب و نیم دانم چرا حیس که در چشمهایش بود را

 .نگرایز عمیق برای سالمتر سهراب برداشت یم کردم

وع شد به زیبایی 
 شتی که با اضطراب و تردیدهای من رسی

 ادامه پیدا کرد و شاید غذاهاییک میهمایز خ
ی

 انوادگ

ین نقش را در آن داشتند ین بزرگتر ز و خوش عطر شت   رنگی 

ز یم.  فرامرز با اشتها غذایش را یم خورد و با خنده به نازنی 

 گفت: باید زودتر در مورد دستپخت محبوبه خانم یم گفتر 

! 
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 .خییل دیر اومدیم

 در صدای و زیباترین دریافت من در میان خنده آنها که

 قاشق چنگالها گم یم شد، نگاه سهراب بود که برای چند

 ثانیه به چشمهایم دوخته یم شد ... نگاهش شاید تنها

 حقیقت آن میهمایز بود ... نگایه که از هزاران احساس

یز بود و آنقدر گفتتز داشت که تا ابد دلم را گرم کند  .لتی

******** 

 بوددوست داشتم درخانه را حتر در آن حال آشفته ای که 

ز آنها روی خانه سایه انداخته بود  .آن سکویر که بعد از رفیر

ز رفتم وهمانطور که  بعد از بدرقه ی مهمانها به سوی مت 

ین غوغا کرد  ...ظرفها را خایل یم کردم گفتم: شت 

 خندیدو گفت: به اسم بعضیا تموم شد، اینا رو بذار فردا ییک

ز یم کنه  !میاد تمت 

 ... اینطور بذارم و برم دوست ندارم _

 نگایه به ساعت سالن که یازده و نیم را نشان یم داد

 ... انداختم و گفتم: هنوز یه کم وقت دارم

 ظرفها را بلند کردم توی سینک ریختم و گفتم: مرتب کنیم

ه  !و بریم بهتر

ز هایم را باال کشیدم و شت  آب را باز کردم پرسید  :آستی 

 کاری از من برمیاد؟

 باال انداختم و گفتم: کاری بلدی؟شانه 

 ! خییل بیشتر از تو _
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 !اینطورام نیست دیگه _

 کردم مجبور بودم همه کارامو _
ی

 من سالها تنها زندگ

 خودم انجام بدم ویل شما از ظاهر امر پیداست الی پر قو

 !بودی

 بروقف
ی

اه نبود اگرچه همیشه زندگ ش خییل هم بت   تعبت 

 مان لحظه یر یم بردم که آن سهمرادمان نبود اما انگار ه

 گردی از نامالیماتش را روی چهره
ی

 زن نگذاشته اند زندگ

 ام بنشاند و هیچوقت از هیچ مشکیل با ختی نشدم چون آنها

 .نخواسته بودند

 دنبال کلمه ای بودم که حتر نیم دانستم باید

 .بازدارنده باشد یا محرک... برگشتم اثری از او نبود

رادر بر گرفته بود. آمیخته ای از اندوه، و حیس همه خانه 

ی از ریزش اشکها رستکان .عشق، ناامیدی ودرد برای جلوگت 

وع کردم ز ظرفها بوی مایع بیتز ام را  دادم و رسی به شسیر

 تحریک کرد و

ز و  گذاشتم اشکهایم بریزند به این بهانه که مایع تت 

 حساسیت زاست ... کیم بعد دوباره سایه اش روی دیوار

 ...د صدایش خش دار بود: دیر شد ... نگرانت میشنافتا

 !آخراشه _

 جلو آمد. در کابینت را باز کرد دستمایل برداشت و در

وع کرد به خشک کردن ظرفها ... رسشانه ام را  سکوت رسی

 روی گونه ام کشیدم و او یی ان که نگاهم کند گفت: نکن



 

637 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 !زخم یم شه

 حساسیت داشتمرستکان دادم و آهسته گفتم: بوی مایع ... 

 ...انگار

 ... حساسیتش تا ته قلبت رفته انگار _

 خب شاید چون تو پر قو بزرگ شدم و از این کارا _

 ...نکردم

 ... دستمال را روی ظرفها انداخت و گفت: بیا دستمال بکش

ی که گفته بود بشقاب را زیر آب گرفتم ز  ... یی توجه به چت 

، آب را بست و گف  ت: یه بارم شدهبا فشار کوچیک به شت 

 ...حرف گوش کن

 نگاهم را دزدیدم و زیر سایه ی بلندش کنار رفتم . اینبار

 حتما به دستمال حوله ای توی دستم حساسیت نشان یم

 .داد چشمهایم که بدجور وصل شده بود به ته قلبم

 ظرفها را شسته بود و من هنوز با احتیاط و حوصله دستمال

 یست که توی دنیا دارم نیمیم کشیدم انگار این آخرین کار 

 خواستم تمام شود .... لیوان های شیشه ای را پر از چای

 !کرد و گفت: محبوبه

 جانم؟ _

ز کارت دارم _  .بیا بشی 

دم و گفتم: کار  کاسه ای را محکم میان انگشتهایم فرسی

 .دارم بذار بعد حرف بزنیم

ز است دیگر، ا  ینبه دلم بد افتاده بود انگار... بد افتادن همی 
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ی. نخوایه حرفز را  که نخوایه در موقعیتر قرار بگت 

 ... بشنوی. نخوایه

 .گفتم بیا _

 ! چرخیدم رو به رویش نشستم و گفتم: تمام یم شد دیگه

 .حرفام مهمتر از اوناست _

 !باشه یم شنوم _

 لب باز نکرده بود که تلفنم زنگ خورد از خدا خواسته بلند

 ماس مهری را جوابشدم و هنوز به زنگ دوم نرسیده ت

 .دادم: سالم مامان

 سالم نیومدی؟ ایک یم گه یم خوای بیام دنبالت؟ _

. با سهراب میام _ ز  .مهمان ها االن رفیر

 پس زودتر لطفا؛ دیشب حرف زدیم ساعت از دوازده _

 .گذشته عزیزم

ز االن _  .چشم همی 

 تماس را قطع کردم . سیع داشتم درخواستش برای حرف

 یسی بسپارم وحتر کاری کنم او هم فراموشزدن را به فرامو 

 .کند با عجله گفتم: باید بریم. مامان بود

 .به صندیل اشاره کرد و گفت: حرف بزنیم یم ریم

 کالفه و مضطرب دوباره مقابلش نشستم و او یی مقدمه

 !گفت: قول بده

ز بار در طول ان ساعت مستقیم به چشمهایش  برای اولی 

 سیاهش که زیر سایه ی نگاه کردم. چشمهای کشیده ی
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ه تر و جدی تر به نظر یم  ابروهای پرپشت از همیشه تت 

ز   :رسیدند. سیع کردم لبخند بزنم اما لبهایم در حال گفیر

 لرزید و او در حایل که نگاهش را هر بار به« چه قویل»

 جزی  از صورتم یم دوخت گفت: قول بده هر وقت دیدیم

 !دیگه نمیشه ادامه داد تمامش کتز 

 چیو نیم شه ادامه داد؟ _

 یم فهیم جر یم گم محبوبه، با این سواال هر دومون _

 رو کالفه تر از ایتز که هستیم نکن . رایه که داریم یم

 ریم یه آخر داره مثل همه راه ها اما ما به آخر خییل

ی بشم  نزدیکیم ... من دیر یا زود با همه مقاومتم باید بستر

 کتز و بکیسی کنار تا هر دوموناون روز باید عاقالنه رفتار  

 .راحت کنار بیاییم

؟ _  من بکشم کنار تو راحت مییسی

 .نیم دونم _

 من راحت میشم؟ _

 ... نیم دونم _

؟ _  پس چرا بیانش یم کتز

 تو _
ی

 هم مرگ منو سخت یم کنه هم زندگ
ی

 این وابستیک

 ...رو خواهش یم کنم بفهم

 باشه فهمیدم ؛ بریم؟ _

 . ... چون نیم خوای که بفهیم قسم یم خورم نفهمیدی _

ی که یم دویز از عهده ی درکش برنمیام رو نگو _ ز  . چت 
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 چون من نیم فهمم که چرا باید آدمای زندگیم رو درست

 ... وقتر که بیمارن ترک کنم

 چون این یه بیماری ساده نیست چون بعد تو یم مویز و _

 . یه مشت خاطره که زندگیتو مختل یم کنه

 یه کتاب هم بخوونم ترجیح یم دم تا من حتر اگر  _

 اخرش برم . از اون آدمام که تلچز کلماتش خسته و ناامیدم

یم  نیم کنه. من به خط به خط کتاب امید یم بندم و صتی

 کنم تا خط آخر ... هیچر ناتمامش قشنگ نیست سهراب،

 .حتر اگه آخرش تلخ باشه

 ... خسته ام یم کتز  _

بلند شدن گفتم: وقتر خسته  شانه باال انداختم و در حال

 ای

 .تصمیم نگت  

خانه برداشتم به سوی اتاق رفتم ز  رورسی را از کف آشتر

 پالتوام را برداشتم و رورسی ام را جلوی آینه مرتب کردم و

 تو چشمهای خودم غر زدم: اینقدر گریه نکن که خیال کنه

... اینقدر ضعیف و یی عرضه نباشه  .نیم تویز

 یر چشم کشیدم و با فشار لبهایم سیعانگشتهایم را محکم ز 

م  . کردم جلوی لرز چانه ام را بگت 

ز  ین را آماده روی مت   وقتر به سالن برگشتم ظرفهای شت 

 . پذیرایی گذاشته و گفت: االن میام

 کیم بعد آماده به سالن برگشت ... همه مست  سکوت کرده
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 بودیم ... من حتر آن سکوت پر تنش میانمان را بیشتر از

 هایی توی اتاقم یم خواستم... حتر اضطراب این که هرتن

 لحظه لب باز کند و بگوید نباش را ترجیح یم دادم به دلهره

 . ی نبودنش

ی ؟  بتی
ز را که متوقف کرد گفت: یم تویز  ماشی 

 . به ظرفها اشاره کرد گفتم: یم تونم

 .مواظب خودت باش _

 . تو هم رسیدی پیام بده _

 کوتاه ترین شعر دنیاست؟لبخندزد و گفت: و این  

 پلک هایم را روی هم گذاشتم و گفتم: به اندازه کوتاهیش

 .مهمه

 به سوی در رفتم و تا وقتر که داخل یم رفتم همانجا توی

 ... کوچه بود

********* 

 هفتادویک

 : فصل یازدهم

 نریم پتو گونه های تب دارم را نوازش یم داد. و لرز

 پیچید . نگاهم به لیوان خفیقز ناگهان در رسارس بدنم یم

 جوشانده ای بود که ایک بعد از خوراندن چند نوع قرص به

ز گذاشته و گفته بود: یه کم تلخه اما زود  من، روی مت 

 ...خوبت یم کنه ... معجزه ست اصال

 یم خواستم بلند شوم معجزه ای که ایک یم گوید را رس
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 حالبکشم و از آن حال بدی که دارم خارج شوم اماانگار م

 . بود . چشمهایم را بستم

ز االن خواهرم شدید مریضه بیمارستانه یم دویز که _  ببی 

 ...نیم تونم تنهاش بذارم..!.. باش میام ...

 صدای خنده ای ضعیف توی گوشم پیچید. با صدای بسته

 شدن در اتاق، دوباره چشمهایم را باز کردم دیگر بخاری

 چشمهایم بسته روی لیوان جوشانده نبود نیم دانم چقدر 

بود و از همه آن مدت فقط صدای زنانه ای در خاطرم 

 مانده

 .بود که در مورد خواهر بیمارش حرف یم زد

 همانطور که پتو را به خودم پیچیده بودم بلندشدم روی

 .تخت نشستم و صدا زدم: مامان

بان قلبم دمای بدنم ز ضز  صدایی نیامد کم کم با باال رفیر

ین هم باالتر رفت اینبار   ...مردد صدا زدم: شت 

ون نیم رفت  شاید صدایم آنقدر ضعیف بود که از اتاق بت 

 همانطور که پتو را دور خودم پیجیده بودم بلند شدم و با

ز  ه را پایی   قدمهایی لرزان به سوی در اتاق رفتم. دستگت 

 نکشیده بودم که تلفنم زنگ خورد به سوی صدا برگشتم

 دم صدایم را صاف کنمسهراب بود با چند رسفه سیع کر 

 ...ویل وقتر تو گویسی یم گفتم: جانم

 صدایم از آیز که فکر میکردم بدتر بود اول نفس عمیقر 

 کشید و بعد با لحن پررسزنیسی گفت: هنوز بهتر نشدی؟
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؟ _  خوبم ... فقط یه کم لرز دارم... تو کجایی

؟ _  کلینیک،یم خوای دوباره بریم دکتر

 حالم، آشفته شده بود و یی توجهبه یاد روز قبل که با دیدن 

احت یم  به حرفهایم که میگفتم به خانه یم روم و استر

 کنم . مرا به دکتر برد لبخندی کم جان روی لبهایم نشست

 !و گفتم: خوبم... دارم دارو یم خورم دیگه

ا رو رعایت _ ز  این وقت سال آدم استخر یم ره خییل چت 

 ...هیم کنه یا اگر نیم تونه قیدش رو یم زن

 حاال من کدوم؟ _

 !شما قیدش رو یم زیز  _

 ...خندیدم و گفتم: نگرانم نباش

 ...باشه خدانگهدار _

 های یی مقدمه اش را کنار یم
ز  اگر یک روز این رفیر

ز کنار یم آمدم  ... گذاشت شاید راحت تر با همه چت 

 خداحافظز اش را آهسته جواب دادم و کیم به صفحه

ین افتادم گویسی نگاه کردم دوباره به  فکر مامان و شت 

 ممکن بود ییک از آنها در بیمارستان باشد ... اینبار با انرژی

انه خودم را به ون رفتم و یی صتی ی از جا بلند شدم بت 
 بیشتر

ز مالییم که یم خانه رساندم .... از زمزمه های آهنگی  ز  آشتر

ین انجاست. کیم نگاهش کردم  آمد یم شد فهمید شت 

 شه لبخندی از مرور خاطراتش رویعادی بود مثل همی

ز وسط  لبش بود. نخ های ابریشیم بافتتز اش روی مت 
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خانه بودند و خودش داشت طعم غذا را یم چشید ز  ...آشتر

 دورسفه کردم و وقتر برگشت قبل از او گفتم: خاله؟

؟ بهتر شدی ؟ ضعف نداری؟ تو _  جان دل خاله خویی

... بیا ب ز بدنت ضعیف شده بعد از اون مریضز  .شی 

 مامانم کجاست خاله؟ _

 . وای محبوب بیا تا برات بگم _

ین؟ _  مامان خوبه شت 

 ... خوبه، چیه؟ چرا آشفته ای عزیزم _

صندیل را عقب کشید پتوی نازکم را محکمتر به خودم 

 پیچیدم و گفتم:خب ؟

 فرجام اومد دنبالش حس یم کنم مهری داره براش ناز _

 ...یم کنه

 اد: مهری یم گفت نیم رم اما فرجامریز خندید و ادامه د

 اومد در خونه ... محبوب دعا کن مهری یه کاری نکنه مرده

 !بره دیگه پیداش نشه

؟ _  چیکار یعتز

م _  تردیدهای مامانت رو نیم شنایس؟ دلشوره یم گت 

ون ... نیم دویز چقدر قشنگ  وقتر با فرجام یم ره بت 

 وشو ندارم توبودن از پنجره نگاه یم کردم ... من هنوز ر 

 چشمای فرجام نگاه کنم ... آخه یه وقتر بهم یم گفت

 آبچی ... همون ییک دوباری که منو دیده بود ... هیچ وقت

 به دیدن دوباره ی آدمای گذشته فکر نکردم . اما حاال
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 ...فرجام اینجاست

 یی قرار حرفش را قطع کردم و گفتم: خاله جون! مطمئتز 

 مامانم خوبه ؟

د دست من و رفت ویلآره واال  _  خوب بودن ... تو رو ستر

 .زود میاد

 ایک کجاست؟ _

 ...نکبت باز بهش زنگ زد ایک هم اون  _

 گ؟ _

 چه یم دونم خودش بهش یم گه ملنگه... یم گه ساده _

 ...ست .. از اون پولدارایی که راحت وا میدن و یی دردرسن

ین و گفتم: به این ه شدم توی چشمهای شت   ناباورخت 

؟ مگه قرار نبود راحتراحتر داری واسه من   تعریف یم کتز

 کنیم
ی

 ...زندگ

ز مهیم را به یاد آورده باشد کیم با ین انگار تازه چت   شت 

 دهان نیمه باز نگاهم کرد و گفت: جز جمشید کیس تو

 من نیست محبوبه قسم یم خورم
ی

 .زندگ

؟ _  چرا جلوی ایک رو نگرفتر

 ... یوونه شده زده به رسشمن یم تونم به نظر تو؟ باز د _

 ! اونوقت به من یم گه دیوونه

 ناامید بلند شدم و گفتم: گ اومد در اتاقم صبح؟

 .ایک بود _

 دوباره صدای زنانه ای که یم گفت خواهرم در بیمارستان
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ی است توی رسم تکرار شد ... با عصبانیت بلند شدم  بستر

 و

 ... گذاشتیم  گفتم: این دیگه نهایت پستیه ! ما با هم قرار 

 به اتاقم رفتم گویسی را برداشتم و شماره ایک را گرفتم

 تماس را رد کرد برایش نوشتم: خییل یی انصاف و یی 

! فکر کردم قبول کردی زندگیمون رو درست کنیم  معرفتر

 فکر کردم برات اونقدر ارزش دارم که باز اینطور نخوای

 ... همه جر رو به هم بریزی

 انتظار جواب زل زدم به صفحه اماروی تخت نشستم و در 

ی از او نبود یی تاب بودم یم خواستم حرف بزنم یم  ختی

 خواستم بیاید و هرطور یم تواند آرامم کند. انتظارم تا

 غروب طول کشید. ایک وقتر آمد که تب شدید دوباره به

وی بدیز ام غلبه کرده بود و ناامید دراز کشیده بودم  نت 

ین چندین با  ر برای خوردن غذا صدایم زدند ومهری و شت 

 من یی توجه پتو را روی صورتم کشیده بودم و حاال ایک

 :آمده بود با بیخیایل پتو را از روی صورتم کنار زد و گفت

ی کوفت ز  این لوس بازیا چیه؟ چرابلند نیم یسی یه چت 

؟  کتز

 ...ولم کن برو _

 گلویم یم سوخت و برعکس چند ساعت گذشته حرفز 

ز ب  ه او نداشتم اما او کوتاه نیامد: بلند شو خالهبرای گفیر

یِن دهن لقت واسه ت آش پخته ... بخور گلوت نرم شه  شت 
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 ...با این صدا گوشمون رو نخرایسی 

 ایک دست از رسم بردار برو پرستاری خواهرت که تو _

 .بیمارستانه رو بکن

ین گفت؟ _  اینم شت 

ین هیچر نگفت _  !نه خت  همه چیو خوم فهمیدم شت 

 جووون! چه خانواده ای، چه هوای همو دارین. خوش به _

 !حالتون خدایا برسون از این خواهر زاده ها

ردیم از یی 
 ناگهان صدایش خش دار و پرحرست شد: مر

 ...کیس خدا؛ یکیو بفرست اینطور واسه م سینه ستر کنه

 واسه ت جون یم دادم اگر یه جو معرفت داشتر ... قرار _

 کنیمبود دیگه بعد از 
ی

 !این درست زندگ

 درست _
ی

؟زندگ  تو واسه چند نفر یم خوای جون بدی دلتی

 اینه که من بشم تماشاجر خوشبختر شما؟ نه خت  ایک این

 نیست آویزون تو و ننه
ی

 خانوادگ
ی

 کاره نیست مزاحم زندگ

 ...و خاله ت نیم شم

 ... تو همیشه خودتو از ما جدا کردی _

 ... چون جدام _

 از کرد و گفت: باز جر یم گید شما دوتا؟ ایکمهری در را ب

 ...جان یم بیتز که حالش خوب نیست

 ... چشمهای ایک پر اشک بود: آره حال بچه ت خوب نیست

 خاله ی بچه ت بهش گفته که من دارم باز انگل بازی در

 قشنگ مادرش خراب بشه
ی

 ... ! میارم . بچه ترسیده زندگ
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 ... باید باور کتز که _

ز دستهایش   را توی هوا تکان داد و با فریاد گفت: ولم کنی 

 ...من نیم خوام باور کنم هر جر باید بفهمم رو فهمیدم

 صدای زنگ خانه برای چند ثانیه همه مان را در همان

 حایل که بودیم نگه داشت نشستم زانوهایم را توی بغل

 گرفتم و گفتم: ایک بخدا اگر تمام نکتز این ماجرای

 ی دست خودم یم دم که تا آخر عمرمسخره رو یه کار 

... اونوقت یم فهیم محبوبه بچه ی کیه؟  پشیمویز بکیسی

 ... یم فهیم گ منو بزرگ کرده و گ

ین نفس زنان با صدایی خفه گفت: بچه ها سهرابه  ...شت 

 ...ساکت... سهرابه

 ایک دستهایش را باز کرد روی پاهایش کوبید و گفت: این

 ! وقت شب

وناومده دیدن م _  .. حبوب زشته خب؛ بیایید بت 

 یی تاب دستر توی موهایم کشیدم. من هم با ایک موافق

 بودم وقت آمدنش نبود ... باید آن شب هر طور بود سنگ

 هایم را با ایک وا یم کندم و حرفهایم را یم زدم. باید نشان

 یم دادم آن اضطراب تنهایی که همه وجودش را گرفته

 زدیم حرفهایی درست ودرک یم کنم وبعد حرف یم 

، سهراب یی وقت آمده بود تا به ایک ثابت شود نیم  حسایی

 ... توانم برای چند نفر جان بدهم

ز  ین رفتند کیم نگاهم کرد بعد از روی مت   مهری و شت 
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 آرایش دستمال مرطویی برداشت توی صورتم کشید و

 گفت: چرا یی ختی میاد این؟

 ...که فریاد یم کشیدانگار همان ایک چند دقیقه پیش نبود  

 ...با بغض گفتم: من و تو نیم تونیم جدا باشیم ایک

 تو باید تهش _
ی

 تو بایدبری سمت زندگیت و زندگ

 ... خوشبختر باشه این به رسنوشت من نیم خوره

ز رفت اینبار  چشمهایش را به باال گرداند. دوباره به سوی مت 

 بود شانه را برداشت با عجله ایی که فقط توی دستهایش

 کردن رو یاد
ی

 روی موهایم کشید وگفت: تو با سهراب زندگ

 کردن رو بلد
ی

ی حتر اگر زنده نمونه خوب زندگ  یم گت 

 مییسی ... بعد از سهراب ممکنه بیافتر ... ممکنه کم بیاری،

 یم کتز 
ی

 ...اما یه مدت بعدش که رو پا شدی قشنگ زندگ

ه _  ...سهراب نیم مت 

 بش لرزید دو طرف صورتم رافقط رستکان داد و گوشه ی ل

 گرفت نوک انگشتهای شستش را روی ابروهایم کشید در

 حایل که آنها را باال یم کشید گفت: خوبه فکرمیکنه پف

 ... چشمات از مریضیه

 دستهایش یخ بود انگشتهایش را گرفتم و گفتم: کیه این

 آدم؟

 .آدم مهیم نیست بعد حرف یم زنیم _

 بندی که به تن داشتم نگاه پتو را کیم کنار زد به تاپ

 ... انداخت و گفت: هیچ وقت آدم نمییسی 
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ی را به طرفم  در کمد را باز کرد بلوز یقه بسته ی خاکستر

 گرفت و گفت: زود باش تا قیامت نیم تونن پرسه رو

ز اون دوتا  !رسگرم کیز

به ز کشیدنش چند ضز  بلوز را به تن کردم و همزمان با پایی 

 . فرمائیددر خورد ... ایک گفت: ب

 در باز شد و قبل از سهراب عطر گلهای مارتا توی مشامم

 .پیچید

 صدای سالمش را که شنیدم انگار تازه به یاد ظاهرم افتادم

 اش کرده بود
ی

 و همه کارهایی که ایک با وجود آشفتیک

ان  برایم معنا گرفت. سالمش را جواب دادم و ایک به جتی

 ...آقا خوش آمدیدلحن یی حال من با مهربایز گفت: سالم 

ز   دستش را به سوی صندیل کشید سهراب روی صندیل مت 

 تحریرم نشست و با نگاه کنجکاو و لبخندی محو اتاقم را

 واریس کرد. روی عکس چهار نفره مان کیم مکث کرد و

 گفت: بهتر شدی؟

 . خوبم _

 ایک گفت : نه؛ حداقل ده روز مرخض با حقوق الزم داره

 ...خوب بشه

 را به دندان گرفتم اما سهراب با لبخندی پررنگگوشه لبم 

 نشان داد با این شوجز های ایک بیگانه نیست. رستکان داد

 .و گفت: اینجوری باید کارمو تعطیل کنم

 .عجوالنه گفتم: نه دیگه تا فردا بهتر میشم
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ز که  ! ایک گفت: یه منیسی دیگه داشتی 

 ...کلینیک که رو رواله!ویل خب _

 ز آن برای پیدا کردن جمله ای تالشایک نگذاشت بیش ا

 .کندبا لبخندی مهربان گفت: بهتر میشه میادشوجز کردم

 خب با اجازه تون من تازه رسیدم لباسم رو عوض کنم

؟  بیام... میشه یه کم رو اخالق دختر ما کار کنید دکتر

 سهراب نگاهم کرد و مهربان گفت:ایشون استاد اخالق

 !ماست

ون رفت. وایک با ابروهایی باال ر   فته خندیدو از اتاق بت 

 سهراب به محض خروجش گفت: چرا گریه کردی؟

 !گریه نکردم _

 خاله ایک چرا گفت: اخالق نداری؟ _

 وا سهراب؟ _

 بذاریم بعد در موردش حرف بزنیم؟ _

ی نیست که _ ز  ... آخه چت 

ی نیست یاد همه _ ز  چت 
ی

ز مییک  وقتر اینقدر مطمی 

 من یه کاری کردی ووقتهایی یم افتم که بدون هما
ی

 هنیک

... 

 من هیچ کاری نکردم از دیروز اینجام رو تختم، خاله ایک _

 !بخاطر داروها غر یم زنه

 آها پس خانم کوچولو داروشو نخورده؟ _

 ..خوردم _
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 رسد و بدرنگ شده بود
ی

 به لیوان جوشانده که براثر ماندگ

 .نگایه انداخت و گفت: یم بینم

 تهاجیم شدی؟هوفز کشیدم و گفتم: چرا 

ز به ز یم گفت قبل رفیر  به لحنم خندید و گفت: نازنی 

 !استخر حالت بد بود

ز رو دیدی؟ _  تو نازنی 

 به حالت مشکوکم بلند تر از قبل خندیدو گفت: بماند! چرا

 !نگفتر که حالت بد بوده و رفتر استخر

ز رو دیدی؟ _  تو کجا نازنی 

_  
ی

 ! جای همیشیک

 وچیک که توی بغلشیطنت نگاهش عیان بود. متکا ک

 گرفته بودم را به سویش پرت کردم و گفتم: دکتر مملکت

ز با تو قرار  نباید اینقدر یی مزه و لوس باشه! گ گفته نازنی 

 یم ذاره؟

سه  !خنده اش را فرو داد و گفت: زنگ زده بود حالت رو بتر

 چرا به خودم نزد؟ _

 چون گوشیتو چند ساعته که جواب نیم دی و اصال هم _

 نیم کتز ممکنه کیس نگران بشه ! اینطوره که آدمفکر 

 !ناچار میشه بیاد مزاحم خانواده ت بشه

 .مزاحم نیستر  _

ین با ظرف میوه داخل آمد با ذوق نگایه به هر دومان  شت 

ز تحریر گذاشت و رفت. سهراب  کرد میوه ها را روی مت 
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ز خواست بیاد پیشت گفتم که حالت خوب  گفت: نازنی 

 ذاره واسه یه وقت دیگه! اگر بهت زنگ زدنیست و خوایی ب

 !حواست باشه

 :دستهایش را روی زانو گذاشت و در حال بلند شدن گفت

 .زود خوب شو

 !فردا میام _

 نیم خواد بیای، تا وقتر حالت خوب نشده ... ویل سیع _

 !کن زود خوب بیسی انگار کلینیک خالیه

 لبخند زدم و گفتم: بخاطر نبون من؟

 ین جلمه سخت ترین کار دنیا بود برایش! یکانگار تائید ا

 !تای ابرویش را باال داد و گفت: آره بخاطر تو

 خنده ام پررنگ تر شد و او یی هیچ حرف دیگری رفت و

ی بود که یم ز  صدای خداحافظز اش با بقیه آخرین چت 

 .شنیدم

********** 

 بیماری ام هنوز کامال خوب نشده بود. اما بهتر بودم و یم

ین و ایک مخالف بودند خواستم  .به کار برگردم. مامان شت 

 حتر سهراب هم با این که تا چند روز پیش یی قرار یم

 پرسید: بهتر شدی حاال به نویع مخالفتش را با برگشتنم

،  اعالم یم کرد و بهانه های مختلف یم آورد. خانه نشیتز

 قهر با ایک، رفتار مهری که چند روزی بود به دیدار فرجام

ین یک طرف و نیم  شت 
 رفت و اضطراب های تمام نشدیز
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 آمیخته به دلشوره ی خودم برای دیدار سهراب هم
ی

 دلتنیک

 . یک طرف

ز به کلینیک شدم . به  باالخره صبح روز ششم آماده ی رفیر

ی نگفته بودم و هیجانم مثل روزهای اول ز  سهراب چت 

 رفتنم به کلینیک بود. مارتا دسته ای نرگس به دستم داد و

 گفت: این نرگس های زرد گل شانس توست، زنده یم

 یم بخیسی ... به تو امید یم
ی

 شوی با نرگس ها و زندگ

 همیشه لحظه هایی خوب برای آنهایی که
ی

 دهم که زندگ

 .به معجزه ی گلها ایمان دارند کنار یم گذارد

 برای خاچیک از پشت شیشه دست تکان دادم و قدم های

 . معجزه ی نرگس ها را ببینم بلند تری برداشتم تا زودتر 

ز   ساعتر بعد جلوی در کلینیک بودم سمیع زاده برای اولی 

 بار با دیدن گلهایم گفت: من یه شاخه از این نرگس ها

 .رویم خوام محبوبه همه ش نیم تونه سهم دکتر باشه

 با خنده شاخه ای جدا کردم و همان وقت که به دست

 ه ای معنا دار سالمسمیع زاده یم دادم بدییع آمد با خند

 .کرد و تند گذشت

 سمیع زاده انگار تا ته مغز بدییع رسوخ کرده باشد لب گزید

 ...و گفت: ببخشید

 شانه باال انداختم و گفتم: چرا؟

 .او هم شانه باال انداخت و خندید

م نشسته بود ز  داخل سالن رفتم و با دیدن امیتز که پشت مت 
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ز وا رفتم گلها توی  دستم واژگون شد و و سهراب کنار مت 

ه نگاهشان کردم. در ان لحظات کند و  خت 
 برای لحظایر

 کشنده هیچ فکر مثبت یا منقز به رسم راه پیدا نیم کرد

 فقط و فقط دیدن انها در آن حایل که فکرمیکردم

 . مخصوص خوِد خود من است شوکه ام کرده بود

ی که همیشه در اختیار من بود با  سهراب داشت روی دفتر

 کار خط یم کشید. نیم رخش جدی بود دست چپش راخود 

ز عمود کرده و سایه اش روی صورت امیتز افتاده  روی مت 

 بود که با تمام حواسش به دستهای او نگاه یم کرد و

 رستکان یم داد. رسفه ام از خارش گلو بود. سهراب

 برگشت، کیم نگاهم کرد بعد لبخندی از یک جای دنیا

 یش نشاند. لبخندی که گنگقرض گرفت اورد روی لبها

 ... بودو با بهت چهره اش همخوایز نداشت

 :امیتز از او عادی تر بود با لبخند نگاهم کرد و گفت

 !خوشامدی

 ... لبخند کچی به رویش زدم و آهسته گفتم: سالم

انداخت و گفت: فردا انجامش  سهراب خودکار را روی دفتر

 !بدید

 چه کاری رو؟یک تای ابرویم را باال دادم وگفتم: 

 مهم نیست یه مسئله ی کاری بود... بهتر شدی؟ _

 االن خوبم! شما بیمار دارید؟ _

 ...نگایه به ساعت انداخت و گفت: نه
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 به سوی اتاقش رفت من هم به همان طرف رفتم. از جلوی

ز خودم ز امیتز که رد یم شدم گفت: من یم رم پشت مت   مت 

 . مهم نیست_ .

ز داخل اتاق رفتم. سهراب ک  تش را در آورده و پشت مت 

ز گذاشتم و گفتم  :نشسته بود. دسته گل را مقابلش روی مت 

 .خوشم نمیاد مدام جابه جا بشم

 !لبخندی زد گلها را برداشت و گفت: قرار نیست بیسی 

؟ _  جر میگفتر باامیتز

 لبخندش اینبار رنگ دیگری گرفت گلها را به بیتز اش

ون؟  نزدیک کرد و گفت: بریم بت 

 انم چرا در آن دقایق تصویر ترنم آنقدر جلوینیم د

 چشمهایم یم آمد و یم رفت ... روزهایی که مدام اطراف

 سهراب بودم و ترنم رس یم رسید! پوست لبم را جویدم و

 .گفتم: فرفر نداره کجا، احساس یم کنم باید حرف بزنیم

 !قطعا باید حرف بزنیم اما نه وقتر اینطور عصبایز هستر  _

 چه ساعتر بیمار داری؟نیستم.  _

 ...دیگه ندارم هیچ وقت _

 همه خیالهایم پرکشید با شانه هایی افتاده گفتم: چیکار

 !کردی باز سهراب

 با این وضعیتر که دارم نیم تونم به مردم راهکار درست _

 ...بدم

ز تو خونه؟ _ ی درست یم شه با نشسیر ز  فکرکردی چت 
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 م بیشتر از اینتو خونه نیم شینم میام اینجا! چون مادر  _

 .که هست نگران میشه اگر بفهمه کار رو تعطیل کردم

ز یک هفته پیش گفتر که زود بیام رسکار، جر  _  تو همی 

 شد؟

 .وسط هفته دیدم دیگه نیم تونم _

 !سهراب اینقدر خونرسد و یی خیال نباش _

 خنده اش حالم را از آیز که بود بدتر یم کرد دستهایم را

دم و    گفتم: نیم تویز به این راحتر جاروی زانوها فرسی

 .بزیز ... من یم رم با فرامرز حرف یم زنم

 حتر فکرشم نکن خب؟ _

 ...چرا ؟ پس چرا نزدیک شدیم بهش _

 ...نیم دونم _

، به منم بگو جر تو رست یم گذره حق دارم _  یم دویز

 کردیم این همه بازی کردیم
ی

 بدونم ... این همه دوندگ

 یاد یه آزمایش بده ببینیم یم تونهبرای این که فرامرز ب

 
ی

 کمک کنه یا نه ... امروز تو نشستر جلوی من و یم گ

ز   فکرشم نکنم؟ اگر فکرشو نکنم چرا این همه دنبال نازنی 

ی؟  بودیم؟ چرا هنوز داری با فرامرز ارتباط یم گت 

 ...محبوبه _

 محبوبه جر ؟ چرا نیم ذاری به یه نتیجه برسیم از این _

 ... هه؟ چرا اینقدرخودخوایهتالش چند ما

 .قول دادیم به آخر که رسیدیم تمامش کنیم _
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 هنوز به آخر نرسیدیم. هنوز نفس یم کیسی هنوز رسپایی  _

 ...هنوز راه یم ری ...

 ...گریه نکن خواهش یم کنم_

 تمنای صدایش آنقدر پیدا بود که یی اختیار دست بردم

 باشه... یه دلیلاشکهایم را از روی صورتم برداشتم و گفتم: 

 !قانع کننده بیار برای این که به فرامرز نگیم

 دوباره از دستش یم دم و راستش ... خب قبل از این _

 ماجرا هیچ حیس بهش نداشتم، حتر خیال نیم کردم یه

 برادر بتونه اینقدر مهم باشه... همخون بود که بود، باالخره

 چه کهیه جای این شهر داره زندگیشو یم کنه و به من 

 خوبه یا بد... همینقدر یی تفاوت ! اما حاال ... صدام که یم

 کنه ... محبوب دلم یم لرزه وقتر صدام یم کنه! و فکر

 میکنم همه این سالها به اندازه چند بار صدا کردن

ز حرفاش یم گه داداش... این داداش  نداشتمش؟گایه بی 

 کن کهرو به خیلیا یم گه اما وقتر به من یم گه ... باور  

 ...لحن صداش یه جور دیگه ست محبوب

 چشمهایش پر از اشک شد بلند شدم مقابلش ایستادم و

 گفتم: وقتر هنوز نمیشناسه و اینقدر بهت حس داره چطور

 فکرمیکتز ممکنه کمک نکنه؟

 چون حاال هنوز نیم دونه من همون سهرابم ... که تازه _

 !این دروغ بزرگ هم به گناهم اضافه شده

 اشتباه کردم؟ همه نقشه های من بود ... بد کردم منمن  _
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... 

 شاید اشتباه بود اما راه دیگه ای هم به ذهنم نیم رسید _

ز   تا اینقدر قشنگ کنارش باشم... حاال نیم تونم با گفیر

 ... حقیقت اینو خراب کنم... بذار تا آخرش با هم باشیم

 ...فکرکن این یه فرصت بود

 پس درمانت جر ؟ _

 ان واسه این نوروز خییل تدارک دیده! با سیما برنامهمام _

ی یم شم واسه شییم ... بعدش یم رم بستر ز  ها ریخیر

 ...درمایز 

 ..تا اونوقت _

 !دیر نیست، همش یک ماه فعال با دارو خوبه _

 ... سهراب _

د آهسته گفت: یم مونه تو  !ناله ام چهره اش را در هم فرسی

 ...دوتا کار برات در نظر گرفتم

 ...من کار نیم خوام _

 ...اینجا امن نیست _

 به زحمت خنده ای روی لب آورد و گفت: بدییع آمارتو یم

ل کردم که تو عالم همکاری یه  گرفت خییل خودمو کنتر

ی بهش نگم ز  ...چت 

 !به خنده ی دردمندش خندیدم و گفتم: منو چه به بدییع

 وروزبه هرحال نیم خوام وقتر نیستم اینجا بایسی ... تا ن _

 ...هر دو هستیم بعد هر دو یم ریم



 

660 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 ... سهراب _

 !باید بری محبوبه! باید تمامش کتز خب؟ دیگه آخراشه _

 ...شاید خوب شدی _

 .اگر شدم میام دوباره با هم بریم گردیم _

 انگار آخرین باره همدیگه رو یم بینیم _
ی

 .یه جوری یم گ

 !هست و بذار روز خویی باشه _

 ...م اینطور بگذرهنیست من نیم ذار  _

 .یم دویز از مرگ یم ترسیدم اما دلیلش برام واضح نبود _

 االن تو و فرامرز به یه اندازه سهم دارید تو ترسم از نبودن

 !تو این دنیا

 !سهراب _

ون؟ _  بریم بت 

 !من بازم یم ام نیم ذارم تنها بایسی  _

 . تنها نیستم _

 است منتوی آینه دستر توی موهایش کشید انگار یم خو 

 چند تار مویی که روی انگشتهایش یم ریزد را ببینم سیع

وع کرده بود را  کردم شجاع باشم و تا آخر نماییسی که رسی

 ببینم ... یم دانستم بعضز داروهایش به ضعف و ریزش

 مویش دامن یم زنند برایم تعجب آور نبود. دندان هایم را

دم و اجازه ندادم از چشمهایم بخواند که  در دلم به هم فرسی

 چه یم گذرد برای موهای پرپشت و سیایه که هر چه جلو

ی تغیت  
 تر یم رویم کمتر یم شوند و رنگشان به خاکستر
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 .یم کند

 ...صدایم را صاف کردم و گفتم: بریم

ون رفتیم تا به خیال او  شانه به شانه ی هم از کلینیک بت 

 آخرین روز با هم بودنمان باشد و من به هیچ وجه زیر بار

ز خیایل نیم رفتم نیم خواستم بپذیرم این آخر تالش  چنی 

وع کرده ایم. وقتر توی کافز شاپ  چند ماهه ایست که رسی

 مقابلش نشستم دستش را زیر چانه زد و نگاهم کرد. با خنده

ی که تا چند ماه پیش ایده آلم بود  گفت: اصال شبیه دختر

 ! نیستر 

 .یم دونم _

ین   _  گزینه واسه م یه دختر همیشه فکر یم کردم مناسبتر

 !همسن و سال خودمه

 که موهاش طالیی باشه و چشماش آیی و خییل دلتی  _

 ...باشه

 خندید و گفت: که رزیم کار نباشه و چشماش هم اینقدر

 .همرنگ چشمای من نباشه

 ! تحصیل کرده و اروپا رفته باشه _

 رسش به کار خودش باشه و اهل فداکاری و از _

 هم نباش
ی

 ه مثل یه آدم عادی وامروزی! باخودگذشتیک

 ...دیکتاتوِر درون من راه نیاد

 !خنده ی کوتایه کردم و گفتم: پس بدجور رست کاله رفته

 !رستکان داد و گفت: تا گردن
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؟ _  پس میشه یه کاری برام بکتز

 ... محبوبه! اینطور مظلوم تو چشمام زل نزن و اینو بخواه _

 ن نیم تونم آرومتمن نیم تونم بهت نه بگم... گریه نک

 ... کنم

 دیگه چکار نکنم چون تو جلوی خودتو گرفتر و نیم _

؟ اگر امروزاین دختر بخواد دیگه ؟ به منم فکر میکتز  تویز

؟ اگر بخواد به  مظلوم نباشه و تن به دیکتاتوری تو نده جر

؟ اگر حق طبیعیش  کنه جر
ی

 خواست و میل خودش زندگ

 رو بخواد؟

 حق طبییع تو چیه؟ _

م واسه خودم و تو هم در مورد احساستت _  صمیم بگت 

 .باهام روراست بایسی 

ز زد و گفت: سیاست  کوتاه روی مت 
بایر  با انگشتهایش ضز

 .بازی نداشتیم

 شانه باال انداختم و گفتم: به هرحال امروز آخرین روزیه که

 با هم هستیم مگه نه؟

 رستکان داد نگاهش را از چشمهایم گرفت به جایی دوخت

 !ت: هستو گف

 پس سواالمو جواب بده و بعد هر گ بره دنبال کار و _

 خودش
ی

 ...زندگ

 انگار از این حرفم جا خورده بود باشه ی یی جایز گفت و

 . منتظر نگاهم کردم
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 هنوز ترنم رو دوست داری؟ گفتر نامزدیتون به هم _

 نخورده اگر برگرده هنوز تو زندگیت جایی داره؟

 به زمانکیم فکرکرد و گفت: نیم 
ی

 دونم . بستیک

ایظ که داریم  !برگشتنش داره و رسی

ی مهمتر از یه همبازی تو نقیسی  _ ز  من هیچ وقت برات چت 

 که واسه داداشت بازی یم کتز بودم؟

ه شد دسته اش را گرفت و  اینبار به فنجان مقابلش خت 

 بلندش کرد چنگال را برداشتم تکه از کیک شکالیر را

 ز این که فنجان را به لبشروی چنگال گرفتم و قبل ا

 برساند آن را به سوی دهانش بردم کیک را با لبهایش

 گرفت و در ادامه ی سوالم گفتم: برای اخرین باز با من

 .صادق باش

ی فراتر از ز  جرعه ای از نوشیدیز اش را نوشید و گفت: چت 

 
ی

ایی که خودت فکرمیکتز شدی ... مثل یه جنیک
ز  همه چت 

 مغزم ... نه یم تونم نگهت دارم وکه افتادی میون قلبم و 

 !نه یم تونم از دستت بدم

 پس دوستم داری؟ _

ز گذاشت و گفت: بازیت سخته تمامش  فنجان را روی مت 

 کنیم؟

 خوبیش اینه که آخرین بازیه! دوستم داری؟ _

! آدم نیم _  گلخونه ی مارتایی
 تو مثل گلهای رز صوریر

 ! تونه دوستت نداشته باشه
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 !ی دیگه نیم گم فقط تودر مورد ادما _

 ...هوفز کشید و گفت: دوستت دارم

 چشمهایش زل زدم و گفتم: این
ی

 با لبخند به کالفیک

م که هنوز یه که تا حاال شنیدم! من یه دختر ز ین چت 
 قشنگتر

 بیست سالم نشده ویل هنوز تو همه زندگیم قلبم پر از یه

 حس خوب نشده ! اونقدری دوستم داری که بقیه زندگیتو

 به من؟ بدی

؟
ی

 کیم متعجب نگاهم کرد و گفت: جر داری یم گ

ی، یم _  تو گفتر که تمامه همه جر و داری یم مت 

 خوای بری بشیتز گوشه دفتر و فقط منتظر روزش بایسی 

ی هستم که نشون دادم اونقدری عاقل نیستم که  منم دختر

 انتخاب های خویی داشته باشم پس روزهای بافر مونده ی

 به من ! اونجوری باش که منو به آرزوهامزندگیت رو بده 

 !برسونه

 !معقول نیست _

 یم خوام یه مرد واقیع تو زندگیم باشه! اینو همیشه _

یس  خواستم مربوط به االن نیست شاید اگر از خاله ایک بتر

 بهت بگه! یه مرد که جرات داشته باشم باهاش عاشقانه

 !رفتار کنم و بدونم جواب یم ده به محبتم

 وقت کیس نبود؟ هیچ _

 یم خواستم باشه تالش کردم اما موفق نبودم ... یا _
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 ...آدمای درستر نبودن یا

 یعتز جز پوریا کیس بود؟ _

 نه ... خب یه نفر بود که تو بوستان نزدیک خونه یم _

 آنچنایز نداشتیم اون یم اومد بیشتر  دیدمش ویل ارتباط

 یم گفت به قول ایک شده بودم عشقش در مورد 

 !شاور خانواده براشم

 .ابرویی باال داد و گفت: من هم مورد مناستی نیستم

 !االن گفتر که دوستم داری _

؟ _  و تو فکر کردی یم تویز از این سواستفاده کتز

_  
ی

ی نخوام ! فقط چندماه زندگ ز بیشتر  قول یم دم چت 

ی که دلم بهش گرم باشه و در آینده حس ز  عاشقانه! چت 

 و تو خیابون وقتر آدما رو یم بینم نکنم هیچر نبودم برات

 .از ته دل یم خندن حرست نخورم

 محبوبه _
ی

 !تو جر یم خوای بیک

 حرفامو زدم حاال اگر برات مهمه اگر یه ذره بیشتر از _

 نقیسی که بازی کردیم ارزش دارم تو هم کمک کن به من

ز یه حال بهتر   .واسه داشیر

ایظ نیستم که بتونم _  .. متاسفم من تو رسی

 .نقش بازی کن _

 کالفه رسش را میان دستهایش گرفت و گفت: این دیدار

 !آخرمونه

 !اگر واقعا دوستم داشته بایسی تو هم نیم خوای باشه _
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 قول یم دم بعد از این که دیگه هیچ امیدی نبود مثل یه

 .آدم عادی به زندگیم برسم

رسبلند کرد چشمهایش به خون نشسته بود آهسته گفت: 

 ت دارماونقدری دوست

 !که نیم تونم خودخواه باشم

 بخاطر من ... یم بیتز که گریه نیم کنم، یعتز  _

سیدم؛ یم دونم که تو داری  احساسایر نشدم و حتر نتر

 خودداری
ی

! از عالقه ت نیم گ  برای من فداکاری یم کتز

 یم کتز فکر میکتز داری ازم حمایت یم کتز اما

 !برعکسه

 ه بخار رویش محو شده بودبا ابرو به لیوان شکالت داغم ک

 . اشاره کردو گفت: بخور بریم

 لیوان را برداشتم و با امیدواری نوشیدم .حتما حرفهایم تاثت  

 یم گذاشت. حتما سهراب متوجه یم شد من هم به اندازه

ز   ی او به این ارتباط نیاز دارم و حتما یم فهمید که نیاز چت 

 باب غروری کهبدی نیست ... نیاز انسان را کامل یم کند ح

 دور هر آدم کشیده شده را یم ترکاند و آدم یم تواند القل

ی که ز  با یک نفر توی دنیا خودش باشد دقیقا همان چت 

 !برایش آفریده شده

********* 

 

ین رساسیمه در اتاق را باز کرد و میان هق هق یی   شت 
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 !اشکش گفت: فرجام اینجاست محبوب

 روز یی سهراب ماندنم بو 
ز  د... بعد از ان روز کهاین سومی 

 در کافز شاپ قرار داشتیم دیگر ندیده بودمش حتر 

 برخالف قویل که داده بود به کلینیک هم نیامد. حواسم

ین  ضعیف شده بودند و نیم توانستم روی حرفهای شت 

 تمرکز کنم نیم توانستم کلمایر که بریده بریده بیان یم

 گرفت و چند بار  کند را به هم ربط بدهم ... وقتر شانه ام را 

 تکانم داد گفتم: جر ؟

 !یم گم فرجام اینجاست یم خواد مهری رو ببینه _

_  
ی

 !خب چرا به مامان نیم گ

 !گفته نیم خواد ببیندش _

 !من آخر نفهمیدم مامان یم خواد چکار کنه _

 .یم خواد رهاش کنه! نیم خواد با فرجام بمونه _

 خودش گفت؟ _

 بال دلیلش، وای محبوب مهریآره االنم فرجام اومده دن _

 !با این کار یک بار دیگه خودشو یم کشه

ین که دیوانه وار  خسته از حرفهای مایوسانه ی شت 

 تکرارشان یم کرد بلند شدم و گفتم: اومد داخل فرجام؟

 نه درو بستم. فرار کردم نتونستم بمونم تو چشماش نگاه _

ینم که بهش یم گفتر آبچی   و کنم و بگم من همون شت 

ینم که ز تو نیستم. من همون شت 
 حاال الیق اون آبچی گفیر

 م مهری رو کشت و تو خونه ی اسمال بقالنامزد اشغال
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ینم که مهری رو اوردم اینجا و  چال کرد، من همون شت 

ین ییک بشه  ... خواستم مثل خودم هر روز شت 

ین؟ اههههه  شت 
ی

 !کالفه و مضطرب گفتم: چرا قصه یم گ

ون   رفتم در خانه را باز کردم فرجام هنوز همانجابا عجله بت 

 ایستاده بود رس به زیر مدتها بود ندیده بودمش درست از

 وقتر که با مادر ارتباط برقرار کرده بود نه او یم خواست

 مرا ببیند و نه من! اصال وقتر هم نداشتم همه ذهنم را

 سهراب درگت  کرده بود و حاال انگار یم فهمیدم چقدر

 .کرده ام با دور کردنش از خودماشتباه  

ین بود؟  لبخند زد و در جواب سالمم گفت: شت 

 بله _

 چرا رفت؟ _

 .یی رودرواییس گفتم: از شما خجالت یم کشه

 باتردید رستکان داد وگفت: اجازه هست؟

 . بفرمائید _

 . شاخه گل را به سویم گرفت گفتم: برای من که نیست

 .لبخند زد، گفتم: پس به خودش بدید

 . ببخشید رسزده اومدم _

 .خوش اومدید _

 داخل آمد و درهمان حال گفت: خونه ست؟

 . بله توی اتاقشه _

 من باید باهاش حرف بزنم، گفته بود، اما هر چه صتی  _
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ی نشدو این انتظار از انتظار قبل از پیدا کردنش  کردم ختی

 هر دو یی وفا
 !سخت تره . مادر و دختر

 !گرفتار شدملبخندی زدم و گفتم: من  

 .به وقتش درمورد اونم حرف یم زنیم _

 نشان یم داد خییل هم یی اطالع نیست... به مبل اشاره

 کردم و گفت: یه کم منتظر یم مونید تا صداش کنم؟ به

 که ایک چندجای مبل به سوی تابلویی  

 سال پیش روی دیوار آویخته بود رفت دستهایش را پشت

 ه شد توی دلم لعنتر بهکمرش قالب کرد و به تصویر خت  

 ایک فرستادم و به سوی اتاق رفتم مهری پتو را روی رسش

 کشیده بود و لرز شانه هایش حتر از روی پتو پیدا بود جلو

 رفتم پتو را کنار زده صورتش غرق اشک بود لبه ی پتو را از

ون کشید و گفت: تنهام بذار محبوبه  !میان انگشتهایم بت 

 !و تمام نیم کتز عزیزم چرا این عذاب ر  _

 نیم تونم بهش دروغ بگم نیم تونم یه عمر براش نقش _

بازی کنم این حقش نیست نیم تونم اینقدر خودخواه 

 !باشم

ز رو بهش _  اگر نیم تویز پنهان کتز پس بلند شو همه چت 

 باید اینم
ی

 بگو! اگر یم دویز حقش نیست بهش دروغ بیک

 هیچ بدویز حقش نیست بعد از این همه انتظار یی 

! اون دوستت داره و بخاطرت همه  توضیچ ردش کتز

 روزهای جوونیشو تو تنهایی گذروند. تو برعکس اویز که
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 خودت فکر میکتز ضعیف نیستر مامان! تو یه عمر براش

 روی هر وسوسه ای پا گذاشتر حتر به قیمت جون من

! خودتو دست کم نگت  ... تو  حاضز نشدی بهش نامردی  کتز

 پام اومدی تا جای درستر برم و اشتباه ایک به وقتش پا به

ین رو تکرار نکنم. پس اینطور خودت رو پنهان نکن  و شت 

 ... نیم تونم _

 دستم را توی صورت خیسش کشیدم وگفتم: سخته اما باید

 !بتویز 

 آیی و شلواری به همان
ز اهن جی   بلند شدم از توی کمد پت 

ز مامان... اگر  ون کشیدم و گفتم: بشی   خودت این رنگ بت 

 کار رو نکتز من مجبور یم شم انجامش بدم و شاید از

 !زبون من شنیدنش خییل بدتر باشه براش

 بلند کردن مهری که خودش مردد بود خییل هم کار سختر 

 نبود شلوار را پوشید و من همانطور که حرف یم زدم

اهن را برایش نگه داشتم تا بپوشد موهایش را همانطور  پت 

 اش رها کرد و من به سوی در رفتم و ساده روی شانه

 !گفتم: نگران نباش خوب پیش یم ره

 :فرجام با دیدنم نگاه از تابلو گرفت و لبخند زد آهسته گفتم

یه که احتماال تا امروز به شما ز  روح اون آسیب دیده تر از چت 

 نشون داده! خواهش یم کنم اگر خواستید ترکش کنید

 !جوری باشه که بدتر از این نشه

ی که با اشاره نشانش داده  فقط رس تکان داد و به مست 
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 . بودم رفت

ون آمد و گفت: رفت پیش مهری ین بت   !شت 

 خاله خواهش یم کنم یه کم صبور باش خب؟ _

 !بیچاره مهری _

 صدای چرخش کلید و همزمان با آن صدای ایک که یم

 گفت : یاهلل آقاتون اومد ملنگه بندو آب داد پول اوردم چه

 ...پویل

ین به طرفش  نگاه هر دومان را به آن سمت کشاند. شت 

د و گفت: خفه شو ایک  ... رفت دستش را روی دهانش فرسی

 ایک با چشمهایی گشاد به حال غت  عادی ما نگاه کرد

ز کشید. با تاسف نگاهش ین آهسته دستش را پایی   شت 

ی بگه ز  کردم و گفتم: فکر نکنم دیگه الزم باشه مامان چت 

 .ه چیو تو یه جمله گفتآقامون هم

 به سوی اتاقم راه افتادم هر دو دنبالم آمدند ایک مچ دستم

 را گرفت یم دانستم همه آن کارهایی که یم کند برای القا

ز بود و یم خواست  کردن حس بدش به ماست ایک غمگی 

 هر طور شده این را به ما بفهماندو ما خوب یم دانستیم

ز تر است بیشتر   یم خندد و حرفهایایک هر وقت غمگی 

 .نامربوط یم زند

 !مچم را از میان انگشتهایش کشیدم و گفتم: خسته ام ازت

 االن بحث مامانته، ببخشید خب؟ _

 یم دویز وقتر گفتر پول اوردم یاد جر افتادم؟ _
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؟ _  جر

 ... یه دزد که _

ز روی تخت به ران هایش کوبید و ین در حال نشسیر  شت 

 ن حال مهری رو نیم دونیمگفت: بس کنید شما دوتا.. اال

 بحث چیو یم کنید؟ایک مهری یم خواد همه جر رو بگه ،

 فرجام یم ره مگه نه؟

 . ایک آیه کشید و گفت: آره

 مهری دیوونه یم شه ؟ _

 .. آره _

ه ایک _ ه ، مهری یم مت   ... یم مت 

ه گفت: آره  .و ایک همانطور خت 

 گفتم: نه  عصتی از مرثیه ای که برای مادر رس داده بودند 

ه بسه دیگه شما هم چقدر  فرجام یم ره نه مهری یم مت 

 .بزرگش کردید

 روزی که سهراب هم تو رو گذاشت و رفت و تو هم _

 . مردی یم فهیم واسه مردن حتما نباید بذارنت تو گور

ز بار از ارتباط با ین که برای اولی   وحشت زده به صورت شت 

ز غت  عادی سهراب ناامیدم یم کرد نگاه کردم و یک  چت 

 توی صورتش دیدم که حتما همان ایک را ترسانده بود که

 آنطور پریشان شالش را روی صندیل انداخت و به موهایش

 .محکم چنگ زد

 توی ان دل آشوبه یی ربط ترین کار شاید پیام دادن به
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؟  سهراب بود اما مرا آرام کرد وقتر برایش نوشتم کجایی

 . ا حدی آرامم کردهمان یک کلمه و دیدن تصویرش ت

ون رفتم ین دوباره لب باز کرده بود که بلند شدم و بت   شت 

ز گذشته و حال در سفر  تحمل حرفهایش در توانم نبود بی 

 بود و آینده در نگاهش آنقدر سیاه شده بود که مرا هم یم

 ...ترساند

 کیم جلوی پنجره ایستادم که در اتاق مهری باز شد و

ون آمد هیچ نیا ی درفرجام بت  ز  زی به پرسیدن نبود چت 

 .چشمهای فرجام مرده بود شاید امید و شاید یک باور عمیق

 سیع یم کرد محکم باشد شانه هایش هنوز صاف بود اما

 من آن تا را یم دیدم و کویه روی شانه هایش که داشت

 توانش را میگرفت. یم خواست آرام باشد اما لبهایش یم

ز را گفته،لرزید و از همینها یم شد فهمید   مهری همه چت 

 :فرجام یی هیچ حرفز به راه افتاد دنبالش رفتم و گفتم

 ...ببخشید

 کوتاه نگاهم کرد و یی اینکه انتظار بخشش داشته باشم

 ... دوباره گفتم: ببخشید

 آرومم رو اینطور دچار _
ی

 کاش نیم اومدی! کاش زندگ

 !آشوب نیم کردی دختر 

 ده بودیم هم من هماشکهایم جاری شد او را از دست دا

ز   مادر، از دست دادن یاور هیچوقت تا این اندازه برایم سنگی 

 نبود که از دست دادن فرجام، یم خواستم حرف بزنم حرفز 
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ز نداشتم ی برای گفیر ز  که او را نگه دارد اما جز اشکهایم چت 

ین بگو تباهش کردی تو بیشتر   او به جای من گفت: به شت 

 ...از یاور

ین گنایه  _  .نداشتشت 

ون داد و گفت: شاید  ...نفس عمیقش را بت 

 نکرد. هیچوقت هیچ مردی مادرم هیچوقت بهت نامردی _

 رو به یاد ندارم که یی یاد تو
 رو نپذیرفت حتر ساعتر

 کرده باشه یی دفتر خاطراتت یی شعرا و حرفها و هر
ی

 زندگ

ی که مربوط به تو بود، حاال تو پیدا شدی و به این ز  چت 

 رها
ی

ه ،سادگ ه باور کن که یم مت  ؟ یم مت   ش یم کتز

 کنیم یم خوایم
ی

 نرو خواهش یم کنم ما یم خوایم زندگ

 آدم باشیم، بهم گفت نیام رساغت اما من اومدم من بابا یم

 ... خواستم بابایی مثل تو نه یاور

 ....آه عمیقر کشید و گفت: نباید دوباره یم دیدمش نباید

ز رفت خودم را  به او رساندم. گفتم: نذار تا  چند پله را پایی 

م که  آخر عمرم از این عذاب بمت 

 !چرا اومدم دنبالت به این هوا که برام پدری کتز 

 کیم در همان وضع، یی حالت ماند و من زمزمه کردم: منم

 مثل تو بودم اولش، حس یم کردم فریب خوردم احساس

 شده، اما بعد دردشون رو لمس کردم یم کردم بهم نامردی

ز تا بچهاون ز رو فروخیر ی که داشیر ز  ا به قول ایک تنها چت 

 ...شون رو نجات بدن
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 سکوت کرده بود و انگار انتظار یم کشید هر چه زودتر

 رهایش کنم رسم را برداشتم و او نگاه رسد و خایل اش که

 پشت شیشه ی عینکش انگار در حال جان دادن بود را از

 را با رسعتمن گرفت و راه بافر مانده تا آخرین پله 

ی پیمود و کیم بعد صدای بسته شدن در ساختمان  بیشتر

 توی رسم پیچید. با پاهایی یی رمق پله ها را باال رفتم در را

 بستم کیم به آن تکیه دادم زمان زیادی نگذشته بود که

ین توی خانه پیچید: مهری مرد... وای  صدای جیغ شت 

 .مهری مرد

 خوابهایش بعد از به سوی اتاق مادردویدم مثل ییک از 

 ساعتها گریه برای فرجام چشمهایش را بسته بود و آرام

 روی تخت دراز کشیده بود ... ایک دستپاچه سینه اش را یم

ین جیغ یم کشید و به صورت خودش یم د و شت   فرسی

 .کوبید

********** 

 هفتادوچهار

 گویسی را کیم باال گرفتم و پیامش را خواندم: قرار بود بری

 !گیت چه فرفر داره کجامدنبال زند 

 رسبلند کردم چشمهای پر اشکم را به صورت ایک که یی 

 توجه به رسدی هوا روی رسامیک های سفید و براق

ین که تکیه داده بود به  بیمارستان نشسته بود و رس شت 

 شانه اش را با یک دست نوازش یم کرد؛دوختم ... حالت
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 دوباره رس خمغریبانه شان قلبم را بیشتر به درد یم آورد 

 کردم روی گویسی یم دانستم برای جواب دادن به پیایم

 :که چندساعت پیش فرستاده دیر شده با این حال نوشتم

 .باشه یم رم دنبال زندگیم

؟ _  کجایی

 ...بیمارستان _

 چرا؟ _

ین توجه مردیم که در سالن  دوباره صدای گریه ی شت 

 صندیل فلزیبزرگ انتظار بودند را به ما جلب کرد. از روی 

 بلند شدم جلویش زانو زدم و گفتم: چرا اینطور یم کنید بلند

ز رسده  ...شید روی صندیل بشینید القل، زمی 

 ایک نگاه به خون نشسته اش را به چشمهایم دوخت و

 گفت: دیدی گفتم اینم یه مرده مثل بقیه! دیدی گفتم

 عشق فقط مال تو کتاباست؟ دیدی چطور بدبختمون

 ...طور مهری رو کشتر کردی؟ دیدی چ

ین در حال گریه رسش را تا روی پاهای  لبهایم لرزید. شت 

 ایک خم کرد و بعد صدایش خفه شد ایک دستش را روی

 موهای او که پریشان شده بودند کشید و گفت: این جماعِت 

 قاضز واسه شون فقط چهارچوب مهمه، خدا یم شن، باید

 ن دیگه یمنباید یم ذارن واسه مون، یم فهیم ... اال

 فهیم محبوبه؟ یا باز باید تو کوچه و خیابون از کنار مردایی 

ز جمعت کنیم؟ باید حتما به  که یم خوای برات پدری کیز
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ینشون بود این! از اون مدال بود که  چشمت یم دیدی؟ بهتر

 بیست سال پای عشق یه زن یم مونه ! اما تایک؟ تا وقتر 

 ه گل تو شیشهکه زنه مثل تصورات خودش باشه! عینهو ی

 .که اگر پر پر شد هم هنوز همون باشه که اون یم خواد

م  صدای زنگ تلفن باعث شد نگاه اشیک ام را از ایک بگت 

 و به اسم سهراب بدوزم ... نیم دانستم این که نگرانم شده

 بود خوب است یا بد. نیم دانستم باید از وضع مادرم درس

م و قصه ی سهراب را همانطور   ت بگت   که خودشعتی

 خواسته همانجا ناتمام بگذارم یا نه! نیم دانستم گوشم را

 بدهم به نصیحت ایک و چشمم را به سالتز که مادرم را

 برده بودند و راهم نیم دادند یا باز هم دنباله ی حرف دلم

م و چشم بسته سهراب را تمنا کنم... و هنوز در  را بگت 

 ! تکرار هر روز عاشق شوم، از نو عاشق

ایظ که بودیم، در آن لحظه که به جای مهریدر   ان رسی

 در حلقه ی تنهایی سه نفره شان نشسته بودم عشق ممنوع

 ترین خواسته ی ممکن برایم بود. و تماس یی امان سهراب

 نیم گذاشت روی ممنوعیتم تمرکز داشته باشم. پیامش

 بالفاصله بعد از قطع تماس آمد: چرا جواب نیم دی

؟محبوب! کدوم بیما  رستان؟ جر شده ؟ خویی

 یی وقت بود دلنگرایز هایش، یی وقت بود این چند جمله

ز   ی پر هیجان که اضطرابش را نمایش یم داد. حتر همی 

 دیروز اگر اتفاق یم افتاد یم توانست دنیا را زیرو رو کند
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 برایم اما دیر بود... پیام بعد بالفاصله رسید: دارم یم رم

 !خونه تون

 کلمات بود که اینبار گویسی ایک توی  هنوز چشمهایم به

 :جیبش لرزید کیم بعد گویسی را به طرفم گرفت و گفت

 !سهرابه

 لبهایم لرزید، چرا قصد کرده بود دیوانه ام کند؟ رس عقب

 دادم یعتز که جواب نیم دهم ایک گفت: وقتش نیست

 ...االن، جوابشو بده

 گویسی را گرفته بودم که تماس قطع شد و اینبار به گویسی 

ایک پیام داد: سالم خوبید؟ لطفا جواب بدید، محبوبه 

 خوبه؟

 دست خودم نبود که دلم برای دلشوره ای که بعد از همه

 !پنهان کاریها اینطور یی پروا به نمایش یم گذاشت رفت

 گویسی را به سوی ایک گرفتم و او پیام دوم را خواند: خاله

 .لطفا آدرس بیمارستان رو بفرستید

هایی تایپ کرد و دوباره گویسی را تویایک تند تند 
ز  چت 

 جیبش گذاشت. بلند شدم تا نزدیک راهرویی که ساعتر 

ی نرسانده بود  پیش مامان را برده بودند و هنوز کیس ختی

 رفتم و دوباره برگشتم به همه باجه های بیمارستان نگاه

م  ... کردم نیم دانستم باید کجا رساغ مهری را بگت 

 که هیچ کدام خوب نبودند قدم زدم وکالفه میان آدمهایی  

 فکر کردم حرفهای ایک به تلخ ترین شکل ممکن به
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حقیقت پیوسته اند. مردی که لجوجانه دنبالش رفته بودم 

 تا

 مادرم را بسازد باعث سکته ی قلتی اش شده بود
ی

 ...زندگ

 آن یک لحظه ایستادن قلب، آن مرگ کوتاه که هنوز هم

 ...  گردد یانه تقصت  من بودمعلوم نبود مهری از آن بریم

 اش را یم کرد با همه دردهای ریز و درشتش
ی

 داشت زندگ

 و احساس گناهش ... دوست
ی

 اش با درماندگ
ی

 با افرسدگ

 داشتم فرجام را هم تصور کنم اما هیچ تصوری از مردی که

 زیز را رها یم کند و یم رود تا به قول ایک به چهارچوب

 نمیتوانستم بفهمم حاال شاد وهایش پابند باشد نداشتم. 

 راضز است که از تعهدی بیست ساله آزاد شده یا مثل

 مهری یک گوشه ی دنیا افتاده ... نه به این ییک نیم

 خواستم فکر کنم به این که فرجام هم مثل مهری قلبش

 نامنظم زده باشد آنقدر که با مرگ چند تپش فاصله اش

ای  ط به تنهایی او درمانده باشد ! نیم خواستم توی آن رسی

 این شهر هم فکر کنم! واصال آدمها وقتر قلبشان یم ایستد

 که امیدهایشان یک جا ته بکشد فرجام که دلییل برای

 ناامیدی نداشت کافز بود بریم گشت و مهری را بخاطر

 .گناه نکرده اش یم بخشید

ز  ین که مثل یک تابلوی غمگی   دوباره نزدییک ایک و شت 

 جلب یم کردند ایستادم صندیل خایل توجه هر عابری را 

 نبود تکیه دادم به دیوار و چشمهایم را بستم واینبار فکر
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 کردم نکند مهری را از دست بدهم! توی همان دل زدن

 هایم از این فکر بد بود که گرمای آشنای نفس هایی روی

 صورتم باعث شد چشم باز کنم سهراب خم شده بود و با

 به صورتم لبهایش خشکیده چشمهای نگران زل زده بود 

ه با دیدنش بغضم دوباره آب شد و  بود و پوستش کیم تت 

 اشکها روی گونه جاری شدند! دست کشید اشکهایم را

 برداشت و گفت: دیوونه شدم تا برسم! چرا به گوشیت نگاه

 ... نکردی ... فکر کردم ... فکر کردم واسه تو

 ...مامانم سهراب _

 کردم یم شود به درد مهری وفادار  چه دیوانه بودم که خیال

 !ماند و سهراب را به جرم هم جنس بودن با فرجام نخواست

 چه نادان بودم که خیال یم کردم یم توانم بدون او دوام

 بیاورم .... گریه هایم که تا آن لحظه یی صدا بود به هق

 هقر پر درد تبدیل شد دستش را پشت رسم برد و مرا به

 چ مقاومتر رسم را روی سینه اشسوی خود کشید یی هی

 ...گذاشتم نالیدم: خییل درد کشید

 حرکت آرام دستهایش روی کمرم آرامش بخش بود شنیدن

 تپش های تند قلبش و سینه اش که با هر نفس باال و

هایی بود که قانعم یم کرد نیم
ز ز یم شد همه چت   پایی 

ین از ش  انهتوانم او را رها کنم ... حاال یم فهمیدم چرا شت 

 ی ایک دل نیم کند! کیم که آرامتر شدم رس بلند کردم

 حلقه ی دستهایش باز شد به صورتش نگاه کردم که متاثر
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ون  از گریه های من آشفته بود. اینبار از جیبش دستمایل بت 

 آورد روی صورتم کشید و گفت: جر شده؟ االن چطوره

 مامان؟

 ... هیچر نیم دونم ازوقتر بردن _

 اره کردم و بقیه حرفهایم سد شد راه گلویم رابه در سالن اش

ین گرداند و گفت  :بست ... رویش را به طرف ایک و شت 

 !خاله ! بلند شید اینطور خودتونم از پا یم افتید

ین آهسته  ایک فقط نگاهش کرد و رسگرداند سمت شت 

ین بلند شو  ... گفت: شت 

یمش ز ما گرداند و گفت: بتی  سهراب نگاهش را بی 

 تان خصوض؟بیمارس

ز باید _  خاله ایک خواست ویل دکتر اجازه نداد گفیر

یم  .وضعیتش ثابت بشه و بعد تصمیم بگت 

ش رو ببینم _  .خب بمون من برم دکتر

 هیچیک جوابگو نیست صد بار تا جلوی اون در رفتم و _

 .برگشتم

 ...باشه یه بارم من یم رم _

 کاش  بانگاه ردش را گرفتم و ایک با صدایی گرفته گفت: 

یمش ی همراهش باشه ! کاش بذارن بتی ز  چت 
 ... کاریر

 !ببینمش، کاش بذارن یه خایک تو رسمون بریزیم... ای خدا

ین ناگهان رس بلند کرد و گفت: نکنه مرد یم خوان  شت 

 بهمون نگن! مرد ایک؟ مهری مرد؟
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ین نداشت پایش را از  ایک دیگر نایی برای آرام کردن شت 

 روی آن گذاشت هیچ وقت آنزانو خم کرد و رسش را 

 .دونفر را آنطور با لبهاسهای خایک زار و پریشان ندیده بودم

ز تا  دوباره به در نگاه کردم سهراب نبود. با قدمهایی سنگی 

 نزدییک در رفتم روی پنجه هایم ایستادم و از پنجره

 کوچکش آن طرف را نگاه کردم که برعکس سالن انتظار

 . خلوت بود

 :آنجا انتظار کشیدم تا سهراب رسید و گفتنیم دانم چقدر 

ه  ... مامان بهتر

 سهراب؟
ی

 با آمیخته ای از درد و هیجان گفتم: راست یم گ

ش گفت سکته خفیف بوده ! فعال  _  نگه یمccuدکتر

 !دارن تا وضعیتش ثابت بشه. بعد یم تونیدببینیدش

 حاال جر ؟ _

 ه ... شایداالن ممنوعه! به حسام گفتم بیاد اینجا آشنا دار  _

 .بشه کاری کرد

 ...برم بهشون بگم _

 .درمورد دیدنش امیدی نده تا حسام بیاد _

ین و ایک برداشتم انها هم با  قدمهای بلندی به سوی شت 

 دیدن سهراب پشت رسم بلند شدند ایک در حال تکاندن

 لباس هایش به طرفمان آمد و گفت: جر شد؟ جواب دادن؟

 .. بهتر از قبله... یم گه سکتهبا هیجان گفتم: یم گه خوبه. 

 ...خفیف بود
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ین دستهایش را جلوی چشمها گذاشت و دوباره نشست  شت 

 ... خم شدم بازویش را گرفتم و گفتم: خاله جون گفتم خوبه

... بلند شو عزیزم  ...دیگه چرا گریه یم کتز

 صدایش پشت دستهایش خفه شد: این مهری دیگه مهری

 !سابق نمیشه

ین... تا االن داشتیم تو رسایک هوفز کشید   و گفت: شت 

 خودمون یم زدیم که زنده بمونه یم فهیم؟ خب چیکار

یمش؟  کنیم االن سهراب؟ یم ذارن بتی

ز چند جمله _  راستش من اینجا کیس رو نیم شناسم، همی 

ز بخاطر این بود که کارتمو نشون دادم و  ای هم که گفیر

 یاد اون شایدفهمیدن همکارم ... ویل زنگ زدم به دوستم ب

یمش  !بتونه کاری کنه که بتی

 ...ممنونم سهراب... ممنون _

ز   نگاه قدردان ایک به چهره ی سهراب بودو نگاه غمگی 

ین به نقطه ای دور که حتما وصلش یم کرد به  شت 

 !خاطرات تلخشان

*** 

 ظاهرا نفوذ حسام در بیمارستان از آیز که فکر میکردیم

 ب کنارم ایستاده بود و هربیشتر بود. وقتر رسید که سهرا

ین و ایک ه بودیم. شت   به روبه رو خت 
 دو یی هیچ حرفز

 حاضز شده بودند روی صندیل های فلزی بیمارستان

 بنشینند و زاری شان به اشکهایی که از چشمهای رسخ و
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ه به انتهای سالن جاری یم شد تقلیل یافته بود  .منتظر خت 

 گر وارد سالن شد او  حسام با قدمهایی بلند و نگایه جستجو 

 را قبال یکبار در افتتاحیه کلینیک دیده بودم وقتر سهراب

 گفت: اومد... و کمرش را از دیوار جدا کرد و به سوی او

 رفت من هم دنبالش راه افتادم و توجه ام به مرد قدم بلند و

 نسبتا چاق با لباسهای ساده و راحت افتاد شلوار کتان کرم

ها نبود سیعپوشیده بود و پلیور س  ورمه ای اصال شبیه دکتر

 کردم تیپش در افتتاحیه را به یاد بیاورم که در ان هزار

 !دغدغه ای که داشتم خنده دار ترین تالش ممکن بود

ز کجا  به سهراب که رسید دستش را جلو کشید و گفت: ببی 

ت انداختم پرس  ... گت 

ز جا  در حایل که دست سهراب را یم کشید گفت: همی 

یت مت اونور... القل نتویز شکایتمو به  بستر  کنم بیهوش بتی

 !کمیته انضبایط کتز 

 کشید و یی حوصله گفت: یه لحظه حرف
 سهراب هوفز

ز جر یم گم  ...نزن ببی 

 ...آخه دستم بهت رسیده چطور حرف نزنم با مرام _

 :با صدای خش داری که از ته چاه دلواپیس یم آمد گفتم

 ه سیع کردم به سهراب کمکسالم... و با این کلمه ی کوتا

 کنم تا جدیت را به دوستش برگرداند... اما او همچنان یی 

 خیال به نظر یم رسید با لبخندی روی لبهای گوشتر اش،

 ...عینکش را روی بیتز جابجا کرد و گفت: سالم خانم
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 افتخار آشنایی با گ رو دارم سهراب؟ پرس تو تو بیمارستانم

 ...دست برنداشتر ها! منو بگو

 سهراب کالفه گفت: حسام واسه جر صدات کردم بیای؟

 ابروهایش را به هم نزدیک کرد انگار داشت فکر میکرد که

 برای چه صدایش زده ! حاال دیگر آن حرف سهراب که یم

ز به او  گفت حسام همه کاره است را باور یم کردم همه چت 

 !یم آمد جز این که پزشیک باشد متعهد

 ازویش زد و با غضب گفت: باور کنسهراب دستش را زیر ب

 اگر مجبور نبودم اصال مزاحم اوقاتت نیم شدم ویل االن

 خییل بهت نیاز دارم ... خانم مهری همتر بخش یس یس

یم یه بیمارستان  یو... سکته خفیف قلتی بوده یم خوایم بتی

 ...خصوض

 خب باشه بابا چرا منو دنبال خودت یم کیسی بذار ببینم _

... 

 ا به سوی من چرخاند و گفت: جریان جر بوده؟نگاهش ر 

 مستاصل به سهراب نگاه کردم و گفتم: هیچر نیم دونم در

ز حد که سهراب گفت  .همی 

 ابرویی باال انداخت و با لبخندی گنگ روی لب، قدمهای

 بلندش را اینبار به سوی انتهای سالن برداشت و در همان

 !حال گفت: حل یم شه

مد و یک نفر را خواست که و حل شد یک ساعت بعد آ

 برود
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 امضا بدهد سهراب رو به من گفت: خاله ایک رو صدا کن

 ...بیاد

 به سوی ایک رفتم و گفتم: باید بیای رضایت بدی که

یم بیمارستان خصوض  !مامان رو بتی

ین پاشو برو ین را تکان داد و گفت: شت   ایک شانه های شت 

 ...امضا کن

 !تو بیا _

 ستم جلو سهراب ضایع بازی درنیاریدمن که خواهرش نی _

 ...دیگه اه

ین  !سهراب نزدیک میشد که ایک گفت: پاشو شت 

ین را که دید گفت: خاله ایک اگه  سهراب حال خراب شت 

ز  ین خوب نیسیر  !میشه شما بیایید خاله شت 

ه اون بیاد ه بهتر ین بزرگتر  ...ایک آیه کشید و گفت: شت 

 پرید... زیر بازوی حواسم به ابروی سهراب بود که باال 

ین را گرفتم و کمک کردم کمرش را صاف کند سهراب  شت 

 زمزمه وار گفت: اصال بهش نمیاد که از خاله ایک بزرگتر 

 !باشه

 لبم را به دندان کشیدم و سیع کردم نگاهم به چشمهای

 سهراب برخورد نکند. ساعتر بعد مادر توی آمبوالنیس بود

 وض که حسام معرفز که با رسعت به سوی بیمارستان خص

 .کرده بود یم راند

 کنارش بودم و صورت رنجورش را یم دیدم همان صوریر 
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ین رد شد زانوهایش  که وقتر روی تخت روان از مقابل شت 

 ...را تا کرد و دوباره روی دستهای ایک افتاد

 هیچ کدام از دلداری های سهراب و حسام که یم گفتند اگر

 زه جابجایی نیم دادندوضعیتش بهتر از قبل نبود اجا

ین با آرامبخش توی ییک از اتاق  آراممان نیم کرد . شت 

 های بیمارستان جدید خوابیده بود و من از خلویر سالن

 احساس آرامش یم کردم . شاید هم اینccuمنتیه به 

 ... حضور سهراب کنارم بود که به آن آرامش وسعت یم داد

 ن اینجاوقتر دستش را روی دستم گذاشت و گفت: م

احت کن خاله ایک هم بتی   !هستم برو خونه استر

 . برگشتم کیم نگاهش کردم و گفتم: هستم

 یم خواستم پیشنهاد بدهم که برود اما حتر در حد تعارفش

 را نیم توانستم . نیم خواستم یی او بمانم حاال که آمده

 بود، با پای خودش، آنقدر دلنگران و آنطور همراه مانده بود

 تعارف میکردم؟ چرا باید 

 . گایه اگر رهگذری از مقابلمان یم گذشت

 آنهایی که با پوشه ای در
 لبخند را روی لبش یم دیدم حتر

 دست تند تند از جلویمان یم گذشتند انگار صحنه ای را از

دست داده باشند رسیم چرخاندند و در حد لحظه ای خود 

 را

 .مهمان تماشایمان یم کردند
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 گریه نداشتم و حتر توان این که  خسته بودم دیگر توان

 فکر کنم دارم از بیماری مهری برای نزدیک شدن به

 .سهراب سواستفاده یم کنم

 ایک آمد. از دور سنگیتز نگاهش را احساس یم کردم رس

 بلند کردم و صاف نشستم اخم ظریقز میان ابروهایش

ز  ز رسش را پایی  مگی   افتاده بود که باعث شد سهراب رسی

 .و یکباره دستم را رها کندبیاندازد... 

ین  ایک با همان چهره ی گرفته گفت: پاشو برو خونه، شت 

 !خوابه ! فکرنکنم تا صبح تکون بخوره مامانت هم خوبه

 دلیل نداره اینجا بمویز ! از شما هم ممنونم آقا سهراب

منده شدیم  .خییل زحمت کشیدی واقعا رسی

 ظیفهسهراب همانطور رسبه زیر گفت: خواهش یم کنم و 

 !بود اینطور نفرمائید

 نگاه ایک دوباره به سوی من چرخید و گفت: با توام! پاشو

 برو

 من جایی نیم رم ایک تا خیالم راحت نشه تا مامان باهام _

 !حرف نزنه

 چه حرفز بزنه؟ معلوم نیست تا چند روز دیگه بتونه _

ی ز باش ختی  حرکت کنه یا حرف بزنه! من هستم مطمی 

 .بشه زنگ یم زنم

 . نیم رم من _

 هوفز کشید سمت دیگرم روی نیمکت نشست ورسش را
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 به دیوار تکیه داد. رسم را به سویش گرداندم و گفتم: ایک

... 

 !جونم _

 یم خوای تو بری؟ _

 پلک هایش را تا نیمه باز کرد و گفت: القل حرف نزن

 ...بخوابم

 یی اختیار نگاهم به سوی سهراب چرخید که لبخندی روی

 خوش کرده بود . از جا بلند شد پرسیدم: کجا؟لبش جا 

ی بیارم بخورید ز  !نگایه به ساعتش انداخت و گفت: یه چت 

م من _  ...ست 

 !با لحتز پرکنایه گفت: بذار خاله ایک بخوابه

دم و او با خنده گفت: بیا با هم بریم  !لبهایم را به هم فرسی

 ...بوفه داره بیمارستان

ی توی رسم  ز  یم گفت: مامانت رو بذارمردد مانده بود چت 

 تو بیمارستان و با سهراب برو بگرد و دلم مدام برای این

ز دلیل یم تراشید. ایک گفت: برو واسه من یه قهوه بیار  رفیر

 بلند شدم کیم نگاهش کردم هنوز چشمهایش بسته بودو

  ابروهایش گره خورده 

ز دیگه ای نیم خوای؟  گفتم: چت 

 !مواظب خودت باش _

راه افتادم کیم که دور شدیم گفتم: از االن بافر کنار سهراب 

 !زندگیم مال تو
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 فقط دیگه گریه نکن باید این قول رو بهم بدی ... وگرنه

 بعد از سالمتر مامان یم رم ودیگه هیچ جور پیدام نیم

 !کتز 

 :رسبلند کردم کیم به صورت جدی اش نگاه کردم و گفتم

 م اینجاست ومنم مثل تو از دلسوزی بدم میاد چون مامان

... 

 :یی این که نگاهم کند گفت

 !گایه فکر میکنم بزرگ شدی اما هنوز بچه ای

 ...پس چرا یهو _

 سه روز جهنیم رو پشت رس گذاشتم و تا برسم _

 !بیمارستان شعله های آتیشش تا مغز استخوونمو سوزوند

 همش واسه تو نیست بازم یه کمش بریم گرده به

 !ل های زیادی بهم بدیخودخوایه من، اما باید قو 

 .با ترس گفتم: قول یم دم

! مثل یه آدم عادی _  ... هر وقت دیگه نبودم زندگیتو کتز

 بود که تمام شد
ی

 ...قبول کتز که این یه بخش از زندگ

 ... بیخود و یی جهت اشک نبینم
 قول بدی که گریه نکتز

 رو صورتت و یه پاکت برات گذاشتم جایی که بعد یم گم

ایی که توی اونکجاست! وق
ز  تر دیگه نبودم طبق چت 

 !هست عمل کتز 

 !سهراب _

 زندگیم یی چون و چرا _
ز که گفتم اگر قبوله بافر  همی 
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 !مال تو

 !قبوله _

 قول یم دی؟ _

 ...قول _

 قدم به سنگفرش فضای باز بیمارستان گذاشته بودیم مقابلم

 ایستاد دست برد از توی جیب کتش گردن آویز مردانه ای با

ون کشید و گفت: این نشونه ی قولمهر   ه های چویی بت 

 !من دستت باشه

 گردن آویز را کف دستم گذاشت و دست دیگرش را جلویم

 دراز کرد دستم را روی گردنم کشیدم زنجت  طالیی ام نبود

 !شانه باال انداختم و گفتم: هیچر همراهم نیست

ین  بندهای دستبندی که شت 

 شد و کیم بعد از دستمشب یلدا به دستم بسته بود شل 

ون کشیده شد ... کیم به رنگ یاقویر مهره ها نگاه کرد  بت 

ی یم خوام که همیشه همراهت باشه، این ز  و گفت: چت 

 !دستبند مدتیه همیشه تو دستته

 و این همراه تو بود؟ _

 یه سفر که اومدم ایران سیما بهم داد ازاون روز همیشه _

 .همراهم بود

 ...م انداختم و گفتم: من رسقولم هستمگردنبند را توی گردن

 پس لبخندت؟ _

ب گرفت: مهری بخاطر اشتباه  دوباره صدایی توی رسم ضز
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ی یم کتز   ...تو االن رو تخت بیمارستانه و تو داری دلتی

ی نمانده بود اشکهایم جاری شوند گفت: یم دونم  ز چت 

 سخته! ویل باید

 !اخیالمو راحت کتز قوی یم یسی واسه سخت تر از این

 رستکان دادم 

******** 

 !محبوبه _

 !دماغم را باال کشیدم و رسبه زیر گفتم: هوم

 قرار بود دیگه گریه نکتز ! قول دادی! قرار بود قوی _

 !بایسی تا بتونم بهت اعتماد کنم

 شنیدی دکتر جر گفت؟ چشماشو باز نیم کنه و حرف _

 نیم زنه! یک هفته شد ... فردا مرخص میشه اما هنوز

 !نشده حرف بزنه حاضز 

 درد مادرت جسیم نیست روحیه، باید یه کم فرصت بدیم _

 ...رست رو بلند کن ...

 :آستینم را روی پلک هایم کشیدم دستم را گرفت و گفت

 !نکن زخم یم شه

 رسبلند کردم آهسته گفت: االن خاله ایک میاد پس مثل یه

 دختر خوب و حرف گوش کن بلند یم یسی یم ری خونه

احت  ز بدی هم فکر نمیکتز استر  !یم کتز و به هیچ چت 

 تقصت  من بود! همیشه فکر کردم باید یه کاری کنم که _

ون بیاد ... یم خواستم  بت 
ی

 از اون حالت افرسدگ
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ز من یم تونم یه  خوشحالش کنم. یم خواستم بگم ببی 

ان بشه آدم خودخوایه  کاری کنم که بدیای پدرم جتی

 بایسی من راضز ام بهنیستم و تو با هر مردی خوشحال 

 !بودنش تو زندگیمون... رفتم فرجام رو پیدا کردم

 همون مردی که تو دانشگاه یم دیدی؟ _

 آره، بیست سال پای مامان موند از قبل ازدواجش با پدر _

 !من

 فکر ازدواج اجباری مهری با یاور توی رسم چرخید و

 فکرکردم اینجای ماجرا برای سهراب همیشه سانسور یم

 . در سکوت چشم دوخته بود به لبهایم و منتظر ادامهشود 

 ! بود نفس عمیقر کشیدم و گفتم: واقعا نیم دونم جر شد

 ...باورم نمیشه

 خب اونا دوتا آدمن که توی این بیست سال به تصویر _

 ذهتز خودشون وفادار بودن و شاید االن معیارهاشون برای

 عوض شده . حتر اگر یک نفر از اونا ای
ی

 ن اتفاقزندگ

 براش افتاده باشه این جدایی طبیعیه! تا االن منتظر موندن

 یم کردن و خب آدما
ی

 چون با تصورات خودشون زندگ

 معموال تصویر خوب یم سازن از اونایی که دوستشون دارن

 اگر اون عشق شدید باشه حتر شاید ازش بت بسازن. تو ...

 کار توبتشون رو شکستر و یه آدم نشوندی رو به روشون .  

 بد نبود اما این اتفاق یم افتاد حتر اگر خودشون همدیگه

 رو پیدا یم کردن! بیست سال پیش اون آقا چند سالش بود؟
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ز   مادرت چند سال؟ بیست سایل که دو تا آدم یم تونسیر

 کنار هم قد بکشن و ذره ذره همدیگه رو بشناسن توی

ی شد توی دو دنیای متفاوت پس ی ستر  دوری و یی ختی

 اتفاق خییل هم غت  عادی نبود. نگران سکوت مادرت این

نباش، این سکوت خودخواسته است و به زودی شکسته 

 یم

 .شه

ون دادم و  دستهایم را توی صورتم کشید نفس عمیقم را بت 

 با آرامیسی که از حرفهایش گرفته بودم لبخند زدم و برای

 عوض کردن بحث گفتم: تو یم تویز واسه یه زن بیست

؟سال صتی   کتز

 ...خندیدو گفت: اینقدر وقت ندارم... اگر داشتم

کنم؟  شانه باال انداخت و گفت: خب چرا باید اینقدر صتی

ز چشمهایش  و برق غمگی 
 رسکج کردم به صورت استخوایز

 که در تضاد کامل با لبخندش بود نگاه کردم و گفتم: هیچر 

؟  !نیم تونه وادارت کنه به یه زن وفادار بمویز

ایی هست خب چرا یه _
ز  !چت 

 مثل؟ _

ز نباشه _  !هیچ زن دیگه ای رو زمی 

د با دن لبها سیع یم کرد جلوی خنده اش را بگت   با فرسی

 غیظ گفتم: تو خییل یی مزه ای القل یم تونستر یه

 ! دلداری بدی
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 ...اگر تو بایسی شاید _

ایطیه آدمو تو  چشمهایش را به باال گرداند و گفت: بد رسی

 .رودرواییس یم ندازی

 یم بعد ایک آمد از دور دستش را بلند کرد و ما هم بلندک

 شدیم نزدیک که رسید گفت: برو دیگه فردا هم نیم خواد

 بیای من هستم تا مرخص بشه! دکتر دیدش جر گفت؟

ه واسه  رستکان دادم و به جای من سهراب گفت: بهتر

ی نباشید ز ز مرخص یم شه. پس نگران چت   .همی 

؟  ایک رستکان داد و گفت: این  که حرف نیم زنه جر

 بخاطر همونه ، طوری رفتار نکنید که احساس آسیب _

ی داشته باشه اما مستقیم هم به موضوع  بیشتر
ی

 دیده گ

 .اشاره نکنید تا خودش بخواد

 ایک با لبخند به صورت سهراب نگاه کرد و گفت: خییل

 ممنون این یک هفته مدام اینجا بودی دست تنهامون

 ! نیم محبتت رونذاشتر فراموش نیم ک

 ! وظیفه ام بوده _

 برید دیگه ! من یم رم پیش مهری ! باهاش حرف نزنم؟ _

 !بزنید اما از اتفاق های روزمره _

 ایک با تکان دادن رس داخل اتاق رفت سهراب نفسش را

ون داد و گفت: بریم؟  بت 

! چه حرفات  همقدمش شدم و گفتم: چه خوبه که هستر

 ...آرامش بخش بود



 

696 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 !حرفا چندتا توصیه بود فقطکدوم  _

 !حرفه ای عمل کردی به هرحال _

ی ز  به جمله ام خندید و گفت: هر وقت یم خوای یه چت 

 داغون بشم این نسبت حرفه ای رو یم بندی بهم
ی

 !بیک

 به یادآوری اش خندیدم و گفتم: باید اون حرفا رو فراموش

 !یم کردی تا حاال

 !حاال که نکردم _

 !سهراب _

 !جانم _

 ...اال که مامان بهتر شده بریم با فرامرزح _

 بهت جر گفتم در مورد فرامرز؟ فراموش کن... راستر  _

سه گفتم که درگت  وضعیت مامان ز زنگ زد حالتو بتر  نازنی 

 !هستر 

 !خوب کاری کردی _

 شاید بدترین حرف آن روزم پیش کشیدن اسم فرامرز بود

 یدکه یم دیدم هرچقدر با هم صمییم تر میشوند ترد

ز حقیقت بیشتر   !سهراب برای گفیر

******* 

ز مهری به خانه برگشته بود، حرف نیم  یک هفته از برگشیر

ین هرکجای خانه من یا  زدو چشمهایش یی فروغ بود شت 

 ایک را تنها گت  یم آورد زمزمه وار یم گفت: الل شد! مثل

 ...همون وقتا که اسمال بقال اومد تو جاش
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 ل شد اما تو دیوونه شدی بسایک کالفه یم گفت: اون ال

ین بس کن بخاطر خدا  !کن شت 

ین بس نیم کرد انگار قلبش دیگر جایی برای  شت 

زن  حرفهایش نداشت چشمهایش شبیه چشم کمسوی پت 

 ها شده بود بیشتر اوقات توی خانه قوز یم کرد و دزدانه راه

ون رفت و  یم رفت در تمام آن یک هفته فقط چند بار بت 

د به من و ایک و یم گفتوقتر برگشت ب ز  :ا وحشت زل مت 

ه ه ... مهری یم مت   ...مهری یم مت 

 نمیدانم چرا اینقدر این جمله را با وحشت تکرار یم کرد و

 .چرا هر بار که مادر نیم مرد این وحشت از او دور نیم شد

 کم کم حق را به ایک یم دادم؛ الل شدن مهری قابل

 و یی قراری شت  
ی

 ین بود. وسواستحمل تر از دیوانیک

ین کم کم کالفه مان یم کرد. وسواس گونه به نظافت  شت 

ز   خانه یم رسید به وضع سالمتر مادر و حتر به شکافیر

ی هایی که با آن ذوق بافته بود به این بهانه که باید
ز  رومت 

 .از نو بافته شوند

 و باالخره یک روز به خانه آمد با شانه هایی افتاده داخل شد

 ز کرده چند قدم به طرفمان برداشت و یی و همانطور قو 

 مقدمه گفت: ردش کردم رفت 

 متعجب نگاهش کردم حتر حواسم به برفر که از چشمهای

 مهری گذشت هم بود. انگار سوایل در کرسی از ثانیه از

 ذهنش عبور کرد ایک چشم باریک کرد و گفت: جر ؟
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 !گفتم رد کردم _

 اش نیم
ی

 آمد به لرز این لحن یی خیال به رنگ پریدگ

؟  لبهایش هم! ایک گفت: در مورد گ حرف یم زیز

 !جمشیددیگه _

 با قدمهایی کوتاه خودش را به ییک از بافتهایش که شب

 قبل روی عسیل کنار مامان گذاشته بود رساند برداشتش یی 

 هیچ عجله ای برای جواب دادن به ایک وسط سالن نشست

 کر کردی؟و همانطور که با دقت یم شکافت گفت: جر ف

 اونم مرده دیگه! پا میشد یم اومد اینجا یم گفت : بابات

 کیه؟ ننه ت کیه؟ بابای خواهر زاده ت کیه؟ من باید یم

 ... گفتم باباش نامزدمه

 خنده ای یی معنا روی لبهایش نشاند و گفت: باباش نامزد

 ...من بود

؟ ین خویی  ایک ابرو در هم کشید وگفت: شت 

 ... داد و گفت: آره واال خوبم تکایز به رسو شانه اش

 خوب بودی که جمشید رو رد کردی رفت؟مگه نیم _

؟ بری تو خونه خودت بچه هاتو بزرگ  خواستر زنش بیسی

؟  کتز

 بچه هامو؟فکر کردی اون صاحب بچه ی من یم شد؟ _

 قاشق داغ رو دستم یم ذاشت یم گفت بگو بچه ی کیه؟

 ... واال اینا خییل مرد باشن یم شن فرجام

 ایک وحشت زده نگاه رسگردانش را از مادر که پلک روی
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به ز برداشت ضز ین خت   هم گذاشته بود گرفت به طرف شت 

 
ی

 ی نه چندان محکیم روی لبهایش زد و گفت: جر یم گ

 ...تو

ین توی چشمهای ایک اشک ریخت و لب زد: من  و شت 

م یم زنه تو کمرم ... خدا به کمرش  بچه مو بغل یم گت 

ز که دل من خنک بشه... من جمشیدو نیمبزنه ... هم  چی 

 یم خواستم اما با این آدما نمیشه
ی

 خواستم ایک ... زندگ

... یم فهیم ز  کرد... اینا ... ایک اینا آدمو الل یم کیز
ی

 زندگ

... 

ین جان  ...ایک نالید: شت 

 یم خواستم ایک من بچه یم خواستم _
ی

 ... من زندگ

ین _  تو شت 
ی

 !آخ جر داری یم گ

 .... بچه هامو یم خوام ایک من _

ی اش را باال گرفت و گفت: من یم خوام جهازمو ز  رومت 

 بچینم تو خونه م ...یم خوام بچه های شیطون یی ادبمو که

م بندازم تو حمام اینقدر  دارن از دیوار باال یم رن بگت 

 ... دستای چرکشون رو نزنن به در ودیوار خونه

 ر آغوش گرفتم و با چانه ایبه دیوار تکیه دادم زانوهایم را د

ین نگاه کردم که ابتدایی ترین خواسته هایش  لرزان به شت 

 اش فقط
ی

ین حرست های زندگ  تبدیل شده بودند به بزرگتر

 ...بخاطر این که به قول خودش پدر من نامزدش بود

دم و فکر کردم  پالک چویی گردنبندم را توی مشت فرسی



 

700 
 

 Romanbook_ir@ داغ

ین که اینطو   ر توی چشمهایسهراب برای حرست های شت 

 ایک زار یم زند و با التماس یم گوید: من بچه هامو یم

 ... خوام ایک... من جمشید رو یم خوام

 چه راه کاری یم دهد... پلک هایم را روی هم گذاشتم

ین نگاه کنم  .دیگر نیم توانستم به نیم رخ پر درد شت 

 شنیدن صدایش برای یک عمر درد کشیدن بس بود: گفته

یم، جمشید گفت باشه خواهرتبودم خونه ن  زدیک تو بگت 

 تنها نمونه ... ویل یم اومد یم پرسید اگر خواهرته پس چرا

 شبیهت نیست یم دویز ایک حاال واسه شون مهم نیست

 بعد میشه! یم پرسید... مگه نه؟ گفته بودم پنجره زیاد یم

 خوام ... من از خونه ی یی نور یم ترسم ایک ... مثل اون

 ور رو قلبم سایه یم ندازه ... من حیاط یماتاقک یی ن

 ...خواستم که بچه هامم.... ایک بچه هام

 صدای هق هقش کم کم خفه شد چشم با کردم توی

ز خورده که یادم یم  آغوش ایک بود میان انبوه نخ های چی 

ز آن چند تکه ابریشیم  ...آورد چه عشقر داشت رس بافیر

 رف بلند شد بهیک دفعه انگار به خودش آمده باشد یی ح

 به نخ ها زد رسگرداند به مهری که
ی

 اتاقش رفت. ایک چنیک

 :از الی پلک های بسته اش اشک جاری بود نگاه کرد. گفت

 ...بابات دیوونه بشم جنست جوره، تف به منم که

 توی چشمهای نیم بسته ی ایک زار زدم از درد بابایی که

 اسمممال من بود هر کاری یم کردم اسمش بسته بود به 
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 ...و اگر رگ به رگم را باز یم کردم خونش توی رگهایم بود

 زار زدم ازدرد بابایی که نامزد خاله ام بود و قاتل لحظه های

 عاشقانه ی مادرم ... 

 ایک نزدیک مامان رفت و گفت: مهری! یم دونم بیداری،

 یم دونم یم شنوی، یم دونم خسته ای اما بهت نیاز دارم

 ... م ... کمکم کن جمع بشیم دوبارهچشماتو باز کن عزیز 

 امیدوار بودم مهری مثل همیشه حرف ایک را گوش کند اما

 .چشمهای مهری همچنان بسته بود

******** 

 کیس تا حاال در مورد یی معرفت بودنت بهت گفته؟ _

 .ببخشید بخدا درگت  مادرم بودم _

 .آره سهراب بهم گفت _

 با سهراب حرف گویسی را به دست دیگرم دادم و گفتم: 

 !زدی امروز؟ نگفته بود زنگ زدی

 ... نه عزیزم اینجا بود، دیروزعرص با فرامرز اومده بود _

 لبم را به دندان گرفتم و دنبال حرفز همه ذهنم را زیر و رو

 کردم باالخره خودش گفت: فردا بیایید اینجا! دیگه نوبتر 

 !هم باشه نوبت اومدن شماست

 !. انشاهلل یه وقت دیگهنه نیم تونیم مریس ..  _

 اصال هیچ بهانه ای پذیرفته نیست فردا بیایید یم خوایم _

 زنگ
ی

 در مورد موضوع خییل مهیم حرف بزنیم تو نه بیک

 !یم زنم به سهراب
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ین را تنها بگذارم،  نیم توانستم به آن زودی مهری و شت 

 ایک دست تنها بود تمام آن مدت هر دو در خانه بودیم جز

و  ون نرفته بودیم و همه حواسمان به آنهابه وقت ضز  رت بت 

 بود که مثل دو کودک یی پناه شب را در آغوش هم صبح

ین به اتاق او یم رفت  یم کردند . مهری حرف نیم زد شت 

 رسش را روی سینه اش یم گذاشت و نیمه شب وقتر 

 صدای گریه اش بلند یم شد ایک به زحمت او را از مهری

 ر اتاق خودش یم خواباند. اوضاعجدا یم کرد و یم برد د

ین برایم عجیب بود. او را همیشه صبور دیده بودم  .شت 

 یم شد خودش را احیا یم کرد
ی

 گایه اگر دچارافرسدگ

ز   نیم گذاشت دردهایش به ما رسایت کند اما بعد از رفیر

 فرجام و تصمیمش برای دور کردن جمشید،عجیب به هم

 تم درکش کنم حسریخته و آشفته بود. دیگر نیم توانس

 عمیق دلسوزی به محبت یی حدی که به او داشتم اضافه

 شده بود و خودم را مسئول او یم دانستم ... همانطور که

 مسئول مهری! احساس گناهم شاید یی تاثت  نبود... گناه

 آن دو
ی

 به نام فرزند یاور بودن که اثراتش در زندگ
ی

 بزرگ

 .مشهود بود

ز در ان چند ثانیه مکث همه چ ز را از نظر گذراندم و اولی   ت 

 بهانه ای که به ذهنم رسید را به زبان آوردم: من پام پیچ

 خورده جایی نیم تونم برم عزیزم ان شاهلل یه وقت دیگه

 !حتما
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؟ _  ای بابا تو چرا اینقدر بال رست یم اد؟ دکتر رفتر

 که
ی

 نگرایز اش دچار عذاب وجدانم کرد؛ بخاطر دروغ بزرگ

  کردم با این حرف که حوصله اش را ندارمگفته ام ... سیع

 و حاال که سهراب اینقدر راحت وقت و یی وقت رس از خانه

 شان در یم آورد چه نیازی به من هست اصال! خودم را آرام

ز اسم ، راحتر اش وقت گفیر ز  کنم؛ اما پیگت  بودن نازنی 

ل ز  سهراب و این که سهراب الزم ندیده بود به من بگوید متز

 د حسایی افکارم را به هم ریخته بود و کم ماندهفرامرز بو 

 بود اشکهایم رسازیر شود... دلم پر بود و بهانه ها برای گریه

 ...یی شمار

ز بودم که گفت : پس ما میاییم  هنوز مشغول تعارف با نازنی 

 ...امشب ... یه رس بهت یم زنیم

 وارفته گفتم: امشب؟

 بود که باکیم مکث کرد انگار متوجه یی مییل ام شده 

؟  صدایی از اوج افتاده گفت: نیستر

 ...هستم خوشحال یم شم عزیزم منتظرم _

 تماس که قطع شد دست مشت شده ام را توی رسم کوبیدم

 و به وضیع که در ان گت  افتاده بودم لعنت فرستادم ... چه

یی 
 گفته بودم و چطور گت  افتادم... خوش مرسی

 درویعز

ز تا قبل ازاین که نشان   بدهد در نبودم با سهراب چقدرنازنی 

 صمییم شده ییک از دالییل دوست داشتتز بودنش

 محسوب یم شد و حاال قوز باال قوز برای متز که از همه
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ز خسته بودم  .چت 

 !به رسعت برای سهراب نوشتم دارم یم رم خونه ی تو _

ز میان عیادت ز و نگی   .نازنی 

 زیاد منتظر نماندم جواب داد: عیادت گ؟

 ...ونجا یم گمبیا ا _

 .میام دنبالت _

 .بیخودی راه رو دور نکن خودم میام _

ون رفتم ایک توی اتاقش کارت  دیگر پیایم نداد. از اتاق بت 

 پستال یم ساخت و زمزمه وار با طویط حرف یم زد داخل

 ... شدم در را بستم و گفتم: ایک

 !جونم بیا تو _

ز دعوتم کرد خونه شون، دروغ گفتم که  _  پام پیچنازنی 

ز برم  ..خورده و نیم تونم از پله ها پایی 

ز خم بود لبخندی روی لب آورد  همانطور که رسش روی مت 

ز بودی که  !و گفت: دنیا عوض شده تا دیروز تو دنبال نازنی 

 به هم نزدیک شدن برو بیا دارن من این وسط چیکاره _

 ...م

 کیا؟ _

 .سهراب دیروز خونه شون بود _

 حسودیت شده؟ _

ه باال انداختم و چشمهایم را دور اتاق گرداندم و او شان

 :گفت
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س! روزی که خوب بشه و هنوزم  از سهراب فقط یه روز بتر

 .تو رو بخواد

سم؟ _  چرا بتر

 ...چون اون روز یم افته دنبال رگ و ریشه ت _

 ... آدمو یم ترسویز ... ته دلمو خایل یم کتز  _

 در آورد . بحث را با لبها و شانه اش ادایی شبیه نیم دانم

 !ادامه ندادم به جایش گفتم: االن اون میاد خونه ما

 خونه تو و سهراب؟ _

 ...آره _

 ...خب برو، رسیدی بهم ختی بده شب هم زود بیا _

ین بهتر میشه؟ _  به نظرت شت 

 !طول یم کشه _

 قبال هم اینطور شده بود؟ _

س برو دیگه _  !یکبار. اینقدر سوال نتر

 خوبه مگه نه؟ویل مامانم  _

ینه _  از شت 
 !خییل بهتر

ین واسه  آیه کشیدم و گفتم: باورم نمیشه ایک، شت 

 ... مشکالت خودش اینطور از پا نیم افتاد

ا قد نیم ده ... آدما یه روز به یه جایی  _ ز  عقل تو به این چت 

ین به ... شت  ز
 یم رسن که دیگه واسه خوشون زنده نیسیر

ز از درد تو واون جا رسید خییل وقت پیش. وا  سه همی 

ز که از دردای خودش  یم سوزه... واسه همی 
 مهری بیشتر
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 .خییل هم دردش نمیاد

 !تو یم تویز خوبش کتز  _

ه بگو _  نیم تونم... محبوب یا برو یا زنگ بزن به دختر

 ...اینبار پام تو گل مونده مثل

 ... عه ایک _

ین _  د برو دیگه رسم رفت! ده دقیقه ازذکر مصیبت شت 

 .احت شدم اومدم کارمو کنمر 

 ...باش رفتم _

ز بودم که سهراب دوباره زنگ زد و گفت: من  آماده ی رفیر

؟  رسیدم چرا هنوز نیستر

 .خب دارم میام _

 به من بگو گ یم ریس که نیام تو خونه با جای خایل _

 ...مواجه بشم

 ...متعجب به تصویر خودم توی آینه زل زدم و گفتم: باشه

 حافظز قطع شد نگایه به ساعت انداختمتماس بدون خدا

ین حالت یک ساعت دیگر یم رسیدم  .در بهتر

* 

خانه ز دم و بعد با کلید در را باز کردم. توی آشتر  زنگ را فرسی

 در حال چیدن میوه ها توی ظرف بود سالمم را با چهره ای

 در هم و ابروهای گره خورده جواب داد لبخندی روی لبم

 رسیدم؟نشاندم و گفتم: دیر که ن

ه توی چشمهایم گفت: با گ اومدی؟  رسبلند کرد خت 
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 !آژانس _

 با آژانس راحت تر بودی؟ من یم اومدم دنبالت بد میشد _

 نه؟

 ... خب گفتم معطل نیسی و _

 بیام اینجا به در و دیوار زل بزنم؟ _

 ...نه فکر نیم کردم به این زودی بیای! ببخشید خب _

یتز که  میان ابروهایش نشسته بود دوباره با همان اخم شت 

ز انداخت و گفت: یه مچ بند گذاشتم روی  رسش را پایی 

 تخت ببند به پات ویل بعد از این وقتر حوصله مهمایز 

نداری دروغ نگو... درسته مجبور شدیم اما دلیل نداره 

 عادت

 . کنیم به این کار

 لب گزیدم و گفتم: گ بهت گفت؟

ز  _  ! نازنی 

 تون تنگاتنگه که مدام زنگارتباطچه جالب ... اینقدر  _

 یم زنه گزارش یم ده؟

 ...گوشیتو جواب بده که مجبور نشه به من زنگ بزنه _

ز  ز به اتاق خواب به تماس های یی پاسخ نازنی   در حال رفیر

 روی گویسی نگاه کردم و در همان حال گفتم: هیچ اجباری

 ...نیست

 که همراهم بود عوض کردم. 
ی

 روی لباسم را با لباس خانیک

 تخت نشستم. مچ بند طتی را به پا کردم و کیم همانجا



 

708 
 

 Romanbook_ir@ داغ

ز نبودم به سهراب هم، اما این دور ز بدبی   ماندم ... به نازنی 

 ماندن از ماجرا را هم نیم خواستم. این حس که دیگر به

ز جا تمام شده آزارم  درد این بازی نیم خورم و نقشم همی 

 . یم داد

 بدم را پس بزنمرستکان دادم یم خواستم همه فکرهای 

ون رفتم  .بلند شدم از اتاق بت 

 !شام سفارش دادم االن دیگه یم رسه _

ز واسه شام _  ...زود نیست؟ بعدم اونا که نگفیر

ا رو ز  ...شانه باال انداخت و گفت: من نیم دونم این چت 

؟ _ ی ناراحتر ز  از چت 

 !نه _

ی نگفتم با وجود او و سنگیتز  ز  رستکان دادم و دیگر چت 

 دانستم باید چه کاری انجام بدهم گوشه ایفضا نیم 

 ایستادم و به حرکات کندش نگاه کردم به ظرفهایی که

 روی هم یم چید و دستهایش که بعد از هرکار زیر شت  آب

 .یم گرفت و خیس یم کرد

 دنبال حرفز یم گشتم که سکوت را بشکنم اما خودم هم

ین و  دل خویسی نداشتم فکرم مانده بود پیش مهری و شت 

 دلم یی قرار بود که رس در بیاورد چرا بدون اطالع من به

 ... خانه ی فرامرز رفته

 صدای زنگ خانه توجه مان را جلب کرد پرسیدم: یعتز 

 اومدن؟
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 ...نه غذاست حتما_

 رفت و کیم بعد با ظرفای غذا برگشت چند قابلمه روی

 اجاق گذاشت غذاها را توی آن ها خایل کرد. گفتم: بذار

 .دم انجام یم

 کار را همانطور ناتمام رها کرد و از جلوی اجاق کنار رفت

 معتز ناراحتر اش را نیم فهمیدم آهسته گفتم: روشن کنم؟

 ...نیم نگایه به ساعت انداخت و گفت: بله

 !سهراب_

 !نفس بلندی کشید و گفت: جان

 !هیچ_

ز گذاشت و گفت: یه  چاقویی که توی دستش بود را روی مت 

 که نذاشتر بیام دنبالت یه ساعت تنهاکم ناراحت بودم  

 . اینجا نشسته بودم

 انداختم نگاهم به شعله ی آیی اجاق بود
ز  رسم را پایی 

آهسته گفتم: فکرمیکنم دیگه خییل به وجودم نیازی 

 !نیست

 چطور به این نتیجه رسیدی؟_

 نفس عمیقر کشیدم و گفتم : خب روابطتون شکل گرفته

 !م بری اونجاتو یم تویز حتر وقتر من نیست

ز جاسوس دوجانبه ست؟_  !اوه پس نازنی 

 !دیروز اونجا بودی_

 .یادم رفت بهت بگم_
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 ...خب حتما الزم نبود که بدونم_

 .الزم که بود اما من یادم نبود_

 نفس عمیقر کشیدم و گفتم: ساالد درست کنم؟

 !محبوبه من اشتباه کردم باید بهت میگفتم ناراحت نباش_

 !روزا یه کم فکرم مشغوله ناراحت نیستم این_

ایی یم
ز  در یخچال را باز کردم و گفتم: کاش یه چت 

 ...خریدیم

 و برای این که باور کند دیگر ناراحت نیستم همانطور که در

 یخچال را یم بستم گفتم: آقا میاد تو خونه باید دستاش پر

 باشه چند تا کیسه رو هم با دندون گرفته باشه نه اینجوری

... 

م وظایفبا لبخند  ی پر شیطنت گفت: بله یه آقای محتر

 ...همرسیشو به جا میاره

 با خیایل راحت نگاهش کردم و گفتم: ویل متاسفانه تو اهل

 !این خوش خدمتر ها نیستر 

ه به  ابرویی باال انداخت قدم دیگری به جلو برداشت خت 

 چشمهایش که برق خاض داشت نگاه کردم و خنده ای که

رده بودم پر کشید اثری از سهراب یی به زحمت روی لب آو 

 نبود
ی

 انعطاف همیشیک

 ... دستهایم را لب کابینت گذاشتم و گفتم: غذا رو

 گفت: خب داشتر از خصوصیات یه

م یم گفتر   !آقای محتر
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ز   شتاب زده نگاهم را از چشمهایش گرفتم رسم را پایی 

ز نشنوی! وجودت 'انداختم: باید بهت یم فتم که از نازنی 

 ندگیم از پیونداالن تو ز 

 مغز استخوان حیایر تره! هر دقیقه ای که نیستر یه سال

م باشم که  یم گذره و دیگه نیم تونم یه آقای محتر

 یه موجود
ی

 عاقالنه فکر میکنه و بخاطر دل خودش زندگ

ه  ...کوچولوی دوست داشتتز رو به بازی نیم گت 

ز فکرنیم کردم  دیگر به هیچ چت 

ز دیگری ن مهمنه به غذا نه به آمد  انها نه به هیچ چت 

ون رفت هنوز جمله ی خانه بت  ز  وقتر از آشتر

 آخرش توی رسم تکرار یم شد: کاش اینقدر خواستتز 

 !نبودی

 دستم را روی گونه های داغم کشیدم و دوباره یی این که

ی الزم داشته باشم در یخچال را باز کردم ز  .چت 

 من نگاه سهراب از روی چشمهای فرامرز با شدت به سوی

ز انداختم تا ناچار  برگشت. من از او شتاب زده تر، رس پایی 

 بزنم. فرامرز یی توجه به حایل که پیشنهادش
 نشوم حرفز

 در ما ایجاد کرد ادامه داد: آقای دربندی و خانواده هم

ز شاید یه عده دیگه از دوستای نزدیکمون هم بیان  هسیر

 ... ویل حیفه شما نباشید

ز دنباله ی حرف ا  و را گرفت و گفت: نوروز آدم بایدنازنی 

 ...شمال باشه ! این یه اصله که باید بهش پایبند بود
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 باالخره سهراب با تعلل گفت: فکرنکنم ما بتونیم همرایه

 ...تون کنیم، شاید بخوایم بریم به خانواده محبوبه رس بزنیم

ه اونجا باشیم ا واسه مامان افتاد بهتر  که اخت 
 .با اتفافر

ز رو به  من گفت: هنوز بهتر نشدن؟ االن گ ازشون نگی 

 مراقبت یم کنه؟

، بهتر از قبله اما هنوز کامال خوب نشدن _ ز  .خاله هام هسیر

ز گفت: خب یعتز تو فکر میکتز بهتر از خاله ات یم  نازنی 

؟ ضدحال نباشید دیگه بچه  کتز
ی

 تویز به مامانت رسیدگ

 نبالها! یه سفر چهارروزه ست بعدش باید برگردیم باز د

 ...بدبختیامون بدویم

ز تو از روز چهارم یم ری دنبال ز خندید و گفت: نازنی   نگی 

 بدبختر هات؟

ز با خنده گفت: خب چه فرفر داره فرامرز که یم ره  .نازنی 

 سهراب نگایه که مدام یم دزدم را به بند کشید، انگار یم

 خواست به من بفهماند که باید محکمتر به این خواسته

 دهیم. اما من داشتم محاسبه یم کردم چطورجواب منقز ب

 یم شود در این سفر همراهشان شد؟ چطور یم شود این

 همه صمیمیت فرامرز را تبدیل به همان محبت برادرانه ای

 کنیم که حتما در ناخودآگاهش باعث این ارتباط نزدیک و

 .این اضار شده بود

 !سهراب دوباره گفت: انشاهلل یه سال دیگه همه با هم

ز پیش خانواده ست  .امسال واقعا برنامه مون رفیر
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 همه ساکت شده بودند لبهایم را با زبان تر کردم، نفس

 عمیقر کشیدم و آهسته گفتم: خب یم تونیم چهارم به بعد

 .بریم... اگر تو اینجا کار نداشته بایسی 

د با لبخند  ابروهایش را باال داد و لبهایش را به هم فرسی

 !یم کنم که دیرتر یم ریم اونجا گفتم: با مامان صحبت

ی برخالف میلش پیش یم ز  مثل هر وقت دیگری که چت 

د و بلند شد همانطور که به سوی  رفت زانوهایش را فرسی

؟ خانه یم رفت گفت: مطمئتز ز  آشتر

ز چرخاندم و گفتم ز و نازنی  ز فرامرز نگی   :و من نگاهم را بی 

 . آره عزیزم

ز گفتفرامرز لبخند کوچیک به لب آورد اما حر  نزد نازنی 
 :فز

 دیگه بهانه بیاری فکر میکنم نیم خوای همراه ما بیای

 !سفر

خانه چه یم ز  مخاطبش سهراب بود که نیم دانم در آشتر

ز چیده شده بود  همه ی وسایل پذیرایی روی مت 
 .کرد وقتر

 وقتر برگشت چهره اش در هم فرو رفته بود. کنار فرامرز

  یم خندید اما تانشست از همه جای دنیا حرف زدند گایه

 پایان شب نه به من نگاه کرد و نه مخاطبش بودم. خودم را

ز مشغول کردم وقتر رفتند به رسعت ز و نازنی   با نگی 

ز بعد از ز و نگی   مانتوام را پوشیدم خدا را شکر کردم که نازنی 

 .شام به این بهانه که پایم آسیب دیده ظرفها را شسته بودند

ون آمدم رس   ش را از توی گویسی بلند کرد واز اتاق که بت 
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 گفت: کجا؟

 !برم خونه دیگه دیره _

 !نیم خواد بری _

 ابرو باال دادم و گفتم: چرا؟

 !به همون دلییل که برنامه ی سفر یم چیتز  _

 .. خب _

؟ من _  خب نداره ؟ تو به چه حقر برنامه ریزی یم کتز

 تمامش کرده بودم ماجرای سفر رو! چرا اینقدر بچگانه و یی 

ن تو چرا خودتو زدی به ؟ اونا یی ختی
 فکر عمل یم کتز

 خواب؟

ز ابروهایش نشسته بود. لحن  گره ای محکم دوباره بی 

 مالیمش پر از رسزنش و توبیخ بود درست مثل روزهایی که

 در کلینیک اشتبایه یم کردم و عصبانیتش دامنم را یم

 ...گرفت. شانه باال انداختم و گفتم : خب

 را باال اورد و با صدایی بلند ترگفت: اگرانگشت اشاره اش 

 سیع کن با یی خیایل نباشه! جوری
 یم خوای توجیه کتز

 رفتار نکن که انگار هیچر نیم دویز ! به مادرت فکر

ز با یه مرد غریبه و چهار روز به  کردی؟ به مسافرت رفیر

 عنوان همرسهمراهش بودن فکر کردی؟ چشمتو روی همه

ز بستر و هر بهانه ای  دود  چت 
ی

 که من اوردم رو به سادگ

ز و  به نازنی 
 کردی رفت هوا! پس حاال خودت زنگ یم زیز

 که نیم تونیم بریم به این سفر فهمیدی؟
ی

 یم گ
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 ...آخه _

ز که گفتم _  .تمام! همی 

 .این درست نیست _

د و گفت: تو یم دویز درست و  لبهایش را روی هم فرسی

 ز ده ساله حرفنادرست چیه؟ انگار دارم با یه بچه ی لجبا

 .یم زنم

 گویسی را روی مبل انداخت بلند شد به طرفم آمد قدمهایش

 بلند بود و صورتش پر از عصبانیت، خشیم که نیم

 تواتنستم تشخیص بدهم چرا آنقدر شدید است و مدام از

 .خودم یم پرسیدم چرا انقدر ماجرا را بزرگ یم کند

 شیدهاز کنارم گذشت به اتاق رفت و کیم بعد لباس پو 

 برگشت . دیگر حرف نیم زد تا جلوی در خانه رفت من

 .هنوز همانجاایستاده بودم که گفت: بیا بریم

 با قدمهایی کوتاه به سمتش رفتم و گفتم: حرف بزنیم؟

 !تو راه _

 !تو غریبه نیستر واسه من _

 هوفز کشید و گفت: هیچ توجییه پذیرفته نیست زنگ بزن

ز و هر جور خودت یم د  .ویز کنسل کنبه نازنی 

 در خانه را قفل کرد همانطور که به سمت آسانسور یم رفت

 ... گفت: دیر شد بیا

 نگاهم نیم کرد من هم سیع یم کردم چشم از نیمرخش

 توی آینه اسانسور بردارم اما وقتر یم خواستم به او و
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 سفری که همراهش یم رفتم فکر کنم باید به صورتش

 .نگاه یم کردم

ز   ز حرکت آراموقتر توی ماشی   کنارش نشستم و ماشی 

وع کرد آهستم: یه آهنگ خوب یم  گهواره ای اش را رسی

 ذاری؟

د مثل همیشه موسیقر   انگشتش را روی دکمه پخش فرسی

 یی کالم خال میانمان را پر کرد به همان آرایم گفتم: من

 مدتیه دنبال کلمایر یم گردم که ورد زبونم بشن شبیه دلم

ز ییک دوماه اخت  باشن ... یم دویز در کم  ال تعجب همی 

 فهمیدم که هیچ وقت هیچ ترانه ای رو از بر نکردم و اصال

ز  ! هر وقت تو ماشی 
ی

ز هیچ آهنیک  توجه هم نکردم به میر

 نشستم یا حتر تو خونه، بقیه هر جر گوش دادن من هم

ا یر بردم که دیگه مدام همراه تو
ز  شنیدم. وقتر به این چت 

 .ندارن بودم و تو موسیقر هات کالم

ه _  !کلمه هاش تو رسم شکل یم گت 

 شعر؟ _

 .نه افکارم _

 .اما من به کلمه نیاز دارم _

 برگشت کیم نگاهم کرد و گفت: تو زیادی ساده ای یا

 زیادی زیرک؟

ه؟  به لبخندش خندیدم و گفتم: کدوم بهتر

ی زیادیش خوب نیست! حتر اگر یه حس _ ز  هیچ چت 
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 ... قشنگ باشه

 ل کتز که زیادی دوستم نداشتهخب یم تویز کنتر  _

 !بایسی 

 اینبار خنده اش عمیق تر شد و گفت: دارم در مورد تو حرف

 .یم زنم

 !من خییل وقته شمال نرفتم _

شانه باال انداخت و گفت: انشاهلل مامانت که خوب شد با 

 هم

 .یم رید

 .مامان هوای شمال رو دوست نداره _

 .منم همینطور _

 .ند روز این هوا رو تحمل کنیمویل ما االن مجبوریم چ _

 .خانواده ت اجازه نیم دن _

 اگر من راضز شون کردم جر ؟ _

 این کار درستر نیست محبوبه! نباید اینقدر خانواده ت رو _

 .تو تنگنا بذاری

 تو دوست نداری؟ _

 های دنیا رو تجربه _
ی

 من دوست دارم با تو همه قشنیک

 ...کنم اما

 ...بعد دیگه اما هاشو بذار واسه _

 .بعدی که نیستم به چه امایی یم تونم فکر کنم _

؟ اگر قصدت این بود که _  میشه اینقدر اینو تکرار نکتز
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ی رو به من نشون بدی دیدم. اگر یم خواستر آگاهم ز  چت 

 کتز شدم. باور کن

 شد. سیع کردم با آنبا آیه عمیق لبهایش به هم دوخته 

 افکارم نبودملودی مالیم فکر کنم اما هیچ نظیم در 

 پراکنده بودم مثل کلمایر که نیم یافتم تا با آن خیالش را

 راحت کنم. مثل خاطرات خویی که است  اندوه یی پایاِن اگر

 ها، شاید ها و اماها شده بود. مثل حیس که انگار قرار نبود

 هیچ وقت مطلق شود و همیشه با یک ویل دچار تردید یم

 .شد

 ام تا آن اندازه  من نه، تردید نداشتم در هیچ
ی

 کجای زندگ

 یک دله نبودم که در ان شب برای همرایه سهراب در سفر

 شمال اما برای او یم دیدم... من تردید کشنده ای که به

 سلول سلوِل احساسش افتاده بود را یم دیدم و یم دانستم

ی راحت کنم . او فرمول ز  هرگز نیم توانم خیال او را از چت 

 داشت احتیاط، عاقبت اندییسی های خودش را برای زند 
ی

 گ

ی که ز ل عواطفش همان چت   و هزار دلیل داشت برای کنتر

 من نه داشتم و نه یم خواستم اصال به انها فکر کنم من آن

ی که افکارم را به آینده یم ز  لحظه را یم دیدم و تنها چت 

 برد درمان سهراب بود. حتر به یک دقیقه بعد از آن هنوز

 رده بودم. که اگر فکر میکردم شاید باآنطور که باید فکر نک

 وجود توصیه های ایک دچار اضطرایی بازدارنده از نوع

 .دلشوره های سهراب برای خودم یم شدم
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 باالخره بعد از سکویر طوالیز گفتم: خب باشه بهشون بگو

 !که من رفتم پیش مامانم و تو تنها یم ری

 نیی این که نگاهم کند خنده روی لبش نشست و رستکا

 داد با این که این پیشنهاد را فقط برای راضز کردنش

 مطرح کرده بودم به رسعت دچار دلشوره شدم و ترسیدم که

 واقعا بدون من به این سفر برود... به طرفش چرخیدم و

؟
ی

 گفتم: خب جر مییک

 !شانه باال انداخت و گفت: فکر بدی هم نیست

 تنهایی یم ری؟ _
 یعتز

 یماره و یم ریم پیش اون، ازخب ما گفتیم که مادرت ب _

 طرفز فرامرز رو ناراحت نکنیم پس این فکری که کردی

 .مثل همیشه عایل بود

ی بخوانم به شدت رسخورده ز  ازچهره اش نیم توانستم چت 

ز را جلوی در خانه متوقف کرد یی این  بودم و وقتر ماشی 

 که بخواهم صدایم گرفته و یی حوصله بود: ممنون

 ....خدانگهدار

 واظب خودت باش به مامان سالم برسون دیر وقتهم _

 !شاید فردا اومدم دیدنشون

 .باشه ممنون _

 نگاهش نکردم دستم را برایش تکان ندادم و نگفتم: وقتر 

 همه روز روی شانه هایم ماند و
ی

 رسیدی پیام بده . خستیک

 با همان حال بد، پله ها را یی جان تر از همیشه باال رفتم
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 داخل رفتم هیچ کس توی سالن نبود از در را باز کردم و 

 سکوت خانه یم شد فهمید که همه خوابیده اند به ساعت

 سالن نگاه کردم درست دوازده بود در اتاق مادر را باز کردم

ز وار ین هم توی تخت خودش جنی   خواب بود ... شت 

 خوابیده بود و لبخندی گنگ روی لبش یم دیدم که به

 روشن نور مالیم چراغ خواب نظرم رسید شاید براثر سایه

 .خیال یم کنم یم خندد

به کم جایز به در زدم و در اتاق ایک کیم مکث کردم   ضز

ز رها کردم و  داخل رفتم کیفم را همان جلوی در روی زمی 

به سوی او رفتم. روی تخت دراز کشیده بود صدایش 

 خشک و خش دار به گوشم رسید: دیر

 !اومدی باز

کنار کشید. آهسته و بیمار   لب تخت نشستم خودش را 

 گونه

 با همان لبایس که به تن داشتم زیر پتو خزیدم و گفتم: به

 نظرت من ساده م یا زیرک؟

 !گفت: احمق

 اگر یم خواستم با سهراب برم شمال اجازه یم دادی؟ _

 واسه چند تا از کارات تااالن منتظر اجازه ی ما بودی؟ _

 بود شاید، ایک هم 
ی

مندگ  منتظر جوایی ازسکوتم از رسی

 طرف من نبود گفت: 
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 رو ! به نظرت یم تونم بهت  خییل 
ی

ساده گرفتر زندگ

 بفهمونم

کنم دنیا خودش  که نباید خوش خیال بایسی یا باید صتی

 بهت نشون بده؟

ز سفر تونستیم _  این سفر الزمه شاید آخر همی 
 یم دویز

 !به فرامرز همه جر رو بگیم

 همراهت بشم واسه تو یم خوای منو متقاعد کتز که _

م؟  رفتنت، اونوقت من چطور باید جلوی تو رو بگت 

ه _  !سهراب نیم خواد منو بتی

 !باز اون یه جو عقل داره _

 فکرمیکنم بیشتر از اون، منم که به این همرایه نیاز _

 دارم. احساس پوجر یم کنم انگار یه پل بودم که سهراب

 نمه! اگر منوازش رد شد و به فرامرز رسید حاال وقت شکست

ه یعتز که بازی واسه من دیگه تمام  .با خودش نتی

 .همیشه تمام شدن بازی بد نیست عزیزم _

؟ _  اگر همه زندگیت رو روی اون بازی ساخته بایسی جر

 .با سهراب حرف یم زنم _

؟ _  درمورد جر

 بزنم که خیال نکنه خانواده یی بند _
 باالخره باید یه حرفز

مونو یم دیم دستش کهو باری هستیم و همینطو   ری دختر

ه سفر  .بتی

 !به طرفش چرخیدم و گفتم: ایک
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 نداشتم گلویم تت  کشید و چشمهایم یی هیچ زحمتر 
 حرفز

 پر و خایل شدند رسم را روی سینه اش گذاشتم شالم را کنار

 :زد انگشتهایش را توی موهایم فرو کرد و زمزمه کرد

 بره؛ کوچه به منو یم …یه شِب مهتاب؛ ماه میاد توو خواب

 کوچه

 …دره به دره؛ صحرا به صحرا …باِغ انگوری؛ باِغ آلوچه

 یه پری میاد؛ ترسون ور  …اون جا که شبا؛ پشِت بیشه ها

 لرزون

 شونه میکنه؛ موِی پریشون …پاشور میذاره؛ توو آِب چشمه

 منو یم بره؛ تِه اون …یه شِب مهتاب؛ ماه میاد توو خواب

 ....دّره

ز ایک آمیخته با زمزمه ی غم آلودِ    آهنگی 

 نوازش مالیم انگشتهایش روی موهایم یادآور روزهای

 .کودگ ام بود و حاال یم فهمیدم چقدر این اتفاق تکرار شد

ین بد بود، مهری بد بود، من بد بودم  چه روزها و شبها شت 

 و ایک در حایل که از همه ما بدتر بود، ترانه اش را زمزمه

 تا برای یم کرد مرا یم خواباند 

 .فردایی دیگر آماده شوم

******* 

 از جلوی در خانه به رسکوچه نگاه کردم. ریه ام را از هوای

 آخرین روز اسفند پر کردم و به سوی کافه قدم برداشتم. از

 پشت شیشه ی گلخانه داخل را نگاه کردم. مدیر بود گل
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 نخریده بودم و رنگ زنده و تازه ی گلها با شبنیم که روی

ز بهبعضز   از آنها نشسته بود وسوسه ام یم کرد قبل از رفیر

دم و با صدای ه را فرسی  کافه رسی به گلخانه بزنم. دستگت 

 ...بلند گفتم: سالم

 مارتا را پشت پیشخوان نیم دیدم، به سمت گلهای رز

 صوریر رفتم و فکر کردم انگار هزار سال از آخرین باری که

گ صوریر کشیده ام  .یم گذرد دستم را روی یک گلتی

 همانطور که مشغول نوازش گل بودم صدای مارتا را شنیدم

 .سالم محبوبه ی زیبای من :

 برگشتم همزمان از پشت پیشخوان باال آمد صورتش رسخ

 :بود و توی دستش ضایعات کنقز و کاغذ؛ با لبخند گفت

 امشب گلخانه شلوغ خواهد بود، مردم بهار را به خانه

 ... هایشان یم برند

 وق نگاهش کردم و گفتم: رز، لیلیوم، داوودی هر کدومبا ذ

 .دوشاخه

 مثل تلچز قهوه _
ی

ین! تلچز زندگ  مهری اکرم و شت 

 .است، بیدار نگاهت یم دارد، احساست را قوی یم کند

 ویل هرگز آنقدر ماندگار نیست که نتوایز از بوی گلها در

ی  . بهاری زیبا لذت بتی

 تم: یم رم کافه بعد واسهدر تائید حرفش رستکان دادم و گف

ز گلها میام  .گرفیر

ز به دستم داد و با لبخندی گرم بدرقه ام  یی تزئی 
 زنبقر
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 کرد. پشت پنجره ی کافه ایستادم. سهراب پشت ییک از

ز به های انتهای سالن نشسته و دستهایش را روی مت  ز  مت 

 هم قالب کرده بود. چند تار از موهایش توی صورتش

ز تر نشانریخته و حالتش را از   دیده بودم غمگی 
ً
ا  آنچه اخت 

 یم داد. من حق گریه کردن برای غمهای سهراب را یک

 ماه پیش از دست داده بودم و باید تمرین یم کردم قوی

 باشم . در حد انتظار او قوی؛ تا مجبور نشود برای آرامش

 آینده ام، مرا گوشه ای جا بگذارد و یی 
ز  وجدانش و تضمی 

 .ختی برود

ها نگاهمدرِکافه  ز  پر رسوصدا باز شد. چند نفر از پشت مت 

 کردند. سهراب هم به سوی من چرخید. خاچیک در نزدییک

 سهراب بود، چشمیک زد و با صدایی که توجه بقیه را
ز  مت 

 هم جلب یم کرد گفت: انتظار برای عاشق دو رس دارد در

 آن هنگام که انتظار یم کشد، کشنده است و پس از جدایی 

ین تر از خود دیدارخاطره اش ش  .ت 

 سهراب از این که توجه بقیه جلب شده بود خجالت زده به

 نظر یم رسید. لبخندی محجوب روی لب داشت و شکیل

ز یم کشید. نزدیکش ایستادم دیگر از کت و  خیایل روی مت 

اهن ی نبود انگار سهراب تازه ای یم دیدم پت   پالتو ختی

 هایی کهسورمه ای پوشیده بود با یقه ی بسته و 
ز  آستی 

 . حتما به مصلحت تا نزده

 صندیل را عقب کشیدم مقابلش نشستم و شاخه زنبق را
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ز رو کم  جلویش گذاشتم. برداشت، خندید وگفت: همی 

 .داشتیم که انگشت نما بشیم

 .دستم را زیر چانه زدم و گفتم: چه خوب که خنده تو دیدم

 نگاهش را از گل گرفت به چشمهایم دوخت و گفت: جز

 ین کاری از دستم برمیاد؟ا

ز و سفر رو کنسل _  فکرمیکردم باید زنگ بزنم به نازنی 

 !کنم

 چطور؟ _

 یم دویز چند روزه نه درست و حسایی باهام حرف زدی _

 ... و نه

 تو یم دویز تو این مدت چقدر مشغله فکری برای من _

 درست کردی با کارت؟

 زم نیممن فقط به خاله ایک گفتم که یه فکری کنه هنو  _

 ...دونم اون جر گفت بهت

 نگاهش کردم و او با همان لبخند گفت: فکرشو از رست

ون کن که از رازهای من و خاله ایک رس دربیاری  !بت 

 اگر همه رازهاتون باعث بشه که کارام پیش بره _

 .کنجکاوی نیم کنم

 واسه سفر آماده ای؟ _

 رآره اما وقتر گفتر یم خوای منو ببیتز یه کم دچا _

 که نیم ریم
ی

س شدم فکر کردم یم خوای بیک  .استر

 نه فقط دلم تنگ شده بود و دوست داشتم یه جای آشنا _
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 !ببینمت جایی مثل این کافه

 گل را به بیتز اش نزدیک کرد و گفت: خییل وقت بود به

ا دقت نکرده بودیم ز  ! خییل چت 

 مثل؟ _

 همگل نخریده بودیم ... کلینیک رس نزدیم، یه قهوه با  _

 نخوردیم نیم دونم چطور همیشه به آدما یم گفتم که حتر 

 اگر فرصت کمه مهم اینه که ازش درست استفاده بشه! اما

 خودم نتونستم اینو درک کنم. از این زمان کیم که با تو

 .بودم استفاده نکردم

 .خب ازاالن استفاده یم کنیم _

 لبخند زد و گفت: کجا بریم؟

 !: فردا صبح قراره حرکت کنیم هاابرو باال انداختم و گفتم

 شانه باال انداخت و گفت: بلند شو بریم یه چرخ تو شهر

 . بزنیم

؟  متعجب از جا بلند شدم و گفتم: مطمئتز

د و دوباره  رستکان داد به سوی خاچیک رفت دستش را فرسی

 به سمت من برگشت و گفت: این اطراف رو یم بینیم و

 .بریم گردیم

ون رفت  :یم کیم به اطراف نگاه کرد و گفتاز در کافه بت 

 ! خب

ز نیاوردی؟  شانه باال انداختم و گفتم: ماشی 

 .پیاده یم ریم _
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ز بار بود که شانه به شانه اش قدم بریم داشتم  .این اولی 

 گایه دستش را توی جیبش فرو یم کرد وگایه رس یم

 چرخاند اطراف را نگاه یم کرد و اگر قرار بود از عرض

 م انگشتهایم را محکم توی دستش یمخیابایز رد شوی

د و مرا به سوی خود یم کشید  .فرسی

 آن خیابان را هزار بار رفته بودم، بارها و بارها نزدیک آن

 میدان ایستاده بودم و با احتیاط از خیابان رد شدم بارها بوی

ین  چلو کباب فاتح مشامم را پر کرده بود وبارها از پشت ویتر

 یل زینتر زل زده بودم اما آنبه لباسها، کفش ها و وسا

 .خیابان هیچ وقت آن شکیل که در ان روز یم دیدم نبود

 انگار تازه چشمم به روی زیبایی پیش از نوروز در آن خیابان

ه نخریده بودیم، مایه قرمز هم. و حاال که ز  باز یم شد. ستی

 مردم را یم دیدم که تند تند خرید یم کنند و با دسته های

ز   ه و مایه قرمزهای حبس در کیسه یگل ظرف های ستی

 به سویی یم روند یادم آمد هر سال همه این برنامه
 نایلویز

ین تدارک یم دید از مدیر قبل، آنقدر با سلیقه به  ها را شت 

 این کار یم پرداخت که ما حتر فرصت نیم کردیم به آن

 .فکر کنیم

ه بخریم؟ ز  دست سهراب را کشیدم و گفتم: یه ستی

 کان داد. انگار نظری نداشت شاید او همنگاهم کرد رست

ه و مایه عید نبود ز  .مثل من سالها حتر به فکر خرید ستی

ز ها و مایه قرمز ها  مقابل نمایشگایه خیابایز از هفت سی 
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 که در آکواریوم شناور بودند ایستادیم و صدایمان میان

ی یم خواست گم ز  صدای آدمهای دیگر که هر کدام چت 

 هم نگاه کردیم و دوباره همزمان شد هر دو با خنده به

ه ز  !گفتیم: آقا یه ستی

ون یم آمدیم دستهایمان پر بود و  وقتر از میان مردم بت 

ک روی لبهایمان  ... لبخندی از اتفافر مشتر

 کیم که فاصله گرفتیم گفت: خرید اینجوری دوست داری؟

 تا حاال تجربه ش نکرده بودم همیشه این وقت سال من _

 کرده بودم اما االن دیدم این یه لذت دیگههمه خریدام رو  

 !داره

 بریم به شیوه ی تو هم خرید کنیم؟ _

ی به سال تحویل نمونده ، باید وسایلمو _ ز  دیره دیگه ! چت 

 !جمع کنم واسه فردا

 ..باشه بریم _

ز یم دید، اما این _ ین تدارک هفت سی   همیشه خاله شت 

 . روزا دل و دماغ نداره

اف کنم _  .منم خوشم اومد باید اعتر

 دوباره تا کافه پیاده رفتیم ذهنم شلوغ بود درست مثل همان

 قسمت خیابان که بساط مایه فروش پهن شده بود توی

ز پس و پیش میشد. خاطرات خریدهای  افکارم همه چت 

ین را  گذشته ام مثل غباری یم آمد جلوی این خرید شت 

 هم یم گرفت ونیم دانستم اگر سهراب کنارم نبود هنوز 
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 !این خرید را دلچسب تر یم دانستم یا نه

 داخل گلخانه رفتیم مارتا سبد گیل که به زیبایی چیده بود را

 روی پیشخوان گذاشت سهراب کارت بانیک اش را روی

ز گذاشت و مارتا با لبخند گفت: همه گلهایی که محبوبه  مت 

 یم برد حساب شده اند جز آن شاخه گلهایی که در صبح

رد های زمستایز   !یم بر

 سهراب ابرو باال انداخت و کارت را برداشت . وقتر از

ون آمدیم در توضیح حرف مارتا گفتم: یه حسایی   گلخانه بت 

ز مارتا و خاله ایک، خودش همه رو حساب یم  هست بی 

 !کنه

 و تو واسه من با پول خودت گل یم خریدی که نشون _

 بدی بزرگ شدی؟

 واستم برای لحظهبا خنده گفتم: یی جهت نبود، یم خ

ز   لحظه ی حال خوبم خودم هزینه کنم. برای نگه داشیر

 شغیل که به زحمت به دست اورده بودم . برای بدست

ز عشقم  !اوردن دل رئیسم . برای عاشق شدن و نگهداشیر

ین  برای پیدا کردن خودم و راهم ... اون شاخه گلها کمتر

 . هزینه بود برای حال خویی که حاال دارم

 بت رو دوست دارم. یم دونم که ادامه پیدا یمحال خو  _

 !کنه اگر همینطور پر قدرت ادامه بدی

 جلوی در خانه بودیم. کیسه های خرید را به دستش دادم

ون اوردم و گفتم: میای باال؟  کلید را از جیبم بت 
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 منم باید برم که هم برسم به سال تحویل هم خیال _

 !مامان رو راحت کنم در مورد سفر

 وز نگفتر بهشون؟هن _

ایی گفتم اما نتونستم خیالش رو راحت کنم _
ز  .یه چت 

 . مواظب خودت باش _

 وسایل را از دستش گرفتم جلوی در خانه ماندم تا با

ون رفت. ان روز را  قدمهایی بلند و محکم از کوچه بت 

 . دوست داشتم روزی که شبیه هیچکدام از روزهایمان نبود

 بود و حال خوبش به رسعت به قلبمانگار بیمارنبود ناامید ن

 رسوخ کرد با امیدواری مضاعف پله ها را باال رفتم از جلوی

ین... بیا  ...در خانه گفتم: خاله شت 

 کیم طول کشید تا برسد و توی سالن روبه رویم بیاستد و

 نگاه یی روحش را به وسایل توی دستم بیاندازد با لبخندی

ه ز ز جر خریدم! ستی  را از روی دستم پررنگ گفتم: ببی 

 برداشت. اینبار صدا زدم ایک ... بیا... اون تنگ مایه رو یم

 تویز از کابینت باال بهم بدی؟

 ایک آمد چشمهایش پف کرده بود اما با خنده گفت: جون

 !آقامون دست پر برگشته

 !خندیدم و گفتم: عیده ها! هیچ کاری نکردین امسال

 ... مامان... مهری... بیا

 د مهری همان روزهایی که حال خویی داشتمهری نیم آم

ز یم نشست ین یم آمد رسسفره هفت سی   . هم به زور شت 
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ین یی حوصله بود  ایک مایه را توی تنگ بلور انداخت، شت 

ز تازه ای که خریده بودم را با  اما لبخند یم زد. هفت سی 

ز گذاشت و گفت ون کشید و روی مت   :احتیاط از جعبه بت 

 !سلیقه ای، همیشه بودی خییل قشنگه تو خوش

 ...مثل خاله جونم _

 رسش را روی شانه ام گذاشت لرز

 شانه اش را حس کردم و او آهسته گفت: چه زود بزرگ

 ! شدی

ی نیست که براش ز ین بزرگ شدن بچه چت   ایک گفت: شت 

ز خریده خوش باشیم دیگه،  گریه کتز ... رفته هفت سی 

 باشه ؟

ین رسش را از روی شانه ام برد  اشت و با همان بغضشت 

ز گفت: مهری  !سنگی 

 ... االن میارمش تو ترتیب اینا رو بده _

 به سوی اتاق مهری رفتم . لب تخت نشسته بود دستهایش

د انگار  را دوطرفش به تخت گرفته و روتختر را یم فرسی

ز تصمییم مردد بود جلو رفتم مقابل پاهایش  برای گرفیر

 !نشستم و گفتم: مامان

 بش جوابم را داد. آهسته گفتم: من نیمبا چشمهای مرطو 

ین  .خوام آزارت بدم اما خواهش یم کنم بیا بخاطر خاله شت 

 رستکان داد. گفتم: اگر دوست نداشتر حرف نزن اما بیا که

 سال تحویل با هم باشیم. تو نشون دادی که دنیا به این
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 ها به پایان نیم رسه! هنوزم داریم ادامه یم دیم
ی

 .سادگ

 ت بلند شد مقابل آینه ایستاد. شانه را برداشتاز روی تخ

 برای
ی

وع زندگ  روی موهای بلندش کشید و فکر کردم رسی

 شانه کشیدن روی مویی بلند است
ز  همی 

ی
 . زنان به سادگ

ین برق زد و ایک ون رفتم چشمهای شت   وقتر با مهری بت 

 !با لبخند پر معنا گفت: داری بزرگ مییسی محبوب

ی ی ترمه داشتیم ؟به جای او رو به شت  ز  !ن پرسیدم: یه رومت 

ز یم ی برگشت همانطور که روی مت  ز ین رفت و با رومت   شت 

 کشیدش گفت: راست یم گفتر ایک، واسه زندگیمون به

 ...کیس نیاز نداریم دیگه

 . هیچ کدام به جمله ی پر اندوهش واکنیسی نشان ندادیم

ز گذاشت و ایک آینه را با  مهری شمعدان ها را روی مت 

ین قرآن که همیشه توی اتاقشصو   رتش تنظیم کرد. شت 

ز را چیدم. سبد  بود را وسط سفره گذاشت و من هفت سی 

 !گل را کنار آینه گذاشتم و گفتم: این گلها واسه شماست

 ایک چند چک پول الی قران گذاشت و گفت: بچه بودیم

ز   خییل کیف یم داد عیدی از الی قران، وقتر یم گفیر

 یار یه جوری رفتار یم کردیم انگار نیمبچه اون قران رو ب

ه اما دل تو دلمون نبود  ...دونستیم چه ختی

 ریموت را برداشت تلویزیون را روشن کرد و گفت: صدای

 .توپ رو بشنویم ... خییل دوست دارم

 وقتر ایک اینطور با ذوق حرف یم زد یم فهمیدم که دارد
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 و سیع یم کند خوشحایل ام تکمیل شود. مهری فندک زد 

 شمع های بلند و چند شمع تزئیتز که به شکل سگ های

 قهوه ای پشمالو بودند را روشن کرد به ساعت نگاه کردم

 هفت و یس دقیقه بود ... نوروزهای زیبا، پر تجمل، ساده ،

 توی خانه، توی رستوران و باغ های سنتر در طول سالهای

 ام همه گونه اش را برایم رقم زده بودند اما ان
ی

 زندگ

 لحظه با همه غمگیتز اش زیباترین سال تحویل همه

 ام شد
ی

 .زندگ

*********** 

 خواب آلود و خسته بودم. شتی که گذشت، هر چهار نفر

 توی سالن خوابیدیم. ایده ی ایک بود پتویی زیرمان انداخت

 !وگفت : به یاد اون روزا که ما بودیم و یه اتاق و دوتا پتو

ه به سقف نگاه یم کردم و  ی از آن خت  ز  سیع یم کردم چت 

 روزها را به یاد بیاورم، اما همه خاطراتم مربوط به زمایز بود

 که خانه ای مستقل داشتیم . نیم دانم چقدر خوابیدم اما

 وقتر ایک بیدارم کرد هنوز لبه های پتو را چسبیده بودم و

 ... دلم یم خواست بیشتر بخوابم

 هراب جلو درچند بار دیگر تکانم داد و گفت: محبوب س

 !منتظره

 به زحمت پلک هایم را از هم باز کردم، مامان روی مبل

ین همچنان خواب بود ایک وقتر نگاه  نشسته بود. اما شت 

ه ام به او را دید گفت: قرص یم خوره بیدار نمیشه به  خت 
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 .این زودی

 رو به مامان گفتم: مواظب خودت و خاله

ین باش  ...شت 

 ...رهایک هم اینجا برگ چغند _

 او را بغل کردم و گفتم: تو

ین باش. منو ببخشید که  هم مواظب خودت و مامان و شت 

ایط دارم یم رم سفر، یم دونید که الزمه  ... تو این رسی

ایطمون  مهری رس تکان داد و ایک گفت: یم دونیم؛ رسی

 .هیچش نیست، دیشب دیدی که همه خوب بودیم

 آرامم کند اما اوانتظار داشتم مهری هم جمله ای بگوید که 

ه شده بود .ایک گفت: یه ساعته  رس به زیر به نقطه ای خت 

ون  .ایستاده اون بت 

 .به سوی رسویس بهداشتر رفتم و گفتم: زود آماده یم شم

 وقتر برگشتم، ایک چمدان کوچکم را توی راهرو گذاشته

ز راحتر و مانتو جلو باز بهاره ام را پوشیدم  .بود. شلوار جی 

 این که توی آینه نگاه کنم روی رسم مرتب شالم را یی 

 کردم و پرسیدم: خوبم؟

، راه بیافت دیگه _  . خویی

 کوله و کیف دستر را به طرفم گرفت و درحال بلند کردن

 سبد پیک نیک گفت: براتون صبحانه گذاشتم تو راه یم

 !چسبه

ی یم خوردیم _ ز  ...یه چت 
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 !اینو بتی تا بفهیم سفر دونفره یعتز جر  _

 گاهش لبخند زدم و او جلوی در گفت: مهری نمیایبه ن

؟ ز  پایی 

 ِ ز  کیم بعد مهری آمد، کیم نگاهم کرد قرآن را از روی مت 

ز برداشته و آورده بود به طرف ایک گفت وگفت  :هفت سی 

 .از زیر قران ردش کن

 ذوق زده از چند کلمه ای که مهری گفته بود اشک توی

 ...گفتم: عزیزدلم  چشمهایم نشست 

 . وشم زمزمه کرد: مواظب خودت باشتوی گ

 .خییل دوستت دارم مامان _

د و با این حرف که  به جای هر حرفز کیم مرا به خود فرسی

 .دیر شد رهایم کرد

ز رفتم  چمدانم را در دست گرفتم و همراه ایک از پله ها پایی 

 !چند پله از ایک جلوتر بودم وقتر یم گفتم: چقدر خوب

 دیدی مامان حرف زد؟

 !گفته بودم نگران نباش  بهت _

ز نشسته بود با  در ساختمان را باز کرد سهراب توی ماشی 

ز   دیدن ما پیاده شد چمدان را از دستم گرفت توی ماشی 

 گذاشت و بعد آمد سبد را از ایک گرفت و گفت: چرا زحمت

 کشیدین؟

ز مهیم نیست _  . چت 

 !کوله ی مرا هم گرفت و گفت: لطف کردین به هرحال
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ز گذاشت و برگشت. مقابل دوباره رفت  وسایل را توی ماشی 

 ایک ایستاد انگار منتظر حرفز بود یا خود حرفز داشت که

وعش کند. ایک این زحمت را از  نیم دانست چطور باید رسی

 روی دوشش برداشت و گفت: درسته که اجازه دادم محبوبه

 بیاد... تو بهتر یم دویز چرا اجازه دادم مگه نه؟

 د و ایک محکم تر از قبل گفت: تا امروزسهراب رس تکان دا

 این دختر بدون ما هیچ جا نرفته جز مدرسه و باشگاه و بعدم

؛ به اندازه انگشتهای یه دست هم نمیشه ز  کلینیک شما! ببی 

 جاهایی که با اجازه ی ما و بدون ما رفته! یم دویز یعتز 

 خییل
ی

ای خونیک ؟ یعتز این دختر خونگیه! دختر  جر

ی معصومن، حتر اش تباهاشون معصومانه ست. دارم دختر

 رو

 دستت یم سپارم که شاید اگر حال مادرش خوب بود هرگز

مون باش  ... این اجازه رو نیم داد. پس مواظب دختر

 سهراب با لبخندی کنج لب رستکان داد و گفت: مثل جونم

 . مواظبشم؛ حتر از خودم محافظتش یم کنم

دم   از این که دربندهای کیف دستر ام را توی مشت فرسی

 حضورم در باره ام حرف یم زدند کیم معذب بودم اما از

 آنجا که یم دانستم پشت این حرفهایشان همانطور که

م رساپایم  سهراب گفته رازهایی هم هست که از آن یی ختی

دن ایک ی فراتر از آن ستر ز  گوش شده بود برای شنیدن چت 

 ...و محافظت سهراب
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 ندارم من بهت اعتماد کردمباالخره ایک گفت: دیگه حرفز 

. 

 :سهراب همانطور که ایک محکم حرف یم زد گفت

 .پشیمون نمیشید

دمتون برید _  ...به خدا ستر

 اشک توی چشمهایش جمع شده

 :بود. سهراب کیم از ما فاصله گرفته بود توی گوشم گفت

 این مرد با همه اونایی که تا حاال دیدی و قصه شون رو

 سابیه اما ... اما اگر دیدی نمیشهشنیدی فرق داره، آدم ح

 بهش اعتماد کرد و باهاش زیر یه سقف بود با هرجر که

 تونستر خودتو بردار و بیا... درسته که عاشقته اما اگر به

 کنه دیگه تا ابد نیم تویز ببخشیش هم  اعتمادت پشت

اری و این خییل دردناکه ز  !عاشقیسی هم ازش بت 

 ! مواظبم ایک _

 مفهوم حرفهایش تا چه حد خجالت زده وحتما فهمیده بود 

 پریشانم کرد که دیگر ادامه نداد. خداحافظز کردم از زیر

 قرایز که برایم گرفته بود رد شدم و روی صندیل جلو کنار

 سهراب نشستم از آینه ی کنار، کاسه ی آیی که پشت

 .رسمان خایل یم شد را دیدم و یی اراده اشکهایم جاری شد

 شه چرخاندم تا حالت چهره ام دیدهرسم را به سوی شی

 .نشود

ز روز ز های معدودی که صبح اولی   جز صدای گنگ ماشی 
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 بهار در خیابان بودند تنها صدای نفس های او بود که

وع سفرمان آنطور  سکوت را یم شکست . نیم خواستم رسی

 با گریه هایم همراه باشد اما نقطه ضعف های ایک که به

 ن یم شد همان خاطره ایصورت نصیحت هایی به من بیا

 بود که یی آن که تجربه اش کنم مدام در ناخودآگاهم یم

 .چرخید

******* 

وع به زمزمه با آهنگ مالیم کرد،  از همان وقتر که رسی

ده بودم  بیدار شده بودم اما همچنان پلک هایم را به هم فرسی

 .و سیع یم کردم با حرکت اضافز ان حال را خراب نکنم

 شه و شلویعز جاده یم گفت از شهررسما و رطوبت شی

 فاصله گرفته ایم گاه وسوسه یم شدم چشمهایم را باز کنم

 اما شنیدن زمزمه اش دلچسب تر از هر وسوسه ای وادار به

 .سکونم یم کرد

 کیم در همان حال ماندم تا باالخره صدایش قطع شد و به

 جای ان صدای سایش تنش به صندیل و نفس های

 باز کنم. به طرفش برگشتم، چهره عمیقش باعث شد چشم

ده بود، با یک دستش فرمان را گرفته بود و  اش در هم فرسی

د  ...دستش دیگرش را روی بازویش یم فرسی

ی ز  چند بار پلک زدم و در جایم صاف نشستم و گفتم: چت 

 شده؟
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 لبخندی روی لب آورد و گفت: نه چطور؟ خوب خوابیدی؟

 زیاد خوابیدم؟نیم نگایه به ساعت انداختم و گفتم: 

 نگاهش را به حاشیه ی جاده کشاند و گفت: دنبال یه جای

 .خوب بودم صبحانه بخوریم

 خسته شدی؟ _

 فشار دیگری به بازویش داد و بعد دستش را برداشت و

 ... گفت: کیم

 با اشاره به محل پارک کوچیک کنار جاده گفت: اینجا خوبه

 ...فکر کنم

ز را به حاشیه کشید پیاده ش  د از پشت شیشه یم دیدمماشی 

 اش را از تن به در
ی

 که با حرکایر نرم سیع یم کند خستیک

 یم
ی

ز را باز کردم و گفتم: نباید رانندگ  کند. در ماشی 

 کردی؟

 برگشت، باد مالییم موهایش را به بازی گرفته بود و چهره

 اش از چند دقیقه ی قبل بشاش تر به نظر یم رسید

 ت: جر واسه خوردن داری؟دستهایش را به جلو کشید و گف

 سبد را برداشتم پیاده شدم نزدیکش ایستادم و گفتم: من

 ...نیم دونستم که

 .من خوبم _

ز پیدا نیم کردم. زیر انداز کوچیک که ایک  حرفز برای گفیر

 روی همه وسایل گذاشته بود را گوشه ای انداختم و بعد

 سفره را پهن کردم همانطور که یم نشست گفت: فرامرز در
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ز بزن س نیست صبحانه تو خوردی یه زنگ به نازنی   دستر

 .جایی که قرار داشتیم پیداشون نکردم

 ... باشه _

وسایل صبحانه را روی سفره چیدم مقابلم چهار زانو 

 نشست

 مغز گردوی  برداشت توی دهانش گذاشت و گفت: اخم

 کردی چرا؟

_  
ی

 باید بهم یم گفتر که نباید تو مست  طوالیز رانندگ

؟  کتز

 !با خنده گفت: قراره این سفر جز زندگیمون حساب نشه

 پس نه دردای من توش حسابه و نه تو الزمه دغدغه ی

ی رو داشته بایسی  ز  !چت 

 پس درد داری؟ _

 !طبیعیه _

 جر طبییع نیست؟ _
ی

 میشه بیک

 این که هوا اینقدر خوبه ، خاله ایک صبحانه به این _

 تدارک دیده اونوقت تو جای تعارف
ی

 به من داری خوشمزگ

 !بازجویی یم کتز 

 نفس عمیقر کشیدم لقمه ای که گرفته بودم را به طرفش

 ... گرفتم و گفتم: عجیب شدی! درست از دیروز

 :اینبار با صدای بلند خندید لقمه را از دستم گرفت و گفت

 اگر اونجور که تو خواستر رفتار کنم عجیبم؟
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 ام رفتارچون نیم فهمم چرا یه دفعه اونجور که یم خو  _

 !یم کتز عجیتی 

 این شاید تنها سفرمون با هم باشه... بعد از این سفر من _

 .باید برم اروپا برای ادامه درمانم

 که برداشته بودم از دستم رها شد و یی آن که
 تکه نایز

 رسدم باشد لرزیدم. سیع یم کردآرام باشد با یی خیایل

 ... ادامه داد: به هردومون خوش بگذره

ه بودم و جزبه گلها  ی کمرنگ سفره ی یکبار مرصف خت 

ز نیم توانستم فکر کنم. صدای زنگ  همانها به هیچ چت 

 تلفنش سکوت کوتاه میانمان را شکست گویسی را برداشت و

 !با لبخند گفت: مامانه

 !تماس را وصل کرد و گفت: سالم مامان جان

 تالشش برای شاداب نشان دادن صدایش را یم دیدم

 هایی کهکالفه بودم ن
ز  گاه گرداندم سمت جاده و ماشی 

 لحظه به لحظه بیشتر یم شدند. بلند شدم چند قدم از او

 دور شدم اما هنوز صدایش را یم شنیدم که میگفت: خییل

 خوبم، هوا عالیه! هنوز که نرسیدم ... چشم ختی یم دم

ز ... چشم انشاهلل  حتما... آره دیگه چند تا از دوستام هسیر

 ...م ... رسیدم زنگ یم زنمدفعه بعد با ه

ی یی انتهای
ز  دستهایم را روی سینه به هم رساندم و به ستی

پیش رویم چشم دوختم صدای قدمهایش را شنیدم 

 انتظارش
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 را نداشتم، رسم را به عقب چرخاندم تصویر درستر از

 صورتش نداشتم دوباره به روبه رویم نگاه کردم و گفتم: دیر

 نشه؟ حرکت کنیم؟

 ... ت اومدیم تفری    ح مقصد مهم نیستدیر نیس _

 آره مقصد مهم نیست، فقط مهمه که این تکلیفت رو _

 انجام بدی به اندازه کافز به من خوش بگذره که وقتر 

 .داری یم ری اروپا دنبالت گریه نکنم

یم وزید رسد بود یا آن لرز ناخواسته ازهزار  نیم دانم بادی که

ا به سوی خود ناشناخته ام نشات یم گرفت مر  احساس

 کشاند و

ه اش  سنگیتز نگاهش باعث شد رس بلند کنم و به نگاه خت 

 چشم بدوزم باصدایی آرام و شمرده گفت: بذار این سفر

 .همونجوری باشه که قرار بود

ز به سوی وساییل که روی  شانه باال انداختم و در حال رفیر

ز   زمی 

 ... مانده بود گفتم: باشه

وع کردم به جمع کردن سفر   ه، به کمکم آمد و در همانرسی

 .حال گفت: وقت بدی بود واسه گفتنش یم دونم ببخشید

 .مهم نیست _

ز یم نشستیم دکمه ی پخش را  وقتر دوباره توی ماشی 

د و همان موسیقر مالیم در گوشم نشست همان طور  فرسی

ز را به سوی جاده هدایت یم کرد گفت: خییل  که ماشی 
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 پیدا کنم که بتونه با 
ی

 افکارم و تو ارتباط برقرار گشتم آهنیک

 ....کنه

دم  : به عقب تکیه دادم و گوش ستر

 باید فراموشت کنم یا رو به آغوشت کنم

ز دورایه باز هم گمراه و ناچارم نکن  بی 

 چانه ام لرزید کم مانده بود اشکهایم رسبخورند روی گونه

دم و آب دهانم را فرو دادم  .ها دندان هایم را روی هم فرسی

 نابه جا هر لحظه هر دم هرکجا با اخم های

 اینقدر تشویشم نده اینقدر آزارم مکن

 برگشتم به نیمرخش نگاه کردم دیگر اثری از لبخندش نبود

 :وقتر زمزمه یم کرد

 ای عشق هوشیارم نکن

 من با خیالت دلخوشم

 از خواب بیدارم مکن

 محروم از رویای خود

 .در این شب تارم مکن

 اید قوی یم بودم و امیدم را یمبغضم را فرو دادم باز هم ب

 .بستم به اتفافر که شاید در این سفر یم افتاد

 : رسم را روی شانه اش گذاشتم و همراهش زمزمه کردم

 مانند برجی یی 
ی

 رسخوردگ
ی

 آوارگ
ی

 من یی تو یعتز مردگ

 ... رمق برخویش آوارم نکن

 زمزمه ی آن کلمات قدرت این را داشت که جلوی اشکهایم
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د   و اگر رابط افکارش با من این ترانه ی عاشقانه بودرا بگت 

 یم توانستم همه ی غمش را به جان بخرم . احساساتم

 مثل هراز پرپیچ و خم بود اگر امید به مقصد نبود. این راه

ی به آدم هدیه نیم کرد ز  .جز جنوِن سقوط چت 

******* 

ز با  باالخره فرامرز را دیدیم. جایی ایستاده بودند و نازنی 

 .فن راهنمایی یم کرد. خورشید کم کم غروب یم کردتل

 نگاه خسته ام گایه به خیابان های شهربود و گاه به چهره

 ی خسته ی سهراب که ساعت ها در ترافیک ماندن رمق و

 حوصله اش را گرفته بود اما همچنان تالش یم کرد لبخند

 اش را پنهان کند
ی

 . بزند و خستیک

ز فرا ز را که نزدیک ماشی   مرز پارک کرد هوفز کشیدماشی 

 برو بد نیست
ی

 ...و گفت: برگشتیم یه کالس رانندگ

 :توی چهره ی خندانش لبخند کم جایز زدم و گفتم

 ... ببخشید یم دونم خسته شدی

 ... امیدوارم یه توقف هر چند کوتاه اینجا داشته باشیم_

 همزمان پیاده شدیم مقابلمان پارک جنگیل زیبایی بود که

 را احاطه اش کرده بودند و گوشه کنارشدرختهای اف

یس با بقیه  گروه گروه نشسته؛ در حال احوالتر
 مسافرایز

 پارک را از نظر گذراندم و بعد قبل از این که کیس حرفز در

 مورد ادامه برنامه بزند گفتم :اینجا هم خوبه چند ساعتر 

 .بشینیم نه؟ شام رو هم اینجا یم خوریم
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 را یم دید سوییچش را به دست فرامرز انگار تازه ان فضا 

 دیگر داد و برگشت نگایه سطچ به پارک انداخت و

 .گفت: اگر شما یم فرمایید حتما خوبه

 یی حوصله به نظر یم
ز ز موافق توقف بود اما نگی   نازنی 

 رسید. یم توانستم ربطش بدهم به نبودن پرس بزرگش که

 الحتما باز هم حاضز نشده بود همرایه شان کند با این ح

 وقتر استقبال نکرد کیم توی ذوقم خورد و نگران بودم

 دوباره ناچار شویم به راه ادامه دهیم ... یم دانستم سهراب

 دوباره را ندارد
ی

 .توان رانندگ

 فرامرز در صندوق عقب راباز کردو گفت: سهراب داداش

 ...بردار بریم که حرف حرف خانماست

 یه ی خنکوسط آن پارک روی علف های نمناک و در سا

ز که بویشان در میان مان پراکنده بود و با وجود  درختان ستی

 راه از تنمان
ی

ز به دستمان یم داد خستیک  چایی که نازنی 

ز روز بهار و صدای پرنده  گریخت . هوای خوب غروب اولی 

ز   ها که هر بار از فراز درختر به گوش یم رسید حتر نگی 

 جشان یم گفترا هم به حرف اورده بود و از خاطرات ازدوا

 وقتر برای ماه عسل به شمال آمده بودند نگاه های محتاط

ز به چهره ی فرامرز از دید سهراب هم پنهان نمانده  نگی 

 بود و انگار او هم یم خواست با چشم پیایم را به من

ز شود  . برساند و از درستر تصورش مطمی 

 شام را زیر نور چراغ های پارک و در میان شلوغ بازی
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ز   خوردیم وقتر فرامرز نگایه به ساعتش انداخت ونازنی 

یم ... هوا کامال  گفت بریم که برسیم کلید ویال رو بگت 

 . تاریک بود

ی یط  مست  یک ساعته تا شهر ساحیل را با رسعت بیشتر

 کردیم و وقتر رسیدیم تازه توانستم نفس راحتر بکشم و

 اتهر چه در جاده پیش امده بود را همانجا بگذارم تا خاطر 

 خوبم با سهراب را در هوای مرطوب ان شهر که همه

 . جایش بوی دریا یم داد رقم بزنم

 ویال متعلق به ییک از همکاران فرامرز بود که باید کلیدش

ز وارد  را از همسایه یم گرفتیم زیاد طول نکشید که با ماشی 

 حیاط نه چندان بزرگ ویال شدیم. گیاهان در تارییک قابل

 .ا هم انقدر خسته بودیم که توجه نکنیمدیدن نبودند و م

 سهراب چمدانم را به دست گرفت به سوی ساختمان راه

 . افتادیم

ز خمیازه ای کشید، دست خواهر  با خانه غریبه نبودند؛ نازنی 

 از پله هایی که گوشه
ز  زاده اش را گرفت و وقت باال رفیر

منده من خییل  ی سالن خصوض ویال بودند گفت: رسی

 . ورایی داغونم یم رم بخوابمخسته م یه ج

ز هم به سوی پله ها رفت و گفت بیا محبوبه جون  نگی 

 نگایه به سهراب انداختم و دنبالش راه افتادم. باالی پله ها

ین اتاق ویال واسه زوج جونمون . خیالت راحت  گفت : بهتر

ز انداخته هر وقت دم ییک رو فرستادن رو تختر تمت   ستر
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ز راحته میاییم اینجا خیالمون از   بهداشتر بودن همه چت 

 . خیال تو هم راحت باشه عزیز دلم

 در اتاق را باز کرد کوچکتر از تصورم بود ییک دوباری ک با

ی اجاره کرده بودیم  ایک امده بودیم شمال ویالهای بزرگتر

ی ز  ایک اینطور دوست داشت یم گفت :ادم از هر چت 

ینشو بخواد  ... بهتر

 م پرده های حریر ساده و تختاما نظم اتاق را دوست داشت

ز زدم و گفتم  :دونفره ی زیر پنجره را؛ لبخندی به روی نگی 

 .. ممنون خییل خوبه اینجا

 لبخندم را با مهربایز پاسخ داد و گفت:تو خییل به دلم

 ... نشستر مثل نازی... و سهراب

ه به لبهایش تشنه  لبخند از روی لبش جمع شد و من خت 

 ی دیگر بودم اما او در سکوت بهی شنیدن حتر یک کلمه 

 . سوی پله ها چرخید و گفت :شب خوش عزیزم

 داخل رفتم پنجره را باز کردم نسیم مالیم پرده ی نازک را

 به صورتم زد صدای موج ها را یم شد شنید در باز شد به

 سوی در برگشتم و سهراب را دیدم که قدم به داخل اتاق

 ز دستش گرفتم. در راگذاشت. به طرفش رفتم و چمدان را ا

 .بست به آن تکیه داد

 نگاهم از چشمهای او رس خورد روی تخت خواب دونفره ی

ش با بوی نم هوا امیخته ز  که بوی ملحفه های سفید و تمت 

 بود . آب دهانم را فرو دادم و دسته چمدانم که هنوز توی
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 دستم بود را به بازی گرفتم و به دنبال حرفز که فضای

 دی جلوه بدهد همه جای ذهنم را گشتم ومیانمان را عا

 ناموفق ماندم . باالخره صدایش در گوشم نشست: مثل

ا رفتار یم کتز   !است 

ون دادم و گفتم: نه ... خب من وقتر   دستپاچه نفسم را بت 

 .اتاق خودم نباشم بد خواب میشم

 خنده اش پررنگ تر شد دو قدم به جلو برداشت یی ان که

 رداشتم. روی تخت نشستبخواهم قدیم به عقب ب

 دستهایش را به عقب کشید و ستون بدنش کرد حاال به

 جای دسته ی چمدان انگشتهایم را به بازی گرفته بودم و

 سیع یم کردم با حبس نفس هایم از پیچیدن تپش های

ی کنم. همانطور یی خیال  قلبم در ان اتاق کوچک جلوگت 

 من عادتپاهایش را تا وسط اتاق کشیده بود گفت: ویل 

 ..دارم هر جا فکر کتز یم تونم بخوابم. بیا

 این بیا از کجا امده بود در دایره ی لغات او جا خوش کرده

 بود این بیای لعنتر که نفسم را یم برید هر وقت به زبانش

 ... یم امد

 
ی

 سیع یم کردم به رفتارم مسلط باشم نباید ترس دستپاچیک

 به بازی گرفته و همه ی افکار ریز و درشتر که ذهنم را 

 بودند را یم دید . چند قدم به جلو برداشتم مقابلش ایستادم

وع به  مچ دستم را گرفت و جریان دایعز زیر پوستم رسی

 :حرکت کرد . نوک زبانم را روی لبها کشیدم و او گفت
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ز   ...بشی 

 کنارش نشستم به سوی من مایل شد دستش را کشید

 کنار زد  موهایی که روی پیشایز ام ریخته بودند را 

 ... انگشتهایش را نرم زیر چانه ام برد

 .صورتم را باال کشید و گفت: به من نگاه کن

 لرز چانه ام به پلک هایم رسایت کرد چشمهای سیاهش در

 نگاهم یم رقصید صورتش را جلوتر آورد از ان همه نزدییک

، ساده گفته بود ز ین اتاق ":در اتاق کوچیک که نگی   بهتر

 یی حس یم شدم چشم روی ".ونمونویال برای زوج جو 

 هم گذاشتم زبری ته ریشش روی گونه ام احساس یم شد

 و هرم نفس هایش نزدیک الله ی گوشم حتر حرکت

 لبهای مرطوبش روی پوستم را به نزدییک جریان خونم

س... هیچ وقت  حس یم کردم وقتر لب زد: از من نتر

س  ...نتر

 انگار در همان حال رهایم کرد و یکباره بلند شد 

 در حال سقوط به اعماق دره بودم بدنم کرخت و افکارم

ون یم زدند  . انقدر سبک بودند که مثل بخار از رسم بت 

ی باز شد و به رسعت هم بسته شد و  کمد با صدای جت 

 کیم بعد صدای باز شدن کیف دستر اش و هوف کالفه

 ای که کشید، کم کم روحم، حواس و افکارم بریم گشت و

 حس تنم به فرمان های نصف و نیمه ی مغزماعضا یی 

 . پاسخ یم دادند
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 باالخره صدای ناآرامش توی گوشم پیچید: حالت خوبه؟

 .خوبم _

ون؟ _  یم خوای بریم بت 

 صدایم خش دار بود :کجا؟

 .هر جایی ک شاید یه کم احساس ارامش کتز _

 من راحتم _

 اونقدری شناختمت که بفهمم چه وقت مضطریی و چه _

 ... روموقت آ

 روبه رویم ایستاد خسته بود من لحظه به لحظه خسته تر

 شدنش در طول روز را دیده بودم و لبخند محکیم که سیع

 کرده بود از روی لبهایش پر نکشد. دکمه ی اول مانتو را باز

 ... کردم و گفتم :من خوبم واقعا

 اگر لرز انگشتهایم نبود شاید این جمله ی پر تردیدم را باور

 رد . دستش را جلو کشید و گفت : تا دریا چند قدمیم ک

 . فاصله داریم بریم دریا رو ببینیم

 ... دستش را گرفتم داغ بود

 هشتادودو

ظاهرا همه انقدر خسته بودند که به محض رسیدن به 

 خواب

 رفتند. خانه ساکت و خایل بود از سالن عبور کردیم. سهراب

ون رفتیمکلید را از روی دیوار کوب راهرو برداش  ... ت و بت 

 از ویال تا دریا فاصله انقدر کم بود ک میشد صدای موج ها
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 را شنید. جاده کوتایه را یط کردیم به خط ساحل رسیدیم

 سهراب کفشش را در آورد و همانطور ک برای در اوردن

 جورابش خم میشد گفت: کفشتو دربیار بذار پاهات شن ها

 . رو حس کنه

و  ز زیرپاهایم را از کفش بت   ن کشیدم و از خایل شدن زمی 

دم و  پایم دچار احساس قلقلک شدم. ساعد دستش را فرسی

ز قدم برداشتم، خنکای شن های ساحل و باد رسدی  سنگی 

 ک یم وزید حالم را دگرگون کرد. با نزدیک شدن به دریا و

 نمناک شدن کف پاهایم ان حس خویی که یم گفت را به

 را روی سینه به هم قالبدست آوردم رو به دریا دستهایم 

 ...کردم و گفتم: چه جوش خرویسی 

 دریا رو دوست داری؟ _

 تا امروز حیس بهش نداشتم ... یعتز به هیچر حس _

 خاض نداشتم دریا، جنگل، کوه، دشت، همه جزیی از

 طبیعت بودن. قبال چند بار اومدم دریا ویل انگار موج ها رو

 ...  دنندیده بودم که اینطور با هم مسابقه یم

 ..که زودتر جون بدن رو شن های ساحل _

بغل برگشتم نگاهش کردم همانطور مثل من دستهایش را 

 بود به نظر یم رسید خودش را در کرده

ن؟  آغوش گرفته زمزمه کردم: فکر یم کتز موج ها یم مت 

 مثل تو که جنگل و کوه و دریا برات معنا نداشت ... مرگ _

 بود. اما حاال یم بینم اونقدر بههم واسه من اینقدر عمیق ن
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 نزدیکه که نمیشه خیال کرد یه جزیی از طبیعته
ی

 ! زندگ

 من از مرگ یم ترسم حتر از حرفش، موج ها شاید نیم _

ه از ساحل بر یم ن شاید ییک میاد دستشون رو یم گت   مت 

 ... گردونه

 ... دستهایم را دو طرفم رها کردم و گفتم: منصفانه نیست

 یتز ام لرزید؛ مچ دستم را گرفت. همانطور که یمپره های ب

 نشست مرا هم نشاند پشت رسم بود خدا را شکر یم کردم

 چشمهای مرطوبم را نیم بیند دستهایش را از پشت دورم

ی که نیم شناسه رو دوست ز  حلقه کردو گفت: آدم چت 

 نداره، به نظرش تلخه، مرگ دنیای ناشناخته ی ما ادماست

 باشه مگه نه؟ ازش یم ترسیم اما 
ی

 شاید بهتر از زندگ

گفتم :آدما ازمرگ یم ترسن شاید چون جای خایل رو دوست 

فکر کن یه روز بریم کلینیک و دیگه باغچه نباشه ... .ندارن

 بریم

 ... محله ی ما به جای گلخونه ی مارتا یه اتاق خایل باشه

 ... یا بدتر از اینا تو آینه نگاه کنیم و جای چشما حفره باشه

 این خال واسه همیشه تو ذهن آدم یم مونه هرچند که

 بهش عادت کنه هر چند با اون حفره ها و سیایه دنیا کنار

 ... اومده باشه

ای بهتر پر کرد ... شاید  گفت : جاهای خایل ز رو باید با چت 

مارتا پیدا نکنیم اما باالخره یه جای  دیگه شبیه گلخونه ی

پیدا میشه ... مهم اینه ک  های مارتا  دنیا یه گل با بوی گل
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نفر یعتز مرگ همه آدمای دنیا و بدتر،  خیال نکنیم مرگ یک

 . مرگ خودمون

 کتز ؟ آهسته گفتم : یم خوای قانعم

 .حرفز نزد باصدای خش دار گفتم: قانع نیم شم

ی رو به زور به ز  عمیق نفس کشید و گفت: دوست داری چت 

 خوردت بدن؟

 !نه _

. باید به همپس باید خودت آروم آر  _  وم مزه شو بچیسی

 کمک کنیم. باید همدیگه رو برای آینده ای که دور هم

 .نیست آماده کنیم

 من نیم ذارم واست اتفافر بیافته دنیا رو زیر ورو یم_

 .کنم.خدا رو وادار یم کنم حرفمو گوش کنه

سنگینم را بستم وگفتم: دیگه سیع نکن فکرمو  پلک های

ی به بعداز نبودنت وقتر   که حاال اینجاییم و یم تونیم به بتی

 راضز 

 .کردن فرامرز فکرکنیم

 کیم در همان سکوت ماندیم او را نیم دانم اماهمه ذهن

ز احاطه کرده بود خودم را کیم جمع  مرا حرف زدن با نگی 

 ... کردم و گفتم: برگردیم ویال

 گفت: یه اتاق تو ویال،خونه  هر دو بلند شدیم مقابلم ایستاد 

 این آسمون و روی شن های این ساحل و هرمن، زیر  

 کجای دنیا که باشیم تو محبوبه ی عزیز متز که ارزشت از
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ه. پس ه ... امنیت تو از خودمم مهمتر ا بیشتر ز  خییل چت 

 ... خیالت راحت باشه و اینقدر مضطرب نباش

 برگردیم خییل خسته م ... مست  

 شتهرا یی صدا بر گشتیم چمدان لباسش که وقت ورود برندا

سن چرا دوتا  بود را برداشت و آهسته گفت: ترسیدم بتر

 !چمدون جدا

ز فکر کردم  . لبخندی زدم و گفتم: منم به همی 

 دوباره در اتاق تنها بودیم اما حاال حرفهایش برایم معنا پیدا

 یم کرد اعتماد ربظ به سقف و چهار دیوار نداشت اعتماد

 شدید به قلب هایی دارد که در آن خا
ی

 نه ساخته ایمبستیک

... 

 

 انوارطالیی خورشید آنچنان الهام بخشند برای ادامه ی

 وجود
ی

 که انگار هرگز شب تلخ و سیایه در زندگ
ی

 زندگ

کم با سهراب چشمهایم  ندارد. صبح در ویال و در اتاق مشتر

،
ی

 را رو به پنجره ای باز کردم که شب قبل در حال یخ زدگ

 شه ی تخت درخودبسته بودمش ... رسچرخاندم سهراب گو 

 جمع شده بود. به پهلو خواب بود، دستهایش را روی سینه

ز وار در شکمش جمع شده  در هم گره کرده بودو پاها جنی 

 بودند. لبخندی به حالتش زدم پتویی که از رویش کنار رفته

 بود را تا روی شانه اش باال کشیدم و فکر کردم در آن

 رسد چقدر فرقلباس چقدر چهره اش کودکانه به نظر یم 
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 دارد با سهرایی که شناخته بودم چقدر شکننده است چقدر

 ! منعطف

 کاش بقیه هم اینجا بودند و او را یم دیدند. کاش مهری

 دوباره به عشق ایمان یم اورد، کاش ایک آینده ام را با

 دیدن حال سهراب تفست  یم کرد نه با تجربه هایش و

ین دوباره با لبخند درباره ی  عشق سهراب به من کاش شت 

 از خودم زد. با همه رسسختر که در آن ارتباطحرف یم 

 نشان یم دادم نزدیک فرو پاشیدن بودم و خوب یم دانستم

ی بتواند مرا از نو بسازد حرف آن سه زن است ز  !اگر چت 

ین حرکت از جا بلند شوم باید قبل از  سیع کردم با کمتر

ون یم رفتم در تمام مدیر   ز وبیدار شدنش بت   که با نگی 

ز در ارتباط بودیم هرگز وقتر برای تنها حرف زدن با  نازنی 

ین فرصت را ز پیدا نکرده بودم و فکر یم کردم بهتر  نگی 

 بدست اورده ام. یم خواستم قبل از این که سهراب بتواند

د با او حرف بزنم  .جلویم را بگت 

 لباس مرتتی پوشیدم نگاه دیگری به سهراب که غرق خواب

ون رفتم باالی پله ها ایستاده بودمبود ان  داختم و از اتاق بت 

 که ایک پیام داد: باشه عزیزم خوش بگذرون، مواظب خودت

 .بایسی 

 حتما پیام شب قبلم که ختی رسیدنمان را داده بودم دیر دیده

ز یم  بود. پله ها را در حال مرور حرفهایی که باید به نگی 

ز رفتم کیس نبود. سالن نه چند  ان بزرگ خانه را اززدم پایی 
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 نظر گذراندم تلویزیون روشن بود و روزنامه ای روی مبل

ز و فراز در حال  روی به روی آن؛ به سوی پنجره رفتم نازنی 

ز نشسته خانه برگشتم نگی  ز  بازی با توپ بودند به سمت آشتر

ز چهارنفره و پوست سخت گردوها را با آرامش  بود پشت مت 

  شیشه ای یم ریخت. باجدا یم کرد و مغزها را توی ظرفز 

 احساس حضورم در آستانه ی در، رسبلند کرد لبخندی زد و

 گفت: بیدار شدی؟

 .ببخشید خییل خسته بودیم و دیر شد _

ز تا صبحانه آماده کنم ما هم مدت زیاد نیست _  بیا بشی 

 .بیدار شدیم

 نزدیک تر رفتم ییک از صندیل ها را عقب کشیدم و

 نشستم: کمک یم خواید؟

 .... کان داد و گفت: فعال نه تا فرامرز بیاد از خریدرست

 مغز گردویی به طرفم گرفت و گفت: امروز قراره مهمان

 ... بیاد. یم بیتز ؟ روز اویل

 مهمان اینجا؟ _

 ! آره خانم دربندی اینا میان _

 اینجا ساکن میشن؟ _

 نه اونا ویال دارن، به فرامرز یم گم ما هم یه ویال بخریم _

 !گوش شنوا  ویل کو 

 شانه باال انداخت و گفت: البته حق هم داره ... نیم تونه

 .ریسک کنه و پولشو اینجا بخوابونه واسه سایل یکبار
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ون داد و با لبخند گفت: اگر دنیا اینقدر یی   بت 
 نفس عمقر

ا رو یم ز  وفا نبود االن فرامرز نیم باید دغدغه این چت 

 !داشت

 چطور مگه؟ خودم را کیم جلو کشیدم و پرسیدم: 

 انگار تردید داشت کیم نگاهم کرد هنوز لب باز نکرده بود

ز را از پشت رسم شنیدم: محبوبه خانم بیدار  که صدای نازنی 

 شد... به به ... چه خوش بر و رو اول صبچ خدا شانس بده

.... 

ز گ از خوشکیل یم گه  !برگشتم با خنده گفتم: ببی 

ین گفت:  ز با اخیم کوتاه و شت   ییک هم نیست از ماو نگی 

 ... تعریف کنه

ز شانه هایش را گرفت صورتش را به گونه ی او  نازنی 

 ... چسباند و گفت: تو که مایه

 اینبار صدای فرامرز آمد که ظاهرا سفر حسایی او را ساخته و

 خوشحال بود : به به جمع خانوما که جمعه داداش ما

 کجاست؟

 ه از زبانسهراب حق داشت اگر دلش از شنیدن این کلم

 فرامرز یم لرزید وقتر که حتر من هم انطور دگرگون شده

ز دیگری را یم  بودم و مشتاقانه انتظار جمله ی محبت آمت 

 . کشیدم

؟ صبحانه ز گفت: بیدارش نیم کتز  اینبار به جای او نگی 

 ... دور هم باشیم
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 رستکان دادم و دوباره به سوی اتاق رفتم. همان وقتر که

وندر را باز کردم س  هراب رساسیمه از رسویس بهداشتر بت 

 آمد و با عجله در چمدانش را باز کرد متعجب به حرکات

مش نگاه کردم جلو رفتم
َ
 شتاب زده و چهره ی دره

 همانطور که حوله ی آیی رنگ را از دور گردنش بریم

 !داشتم گفتم: سالم

ون  ! در جوابم رستکان داد گفت: برو بت 

ی شده؟ _ ز  چت 

 آن عامل که باعث غت  عادی جلوه دادنسیع یم کردم 

 چهره اش شده بود را پیدا کنم اما هر چه دقیق تر به

 صورتش نگاه یم کرد ناموفق تر یم ماندم. مضطرب و

 درمانده آب دهانم را فرو دادم و گفتم: صبحانه حاضز کردن

ز   ...منتظر تو هسیر

 . شما بخورید من باید برم _

 کجا؟ _

 !یسمیشه اینقدر سوال نتر  _

 سهراب جان حالت خوبه؟ _

ز نبود جز سیایه مطلق  نگاهم کرد توی نگاهش هیچ چت 

 مثل زل زدن به چایه خایل بود که فریادهای مردی در

 انتهایش انعکاس یافته بودند . این نگاه را یم شناختم، این

 حالت نفسم را یم برید با درد پرسیدم: عزیزم منم بیام؟

 . نه الزم نیست _
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 !گو کجاالقل ب _

 .بلندشد مقابلم ایستاد گفت: باید برم بیمارستان

 ناگهان قلبم هزار تکه شد. نفس هایم کوتاه و بریده از

ز حرف ون یم آمد و مهلتر برای گفیر  دهان باز مانده ام بت 

 هایم پیدا نیم کردم. چرخید توی آینه موهای نمناکش را

 یل کهسشوار کشید و انگار تازه به خودش آمده باشد در حا

 سیع یم کرد آرامشش را در قالب کلمات به خورد مغز من

 کردم باید برم
ی

ی نیست دیروز زیاد رانندگ ز  بدهد گفت: چت 

 ... یه چک کنم

ز نیست اما توان پرسیدن نداشتم و او  یم دانستم فقط همی 

 فرصت پیدا کرد حرفهایش را ادامه بدهد: حسام یه نفر رو

 ناسه یعتز طرف کارمعرفز کرد اینجا! حسام که یم ش

 بلده... محبوب عزیزم ... بیا یه کمک کن من کمربندم رو

 . پیدا نیم کنم

ز مقابل چمدان باز مانده اش زانو زدم نیازی به  روی زمی 

ز نبود؛ کمربندش مثل همه وسایل دیگرش با نظم  گشیر

 گوشه ای از چمدان قرار گرفته بود برداشتمش و همانطور

 .نم میامکه بلند یم شدم گفتم: م

 . الزم نیست _

ی الزم نداری؟ ز  گفت: چت 

 !من میام سهراب نیم ذارم تنها بری _

 لبخندی کج روی لبش جا گرفت، خدایا چرا نیم توانستم
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ز غت  عادی در صورتش را پیدا کنم؟ با لتی که باال  آن چت 

 رفته بود خواستتز تر از همیشه به نظر یم رسید آهسته

 ه قول یم دم پرس خویی باشمگفت: عزیزم، بزرگ شدم دیگ

 ...راه رو هم گم نکنم

ه سهراب _  ... من تنها اینجا دلم یم گت 

ز مشغول باش  خنده اش پررنگ تر شد و گفت: با نازنی 

 !دیگه

 داشت از مقابلم رد یم شد، عجله داشت، یم فهمیدم اما

 نیم توانستم بگذارم تنها برود، با حایل که درکش نیم

 .تر یک ذره اش را نیم کشیدمکردم، با دردی که ح

 ... یی آن که نگاهم کند گفت: زود میام

ون رفت مانتویی که از شب  با عجله بت 

ون رفتم. از پله  قبل روی جارختر مانده بود را برداشتم و بت 

 ها و بعد راهرو به رسعت گذشت و من تالش کردم با

 . قدمهایی بلندتر خودم را به او برسانم

خ ز  انه که رد یم شدم سنگیتز نگاه ان سهاز جلوی در آشتر

 نفر را احساس کردم . یی مکث در سالن را باز کردم و صدا

 . زدم: سهراب

ز ایستاد. مانتو را به تنم کردم و گفتم: منم  نزدیک ماشی 

 ...میام

 که یکباره به جانش افتاده بود گفت: برو تو
ی

 ... با کالفیک

 .گفتم زود میام
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 . یم خوام بیام خرید دارم _

 .عرص یم ریم خرید _

 . خواهش یم کنم نذار اینجا تنها بمونم _

 قطره ای خون به نریم از بیتز اش به سوی لبش جاری

 شد و نگاهم را از آیز که بود وحشت زده تر کرد با صدایی 

 ... خفه گفتم: وای سهراب... وای

 انگشت اشاره اش را روی رِدخون گذاشت بعد دستمایل از

ون کشی  ... د و گفت: بذار برم خسته ام نکنجیبش بت 

 اینا مهمان دارن من غریتی یم کنم بذار با تو بیام تو رو _

 !خدا

 ...خوبه با مهمانا آشنا یم یسی تا من بیام ... محبوبه _

 اینقدر قایط این جریان نشو بیشتر از این نشو ... برو داخل

 نخونه تا توجه بقیه هم جلب نشده بذار برم تا بدتر از ای

 ....نشد

 تکان خورد که با صدایی 
ز حرفز  دوباره لبهایم برای گفیر

 فریاد گونه گفت: بس کن دیگه ... این جای ماجرا دیگه به

 ... تو مربوط نیست ولم کن بذار برم

 تندی اش برایم مهم نبود. یم توانستم هنوز هم اضار کنم،

 هنوز هم گریه کنم، هنوز هم خواهش کنم، اما کالفه بودم

 سیدم از آن خسته ترش کنم ... یم ترسیدم عصتی اشتر 

ون یم رفت و من هنوز یم ترسیدم  کنم. او از در ویال بت 

 معنای مثل ست  و رسکه جوشیدن را فهمیده بودم. معنای ...
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ی که تا آن روز درک ز  پای در گل ماندن، معنای هر چت 

ز سهراب یم فهمیدم  ... نکرده بودم را در پِس رفیر

خانه همبا شانه ها ز  یی افتاده برگشتم و تازه فهمیدم آشتر

ز کشیدم تا  پنجره ای رو به حیاط دارد. پاهایم را روی زمی 

 خودم را به ساختمان برسانم و تازه فهمیدم وجودم توی ان

 ویال یی سهراب چه یی معناست و حتر شاید در تمام دنیا

 . چه وجود یی معنایی بدون او دارم

 پاک کردم و داخل رفتم. جلوی پشت در سالن اشکهایم را 

ز را یم گفت همه خانه ایستادم نگاهشان همه چت  ز  در آشتر

ز ناگهایز سهراب، حتما این بود که دعوا  دریافتشان از رفیر

ون رفته، قدم یم زند تا کیم آرام شود و  کرده ایم و او بت 

 برگردد. حتما توی دلشان گفته بودند از این دعواهای اول

 بود کاش حال سهراب با قدم زدن خوبازدواج! کاش این 

 . یم شد

 :سیع یم کردم صدایم بدون خش باشد آهسته گفتم

ون ... شما صبحانه تون رو میل  سهراب کار داشت رفت بت 

 .کنید

 ...فرامرز با لقمه ای در دست از جا بلند شد و گفت: بیا تو

 چقدر آن لحظه مهربایز اش به دلم نشست. با لبخند مقابلم

 .و گفت: صبحانه بخور ما مردا گرسنه نیم مونیم ایستاد 

 سیع کردم به رویش لبخند بزنم اما لبهایم چسبیده بودند

 . بیِخ قلِب سوخته ام که نای خندیدن نداشت
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ز گفت: سالم و ون رفت نازنی   از کنارم رد شد بت 

 !خداحافظیش ییک شد کجا رفت این شوهر بد اخالق تو؟

 اما بعید یم دانم از حاصللبهایم ناهمانگ حرکت کردند 

ز با مهربایز ذایر   آن تالش، لبخند به چشم آمده باشد. نگی 

 :اش ظرف پنت  و گردو را همزمان مقابلم گذاشت و گفت

 .حاال بخور بعد حرف یم زنیم

ایط بکنم فرو  سخت ترین کاری که یم توانستم در آن رسی

ز تعارفم کرده بود کیم با  دادن آن لقمه ای بود که نگی 

 اشیه ظرفها بازی کردم چند تکه کوچک نان را برداشتم وح

 جای دیگری گذاشتم حرفز درباره ی بیماری سهراب تا

ز بلند شد به مایه که فرامرز  پشت لبهایم آمد و رفت. نگی 

 خریده بود نگایه انداخت و گفت: نازی دربندی اینا واسه

 !شام میان ها

ز با خنده ای پررنگ گفت: یم دونم عزی  .زمنازنی 

ز باال پرید و با خنده گفت: اونوقت گ به شما  ابروهای نگی 

 ختی داد؟

 به من چشمیک زد و گفت: فقط فرامرز نشنوه یی این که

 !من بهت گفته باشم ختی داری

ز نیم فهمیدم در ی از حرفهای او و خنده های نازنی  ز  چت 

 اصل برایم فرفر هم نداشت یی تاب سهراب بودم و نیم

ون توانستم آن فضا  خانه بت  ز  را تحمل کنم. بلند شدم از آشتر

 رفتم و پچ پچه هایشان را پشت رسم جا گذاشتم پله ها را
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 دوتا ییک کردم داخل اتاق رفتم و در را بستم. گویسی را از

ون کشیدم شماره اش را گرفتم تماسم را رد کرد  جیبم بت 

 دوباره و دوباره تا وقتر که صدای اپراتور خامویسی گویسی را

 م کرد جلوی چمدانش زانو زدم درش را باز کردم واعال 

 عطرش مثل هاله ای قوی احاطه ام کرد. دستهایم را لبه ی

ه  چمدان ستون کردم و از پشت پرده ی ضخیم اشک خت 

ز راحتر که وقتر  اهن راه راهش، به شلوار جی   شدم به پت 

 خانواده فرامرز قرار بود بیایند توی خانه یم پوشید، به دو

 با بند چرم و فلزی که توی جعبه ی الیک بودند وساعت 

د . شاید هم فراموش نکرده بود  فراموش کرده بود همراه بتی

 یم
ی

 شاید رد ساعت پوست ضعیفش را دچار خونمردگ

 کردو یا زمان این زمان لعنتر که مثل باد دور رسمان یم

 چرخید و یم گذشت دیگر برایش آنقدرها مهم نبود... لبه

دم و لبهایم را تو کشیدم باید قوی یمهای چمدان   را فرسی

ت قهوه ای اش نگاه یم کردم که کمتر   بودم! و به یر رسی

 یم پوشید. دوباره گویسی را برداشتم و قبل از این که شماره

م پیامش را دیدم: من خوبم محبوبه کارم تمام  اش را بگت 

 ! میشه بریم گردم لطفا با بقیه خوش باش

ز   کافز بود برای دوباره زنده شدنم  لبخند زدم شاید همی 

 وقتر شماره اش را گرفتم خاموش بود اسمش را لمس

 ...کردم و اینبار به جای سهراب نوشتم: آرام جانم

 این حتر از اسم خودش هم برازنده تر بود وقتر که با
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 . رفتنش جانم از آرامش تیه یم شد

ز ک  ردمدر چمدان را بستم جلوی آینه ایستادم. صورتم را تمت 

 .و با اراییسی مخترص سیع کردم آثار گریه ام را پنهان کنم

ز است که گایه  از نشانه های بزرگ شدن یک زن همی 

ز های لباس از  برای پنهان کردم اشکهایش بجای رسآستی 

 لوازم آرایشش استفاده یم کند. زیبا یم شود و به جنگ

 بغضز یم رود که اینبار به جای گلویش همه خونش را یم

د  .گت 

 به تنهایی مشغول انجام کارها بود
ز خانه نگی  ز  توی آشتر

 پرسیدم: کمک نیم خوای؟

 بیا؛ وقتر قراره مهمان بیاد کار زیاد هست. نازی ساالد _

ز که فراز رو  رو آماده کرد و رفت دریا. راستشم بخوای همی 

 ...برده کیل کاره

 :کیم ماندم تا شاید کاری پیدا شود. زیاد منتظرم نگذاشت

 یا این مرغ ها رو بخوابون واسه کباب شب آبلیمو وتو ب

 ... زعفران هم همونجاست

 .کیم به همه موادی که گفته بود و ترکیبشان فکر کردم

ی  گوشه ی لبم را گزیدم و منتظر ماندم تا توضیح بیشتر

 :بدهد اما او همانطور که هنوز به مایه ور یم رفت گفت

 !عادیه

 ن نگاه یم کرد بابرگشتم نگاهش کردم او هم به م

 لبخندی که بیشتر روی لب زنان دنیا دیده یم شد دید
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ی

 ... گفت: این دعواها عادیه اول زندگ

 با لبخند رس تکان دادم و او گفت: اوه من و فرامرز اینقدر

 داشتیم از این بحثا اینقدر منو تو خونه ول کرد و رفت؛

 و اینقدر شد که یی دلیل وسایل خونه رو تو در و دیوار 

 ... رسخودش خرد کرد

 !چرا؟ بهشون نمیاد عصتی باشن _

 نیست، مظلوم ترین مردیه که تو زندگیم دیدم. الیه _

 ... قربونش برم، اگر تحت فشار نبود اگر اونطور نمیشد

 چطور؟ _

ز اینطور عمیق نگاهم یم کرد ز بار بود که نگی   این چندمی 

 منتظر جوابم ماندم شاید 
ی

 رایه برایاینبار بدون دستپاچیک

 . حرف زدنم باز یم شد

 
ی

 شاید داشت فکر میکرد برای بازگو کردن رازهای زندگ

 اش آدم قابل اطمینایز هستم یا نه ! شاید هنوز تردید

وع کرد: یم دویز من  داشت که جمله اش را اینطور رسی

ز تا حاال زیاد دوست صمییم نداشتم هر گ  برعکس نازنی 

 ... به دل نازی نشست

 . امه داد: الجرم بردل ما هم نشستخندیدو اد

 من هم لبخندی زدم و یی حرف نگاهش کردم ادامه داد: یه

 !حس آشنا داری، سهراب بیشتر 

ز انداختم و او گفت: همسن پرس متز اما یه  رسم را پایی 

 ...جورایی یم خوام باهات دوست باشم



 

767 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 ...لبخند پروپیمایز تحویلش دادم و گفتم: منم همینطور

 ه طوالیز شد فهمیدم هنوز به تردیدهایشسکوتمان ک

 غالب نشده به خودم جرات دادم و گفتم: میشه یه سوال

سم؟  بتر

 جر ؟ _

 !هیچ وقت حرفز از خانواده هاتون نبوده _

ز چند نفره مگه نازی بهت نگفته؟ _  کل خانواده ی ما همی 

ی نگفت _ ز  !نه چت 

 ما به جز هم هیچکس رو نداریم. پدرو مادر من که _

 ... رشون رو دادن به شما! خانواده ی فرامرز همعم

 .چانه اش لرزید گفتم: نیم خوام ناراحتت کنم

ز  _  این درد تا ابد با ما یم مونه! یم تونست حرسِت داشیر

 یه خانواده شلوغ رو نداشته باشه ! یم تونست کنار آدمایی 

 که دوست داره باشه ! یم شد اونقدر سختر و بدبختر تو

 عادی برسیم اما بهشزندگیش نداشت
ی

 ه باشه تا به یه زندگ

 .تحمیل کردن

 گ؟ _

 اول پدرش بعد هم ... باورت میشه یه مادر هیچ رسایعز  _

ه؟! یه برادر واسه خاطر ارث حتر یادش  از بچه ش نگت 

 نمونه که برادری داره که حق داره زیر تابوت پدرش رو

ه؟ باورت میشه یه خواهر اونقدر یی خیال برادر   بزرگش بگت 

 بشه؟ باورت مشه یه مرد اینقدر تنها بمونه؟
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 چرا حاال رساغشون نیم ره؟ _

 ! فرامرز بره؟ باید اول قید منو بزنه _

 جمله اش مثل جریان برق از همه تنم عبور کرد شتاب زده

 گفتم: آخه چرا؟

 رو من کشیدم، بیشتر از فرامرز _
ی

 چون زجر اون ترد شدگ

 ...سهراب ...

 هم چسباند کیم نگاهم کرد رنگ پریده زل لبهایش را به

 زدم به صورتش و منتظر ماندم حرفش درباره ی سهراب را

 تمام کند بعد از مکتی که به نظرم هزار سال طول کشید

 ... گفت: داداشش رو یم گم ... خییل یی وفایی کرد خییل

 پنج سال پیش که باباش از دنیا رفت با یه کلمه یم تونست

 به دست بیاره،فرامرز من منتظر یه اشاره بوددل فرامرز رو 

 ...اما نکرد

ز گذاشتم و رسم  روی صندیل نشستم. آرنج هایم را روی مت 

ز اینطور با کینه از دم. وقتر نگی   را میان دستهایم فرسی

 سهراب حرف یم زد واکنش خود فرامرز حتما بدتر از این

ی شده حالت بده؟ وای من ز ز با نگرایز گفت: چت   بود. نگی 

 کردم! ببخشید
ی

 ...چقدر پرچونیک

 رس بلند کردم و گفتم: نه ... سهراب یه کم ناخوش بود که

 .رفت نگرانش شدم

 نگران نباش بچه که نیست فرامرز بهم گفت حال خویی  _

 . نداره ویل جای ناراحتر هم نداره
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 سیع کردم لبخند بزنم سیع کردم حرفز پیدا کنم که بدون

ز شکش، قانعش کنم  یم توانند سهراب برادر برانگیخیر

ز سهراب گم شده  فرامرز را ببخشند اما واژه هایم بعد از رفیر

 .بودند

******** 

 هشتادوچهار

 .ساعت از پنج عرص گذشته و سهراب هنوز برنگشته بود

 تلفنش خاموش بود و حتر یک پیام نداده بود تا خیالم را

ز یم آمدند ز یا نگی   راحت کند. به اتاقم یم رفتم نازنی 

ه یم ونم یم بردند. توی سالن مستاصل به نقطه ای خت   بت 

 ... شدم یا بیخود با گویسی ام ور یم رفتم

ز   باالخره مهمانهایشان آمدند و تازه دلیل ذوق پنهان نازنی 

 لیمویی زیبایی 
ز  را یم فهمیدم. به خودش رسیده بود شومت 

 را با شلوار دمپا گشاد مشیک ست کرده بود و آرایش مالیم

ز هراز گاهصورت  ش او را زیباتر از همیشه نشان یم داد نگی 

 به او نیم نگایه یم کرد و لبخند یم زد و همه انها برایم

 وقتر معنا گرفت که داشت دو پرس خانم دربندی را معرفز 

 یم کرد: کیوان و کیان. پرسهای برازنده ای بودند هر دو

 فز بلند قامت بودندو اندامشان نشان یم داد که به حد کا

 و
ی

 ورزش یم کنند؛ چهره هایی یکسان داشتند چشم رنیک

ی به چشم یم ز  موی پرپشت مشیک شان بیش از هر چت 

 آمد. هر دو کنار هم نشستند و نتوانستم بفهمم مخاطب
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ز کدام است  . نگاه شیفته ی نازنی 

 لحظایر را به تماشای تعارفات معمول دو خانواده گذراندم و

 م که به اتاق برگردم ودر پس ذهنم دنبال فرصتر بود

م انگار حتر به صدای اپراتور  دوباره با سهراب تماس بگت 

 وابسته شده بودم و از به تعویق افتادن تماس احساس

 رسگردایز یم کردم انگار یک کار ناتمام داشتم که حتما

 .باید انجام یم شد

 پایم را روی پای دیگر انداختم و نگاهم را
ی

 با کالفیک

مزدهگرداندم تا وقتر    که در نگاه متفکر فرامرز ثابت شد. رسی

ز انداختم و به ناخن دستم نگاه  از آن تالفر رسم را پایی 

ز دوباره آمد کنارم  کردم . نیم دانم چقدر گذشت که نازنی 

 نشست و کیان را مخاطب قرار داد: این اواخر کمتر تو

 !دانشگاه یم دیدمت

 برایخب مشغول کار شدیم با کیوان، وقتم کم شد  _

 ...کالسا... هستم البته ویل خب

 آقای دربندی به جای او گفت: تعارف که نداریم تو از اولش

 هم درس خوون نبودی پرس! اون وقتر که کیوان درسش

 ... تمام شد باید تمام یم کردی

 نگاه کیوان ثابت بود انگار تمجید پدرش را نشنیده به جای

 ا مدرک قاباو کیان با خنده گفت: من مرد کارم بعضی

 ... کردن زدن به دیوار

 کیوان در جای خودش تکان خورد اما حرفز نزد صدای
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 خنده ی آقای دربندی و فرامرز بلند شد، همه ی صداها

 کالفه ام یم کردند. همه خنده هایی که جای خایل سهراب

 را بیشتر به رخم یم کشید. وصله ی ناجور آن مهمایز 

 بود به هم یم ریخت از جابودن اعصابم را بیش از آیز که 

 بلند شدم هنوز قدیم به سوی راه پله برنداشته بودم که

ز گفت: محبوبه عزیزم ! کجا یم ری؟  نگی 

 همانطور مستاصل ماندم و نگاهش کردم مانده بودم چه

 جوایی بدهم نگاه فرامرز پرسشگرتر از او به من دوخته شد

 .لبهایم را تر کردم و گفتم: یه کم کار دارم

ز گفت: اصال فکرشم نکن. با بچه هاای  نبار به جای او نازنی 

 یه تخته بزنیم؟

ز نگاه کرد همزمان او و کیوان و کیان هم  کیم به نازنی 

 بلند شدند. پرسها جای بازی تخته نرد را خوب بلد بودند؛

 فضای خصوض سالن جایی روبه روی در ورودی با

ز پذی  رایی اشمبلمایز راحت که تخته نردی درست وسط مت 

د ز بازویم را کیم فرسی ز آنها نازنی 
 تعبیه شده بود. بعد از رفیر

 و زیر گوشم گفت: اینقدر ضعیف نباش، خب رفته که رفته

؟  باید روز خودت رو زهر کتز

 برگشتم با بغض نگاهش کردم کاش یم توانستم بار این

ز بگذارم کاش یم شد حرفز بزنم  .درد را جایی به زمی 

ز تخته نرد یم برد گفت: باورهمانطور که مرا به   سوی مت 

 کن هر چه حساس تر بایسی بیشتر اذیتت یم کنه این
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 ... خصلت مرداست. یی خیال باش

 یی خیال بودن را بلد بودم اما برای وقتر که سهراب قصد

 آزارم را داشته باشد نه آن روز که نیم دانستم در کجای

 . غربت شهر تنها مانده

 

ز نزدیک مبل دونف  ره ای که کیان نشسته بود رهایمنازنی 

 کردو در حایل که به سوی کیوان یم رفت گفت: نظرتون

 در مورد یه بازی چهارنفره چیه؟

 

 خودم را به طرف دسته ی مبل کشاندم و در حایل که به آن

 . تکیه یم دادم گفتم: متاسفم من بلد نیستم

 و دوباره به صفحه ی گویسی نگاه کردم . کیان گفت: شما

 یار من باش، االن که مارس شدن چهره شونفقط 

 ...دیدنیه

 .لبخند یی جایز به لب نشاندم و گفتم: نگاه یم کنم

 :کیان زودتر از ایز که خیال یم کردم صمییم شد و گفت

 ... نه دیگه نشد بیا جلو

ز که با کیوان پچ  به سوی تخته خم شد و نگاه من به نازنی 

 ا برداشت توی دستشپچ یم کرد یی فایده ماند. تاس ها ر 

 

 تکان داد و وسط صفحه ریخت با دیدن جفت شش روی

 !صفحه دستهایش را محکم به هم کوبید و گفت: نگفتم
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ز خانم شما هم  بیایید جلو ببینم، حریفتم کیوان خان... نازنی 

 . حواست رو بده اینور دیگه

 به تنهایی سیع یم کرد شور هیجان الزم را توی میدان

 دیگری بود حتما از مصاحبت او لذت یمبریزد اگر وقت 

 بردم اما آن روز آزار دهنده ترین دقایقم همان دقایقر بود

ز برای هم کری یم خواندند و کیوان با خنده  که او و نازنی 

ی یم گفت که ظاهرا فقط کیان یم فهمیدش ز  زیر لب چت 

. 

 دور پایایز بازی بود، نگاهم روی ساعت سالن که درست

 ز بود چرخید نزدیک هشت بود نگاهم درباالی رس فرامر 

ز آمد و دوباره روی نگاه فرامرز که  راستای ساعت پایی 

 اخیم ظریف چاشتز اش شده بود نشست، به رسعت به

 سوی تخته رس گرداندم کیان تاس ها را تکان داد وگفت: تو

 ... بریز محبوبه! ببینم شانس تو چطوره

 فم گرفت،مبهوت کیم نگاهش کردم، تاس ها را به طر 

 دستم را دراز کردم، در سالن با صدایی ضعیف باز شد و

ه ماند به دستهای من و کیان و  سهراب در آستانه ی در خت 

 تاس هایی که درست همان وقت توی دستم رسازیر شده

 .بودند

 سالم کوتایه کرد و با یک عذرخوایه مخترص به سوی پله

 ه انداختمها رفت با دستهایی یی حس تاس ها را وسط تخت

 و بلند شدم. صدای کیان که یم گفت: جر شد؟
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 پشت رسم جا ماند. پله ها را با سستر باال رفتم، در اتاق را

 باز کردم همانطور بالباس روی تخت دراز کشیده و ساعدش

 را روی پیشایز گذاشته بود کلید چراغ را زدم صدایش

 .پرخش توی گوشم نشست: خاموشش کن

 و به سوی تخت رفتم با همانبه رسعت خاموش کردم 

ون  ... صدای گرفته گفت: برو بت 

 .مهمان هست _

 . حوصله مهمان بازی ندارم _

 نگران بودم چرا گوشیتو خاموش کرده بودی؟ _

 .نیم دونستم نگران یم یسی  _

 . سهراب _

 محبوبه وقت خویی واسه سوال و جواب نیست برو به _

 .بازیت برس من یم خوابم

 اعتش گذاشتم و گفتم: از صبح رفتر االندستم را روی س

 اومدی دلم به شور افتاد جواب همه تماسام یه پیامک بود

 !که شک دارم درست بوده باشه

ون داد و گفت: تو بیمارستان نباید  نفسش را پر صدا بت 

 ...گویسی روشن باشه

؟ _  االن خویی

 توی نور کمرنگ اتاق مردمک چشمهایم برای دیدنش بیش

 ل باز شده بود و تشخیصم نگایه یی روح واز حد معمو 

 خسته بود که حق داشت ساعت ها بخوابد. در حال نوازش
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 مفاصل انگشتهای دستش گفتم: یم دونم خسته ای نیم

ون ما که اونا رو نیم شناسیم  .ریم بت 

 .ابرویی باال داد وگفت: نیم شناسم

 لبخندی زدم و گفتم: منم اونقدری فهمیدم که کیوان و

ز   . با هم زیادی خوشحالننازنی 

 اونجور که شما نظم گرفته بودید واسه بازی منم تو یه _

 .نگاه همینو فهمیدم

 برای درک جمله اش باید کیم سکوت یم کردم باید فکر

 میکردم که چرا مرا هم با انها حساب کرده بود و باید افکار

ین حرفهایم را اماده یم  منقز ام را دور یم ریختم. بهتر

 یم گفتم. هنوز فرصت ساماندیه به افکارم را پیدا کردم و 

 نکرده بودم که غلتر زد و پشت به من گفت: برو من خوبم

احت کنم خسته شدم  .باید استر

به به در خورد به سوی در  با تمام شدن جمله اش چند ضز

ز  ز و نازنی   رفتم بازش کردم و از دیدن فرامرز به جای نگی 

 روی لبش بود، سیع نیمجا خوردم لبخندی دلگرم کننده 

 کرد به داخل اتاق نگاه کند و من منتظر مانده بودم حرفز 

 .بزند

 سهراب خوابید؟ _

 !نه بیداره _

؟ _ ز  یم خوام باهاش حرف بزنم یم ری پایی 

 . یه کم خسته بود _
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 شانه باال انداخت و گفت: یم دونم ویل باید باهاش حرف

 !بزنم االن

 .چشم _

 .فت: آفرین دختر خوبلبخندش عمیق تر شد و گ

 نیم دانم خجالتر که کشیدم، آن دل زدن ناگهایز بخاطر

 کدام بخش جمله ی سه کلمه ای اش بود. در را کامل باز

 کردم وکنار ایستادم. سهراب حتما صدایش را شنیده بود که

 روی تخت نشست و رسش را میان دستها گرفت حتما

 که با من بود  داشت خودش را آماده یم کرد تا بهتر از آیز 

 .با فرامرز حرف بزند

 فرامز از کنارم گذشت کلید را زد و گفت: محبوبه خانم در

س سالم میارمش  ...رو ببند نتر

امش از جا بلند شد و من در  خودش خندید. سهراب به احتر

 رفتم و یی 
ز  حایل که دلم آن جا مانده بود از پله ها پایی 

خا ز ز و پرسها به سوی آشتر ز نگاه به نازنی   نه رفتم تا به نگی 

 .کمک کنم

خانه ایستادم در حایل که روحم را باال توی اتاق ز  توی آشتر

 
ی

ز با دیدنم لبخند پررنیک  کنار سهراب جا گذاشته بودم. نگی 

ز عزیزم  .زد و گفت: بیا بشی 

 ظرفهای کوچک تریسی را پر یم کرد و خانم دربندی با

ی ز ز یم کرد و روی ستی  ها حوصله تربچه های قرمز را تزئی 
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ز گفت: خوشکل خانم بیا  یم گذاشت در ادامه ی حرف نگی 

 اینجا ببینم چرا اینقدر ناراحت به نظر یم ریس؟

ز حرفز در مورد اتفاق صبح به او زده  شک کردم شاید نگی 

ز دوختم و او رس عقب داد یعتز   باشد نگاهم را به نگی 

م لبخندی روی لب آوردم در حایل که  سوالش را جدی نگت 

 .گفتم: االن خوبم یه کم رسدرد داشتم  یم نشستم

 آقاتون نموند پیش بقیه؟ تازه رسیدن ایشون؟ _

ون کار داشت _  .نه با هم اومدیم ویل رفته بود بت 

 ...پس سفر شما یه جورایی کاری هم هست _

ز توی حرفش آمد و گفت: نه عزیزم کار شخض بوده  نگی 

 . ما اومدنحتما، وگرنه محبوبه جون و آقا سهراب به اضار 

 چند سالته محبوبه جون؟ _

 !از باالی عینکش نگاهم کرد یی فکر گفتم: بیست

ز گفته ام؛ ز و نازنی   و اصال یادم نبود قبال سنم را به نگی 

ز از نظرم دور نماند خانم دربندی کیم اطرافش  لبخند نگی 

به زد و ز چند ضز  را نگاه کرد و بعد روی پایه ی چویی مت 

ی کم نداری خییل جوونتر ازگفت: ماشاهلل از خو  ز  شکیل چت 

 !آقا به نظر میای

ز لبش را به داندان کشید و گفت: ای خانم االن که  نگی 

ا مهم نیست عشق و عالقه مهمه که اونم تا ز  دیگه این چت 

ز این دوتا هست. آقا سهراب یه محبوبه میگه  دلت بخواد بی 

 !صدتا محبوبه از دهنش یم ریزه
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 وشش نیامده بود این را یم شد ازخانم دربندی از سهراب خ

ز با صورتش در یم آورد  اداهایی که وقت حرف زدن نگی 

 فهمید، حتما این که سهراب کنارشان نمانده و به

یس مخترصی بسنده کرده بود ناراحتش کرد. در آن  احوالتر

ایط رضایت خانم دربندی که با نگاه موشکافش یم  رسی

 
ی

ینخواست تائید مرا بر نارضایتر از زندگ د کوچکتر   ام بگت 

 اهمیتر برایم نداشت. حتر نیم توانستم پاسخ مناستی 

 برایش پیدا کنم. همه حواسم رفته بود یر حرفهایی که

 .فرامرز به سهراب یم زد

خانه رد ز  بعد فرامرز و سهراب با هم از مقابل در آشتر
 مدیر

ز گفت: محبوبه جان  شدند بلند شدم که دنبالش بروم نگی 

 . د آماده کنسس برای ساال 

 و با نگاهش هزار حرف زد که معنای هیچکدام را نفهمیدم

ز به جمعمان پیوست و مرا از درست کردن سس  نازنی 

 نجات داد وقتر کنارش ایستاده بودم و به دستهایش که تند

 تند مواد را مخلوط یم کرد نگاه کردم رسش را تا نزدیک

 رفتر بهگوشم آورد و گفت: باور کن ده دقیقه دیرتر یم 

 هیچ جای دنیا برنیم خورد؛ شوهر بداخالقتم یاد یم گرفت

 زیز که از صبح تنهاش گذاشته و خون به دلش کرده

 .همچینم مشتاقش نیست

 .با لبخندی محو گفتم: ویل هستم

 خوبه که هستر ویل اینقدر تابلو نباش محض رضای _



 

779 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 !خدا

 !به لحنش خندیدم و گفتم: نیم تونم آخه

 ان وا رفت با بلند شدنت. ما چرا به اینابنده خدا کی _

 !نگفتیم تو با شوهرت اومدی

 نگاهش کردم و او با خنده ادامه داد: طفیل داشت روت

 حساب باز یم کرد. یم دویز کیان خییل بامزه ست تو

ی که نیست درسه ز  .... !دانشگاه ماست ویل اهل تنها چت 

 خانم صدای بلند فرامرز حرفهایش را همانجا متوقف کرد: 

 ...کباب اماده ست

 
ی

ز رسعت گرفت و کیم بعد همیک ز جمله همه چت   با همی 

ز انداخته بود نشستند. من ز روی زمی   دور سفره ای که نگی 

ون رفته بودم سهراب از حیاط آمد خانه بت  ز  .تازه از آشتر

 دستهای مرطوبش را با چند دستمال کاغذی خشک یم

 فاصله گرفتکرد. وقتر به من رسید ابرو در هم کشید و 

 !صدا زدم: سهراب

 نگاهم کرد حرفهایم را پشت لبهایم حبس کردم و از زیر

 . سنگیتز نگاهش به سوی سفره رفتم

 گوشه ای نشستم و کیم بعد گریم حضورش را کنارم حس

 کردم. در سکویر که میان آن هیاهو، زیادی به چشم یم

 یمامد بشقابم را برداشت از غذا پر کرد و مقابلم گذاشت ک

 بعد ظرف ساالد را به طرفم گرفت نیم توانستم اخم و

 مهربایز اش را با هم درک کنم . یی میل بودم و غذا از
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ز نیم رفت خانم دربندی انگار همه حواسش را  گلویم پایی 

 داده بود به ما با لحن مهربایز گفت: محبوبه خانم یی مییل

 !انگار؟

 یم کرد ورسبلند کردم و آنسوی سفره به او که نگاهم 

 منتظر پاسخ بود لبخندی زدم رستکان دادم دستم را برای

ز پارچ آب کشیدم همزمان دست کیان هم به سوی  برداشیر

 پارچ آب دراز شد آن را برداشت و گفت: لیوانتون رو بیارید

 ...جلو

 لیوان را جلو بردم و تشکر کردم. هزار فکر در رسم افتاده

 اشکم در بیاید و همه یبود و عذابم یم داد کم مانده بود 

ز بود که طاقتم را از دست بدهم و توی آن  ترسم هم همی 

 جمع که همه به نویع شاد بودند بزنم زیر گریه، توی جایم

 تکایز خوردم تا به بهانه ای از جمع خارج شوم؛ سهراب

 انگار فهمیده بود نامحسوس دستش را روی پایم گذاشت و

 غذایی بود که در همهدر جایم نگهم داشت. آن تلخ ترین 

 ام خوردم و شتی که به ناچار تا انتهایش را با بقیه
ی

 زندگ

 گذراندم. زیر نگاه کنجکاو خانم دربندی و یی اعتنایی 

ز که خواهرانه ز و نازنی   سهراب، اشاره های گاه و بیگاه نگی 

 بود و سنگیتز نگاه فرامرز، داشتم خرد یم شدم. وقتر 

 کردند احساس رهایی قلبمخانواده دربندی خداحافظز یم  

 را پرکرد. به رسعت با بقیه خداحافظز کردم پله ها را

 دوتاییک باال رفتم به محض بسته شدن در شال را از روی
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 رسم کشیدم گوشه ای انداختم صندل های پاشنه دارم را

 جلوی در رها کردم و روی تخت دراز کشیدم، به حرکت

 چشم دوختم آنقدرمالیم پرده که بازیچه ی نسیم شده بود 

ه که اشکهایم دلییل برای رها شدن پیدا کنند. زیاد  خت 

 طول نکشید که سهراب هم آمد چراغ را روشن نکرد. توی

اهنش را  تارییک سایه ای از او یم دیدم که دکمه های پت 

 باز یم کرد چشم هایم را بستم کیم بعد طرف دیگر تخت

 دانستم که او فرو رفت خودم را به خواب زده بودم اما یم

 . هم به خویی خودم یم داند که بیدارم

 .صدای منظم نفس هایش توی سکوت اتاق یم پیچید

 حرفهایم با او زیاد بود، مانده بودم از توجیه نشستنم کنار

وع کنم، یا از آیی که توی لیوانم
 کیان که اتفافر بود رسی

 ریخت یا اول از او توضیح بخواهم درباره این که مرا

وع جدی درمانش بود چندجاگذا  شته و رفته بود. اگر این رسی

 بار دیگر یم خواست اینطور یی ختی رهایم کند و برود ؟

 حرف زیاد بود اما واژه کم! نفس کم، جان و توان کم! نفس

ون از تکان های تخت فهمیدم که  عمیقش را فوت کرد بت 

 نشسته، کیم بعد صدای نوشیدن آب شنیدم و بعد دوباره

دم کاش خوابم یم برد اماخوابید   ... پلک هایم را به هم فرسی

ین اتفاق ان شب بود ... صدای موبایل را  انگار این محالتر

م که گفت: بیداری چرا جواب  یم خواستم نشنیده بگت 

 نمیدی؟
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ه با صدای او  او را هم یی جواب گذاشتم و اینبار صدای ویتی

 ریم دارم ودر هم پیچید: جواب بده خاله اکیه وگرنه خودم ب

 .یم گم که گریه یم کتز و نیم تویز جواب بدی

 دستم را زیر پلک هام کشیدم یی حوصله گویسی را برداشتم

 و با صدایی که با همه تالشم هنوز گرفته بود گفتم: بله؟

 خواب بودی؟ _

 .سالم _

 !چه وقت خوابه _

 سیع کردم صدای گویسی را کم کنم اما انگار هنوز صدایش

 !پیچیده بود: محبوبتو همه اتاق 

 !جانم خاله _

؟ _ ؟ کجایی
 گریه یم کتز

 ...نه داشتم یم خوابیدم تو ویال _

 یی معرفت یه زنگ نزدی از دیروز تا االن دلمون تنگ _

 .شد

 ...منم دلم تنگ شد _

ی در دلم با صدا شکست. دیگر سیع نکردم ز  و ناگهان چت 

م انگار ایک بهانه دستم داد  ه بودجلوی گریه ام را بگت 

 :دستم را جلوی دهانم گذاشتم و ایک با مهربایز گفت

 قربونت برم گریه چرا؟ بچه شدی؟ خودت خواستر با

ین سفر زندگیت  سهراب بری بگردی، مگه نگفتر این بهتر

 میشه؟
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 !هست _

؟ _  پس چرا گریه یم کتز

 نیم تونم صحبت کنم ایک بعد زنگ بزنم؟ _

 !اینطور نگرانم یم کتز  _

 ش تو ویالم یم خوام بخوابم. یم خوای براتنگران نبا _

م  !عکس بگت 

 هوفز کشید و گفت: باشه برو بخواب اول صبح زنگ بزیز 

 !ها

ین هم سالم برسون _  .چشم. به مامان و خاله شت 

ز باهات حرف بزنن _  ... یم خواسیر

 گریه کردما ؟ _
ی

 !نیک

یو پنهان نیم کنم مگر ز  خندید و گفت: من از خواهرام چت 

 ...این که

 جر ؟ _

ز خوب _  بیاری یه چت 
 !سوغایر

 .چشم _

 .خب بخواب فردا زنگ یم زنیم _

 تماس را قطع کردم. گویسی را کنارم گذاشتم و هر دو دستم

 را محکم روی صورتم کشیدم وقتر دستهایم از روی

ز آمد صورت سهراب را با فاصله ی کیم  چشمها پایی 

 ود تویمقابلم دیدم به آرنجش تکیه کرده و زل زده ب

 چشمهایم ، آب دهانم را به سختر فرو دادم و رسم را کیم
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 بیشتر به بالش فشار دادم تا شاید کیم از هرم نفس هایش

م  .که مستقیم توی صورتم پخش یم شد فاصله بگت 

 دستش را بلند کرد روی تارهای موی پخش شده در

 :صورتم کشید، انها را ارام کنار زد و در همان حال پرسید

؟چرا گ  ریه یم کتز

ز سوال بودند که دوباره چانه ام بلرزد و  لبهایم منتظر همی 

ز کش بیاید جدی تر از قبل گفت: سوال  لبهایم به پایی 

 !پرسیدم

 ...هیچر  _

 زیر چشمهایش نگاه کردم یم خواستم دستم را
ی

گ  به تت 

 بلند کنم زیر چشمهایش بکشم اما یی حس بودم هق هقر 

 .ام را ناخودآگاه یم لرزاندکه مدام فرو یم دادم سینه 

د و گفت: چقدر اشتباه کردم. چقدر بد  لبهایش را به هم فرسی

ز چند ماه  کردم بهت ... خودمو با این حرفا که فقط همی 

 اخره، گول زدم و نفهمیدم که همه زندگیتو سوزوندم ... نیم

 ...تونم خودمو ببخشم

 !سهراب _

ه ن  گاهم کردبه جای جانیم که همیشه روی لبش بود خت 

 صدای پر دردم ملتمس توی گوش خودم پیچید: دیگه

 ... اینطور ولم نکن برو

 همه هق هق هایی که جمع شده بودند توی سینه ام را

ون ریختم دوباره دستهایم را جلوی صورتم گرفتم تا  بت 
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 اشکم را نبیند اما برای صدای زاری ام کاری نیم توانستم

 هایم نشست آهستهبکنم.رسدی انگشتهایش روی مچ دست

ز کشید از پشت پرده اشک یم دیدمش روی  انها را پایی 

 تخت چهارزانو نشسته بود و اندک نوری که از پنجره به

 صورتش یم تابید حاال مسدود شده بود شاید ان که نیم

 دیدمش بهتر بود پرحوصله تر از همیشه گفت: یم خوای

 بریم دریا؟

 !نه _

 یم خوای حرف بزنیم؟ _

 ... نه _

 یم خوای من حرف بزنم؟ _

سکوت کردم، خندید. چشمهایم را بستم صدایش این 

 !مجموعه راکامل کرد: زخیم چنان به خود زدی ای دل

 تا ماه برنیاید

 تا هرگز آفتابت

 از چاه برنیاید

سینه سوز را چطور نادیده یم گرفتم وقتر که زمزمه  ان آه

 :کرد

 این چرک و خون کهنه زخیم است

 به ناچارکه مرحمش 

ه ای است از پر  ز  »سیمرغ»آمت 

 «کوه قاف»وخاک 
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 »و 
ی

 ... «آب زندگ

ز شد و ز را کنار هم قرار دادم دوباره گلویم سنگی   همه چت 

 چشمهایم روی فضای امن و امان سینه اش خایل شد. به

 

 .اندازه پرسیمرغ و خاک کوه قاف محال رس راهمان بود

 شیک نرم ازسکوتش که طوالیز شد رسبلند کردم قطره ا

کنار چشمم راه گرفت. با پلک های بسته بند آخر شعر را 

 !دوبار نالید: درعافیت امید مبند، ای دل

 

 شعری از آنها که گایه فرجام یم خواند در حافظه ام مانده

، آهسته تکرار کردم: اما من و تو
ی

 بود. میان درد و کالفیک

 دور از هم یم پوسیم

 غمم از وحشت پوسیدن نیست

 یی تو در این لحظه ی پر دلهره است غمم
ز  .از زیسیر

 

******** 

 هشتادوشش

با  یم سوخت باصدای زنگ تلفن بیدار شدم چشمهایم 

 حرکت دستم

 روی تخت سیع کردم گویسی را پیدا کنم اسم ایک را از

 پشت مژه های بهم گره خورده ام به زحمت دیدم آیکون

ز رفتم الوی  خش دارم تماس را لمس کردم و از تخت پایی 
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 باعث شد رسفه کنم ایک گفت: هنوز خوایی تو؟

 ... آره خسته بودم_

؟ _  شمال بگردی یا بخوایی
 رفتر

 نگاهم به سوی ساعت چرخید دوباره رسفه ای کردم و

 گفتم: امروز قراره بریم بازار

ی؟_  بهتر

 . اره خوبم_

 . گویسی با مامانت حرف بزن_

 ان صدقهبالفاصله صدای مهری توی گوشم پیچید قرب

 هایش دلم را گرم کرد. دوباره حرف یم زد و برایم فقط

ز مهم بود  ... همی 

 توی قلبم حجم گرفته بود مشتاق تر از دقایقر 
ی

 دلتنیک

ین بیداره؟  پیش گفتم: خاله شت 

 . نه خوابه بعد یم گم زنگ بزنه_

 دلم براش تنگ شد حالش خوبه؟_

 ردی؟خییل بهتر از قبل؛ بهتر هم میشیم. گ بر یم گ_

 . دوروز دیگه_

 مواظب خودت باش_

ز نشستم و به لب  تماس را که قطع کردم همانجا روی زمی 

 تخت تکیه دادم گالری را باز کردم و به عکسهایشان چشم

 دوختم. با هر ورق زدیز عکس تازه ای مقابل چشمم یم
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 امد عکیس که پنهایز از مادر و فرجام ک در کافه نشسته

 عکس خاچیک و مارتا را هم یم شدبودند هم بود توی آن 

 دید، که نزدیک پیشخوان ایستاده اند. انگشتم تا نزدیک

 عالمت حذف رفت که با صدایی خواب الود گفت: حذف

 . نکن

 انگشتم را عقب کشیدم و پرسیدم: چرا؟

 ! هیچیک نمیدونه در آینده جر میشه_ 

 صفحه گالری را بستم و گفتم: وقت کمه قرار بود بریم بازار

 با گ قرار گذاشتر ؟_ 

ز فرامرز_ ز نازنی   .نگی 

 منم حساب نبودم_

 

یف نداشتر _  ! شما دیروز ترسی

 خب یعتز االن باید تنها بمونم تو خونه؟_

 رستکان دادم و گفتم: نظر خودت چیه؟

 . برم باز تا شب نیام_

 !با خنده گفت :پس منم بذار تو برنامه

 ... آماده شیم دیگه_

 سهایی ک از روز قبل همانطور تویاز جا بلند شدم لبا

 چمدان مانده بود را توی ییک از کمدهای خایل چیدم حوله

 ... اش را روی تخت گذاشتم و گفتم: زودتر



 

789 
 

 Romanbook_ir@ داغ

اهن چهارخانه پوشیده بود  بعد هر دو آماده بودیم. پت 
 مدیر

ز هایش را تا یم زد گفت: واسه خاطر  و همانطور که آستی 

 ...محبوبه خانم

مزده  زیر لب گفتم :هیچ خوب نیست خندید؛ رسی

 ... که سیع یم کتز فکر ادمو بخوونیا من بیمارت نیستم

 با خنده گفت :من بیمار توام ... فکرتو نخووندم باور کن؛ از

 .رو تجربه ست

 دستم را به کمر زدم و طلبکار پرسیدم: تجربه داری پس ؟

 . با شما عرض کردم در ارتباط_

د  م. دلخور نبودم شوجز اش بهلبهایم را با غیظ به هم فرسی

د  دلم نشسته بود کمتر پیش یم امد احساسم را جدی بگت 

 و این ییک از ان لحظه های نادر بود. شاد بود چشمهایش

 را انگار شب قبل شسته بود و غیم عمیق را از انها زدوده

 . بود که اینطور درخشان و پر نشاط به نظر یم امدند

 . وارم جا نمونده باشیمبه سوی در رفتم و گفتم: امید

ز یم رفتم و صدای پاهایش که نرم دنبالم یم  از پله ها پایی 

آمد را یم شنیدم و در دلم انگار همه قندهای عالم آب 

 .میشدند

ز انگار آب رسدی بود که خانه صدای نگی  ز  نزدیک در آشتر

 روی هرم دلچسب شادی ام یم ریخت: خانم دربندی

 که داشت از من پرس و  واسه این از سهراب خوشش نیومد 

 ...جو یم کرد درمورد محبوبه و به چشم خریداری نگاه میکرد
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ز خندید و گفت: اون روی همه یه حساب خریداری باز  نازنی 

 ..یم کنه معموال

ز آمده بود از  که پله ها را پایی 
ی

 سهراب به همان آهستیک

ون رفت و من معلق ماندم در آستانه در  کنارم گذشت و بت 

 هر دو لباس پوشیده و آماده پشت به در ایستادهایستادم 

م  بودند. نیم دانستم من هم باید مثل سهراب نشنیده بگت 

 کنم ماجرای خانم دربندی راو بگذرم یا از انها خواهش  

 اینقدر بزرگ نکنند و توی شوجز هایشان به ان اشاره

 .نکنند

 آن روز دیگر روز ما نشد، سهراب همه تالشش را یم کرد

 ایش همان درخشش اول صبح را داشته باشد اما یمچشمه

 دیدم که فقط همرایه ام یم کند. سیع یم کردم بخندم،

ی را روی رسم یم گذاشتم  شاد باشم، کاله های حصت 

 مقابلش یم ایستادم یم خندید اما ان خنده به دلم نیم

 چسبید. اجباری که پشت باز شدن لبهایش بود را حس یم

 .یم امد کردم و قلبم به درد 

 ماجرا تا وقتر فرامرز گفت با خانواده دربندی توی جنگل

ویش تحلیل  قرار گذاشته اند ادامه داشت اما یکباره انگار نت 

 رفت وقتر خریدها را روی صندیل عقب گذاشت و پشت

 فرمان نشست برای دقایقر هر دو سکوت کرده بودیم او به

 . فرامرز با خیابان نگاه یم کرد و من به نیم رخ متفکر او 

 !زدن دو بوق حرکت کرد آهسته گفتم: سهراب
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 !جانم_

 .بریم ویال من خسته م _

ز را از پارک  دستش را روی دنده گذاشت با دقت ماشی 

ون کشید و در همان حال ک از آینه بغل خیابان را یم  بت 

 پایید گفت: یه سفر اومدیم همراهشون دیروز که مجبور

 اینطور... لبخند تلچز روی لب شدم برم بیمارستان و امروزم

 اورد و ادامه داد:حتما باز آخر شب فرامرز بیاد راه و رسم

 ... همرسداری بهم یاد بده

ی نگفت و ز  عینک آفتایی اش را به چشم زد. دیگر چت 

ز آنقدر رسعت گرفت تا در شلویعز خیابان فرامرز را  ماشی 

 . پیدا کردیم

 هشتادوهفت

 یک درخت های رسبهجای خوش آب و هوایی بود نزدی

 فلک کشیده جوی آب زالیل بود، خانم دربندی با همان

 راحتر که در ویال نشسته بود روی زیر اندازی که کنار آب

 انداخت بودند کنار همرسش جای گرفته و تخمه یم

 .شکست دیدن آن زن حقیقتا مضطربم یم کرد

ز پیاده شوم برگشتم به سهراب که به  قبل از آن که از ماشی 

 دازه ی من مردد بود نگاه کردم و یی مقدمه گفتم: دوستتان

 .دارم

 حاصل تالشش برای پاسخ به محبتم لبخندتلچز بود که

 گوشه ی لبش جان داد و دوباره همان سهراب دقایقر پیش
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 .شد که چهره درهم کشیده و عمیقا در فکر فرو رفته بود

ز را باز کرد و قبل از من پیاده شد به رسعت خ  ودمدر ماشی 

 را به او رساندم، مستقیم به طرف بقیه رفتیم. فرامرز هنوز

 .ایستاده بود ظاهرا انتظار یم کشید سهراب هم برسد

 سهراب اینبار برخالف دفعه قبل دست آقای دربندی را

یس گریم کرد وکنار فرامرز جا گرفت د، احوالتر  .محکم فرسی

ز نشستم و پچ پچ وار پرسیدم:   تایکرو به رویش کنار نازنی 

 قراره اینجا بمونیم؟

ی شده؟ _ ز  تا هر وقت خوش بگذره.چت 

 ... یه کم ناخوشم _

 ... االن خوب مییسی بذار یه کم تو این هوا باشیم _

 چشم هایش را روی هم گذاشت و گفت: صدای آب رو

 ... گوش کن

 من بیشتر صدای پرنده ها را یم شنیدم که اگرچه اصال

 .دلم را به خانه یم بردشبیه صدای طویط نبود اما عجیب 

ین و ایک ... یم خواستم آنجا باشم و با  پیش مهری و شت 

 خیال راحت حرف بزنم حرفهایی که دلم یم خواهد ... خانم

 دربندی با رسوچشم جوری که مثال فقط خودم متوجه شوم

 !گفت: امروز حال شوهرت خوبه ها

 یی رودرواییس گفت: گت  دادین به آقاسهراب ها
ز  !نگی 

 انم دربندی یی پروا خندید و گفت: ناراحت شدی محبوبهخ

 جون؟
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ز بیشتر بود موهای  رسعقب دادم. سن و سالش شاید از نگی 

 بلوند و آرایش غلیظش نیم توانست رد زمان را از روی

 چهره اش حذف کند. حتر شوجز هایش به نظرم بوی

 های با اصالتر که در
ی

 یم داد. نه از آن کهنیک
ی

 کهنیک

 ارتا و لبخندهای خاچیک بود. خانم دربندیقصه های م

 انگار در لحظه ای از زمان متوقف شده بود. جایی که حتما

 باید ییک را سوژه یم کرد و در موردش حرف یم زد و

 برای ییک دل یم سوزاند. و از بد روزگار سوژه سهراب بود

 .و آن که دلسوزی داشت من بودم

ز راست یم گفت ز  رسچرخاندم سمت آب نازنی   هوس انگت 

 بود. یم شد پاچه هایم را باال بکشم، پاهایم را تا مچ در آب

 فرو کنم یی فکر رسدی اش، یا یم شد از ییک از درخت ها

ز شیطنت هایی از من رسنزده بود  باال بروم هیچ وقت چنی 

 من همیشه ترسیده بودم بالیی رسم بیاید و ایک مدرسه را

 ریکم کرده اند تاتوی رس دوستهایم خراب کند که چرا تح

 این بال رسم بیاید... مثل روزی که پریدم و میله بارفیکس

 ... را گرفتم و توی چرخ زدن دور ان افتادم

ز جلوی صورتم تکان خورد، آهسته کنار گوشم  دست نازنی 

 !گفت: به دل نگت  اون همه جر یم گه

 .ناراحت نیستم _

 ... االن پرسا میان یم ریم یم گردیم _

 ها برایم حتر از حرفهای خانم دربندی هم فاجعهآمدن پرس 
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 بار تر بود. گویسی را برداشتم آرام جان را لمس کردم و

 نوشتم: میای بریم یه دور بزنیم و پاهامونو تو آب بذاریم؟

 نگاهش کردم صدای اعالن موبایلش را که شنید همانطور

 که به نشانه تائید حرفهای آقای دربندی رستکان یم داد

 ا نگاه کرد. لبخندی کنج لبش نشست که بهگویسی ر 

 !رسعت جمعش کرد. کیم بعد پیامش رسید: نه

ز گذاشتم و باز هم به خانم  گویسی را زمی 
ی
 با یی حوصلیک

ز  دم، که از همه جا حرفز برای گفیر  دربندی گوش ستر

 داشت و سوژه اش در غیاب ما ظاهرا همسایه ی ویالی

ز کناری شان بود. بازگویی خاطرات نه چند  ان دورشان نگی 

 ...را به خنده انداخته بود

ز   کیان و کیوان از جهت مخالف ما آمدند و گل از گل نازنی 

ز مشیک پوشیده ز و شلوار جی  ت ستی  شکفت. کیوان یر رسی

 بود و کیان با شلوارک کرم رنگ گشادی که تا زیر زانویش

یر به همان رنگ پوشیده و توپ سفیدی توی  بود یر رسی

ز در جای خودشدستش بود، فراز ب  ه سوی آنها دوید نازنی 

 خورد و کیان با صدایی نسبتا بلند گفت: گ والیبال
 تکایز

 پایه ست؟

 نگاهش یک دور همه را از نظر گذراند. فرامرز دستهایش را

 ...باال برد و گفت: ما رو که معاف کنید

ه ز که بهتر ز از جا بلند شد و گفت: از یه جا نشسیر  ... نازنی 

 .محبوب پاشو
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 .لبخندی زدم و گفتم: من نیم تونم

 . مچ دستم را گرفت و گفت: پاشو ببینم

 کیم خم شد و زیر لب گفت: باور کن شوهرا اونقدرام از زن

 دلمرده خوششون نمیاد! بشیتز ور دل خانم دربندی خوش

 یم گذره؟

 لبخندی زدم و او با صدای بلندتری گفت: تماشاجر باش

 ... القل

 سکون خارج شوم، نگاهم به سویبدم نیم آمد از آن 

ز انداخته بود با دو انگشت  سهراب چرخید رسش را پایی 

ز یم  شست و اشاره گویسی اش را گرفته و روی زمی 

ز   چرخاند. به تردیدم غلبه کردم خودم را به دست نازنی 

دم از جا بلند شدم  . ستر

 کیوان فضای نسبتا بازی را نشان داد و گفت: یارکیسی که

 . نیم خوایم

ز چرخاند کیان خندیدو  با شیطنت نگاهش را به سوی نازنی 

ز خانم کدوم  به شوجز گفت: حاال مثال ما نیم دونیم نازنی 

 !طرفیه

ز که سیع  به من نگاه کردو چشمک زد. خندیدم و به نازنی 

 یم کرد خجالت زده به نظر نرسد نگاه کردم شانه باال

انداخت به سوی کیوان رفت و گفت: تا چشم حسود 

 ...بیاددر 

 کیان با همان خنده توپ را به سوی کیوان انداخت و کیوان
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 . توپ را که گرفت گفت: فراز هم داور بعد میاد جای من

ی که یم ز ز و همه جا بود به هر چت   حواسش به همه چت 

ز  ز را جلب کند اهمیت یم دادو همی   توانست توجه نازنی 

 بهپشت پرده شان را برایم جالب میکرد. توپ را  ارتباط

ز گفت : ویل من کفشم مناسب ز پاس داد و نازنی   نازنی 

 .نیست

تم لبخندی زد  کیان به پاهای من نگاه کردبه کفش ها استر

 . و گفت: کفش شما مشکل خودتونه ما که اماده ایم

وپاتاال هم اگر یم ز پرید و گفت: این پت   چند بار باال و پایی 

 .اومدن هیجان بازی بیشتر میشد

ز توپ را   به طرف او انداخت و گفت: عمرا بتویز نازنی 

 ... فرامرز رو تکون بدی

 کیان توپ را به سوی من انداخت با پریسی کوتاه بدون

 ...مکث توپ را زدم و کیان گفت: چه یم کنه

 صدای فریادش دور رسم چرخید؛ با دلهره به طرفش

 برگشتم، دلم یم خواستم بگویم اینقدر هیجانش را بروز

 نگاهم در نگاه آیی خندانش گره خوردندهد. ساکت شود. 

 فرسنگ ها از دلهره های من دور بود از عذاب وجدایز که

 یی دلیل گریبانم را گرفته بود. فقط یم خواست از بازی اش

ز در مورد تصورات د شاید من هم اگر حرفهای نگی   لذت بتی

 مادرش را نشنیده بودم اگر نگران دلخوری سهراب نبودم

 .حال او را داشتم



 

797 
 

 Romanbook_ir@ داغ

ز چهار نفرمان  با منسجم تر شدن بازی و تویر که پیایر بی 

 پاس کاری یم شد، با پرش های کوتاه و فریادهای

 پرهیجان آن سه نفر، کم کم افکارم به گوشه ای از ذهنم

 رفتند و مغزم همه حواسم را به خدمت دست و پایم گرفته

 . بود

 نیم دانم چقدر گذشته بود که سنگیتز نگایه را احساس

 ردم و شاید این فقط برای من نبود حتما بقیه هم حضورک

 کیس را احساس کرده بودند که بازی از اوج افتاد. آخرین

 !توپ را کیان به سوی من پرت کردو گفت: بگت  محبوبه

 و همزمان صدای سهراب بود گفت: خسته نباشید صداتون

ز واسه عرصونه  ...یم کیز

بان تند قلبم ناگهان متوقف شد وبعد   با ریتم تندتری ضز

وع به تپیدن کرد توپ را همانجا رها کردم و با خنده ای  رسی

 ...که هنوز روی لبم مانده بود گفتم: خسته نباشید

 .به سوی سهراب برگشتم دست به سینه نگاهمان یم کرد

 به طرفش رفتم قبل از رسیدن من برگشت و با قدمهایی 

 ت،کند به سوی جوی اب رفت دنبالش راه افتادم نشس

 دستهایش را زیر آب فرو کرد چند بار مشتش را پر و خایل

 .کرد کنارش نشستم و دستهایم را توی آب فرو کردم

 رسدی آب وسوسه ام کرد مشتم را پرکردم و به صورتم

 .پاشیدم آهسته گفت: نکن رسما یم خوری

 ... اگه یم اومدی پاهامون رو بذاریم تو آب _
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 .ن نیم اومدبه دوستات یم گفتر شاید بدشو  _

 دوستام؟ _

 !بلند شد و گفت: منتظر نذاریم بقیه رو

 دوباره چند قدم از من جلو بود. سفره ی ساده ای پهن کرده

 .بودند کنارش نشستم و بیخودی لبخندی روی لب اوردم

******** 

 ساعت از نه گذشته بود که به ویال رسیدیم همه آنقدری

 ل عوضخسته بودند که هرکس به اتاقش رفت مشغو 

به کم جایز به در خورد به رسعت  کردن لباسم بودم که ضز

اهنم را مرتب کردم و گفتم: بیا تو  .پت 

 داخل آمد روی تخت رو به آینه نشست کیم به خودش

 نگاه کرد نفس عمیقر کشید و به پشت دراز کشید تا

 نزدیک پنجره رفتم پشت به منظره ی دوست داشتتز آن

 !خسته شدی امروزچند روز ایستادم و گفتم: 

 !خییل زیاد _

؟ _ ی ناراحتر ز  از چت 

 !نه؛ یه کم خیالم راحت شد _

؟ _  از جر

 عقب نیم مویز  _
ی

 !وقتر نباشم زیادم از زندگ

 منظورت چیه؟ _

ز نه؟ اشتباه کردم به عنوان همرسم _  بازی دلچستی داشتی 

 معرفیت کردم؟ اینطور به عنوان یه زن متاهل دست و بالت
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 یم تونستر راحت بایسی ... نگاه دلسوزانه اونبسته بود و ن

 خانم هم همینو یم گفت. به هرحال همه اینا شانس هاییه

 ... که

 !سهراب! حرفای خویی نیم زیز  _

 به نگاه به کارای خودت بکن! بعد به خوب و بد حرفای _

 .منم یم رسیم

ز اضار کرد تو سکوت کردی نگاهت کردم جوایی  _  نازنی 

 !به نگاهم ندادی

 ! من نگفتم کار بدی کردی _

؟ _  !اگر کار بدی نکردم چرا اینطور حرف یم زیز

دوباره بلند شد در همان حالت قبل نشست و گفت: 

 برخالف

 . انتظاراتم بودبا این که کار بدی نبود

 نرو _
ی

 ..یم تونستر بیک

، خودم _ ز تو همرس متز  نه نیم تونستم اونا فکر یم کیز

 . که یم دونم اینطور نیست

ی که ارتباط _ ز ز  همه چت   ما رو تعریف یم کنه همی 

 کلمه همرسه؟

 مجرد رو یی  _
 تااینجا که اینطور بود و من احمقانه یه دختر

 توجه به سن و سال کمش و بیماری خودم به عنوان

 کردم، اوردم جایی که آدم میلش یم کشه
 همرسم معرفز

ه، بازی کنه، جیغ بزنه و نیم   تونمپاشو فرو کنه تو آب، بتر
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 ...همراهش باشم

 گردن چرخاند نگاهم کرد ابروهایش باال داد و گفت: نیم

 ...تونم

 انگشتهای درهم فرو رفته اش را باز کرد و دوباره به هم

 ... کوبید. گفتم: سهراب

ز پیدا نیم کردم و باز هم او بود که  حرف دیگری برای گفیر

ز بدی وجود نداره خیال  من جای من گفت: نه خوبه ... چت 

 ... راحت شد ... خوب هم یارکیسی کرده بودین

 ؟ مگه تو تهران پرسقحط بود که من _
ی

 جر داری مییک

 ...بخوام بیام اینجا دنبال کیس

 همانطور که سیع یم کرد خونرسد به نظر برسد بلند شد

 دوقدم به طرف اینه برداشت و میان حرفم امد: سیع نکن

ای خیابویز حرف بزیز   ...مثل دختر

ب گرفت، صدای ایک که باناگه ز در رسم ضز  ان همه چت 

 !لحتز لج درآر یم گفت: توهمیتز ... شغل خانوادگیته

ین که یم نالید نامزدم بابای دختر   صدای خش دار شت 

 خواهرمه... گریه های مهری وقتر از تالش یی ثمرش

 برای ایستادن گوشه ی خیابان یم گفت و فرجام ... فرجام

 د ... ریزش اشکهایم یی اختیار بود وکه رهایمان کرده بو 

 حرفهایی که یی اراده روی زبانم آمده بودند را خودم هم

ز بار بود از زبان خودم یم شنیدم: درست  برای اولی 

 ... یه آدم یی خانواده
ی

 فهمیدی... من همینم که تو یم گ
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 که با ییک میاد سفر چشمش دنبال ییک دیگه ست... دقیق

 ...یابویز ام کهگفتر من همون دختر خ

 دستش محکم روی لبهایم کوبیده شد و همانجا ماند، فشار

 انگشتهایش روی گونه ام و مزه شوری که توی دهانم حس

 یم کردم را با دیدن رسجز چشمها و خشیم که در

به ای که  نگاهش شعله یم کشید فراموش کردم. درد ضز

 انتظارنداشتم را فراموش کردم و صدای پر غضبش توی

ز گوش ایظ چنی   م پیچید: دیگه هیچ وقت، تحت هیچ رسی

 مزخرفایر رو به زبون نیار ... نه واسه دفاع از خودت، نه

 واسه عصبایز کردم من ... دفعه ی بعد نگاه نیم کنم به

 این که این ازدواج صوریه ، فکرنیم کنم به هر جر 

 فداکاری احمقانه که کردی و بد یم شه... دیگه این انگشت

 به طرف خودت نگت  که مجبور میشم خردشاتهام رو 

 کنم... خسته ام، بفهم؛ آدم خسته نه روانشناسه، نه اروپا

، فقط یه آدم خسته ست که  رفته، نه روشنفکر، نه هیچر

 ...حوصله ی حرف اضافز نداره... پس دیگه نشنوم

ون دادم. کمرم را  دستش را که برداشت نفسم را پر صدا بت 

ز نشستهروی دیوار رساندم و ب  ا درد و هق هق روی زمی 

 زانوهایم را بغل گرفتم و رسم راروی زانو گذاشتم صدای باز

 و بسته شدن در را شنیدم زانویم را به دندان کشیدم تا از

ی کنم  .صدای زاری ام جلوگت 

 مدیر طول کشید تا رفتارش را در ذهنم جا بدهم. از جا بلند
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 چهار دیوار حبسشدم دیگر نیم توانستم صدایم را توی آن 

ون رفتم اگر یم دیدمش،  کنم. شالم را برداشتم و از اتاق بت 

 اگر حرف یم زدیم، اگر با چند جمله این رفتار را توجیه یم

 کرد، برایم کافز بود. توی حیاط نگاه گرداندم نبود. از شیشه

ون رفتم ز را نگاه کردم، نبود. از در ویال بت   ها داخل ماشی 

 بود حتر حرکت ابرها را یم توانستشب سیاه و ترسناک 

 احساسم را به آن شب بدتر کند. قدمهایم را تند تر به سوی

 ساحل برداشتم و هر چه از ویال دورتر شد صدای گریه ام

 بلندتر شد. تا خط ساحل رفتم همانجا که بار قبل گفته بود

 و چند قدم به سوی کفشهایم را کندم« کفشاتو دربیار»

ز پاک کردم و صورتم دوبارهدریا رفتم اشکهای  م را با آستی 

 ام یم
ی

 خیس شد آن کلمه ی لعنتر تا کجای زندگ

 خواست دنبالم بیاید؟ تا گ باید با همه آدمهای دنیا با

 احتیاط ترین کلمات را انتخاب یم کردم تا مبادا کلمه ای

 بیان
ی

 که شاید یی دلیل یا به قول سهراب از روی خستیک

 راشید و خاطرایر از ان کلمه ییم شد روحم را نیم خ

 لعنتر که در ان نقیسی نداشتم را به یادم نیم آورد؟ خاطرات

 تلچز که برای من نبود اما گذشته حال و اینده ام تحت

 .تاثت  قرار داده بودند

 روی شن های ساحل زانو زدم مشت هایم را از شن پر و

 خایل کردم کیم جلوتر رفتم حاال موج ها به پاهایم بریم

 خوردند این همان حس خویی بود که چند ساعت پیش یم
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 .خواستمش و ان لحظه دیگر برایم آنقدرها مهم نبود

 برگشتم توی سیایه یی انتهایی که ساحل را گرفته بود

 دنبال ردی از سهراب گشتم و وقتر پیدا نکردم جای همه

ی راه آمده را  حس هایم را دلشوره گرفت با رسعت بیشتر

 ی ویال دویدم تریس ناخواسته توی جانمبرگشتم به سو 

 ... رخنه کرده بود

 مست  در ویال تا اتاق را دزدانه پیمودم در اتاق را آهسته باز

 ...کردم و داخل رفتم؛ وای

 سهراب توی اتاق هم نبود، دیدن جای خایل اش یکباره ته

 دلم را خایل کرد؛ با همان دلهره شماره اش را گرفتم و

ز آمد اسم خودم را که رویصدای زنگ موبایل   از روی مت 

 صفجه دیدم تماس را قطع کردم لباسهای خیس را از تنم

ون کشیدم و لباس تازه ای پوشیدم روی تخت دراز  بت 

 کشیدم و با اضطرایی تمام نشدیز به در زل زدم. انتظارم

 زیاد طوالیز نشد، آمد به محض دیدنش خیالم راحت شد

 لبه های پتو را توی مشتمچشمهایم را روی هم گذاشتم، 

ز تخت نشان یم داد دراز کشیده ظاهرا یی  دم. فرو رفیر  فرسی

 حرکت بود کیم بعد آهسته گفت: معذرت یم خوام ... تند

 ... رفتم یی منطق بودم و

دم  .دنبال کلمه یم گشت پلک هایم را بیشتر روی هم فرسی

وع کرد: یم ریم تهران یم  حرفش را از جای دیگری رسی

مت دست  خانواده ت و همه جر تمام میشه این اشتباه ستر
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 هر روز که جلوتر رفتیم بزرگتر شد و اینجای قضیه فقط

؟  تقصت  من بود فقط من! نیم خوای حرف بزیز

نیم خواستم، خصوصا اینجای حرفهایش را نیم خواستم، 

 او

 هم دیگر حرفز نزد کیم بعد صدای نفس های منظمش به

 خرین روز اقامتمان بود و هرمن فهماند خوابیده روز بعد ا

 چه رویا برای این سفر داشتم دود یم شد به هوا یم رفت

 با نم دربندی یا یی دقتر من در ارتباطفقط برای حرافز خا

 کیان؟

 آهسته چرخیدم به پلک های بسته و صورت خسته اش

ز و  نگاه کردم شاید راست یم گفت شاید ما همان زمی 

وع یم شد و  آسمان بودیم، شاید اختالفمان  که از سن رسی

های دیگر ختم حقیقت داشت. حقیقتر که تا ز  به همه چت 

 قبل از حرفهای خانم دربندی به آن توجه نکرده بودیم. اما

ی در من تغیت  نکرد، هنوز هم یم خواستمش، ز  باز هم چت 

 هنوز هم به نظرم همان دکتر خوش پویسی بود که جوانتر از

 اختالف سنش با من بهسنش نشان یم داد و به هیچ وجه 

 نظر نیم رسید. هنوز هم حاضز بودم برای سالمتر اش

ز و اسمان را به هم بدوزم ... مهم نبود که چرا به او  زمی 

 ام به او نشات گرفته از
ی

 وابسته شدم، مهم نبود اگر وابستیک

 دردها و کمبودهای گذشته ام بود. آن لحظه که همه ام

 ها از دستش نیمشده بود یم خواستمش و به این سا
ی

 دگ
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 . دادم و نیم گذاشتم از دستم برود

****** 

ز نیم توانست آن شوری  در مست  برگشت بودیم، هیچ چت 

ز به شمال داشتم را به من برگرداند تمام روز  که وقت رفیر

 گذشته را سکوت کرده بودم همه خانواده ی فرامرز فهمیده

  فایدهبودند حال خویی نداریم و ظاهر سازی سهراب هم یی 

 بود. نیم خواستم این اتفاق بیافتد اما جور دیگری هم نیم

 توانستم رفتار کنم در واقع نیم دانستم چه حرفز بزنم و چه

 . کاری برای گریز از ان وضع انجام بدهم

 وقت برگشت چشمهایم را روی هم گذاشتم ورسم را به

 صندیل تکیه دادم کیم از مست  را که یط کردیم سهراب

 ...زرگ شدیم دیگه! قهر نکنیمگفت: ب

 یی این که نگاهش کنم گفتم: فقط یه کم فرصت نیاز دارم

 .تا حرفهامو پیدا کنم

ز پیچید و این  به جای او صدای خواننده توی فضای ماشی 

ز متوقف شد چشم  به سکوت میانمان دامن زد. وقتر ماشی 

 باز کردم غروب بود توی کوچه مان بودیم. اشیک که به

 م از رسیدن بود یا این که یم خواست مرا بهچشم اورد

 دست خانواده ام بسپارد و برود. انگار باورم نیم شد راه تمام

 شده حاال میدیدم چقدر حرف دارم و از سکوتم چقدر

 !پشیمانم.به طرفش برگشتم و گفتم: سهراب

 :انگشت اشاره اش را روی بیتز اش گذاشت و آهسته گفت
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 ...هیس

 رس خورد روی لب زخیم ام لبهایشنگاهش از چشمهایم 

ز پیاده  را تو کشید وبا حرص نفسش را فوت کرد از ماشی 

 !شد در را کوبید. پیاده شدم و دوباره یی قرار گفتم: سهراب

ون کشید کیم بعد گفت: سالم خاله ما  گویسی اش را بت 

ونیم میشه در رو واسه محبوبه باز کنید خسته ست  .بت 

 مهری را در آستانه در خانه زیاد طول نکشید که ایک و 

 دیدم. مهری مرا در آغوش گرفت بعد

یس به سوی سهراب چرخید ایک  رهایم کرد و برای احوالتر

 قبل از در آغوش گرفتنم با در

 هم کشیدن ابرویش سوایل پرسید که ترجیح دادم

؟  نفهممش. لبخند کم جایز به لب آوردم و گفتم: خویی

 خوش گذشت؟به جای من رو به سهراب پرسید: 

 ...سهراب کوتاه جواب داد: خوب بود

 چمدان و چند ساک دستر که خریدهایم توی آن بود را به

 . دست گرفت و گفت: اجازه بدید اینا رو بیارم باال

 ایک ساک های خرید را از دستش گرفت و گفت: کمکت

 .کنم

 .رفتار ایک پر تردید بود و دعا یم کردم سهراب زودتر برود

ز کرد مهری وقتر چمدان  را داخل خانه گذاشت و قصد رفیر

 ...گفت: بمون شب با هم باشیم

 . ممنونم باید برم _
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 نگاهش از روی نگاه پر سوال ایک گذشت و به چشمهایم

 دوخته شد یم ترسیدم این آخرین دیدارمان باشد یم

 ترسیدم رهایم کند و دیگر هیچ وقت نبینمش ... یی اختیار

 ...و گفت: خدانگهدار چانه ام لرزید لب گزید 

ز رفتنش از پله ها  منتظر جواب ماکه زیر لب بود نماند. پایی 

ز چکید  ..را یم دیدم و اشکهایم یی اختیار پایی 

 ایک مچ دستم را گرفت به داخل خانه کشاند و گفت: این

 چه وضع و حالیه؟ زود بگو ببینم جر شده؟

 برومهری انگار تازه زخم کوچک گوشه ی لبم را یم دید ا

ی شد محبوب؟ ز  در هم کشید و گفت: چت 

 ... قراره بره اروپا! داره یم ره _

 روی مبیل نشستم و همه بغض های چند روزه ی سفر را

 گشودم ایک کنارم نشست دستش را روی شانه ام گذاشت و

 گفت: عزیزدلم... اروپا رفتنش بد نیست ... خوب یم شه

 لت پره، لبتبریم گرده نگران جر هستر ؟! چرا اینقدر د

 جر شده؟

 انگشتم را روی لبم کشیدم و گفتم: تو جنگل یی احتیایط

 ...کردم

 . خودم را در اغوش کشیدم و دوباره گریه کردم

ینم مواجه هستم. سالها ین آمد باورم نمیشد با خاله شت   شت 

ز  تر از همی   بودمش  چند روز پیش که توی خواب دیدهپت 

 اهش خسته بود. جلویدیده یم شد. موهایش پریشان و نگ
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 پایم زانو زد گفت: اومدی؟ یم دویز 

 این دنیا یی تو جهنم تر
 چقدر دلم برات تنگ شد؟ یم دویز

 !از جهنمه

 ...گفتم: قربونت برم خاله جونم

 اشکهایم روی گونه خشک شد. نگاه وحشت زده ام را به

ین  ایک و مهری دوختم هر دو با تاسف رستکان دادند شت 

 ال ماند و بعد یی حرف بلند شد به اتاقشکیم در همان ح

 برگشت ردپای اشکها را از روی چانه و گونه ام پاک کردم و

 . گفتم: الزم نیست با یه پزشک حرف بزنیم

 .و از نام پزشک دوباره به یاد سهراب چانه ام لرزید

 ایک گفت: براش قرص گرفتم فعال یم خوره ... با

شک همکاری نکرد امشب اگر خس ز ینروانتر  ته نیستر با شت 

 . باش

 رستکان دادم ایک به ساک های خرید اشاره کرد و گفت: به

 ... فکرمونم بودی حتما

 ییک از ساک ها را برداشت داخلش را نگاه کرد گفتم: اون

ینه  !مال شت 

 ست کامل حصت  بافز بود برداشتمش و گفتم: به جز ساک

 ...بنفش که سهراب واسه من خریده بقیه واسه شماست

 جر برات خریده؟ _

 ذوق مصنویع اش حتما برای عوض کردن فضا بود سیع

 کردم همرایه اش کنم اما صدایم از اوج افتاده بود وقتر به
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فتم: یه آسیاب بادی ین مت   .سوی اتاق شت 

ین توی خودش مچاله شده بود و  در اتاق را باز کردم شت 

 همهاتاق مملو از نخ های باز شده بود که انگار به عمد 

 جای اتاق ریخته شده بودند از میانشان گذشتم روبه رویش

ز برات جر گرفتم ین ببی   !روی تخت نشستم و گفتم: شت 

ی کوچیک که توی دستم  نگاه یی روحش را به سبد حصت 

 بود دوخت و گفت: این واسه نون هم خوبه بذاری رسسفره

 ...صبحونه 

 خوشحال بودم که همرایه ام یم کند چون حرفهایم

 پرکشیده بودند و خسته تر از آن بودم که دنبال جمله های

ز به او بگردم  .زیبا برای گفیر

 اینبار نخدایز که در نگاه اول رنگ های شادش خودم را رس

 ذوق اورده بود را به طرفش گرفتم و گفتم: اینم واسه

 وسایل گلدوزیت ... ییک دیگه هم گرفتم واسه مهره هات،

 دوستش داری خاله؟

 ا گوشه ی تخت گذاشت و دستش را روی گونه مسبد ر 

کم  کشید و گفت: مگه یم شه دوست نداشته باشم؟ دختر

گ که  بزرگ شد، رفت سفر، برام سوغات اورد ... دختر

 عرضه اش از ما بیشتر بود کار پیدا کرد برای خودش برای

 ... مادرش آبرو خرید

 دست بلند کردم انگشتهایش را گرفتم و گفتم: من هر چه

 دنیا رو
ی

 دارم از تو دارم خاله! تو با مهربونیات بهم قشنیک
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ز ببینمت  !نشون دادی ... نیم تونم اینطور غمگی 

ز بودن انتخاب _ ز نباشم ... غمگی   یم خوام دیگه غمگی 

ز نباشم  آدماست مگه نه محبوبه؟ بخاطر تو یم خوام غمگی 

 کنم
ی

 ... یم خوام این نخدون رو پر از نخ های رنگ رنیک

 خرازی یه عالمه مهره بخرم محبوب من از مهره هابرم 

 ست  نیم شم یه بند یم خرم چشمم یم ره دنبال یه بند

ی  چه دلتی
 دیگه و تازه اونا که تک یم فروشه نیم دویز

... کاموا خوب نیست محبوب ز  ...یم کیز

د بعد یکباره رهایشان کرد  لبهایش را تو کشید و به هم فرسی

 یم کنه، آدم تو نقشاش گم و گفت: کاموا آدمو وابسته

 میشه، معلوم نیست خاطره ست یارویا! از گذشته میاد یا یم

 بردت به آینده ... سخت بافته میشه و آسون از دست یم ره

 .. اما عمری که روی مهره ها یم ذارم فقط ...
ی

 مثل زندگ

 یه ساعته... گایه با ایک حرف یم زنم گایه تا بیام به

ی فکر کنم تمام شد ز ه مگه نه؟ منچت   ه این برای من بهتر

 ... پت  شدم ...نباید رویا ببافم دیگه 

 تو هنوز خوشکیل ... هنوز نگاهت یم درخشه هنوز _

ی؟  ..گ گفته پت 
 جوویز

 طبیعت بهم فهموند... دیگه مادر نمیشم حتر اگر ازدواج _

 ...کنم

 تو مگه مادر من نیستر ؟ _
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 داشتم کمدستش را روی شکمش گذاشت وگفت: دوست 

 کم توی وجودم جوونه بزنه دوست داشتم مال من باشه من

 مادرش باشم ... من مثل مهری نبودم اگر تو مال من بودی

یکت نیم شدم نیم ذاشتم بعضز شبا تو  با هیچ کس رسی

 ...بغل اون دوتا بخوایی 

 خنده محوی روی لبش نشست و ادامه داد: نیم ذاشتم

 ...مانحتر به شوجز مهری رو صدا کتز ما

ی از اشکهایی که کاسه ی چشمم را پر کرده  برای جلوگت 

یِن بدجنیس نبودی تو  !بود خندیدم و گفتم: شت 

 حرست به دل موندم محبوب... رویای بچه هایی که یم _

 تونستم داشته باشم رو هر شب تو خونه ی یه مرد کفن

 کردم ... تا گذشت و رسیدم به امروز که یی ثمر نشستم

 ... روبه روت

 در آغوشش گرفتم و گفتم: یم دونم داری از جر حرف یم

ی ز ، دردت رو یم فهمم خاله اما با آزار خودت دیگه چت 
 زیز

 درست نمیشه ! دیگه به عقب برنمیگردیم باید به روبه رو

 !نگاه کنیم باید درست بشیم مگه نه

 درست یم شیم واسه تو ... روا بود که همه عمرم پات _

 ام به قرآن ... تو بچه ی خویی  گذاشتم محبوب من
 راضز

ز که رفتر رسکار و دلتو بستر به دل یه  شدی برام ... همی 

 مردی که واقیع مرده من راضز ام، ناراحت نشو که یم گم

 ...بچه ی خودمو یم خواستم، یم دویز ... زنا این شکیل ان
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 تو هم یه روز اینجور مییسی شبا دستتو یم ذاری رو شکمت

 حس یم کتز ... جای خایل کیس که باید و جای خالیشو 

 بود اما نیم دویز گ و کجا ازت گرفتتش، شایدم بدویز 

 شاید اصال خودت بایسی اما بازم دلت یم سوزه و یم بیتز 

! ایک یم گه تو  هیچ کاری نتونستر برای بودنش بکتز

 امروز عاشقر و فردا فارغ... دروغ یم گه محبوب، من توی

 عاشق بودم و دیگه هیچ وقت فارغ همه زندگیم فقط یکبار 

 نشدم ...بعد از اون من مدام دنبال یه آدم یم گشتم که بشه

ان همه یی پدری های  بهش گفت بابا. تا واسه بچه هام جتی

 یی پدری های تو! از ایک دلخورم ایک
 خودم بشه... حتر

ا رو نمیفهمه ایک سایه پدر رو رسش بود ... ایک، ز  این چت 

 اره یم دونم یم خواد به شیوه ی خودشیم دونم دوستم د

بهم بفهمونه اینقدر ساده نباشم اما ازش انتظار داشتم 

 بفهمه

 ...منو

 نفس عمیقر کشید وگفت: دیگه تمام ... دیگه دنبال هیچ

ینت  مردی نیستم زندگیمو یم کنم با تو... رو خاله شت 

 ...حساب کن هرجا گرفتار بودی

  برای دلداری اش پیدا نیممانتوام را در آوردم و چون حرفز 

 کردم کنارش دراز کشیدم و گفتم: چقدر دلم هوای اون روزا

 ...رو کرده که تو بغلت یم خوابیدم و تو لوسم یم کردی

 بیتز اش را به بیتز ام چسباند و از خنده ای توام با عشق
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ز افتاد، دستش را روی موهایم  اطراف چشم و بیتز اش چی 

 یه کن ... واسه همیشه من واسهکشید و گفت: به خودم تک

ز تا امروز رسپا موندم ز آفریده شدم واسه همی   . همی 

 چشمهایش را بست و من به پلک های بسته اش نگاه

 کردم و آهسته گفتم: سهراب برام یه آسیاب بادی خرید که

 کنارش یه کلبه ست پره های آسیاب رو که یم چرخونم

 نفش که آدمو رسچراغ کلبه روشن میشه ، یه نور مالیم ب

 مثل
ی

 ذوق میاره... وقتر به دستم یم دادش گفت: زندگ

ز کلبه ی تاریکه که گایه با یه چرخش کوچیک  همی 

س خدا رو چه دیدی شاید  چراغش روشن یم شه ... نتر

 ما هم روشن شد... یم دویز خاله سهراب
ی

 چراغ زندگ

 ناامید نیست اما امیدوار هم نیست. ویل من ته ته دلم

 یی روشن کردم واسه همه مون ... واسه تو، مامان،چراغا

 ایک، خودم، سهراب، حتر فرجام با این که ولمون کرد و

 ...رفت

 :دستش را روی سینه ام گذاشت و با لحتز خواب آلود گفت

 ... دلمو خوش یم کنم به چراغای ته ته دل تو

 به کمر خوابیدم به سقف نگاه کردم با درد چشمهای سوزانم

 و تصویر کلبه ی چویی و انگشتهای سهراب که پره را بستم

 ها را یم چرخاند جلوی چشمم جان گرفت صدای مالیمش

 هنوز برایم قصه ی کلبه هایی که یک روز روشن یم شوند

 .را یم گفت که به خواب رفتم
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********* 

 چشمم به آسیاب بادی بود تا چراغش خاموش یم شد

 ی مالیم موسیقر اشپروانه را یم چرخاندم و دوباره صدا

ی از سهراب بود و  روز یی ختی
ز  در اتاق یم پیچید، دومی 

ز نداشتم. با کلینیک تماس گرفته  دیگر اشیک برای ریخیر

 بودم، تعطیل بود. این را یم دانستم اما از شنیدن صدای

 !اپراتور تلفن همراهش که بهتر بود

 ساعت سه عرص برای آخرین بار پره را چرخاندم و از آخرین

 حربه ام استفاده کردم برایش پیامیک فرستادم با این امید

 که تلفن را روشن کند و ببیند: حالم خوب نیست شاید دارم

م ... بدنیست واسه آخرین بار همدیگه رو  زودتر از تو یم مت 

 !ببینیم

ز گذاشتم و چشمهایم را بستم  گویسی را با ناامیدی روی مت 

 ...زنگ تلفن پریدخواب چند ساعته ام با شنیدن صدای 

 کیم طول کشید تا حواسم را بدست بیاورم گویسی را

 روی لبم جان
ی

 برداشتم و با دیدن آرام جان لبخند پررنیک

 گرفت. اگر یم خواستم بیاید نباید جواب یم دادم. تجربه

 ...ثابت کرده بود سهراب یم آید و آمد

 چند ساعت بعد توی اتاقم بود نگاهش از همیشه خسته ترو

 روی لبم بایی 
ی

 حوصله تر بود. با دیدن خنده ی پررنیک

؟  غضب گفت: این مسخره بازیا یعتز جر

 .یم دونستم نگرانم یم یسی  _
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 چشم دوخت به چشمهای خندانم و زیر لب گفت: یی 

 ...نمک

ز مسخره گیه... یهو کیس که _  به همی 
ی

 دیدی زندگ

یش بشه یم افته یم ز  انتظار نداری تا صد سال دیگه چت 

ه   و باید با عجله خودتو برسویز بهش؛ پس چرا دلمومت 

 خون یم کتز ؟

 واسه من فلسفه نباف خییل کار دارم. چرا منو کشوندی _

 اینجا؟

 ...دلت کشوندت یم تونستر به کارات بریس و نیای _

 .نیم تونستم _

 چون دوستم! داری این حال و روزت هم مال همینه که _

 ...دوروز منو ندیدی

 به زحمت پنهان کرد و گفت: یه فکری واسهخنده اش را 

 .این توهما و اعتماد به نفست بکن

 اتفاقا دلم واسه کلینیک تنگ شده میای بریم اونجا _

؟  ویزیتم کتز

 آیه کشید و گفت: دیگه این کارو نکن ... دارم آماده یم

 ... شم که برم

 کجا؟ _

 ...جایی که مادرم شاهد مرگم نباشه _

یشاید داری فرصت  _  بیشتر داشتنت رو ازمون یم گت 

 ...حتر به قدر یک ثانیه
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 به سوی در چرخید و گفت: همه این حرفها رو به خودم زدم

 و از خودم جوابای خییل بدی گرفتم. این دردی که من دارم

 ...خاله بازی نیست خانم کوچولو

 خانم کوچولو؟ _
ی

 چرا از حرصت به من یم گ

 ای راسخ توی چشمهایش برگشت کیم نگاهم کرد. با اراده

 زل زدم و گفتم: تا روزی که جلوی چشم خودم از نفس

دت... از این در بری  نیافتر باور نمیکنم که خدا از من بگت 

ون دیگه بهت زنگ نیم زنم اما تا آخر عمرم چشمم به  بت 

ز در یم مونه ... اونوقت معتز مرگ رو همه آدما یم  همی 

ز مردن فقط   خاک شدن نیست گایهفهمن ... همه یم بییز

ه موندن به راهیه که برگشت نداره  مردن چشم شدن و خت 

... 

 تو نیستم
ی

 .شانه باال انداخت و گفت: من مسئول زندگ

 !روشهای روانشناسانه ات رو من جواب نیم ده دکتر  _

 .مهم نیست _

 

 در اتاق را باز کرد. با ناامیدی خودم را روی تخت انداختم

 م با کیس حرف یم زد صدایصدای بمش را یم شنید

 .خداحافظز اش بلندتر از حد معمول بود

 نگهش یم داشتم حتر باخونم. این رفتنش نیم توانست

 ناامیدم کند . هنوز توی این فکرها بودم که صدای فریاد

 مهری توی خانه پیچید. وحشت زده در را باز کردم به سوی
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 انهسالن دویدم و سهراب را دیدم که جلوی دربسته ی خ

ز زانو ز شده، جیغ بلندی کشیدم کنارش روی زمی   نقش زمی 

 زدم و با درد به ایک که نبضش را یم گرفت گفتم: چیکار

؟ ایک چیکار میکتز   ...یم کتز

 ... دستم را روی سینه ی سهراب گذاشتم و گفتم: بلندشو

 سهراب ... تو رو خدا.... گوشم را روی سینه اش گذاشتم

ز نیم شنیدم جز ص  :دای هق هق خودم، ایک داد زدهیچ چت 

 ... یه لحظه خفه شو من ببینم نبض داره یا نه

 

 صدای مهری از دور یم آمد که درخواست آمبوالنس یم

ین بازوهایم را گرفته بود و در حایل که خودش  کرد. شت 

 ... هم گریه یم کرد گفت: محبوبه جانم بلند شو مادرم

 ... خوبه ... سهراب خوبه

ون کشید یقه ی ایک را گرفتمدستهایم را ا  ز چنگ او بت 

 
ی

 .. چرا نیم گ
ی

 توی صورتش داد زدم : چرا هیچر نیم گ

 ... که زنده ست

 چشمهای ایک پر اشک بود و نیم توانستم بخوانمشان

دم و  ناامید از او دوباره دستم را روی سینه ی سهراب فرسی

 ...گفتم: پاشو... سهراب جان.. سهراب

ین موفق  شد کنارم بکشد ایک انگار نیم باالخره شت 

 توانست عالئم حیایر را تشخیص بدهد که کالفه گایه

ین تکیه  انگشتش را روی نبض  میگذاشت به پاهای شت 
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ه به  ز دراز کردم و خت  دادم پاهای سست شده ام راروی زمی 

انگارساعتها پیش آگاهانه آنچا دراز  صورت سهراب که

ر رسم نبض گرفت... کشیده و خوابیده بودافکاری درهم د

 اگر سهراب یم مرد

ز حاال هم  یم مردم خودم را یم کشتم ... اگر سهراب همی 

 نفس نیم کشید، پس چرا هنوز من زنده بودم... دستهایم را

دم و چندبار واژه ی مرد را کنار اسم  دوطرف رسم فرسی

 سهراب گذاشتم به هم نیم امدند به شکل دردآوری به هم

 به به در خانه خورد و همزمان صداینیم آمدند ... چند ضز 

 
ی

 آژیر آمبوالنس در خانه پیچید مهری با همان دستپاچیک

 که همه مان را احاطه کرده بود گویسی را روی مبل انداخت

 و گفت: اومد آمبوالنس اومد ... ایک در را باز کرد خانم

 همسایه بود که حتما صدای جیغ هایمان کشانده بودش

 ! پای در

 سمت اتاقم دویدم. مانتو و شال را برداشتم، بلند شدم به

 شلخته به تن کردم و دوباره به سوی سهراب که حاال دو

 مرد باالی رسش بودند رفتم. دوباره بغضم آب شد : زنده

 ... ست

 رستکان داد، سهراب را روی برانکارد گذاشتند دنبالشان

 ...رسازیر شدم ایک گفت: تو کجا

 و وقتر در خانه را یم صدایش را همانجا جا گذاشتم

 کوبیدم و در آمبوالنس جا یم گرفتم کم اهمیت ترین
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ز سوال ایک بود  ... سوال برایم همی 

 انگشتهای سهراب را میان دستم گرفتم و یی فکر حضور

 مرد که مدام از مانیتور کوچک عالئم حیایر را چک یم

 کرد گفتم: منو عادت نده به دیدن چشمای بسته ت

 نم ... اشتباه کردم کشوندمت اینجا وقتر سهراب، نیم تو 

 داشتر آماده یم شدی که بری اروپا... دیگه ساکت یم

 شینم کنار تا بری دنبال درمانت تو فقط چشماتو باز کن یه

 ...بار دیگه ... قول یم دم

 نزدیک بیمارستان وقتر آمبوالنس یم پیچید که از در

ید که به  بیماریش داخل شود مرد گفت: با کیس تماس بگت 

 .آشنایی داشته باشه شاید فعال نتونیم منتقلش کنیم

 توی چشمهایش لب زدم: حالش خییل بده؟

ز   شانه باال انداخت و گفت: با سابقه ای که خانم گفیر

 !احتماال

 نیم دانستم از کدام خانم حرف یم زند. برایم هم مهم نبود

 چه کیس ختی بیماری سهراب را داده، دستم را توی جیب

ونبرآ  مده ی شلوار سهراب کردم گویسی تلفنش را بت 

 کشیدم آن روز توی بازار وقتر رس یم کردم توی گویسی 

 اش و با شیطنت میگفتم با خانم که نباید رمز بازی داشته

... رمز گویسی اش را به خطوط شکسته ای که حرف  بایسی

 اول اسمم را تشکیل یم داد تغیت  داده بود. صفحه گویسی را

 ماسها را باز کردم و شماره حسام را در حالروشن کردم ت



 

820 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 پیاده شدن از آمبوالنس گرفتم . صدای پر انرژی اش توی

 ... هنوز یر شمال و عشق و
 گوشم نشست: َبه سالم دکتر

 ...عاشقر هستر انگار... نیستر 

، محبوبه ام  .توی تلفن نالیدم: سالم دکتر

 صدایش از اوج افتاد: سهراب جر شده؟

 آدریس که یم فرستم خواهش یم کنم حالشبیایید به  _

 ... خوب نیست

 بعد از کیم سکوت صدای ملتهبش را شنیدم: پرسه ی

ی  احمق آخر کار دست خودش داد گویسی رو بده دکتر

ی ز  ... چت 

 رسگردان دنبال رایه که سهراب را یم بردند دویدم و

 گویسی را به سوی پرستاری که اصال حواسش به من نبود

شه گرفتم و گفتم:   ...دکتر

 چندبار جمله ام را تکرار کردم تا باالخره کیس گویسی را

 گرفت چند کلمه ای حرف زد گویسی را به دستم داد و بعد

 .او هم پشت درهایی که سهراب را برده بودند گم شد

 اینبار تلفن خودم زنگ خورد یی توجه به حضور مردیم که

ز نشستم به   دیواربا رسعت در رفت و آمد بودند روی زمی 

 .تکیه دادم و به ایک پاسخ دادم

؟ _  کجایی

 ...بیمارستان بیا ایک ... بیا _

 تماس را قطع کردم یی جان همان گوشه نشستم. ساعتر 
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ین دو طرفم نشسته بودند و  بعد ایک مقابلم و مهری و شت 

ی نمیده حسام هم  من غمزده نالیدم: هیچیک بهم هیچ ختی

 ... هنوز نرسیده

د و گفت: چرا خودتو باختر خوب مهری شانه ام را   فرسی

 ...میشه... بهتر میشه

 رستکان دادم و گفتم: آره این نیم تونه آخرش باشه... ما

 ... هنوز فرامرز رو داریم

 چشم گرداندم تو چشمهای ایک و گفتم: مگه نه؟

 آیه کشید و گفت: آره هنوز فرامرز رو داریم که باهاش

 سهراب بمونه یا بره تو سهراب رو نگه داریم اما تو رو ... 

 ... دیگه تمایم

ین گفت: آیه یاس نخوون، محبوبه عاقله  . شت 

 ایک از جلویم بلند شد چند قدم به چپ و راست سالن

 برداشت تلفن سهراب زنگ خورد حسام بود باعجله جواب

 دادم و از جا بلند شدم تا جلوی در ورودی رفتم و او را دیدم

 
َ
 ود . مثل همیشه لباسهایشکه تقریبا به سوی در یم د

 راحت بود و بعید یم دانستم کیس دکتر حسابش کند. حتما

ز را یم دانست که به محض ورود به سالن  خودش هم همی 

ی از حالش ون کشید و گفت: ختی  کارتش را از جیب بت 

 داری؟

ز هنوز _ ی نگفیر ز  .چت 

؟ این بیمارستان امکانات کافز نداره _ ز  .چرا نگهش داشیر
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 !م لطفا یه کاری کنیدنیم دون _

 !اینجا باش ببینم چطور میشه _

 نفس راحت کشیدم به سوی ایک رفتم و گفتم: حسام

 ...اومد

 حضور حسام کنار سهراب خیالم را راحت کرده بود. هرچند

 رفته بود باز هم یی ختی مانده بودم اما القل یم
 از وقتر

 دانستم کیس کنار اوست که یم شناسدش ... کیم بعد

 ن سهراب زنگ خورد باز هم حسام بود با همان یی تلف

 خیایل ذایر اش گفت: زنده ست خیالت راحت ... تا

 دوساعت دیگه کت بسته یم بریمش بیمارستان و درمان رو

وع یم کنیم  ...رسی

 حتما سهراب بیدار بود که شوجز یم کر.د نفس عمیقر 

 :کشیدم و با صدایی که از فرط هیجان جیع شده بود گفتم

 ؟راس
ی

 ت یم گ

؟ _  باور کن یم خوای باهاش حرف بزیز

 !میشه ببینمش _

 . بهت ختی یم دم _

 ارتباطم با حسام قطع شد با خنده ای پر اشک رو به بقیه

 .گفتم: حسام بود میگه سهراب خوبه

 مهری گفت: خدا رو شکر ... محبوبه فکرمیکنم حاال که

هدوستش اومده و حتما خانواده ش رو هم ختی یم کنه   بهتر

 ...تو با ما بیای خونه
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 از درخواست مهری مبهوت مانده بودم و درک نیم کردم

 چطور یم تواند از من بخواهد سهراب را همانجا رها کنم و

ه نگاهم میکردند و جوری  به خانه برگردم. دونفر دیگر خت 

 پشت مهری ایستاده بودند انگار در یک سپاه روبه رویم

 .آرایش نظایم گرفته اند

 ا همان نگاه متحت  ابرو در هم کشیدم و مردد گفتم: منب

 ...باید اینجا باشم مامان

 !هیچ بایدی وجود نداره محبوبه _

 اینبار نگاهم به سوی ایک چرخید و او ادامه داد: تالشتو

 کردی و نشد، نشد چون خودش نخواست ... تو نیم تویز 

. حاال بگ  ذریم بهنه اون و نه فرامرز رو مجبور به کاری کتز

 این که شاید اصال فرامرز هم مثل خواهرش بدردش نخوره

 و نتونه کمیک بهش بکنه... تو نیم تویز واسه مرگ و

ی  آدما تصمیم بگت 
ی

 . زندگ

 منظورت چیه؟ _

ین با چشمهایی پر اشک گفت: حالش خییل بده  شت 

محبوبه! ممکنه یه روز همینطور که امروز افتاد، جلو 

 چشمت

ز بشه و   دیگه هیچ وقت بلند نشه اونوقت دیگه نقش زمی 

 کتز 
ی

 !نیم تویز زندگ

 کنم؟ شما _
ی

 اگر اینجا ولش کنم و برم یم تونم زندگ

 جای من بودین این کارو یم کردین؟
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 ایک اینباربا حالتر تهاجیم گفت: آره این کارو یم کردیم ما

 ...زندگیمون رو بریم داشتیم و یم رفتیم

ین رسش را به دو طرف تکا  ن داد و مهری هنوزشت 

 همانطور یی حالت نگاهم یم کرد انگار داشت تصمیم یم

 گرفت رسم را باال گرفتم و گفتم: ویل من این کارو نیم

 .کنم

یمت... چون این دیگه  مهری گفت: مجبور میشیم به زور بتی

 بازی نیست یه روز اومدی گفتر باید این کارو کنم تا حس

ه اینخویی داشته باشم به آینده ام و  یل محبوبه داره یم مت 

 ...آدم، یم فهیم

 و _
ی

 وحشت کردی؟ اینقدر راحت از مرگ سهراب یم گ

؟  واسه بچه ی خودت وحشت یم کتز

 ! ما مسئول تو هستیم نه سهراب_

 .من از سهراب جدا نیستم_

 تا کجا یم خوای بری؟_

 !تا آخرش_

ز  _  اون نیم خواد تو تا آخرش بایسی خودش گفت همی 

 . از ما خواست یه کاری کنیم که دیگه باهاشامروز .. 

ی  .تماس نگت 

 ... اون واسه من میگه _

 ایک مچم را گرفت و گفت: خسته مون نکن محبوبه،

 یی رسوسامون موندیم، داغونیم، هر
ز  زندگیمون رو ببی 
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 کدوممون یه شکل! این کابوس تمام نمیشه مگر این که تو

 و تن بدی به یه دست از این دویدن های یی دلیلت برداری

 یی ماجرا
ی

 !زندگ

 مچ دستم زیر ناخن های بلند ایک یم سوخت نالیدم: ولم

 ...کن ایک شما موافق بودین، کمکم کردین

 ما غلط کردیم غلط! من ییک حتر خیال نیم کردم تو _

 عشق و عاشقر رو دست مادر و خاله تو بزیز و اینطور بزنه

 باهاش از خواببه رست ... روزی که خواستر بری شمال 

 بیدار شدم و فهمیدم غلط کردم که دیر بود ... اما االن نیم

ز ها رو تموم کن بچه؛ همه قرار نیست  ذارم این تا ته رفیر

 ... همه قصه ها ته داشته باشن

ین و  تحت فشار بودم سنگیتز نگاه مهری و اشکهای شت 

 آگایه ام به اینکه حرفهای ایک همیشه تاثت  خودش را

ده یم کرد روی همه  . حتر من یم گذارد قلبم را فرسی

 سیع کردم دستم را از دستش خارج کنم موفق نبودم یی 

 ...جان نالیدم: ایک خواهش یم کنم ولم کن

 ام بود که ایک
ی

 این ناامیدانه ترین درخواست همه ی زندگ

 رد کرد و گفت: اگر امروز بذارم اینجا بمویز فردا
ی

 با کالفیک

م... یم ترسم دوبارهباید بیام ییک مثل م  هری تحویل بگت 

 کوتایه کنم و اینبار وقتر به خودم میام از دست داده

 باشمت، یم ترسم ارث لعنتر مادرت کار بده دستت و یه

 روز ببینم که روبه روم نشستر با هر حرفز اشک یم
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 ریزی، با هر فیلیم با هر کاری ... حتر وقتر بچه ت

 ... صدات یم زنه اشک یم ریزی

 ا چشمهایی پر اشک به مهری نگاه کرد و پردرد گفت: منوب

 ... ببخش مهری ویل من نیم خوام بچه مون مثل تو بشه

ین، من یم ترسم از  حتر مثل تو هم نیم خوام بشه شت 

ز از اینجا  تکرار دیدن درد شما تو تن محبوب... کمکم کنی 

یمش ... ما اشتباه کردیم که گذاشتیم با پرسه قایط بشه،  بتی

 خیال کردیم بچه ست، خیال کردیم باید یه تجربه خوب

 ما از یادش بره، اما بدشانس داشته باشه تا گند 
ی

 زندگ

 بود یا شاید بدشانیس ما گریبانش رو گرفت! از این همه آدم

 تو دنیا عاشق ییک شد که دنیا نیم خوادش ... حاال دیگه

 شاون تجربه ای که گفتر بذار داشته باشه به جاهای تلخ

 رسیده مهری، یم بیتز خودتم ترسیدی ... پس جا نزن بیا

یمش  ...بتی

 وقتر مقابل همه ی حرفها و زور انگشتهای ایک ناتوان

ز در ان ز کشیدم و نشستم روی زمی   ماندم خودم را به پایی 

 لحظات انگار بیمارستان خایل بود انگار هیچ کس نبود

 شمهری گفت: ایک راست یم گه محبوبه... من مجبور 

 و
ی

 کردم که دل به دلت بده. بازم مثل همیشه سادگ

ی ز  حماقت از من بود. من عاشق تجربه های عاشقونه م چت 

 خودمو نجات داد و یم خواستم
ی

 که خیال یم کردم زندگ

 تو هم نجات بده. اما حاال یم بیتز که نشد مامان
ی

 ...زندگ
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 بلند شو قربونت برم تمامش کن ... سهراب یم ره یه جایی 

ز اما تودر   ...مون میشه، خانواده ش کنارش هسیر

م؟ نباید خم به ابروم بیاد؟ _  من جر ؟ من از سهراب بهتر

ز رس این که من تو پر قو بزرگ بشم  زندگیتون رو گذاشتی 

 جر شد؟ آخرش یه دختر پر عقده و چرا و اما و اگر تحویل

 این جامعه دادین که سهراب نجاتش داد... همون عشقر که

  زدی، آره نجاتم داد... حاال استفاده تون روتو حدس یم

 کردین و یم خواین بندازینش دور؟ مثل همه مردایی که

ز دور؟  ازشون استفاده کردین و انداختی 

ین پرید را دیدم، ایک اما  که از چشمهای مهری و شت 
 برفر

 اگر چه دستم را رها کرده بود هنوز محکم در موضع خود

 این فرافکتز هایم پا پس بکشد وایستاده و خیال نداشت با 

 میدان را به نفع من خایل کند با صدایی که از میان دندان

ون یم آمد گفت ده اش عصتی و پردرد بت   :های به هم فرسی

 سیع نکن با این حرفا دل منو بلرزویز اره ازش استفاده

 تو بهتر از
ی

 کردم از همه دنیا استفاده یم کنم تا زندگ

 خودم بشه فهمی
ی

 دی؟ حاال پاشو این کویل بازیا روزندگ

 ...بیار خونه

 کوتاه نیامدم برای این که رهایم کنند باید بیش از ان

 دلشان را یم شکستم شاید! غریدم: بیام که مثل شما بشم؟

 هر روز باییک ! یه روز صیغه یه روز عاشق یه روز فارغ؟

 بذار همه عمرم پشت رس مردی که زندگیم باهاش معنا پیدا
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 زار بزنم اماشبیه شما نشم ... شمایی که نون شبتون روکرد 

 از جیب مردایی گدایی کردین که عاشقشون نبودین به

 ...قیمت تنتون

ز   انگار همه ی دنیا فرو ریخته و تنها همان تکه ای از زمی 

 که ما رویش ایستاده بودیم بافر مانده بود. انگار اگر پا پس

 در اعماق سیایه و یم کشیدم از آن مبارزه فرو یم رفتم

تر وبرنده تری ز  ... یی رحمانه دنبال کلمات تت 
ز  تارییک زمی 

د و  بودم. آنقدر کاری که قلبم محکم ایک را هدف بگت 

 آنطور زخیم اش که دلش را بردارد و برود. زمان برایم در

 همان لحظه ای که باید کنار سهراب یم ماندم متوقف شده

 فداکاری هایشان یمبود. نه به گذشته فکر میکردم و 

 یی حد و مرز عقبم براند و نه آینده
 توانست از آن گستاجز

 ای که دوباره به شانه های محکمشان نیاز داشتم باعث یم

 شد تنشان را نلرزانم. آن لحظه ان تکه از بیمارستان شبیه

 گوشه ای از برزخ بود. هر چهارنفرمان اشک یم ریختیم و

ز    بودیم و نه در آسماندست و پا یم زدیم نه روی زمی 

هایی که برایمان مهم
ز  فقط چنگ انداخته بودیم روی چت 

 ...بود ... آنها روی من و من روی سهراب

ه بودم و  تت  خالص را وقتر که توی چشمهایشان خت 

 اشک یم ریختم رها کردم: نمیام من؛ ممنون تا حاال

 هرکاری برام کردیم اما اشتباه کردین چون من اینو نیم

ز رو نیم خواستمخوا  ستم این که شما گذشته م باشی 
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 ...بهتون نیاز ندارم دیگه یم تونم رو پاهای خودم بمونم

ین نالید : به ما نیاز نداری دیگه؟  شت 

ز یم شد... به هق  ابروهایش یم لرزید و مدام باال و پایی 

ز برام  هق افتادم و گفتم: بزرگ شدم خاله دیگه نیم تونی 

ین من یم  ...مونم تصمیم بگت 

ین با آن حال  چند قدم به عقب برداشت ...عقب نشیتز شت 

به های پیایر به
 خراب دگرگونم کرد. حرفهایم مثل ضز

 ذهنم هجوم آوردند. لب گزیدم ایک دستش را روی سینه ام

ین یم  گذاشت به عقب راندم و در حایل که به طرف شت 

 روز بیامرفت گفت: گند زدیم با این تربیتمون ... بمون تا یه 

؛ البته اگر زنده  بهت بگم خاک تورست ما رو به این فروختر

 بمونه و ببینم اون روز رو که مثل یه آشغال پرتت یم کنه

... 

ین را  حرفهایش عجوالنه بود یم خواست هرچه زودتر شت 

ه نگاه یم کرد و همه ین را که هنوز خت   دور کند. شت 

 شمهایصورتش از دردی عجیب فریاد یم زد . توی چ

ه شدم صورتش خیس بود وقتر یم گفت: بد  مهری خت 

 !کردی محبوبه! اما بیا ادامه ی محاکمه تو بیار تو خونه

 دستهایم را جلوی صورتم گذاشتم و گفتم: شاید یه روز یم

ید روزی که هنوز معتز سهراب برام یه  تونستید جلومو بگت 

 دکتر بود که مریض شد و دلمو سوزوند اما امروز دیگه

 دیره... اگر اون زمان درکم کردی و گذاشتر یه تجربه ی



 

830 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 داشته باشم اگر تونستر ایک رو قانع کتز 
ی

 خوب از زندگ

 امروز هم باید بتویز درکم کتز و بهشون بفهمویز هر

 .حرفز زدم برای این بود که بمونم

؟ _  تو آگاهانه دلشون رو شکستر که بمویز

ز خسته از آن انرژی ای که ضف کرده بود  م رس پایی 

 انداختم و گفتم: ایک هیچ جوری دست از رسم برنیم

 ...داشت

 ...مهری نالید: بمون

 با شانه هایی افتاده رفت چند قدم دنبالش رفتم که کیس از

 پشت رس صدایم زد. برگشتم حسام بود اشکهایم را پاک

 کردم به طرفش برگشتم موق نشده بود سهراب را به

د و آ  مده بود ختی مرخص شدنش رابیمارستان تخصض بتی

 ... بدهد

 ...با هم به سوی اتافر که سهراب در آن خوابیده بود رفتیم

******** 

ز ماشینش نبود حتر حاضز به رساندنم  شایداگر برای برداشیر

 نیم شد. وقتر جلوی در بیمارستان رسیدیم حسام گفت: بیا

ز برسونمت  !بشی 

 جا گرفتهو سهراب غریبه و یی حوصله روی صندیل جلو 

م  .بود و هیچ نیم گفت. بغض دار و خسته گفتم: خودم مت 

ز رو بردارم ز باید برم اونجا ماشی   .سهراب گفت: بشی 

 روی صندیل عقب جا گرفتم و تا وقتر که جلوی در گلخانه
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 ... گفتم: اینجا پیاده میشم

ز میانمان جاری بود. حسام بعد از پیاده  همان سکوت سنگی 

 داد و رفت او هم به فکر فرو رفته بودکردن ما دستر تکان 

ی نبود  اش ختی
ی

بایز همیشیک ز  .و از خورسی

 جلوی گلخانه بالتکلیف ایستاده بودیم. هیچکدام حرفز 

ز نداشتیم دستهایش را توی جیب شلوارش فرو  برای گفیر

 کرد کیم فکر کرد کیم به گلها نگاه کرد و بعد آهسته

 گفت: کاری نداری؟

 یم ری؟ _

ند و یی حال
ُ
 شانه باال انداخت گفتم: من یه کم یم شینم ک

 پیش مارتا... به سوی ماشینش که همان نزدییک پارک

 شده بود رفت و صدای خداحافظ در هوای پر غم رفتنش

 گم شد کیم دور شده بود که صدایش زدم به طرفم

 برگشت آهسته گفتم: یم خواستم تا آخرش کنارت باشم اما

 نستر بهم ختی بده رفتر اروپاانگار شدیز نیست، فقط اگر تو 

 ... ، موندی اینجا هر کاری که کردی فقط بهم ختی بده

 که من درخواستم را گفته
ی

 رستکان داد و به همان آهستیک

بودم گفت: مواظب خودت باش ... همونقدری که نیم 

 خوام

 خودمو رو تخت بیمارستان ببینم تو رو هم نیم خوام تو این

 ، برو خونه یه دوش بگت  یه قهوهحال بد ببینم ... گل بخر 

 بخور شعر بخوون از اون یادداشت های کوتایه که توی
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 کلینیک یم نوشتر بنویس و بخند... بخند محبوبه... من

 . خنده هاتو خییل دوست دارم

 رستکان دادم وسیع کردم بخندم از همان خنده ها که

 دوست دارد و او رفت تا شاید تالش یی حاصلم بیش از ان

ین به گلهای شاداب و مارتا کهآز   ارش ندهد.از پشت ویتر

 کتاب مقدس را دست گرفته بود نگاه کردم و دیدم برخالف

 آنچه گفته بودم حوصله ی ورود به گلخانه را ندارم با شانه

 هایی افتاده و پاهایی که انگار به انها وزنه بسته بودند به

  رمق باالسوی خانه راه افتادم کلید انداختم پله ها را یی 

 رفتم و سکوت وسنگیتز خانه به همه دردهایم اضافه شد. با

 حرفهایی که زده بودم نیم دانستم چطور دوباره باید توی

 صورتشان نگاه کنم چشمهای پراشک مهری، تقالی ایک

ین وقتر تکرار یم کرد: به ما نیاز  برای بردنم ونگاه شت 

 دند به رسمنداری ... حاال بعد از ساعتها فرصت کرده بو 

 . هجوم بیاورند

 اول به اتاق مهری رفتم خواب بود انگار ... در اتاق ایک را

 یی در زدن باز کردم. دراز کشیده بود طویط را روی

 آهسته گفتم: ایک؟بودد شکمش گذاشته 

 !گمشو نبینمت_

 بیام تو؟ _

ز بار تو زندگیت ازت_  نیم خوام ببینمت محبوب واسه اولی 

 ...ست  شدم
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 پیله کردی به اون طویط بیچاره؟باز _

 از من که بیچاره تر نیست. گور باباش... گور بابای مهری_

ین که منو گرفتار تو کردن. گور بابای یاور با این بچه  و شت 

 .  درست کردنش کتر خودیسی

 !حق داری_

 معلومه که حق دارم پس دیگه جلو چشمم آفتایی _

 .نشونمک نشناس

 ایک جون_

 ام که داشتم زندگیتو ون ایک جونت شدم؟ من هم_

 .خراب یم کردم و سهراب اومد نجاتت داد

 .اشتباه کردم بد حرف زدم!ببخش_

 ...بخشیدم برو _

 داشتر به زور منو یم اوردی خونه در حایل که سهراب _

 ...رو تخت افتاده بود

 انگشتش را زیر گلوی طویط کشید و گفت: و تو انتخاب

 . کردی

 .ستتون دارماینطور نیست من دو  _

 ...نه به اندازه ی سهراب _

 قربونت برم تو مادریم تو پدریم تو خواهریم برادریم _

 ...دوستیم مگه میشه تو رو نخوام

 ثابت کردی کیو یم خوای حاال برو... برو اعصاب ندارم _

 محبوب ... دلم از تو و خودم و دنیا گرفته اینقدر که
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 .بدشانسم ...اینقدر که یی نمکه دستم

ز و عصتی اش  طویط را پراند، بلند شد نشست حالت غمگی 

ارم یم کرد. اما به عقب که بریم گشتم یم دیدم ز  از خود بت 

ز سهراب باز هم دست به هرکاری یم زدم  . برای نگه داشیر

 من حاال با این حرفای تو نه شانسگفت: 

ان  .عوض یم شه و نه کاری که تو کردی جتی

 !فت ایک... چیکار کنمبه جای جواب نالیدم:سهراب ر 

 این جمله گلویم را

 سوزاند، شانه باال انداخت و گفت: چه یم دونم! من تا حاال

ز غلظ نکردم که عاشق بشم، اونم عاشق مردی که  همچی 

ه  ...داره یم مت 

ه القل یه_  اینقدر یی رحم نباش اینقدر راحت نگو یم مت 

 ...دور از جویز بگو

 صدایش کشدار وخشک به

هنظر یم   ...رسید: خب مردی که دوراز جون داره یم مت 

 .رسم را به دیوار تکیه دادم و گفتم: منم تمام یم شم

 ...این حرفا فقط حرفه؛ هیچیک بعد از آدم دیگه نمرد _

ز   همه آدمایی که تو زندگیت یم بیتز حداقل یکبار به همی 

 اندازه که تو عاشقر عاشق شدن و حداقل یکبار ییک

 ه حاال هرکس به شکیل ، ییک مرده ، ییکولشون کرده رفت

 کرده، ییک رو به زور شوهر دادن ، ییک بود اما انگار  نامردی

ن اما  نبود... همه شونم خیال یم کردن بعد از طرف یم مت 
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 کردن و حتر بعضیاشون دوباره
ی

 نمردن؛ موندن زندگ

 ...عاشق شدن

ی زنده یم مو  یز لبخند تلچز زد وادامه داد: تو هم نیم مت 

 چه غلظ کردم عاشق شدم
ی

 .و یه یم گ

 تو راست یم گفتر من دلمو بهش باختم... من نتونستم _

 متعادل باشم ... حاال هم نیم تونم بشینم اینجا انگار که

 ... هیچر نشده ایک

؟ اگر نیم رفت باید به عشقش _  باز یم خوای گریه کتز

 شک یم کردیم؛ حتر به آدم بودنش به روانشناس بودن و

 ...آدم حسایی بودنش

 خودش را کیم جمع کردشاید برای این که نشان بدهد

 جایی کنارش دارم . با لحتز نرم تر از قبل گفت: رسسخت تر

ز یه مرد بتونه از پا بندازدت  .از اینا شناختمت که رفیر

سم _  .هر رفتتز نیم تونست سهراب خییل بد داره یم ره میتر

ش دست خدا _  !بستر

دم اما _  ... ستر

 دیگه از خدا بزرگتر نداریم چرا اما میاری؟ _

ز انداختم و گذاشتم نوازش دستهایش آرامم کند  رسم را پایی 

ین هم در بیارم.  کیم بعد بلند شدم و گفتم: برم از دل شت 

... 

 االن از دل من دراومده مگه؟ _

 !نتونستم؟ _
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ی یی چشم و _  امروز رو از یادم بتی
 هیچ وقت نیم تویز

 !رو

 . ه ی بیهوده ای به لب آوردم و گفتم: معذرت یم خوامخند

ین خونه نیست _  .شت 

 کجاست؟ _

 .نیم دونم از بیمارستان رسیدیم رفت _

 حالش خوب بود؟ _

 این چند روز خوب بود . امروز از همیشه بهتر اصال این _

 گه ایک بیامی

 !موهامو رنگ کن حالش خوبه

 رنگ کردی؟ _

 ی موشو رنگ زدم براش بهانهیه رنگ فوری داشتم جلو  _

 !ش بریده بشه

 ...خوبه ... ترسیده بودم فکر کردم حرفام ناراحتش کرده _

ین با بدتر از اینا کنار _  ناراحتش که کرده ویل خب شت 

 ... اومده

 رستکان دادم و به اتاقم رفتم خسته و نیمه جان خودم را

 با روی تخت انداختم خوابم برد .... نیمه های شب بود که

 نور ضعیقز که از الی در داخل یم آمد چشم باز کردم

 ساعت اتاقم سه بعد از نیمه شب را نشان یم داد و صدای

ز شدم به  پچ پچر که از سالن یم آمد آگاهم کرد نیم خت 

 سایه هایی که گایه تا نزدیک در اتاقم کش یم آمدند نگاه
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 کرد به صدای پاها وهزار صدای ریز و درشت دیگر که

 !ت داشتم از کشفشانوحش

 نودویک

 مدیر طول کشید تاچشمم به سایه ها وگوشم به صداها

 عادت کند. زمزمه های مهری بود و سایه ی لرزایز که

 . ظاهرا طول و عرض خانه را یم پیمود مربوط به ایک

ون رفتم. چشمهایم از نورزیاد توی  بلند شدم از اتاق بت 

 باز خودم را به کلیدسالن به سوز افتاد. با چشمهایی نیمه 

 چراغ رساندم و ییک را خاموش کردم انگشتهایم را روی

 چشمها کشیدم و گفتم: جر شده؟

 مهری با همان دلهره ای که توی صورتش بیداد یم کرد

ین هنوز نیومده  ... گفت: شت 

ه ی خودرس معلوم  و ایک ادامه ی حرفش را گرفت: دختر

 ...نیست باز گ مخشو زده گوشیش هم خاموشه

 ایک گفتر جمشید رفت؟ _

ین بود وگرنه یم خواست _  آره بابا از اول هم معطل شت 

ین هم آب پایک رو دستش ریخت  .بره کیش! شت 

؟ _ ز  نکنه با هم رفیر

 نگاه عجیتی به مهری انداخت و گفت: داریم در مورد

ز آدمیه؟ ین حرف یم زنیما! اون همچی   !شت 

 !جایی ویل آدیم هم نیست که یی ختی بمونه  _

ز برداشت و همانطور  ایک خم شد گویسی اش را از روی مت 
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ین  که یک دستش را به کمر زده و قدم یم زدم شماره شت 

 را گرفت... و این کار را هر سه نفرمان تا ساعت هفت صبح

ین دردی بود ی از شت   بارها و بارها تکرار کردیم. یی ختی

 مان تجربه یم کردیم
ی

ز بار در زندگ ینکه برای اولی   . شت 

 همیشه به این فکر بود کیس را نگران نکند. تاکید یم کرد

ون یم رویم یک گوشه یادداشتر بگذاریم. گایه  وقتر بت 

 بحث هایش با ایک را برای این موضوع یم شنیدم و حاال

 . خودش یی ختی رفته بود

ز به همان شکل بود کامواها  در اتاقش را باز کردم همه چت 

 .مع کرده و توی سبدی ریخته بودرا در دوروز گذشته ج

 سجاده اش زیر پنجره اتاق باز مانده بود وچادر سفید

 گلدارش شبیه اندام زیز در سجده به نظر یم رسید. انگار

ین در همان حال به خواب رفته بود. توی اتاق هیچ  شت 

ین ترکمان کرده  که نشان بدهد شت 
 ردی نبود هیچ اتفافر

 ی بار آخر بوی او را نفس کشیدمو با جمشید رفته باشد. برا

 و در اتاق را بستم به سالن برگشتم و به ایک که آماده

ز بود گفتم: هیچر برنداشته از اتاق ون رفیر  ...بت 

ون ... یم رم که پیداش کنم _  .من یم رم بت 

ز دکمه های مانتو بلندش داخل سالن  مهری در حال بسیر

 .شد و گفت: منم میام

 ...بمون خونه _

 رسرسی نگاهم کرد و گفت: محبوبه یم مونه ... منمهری 
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م  . اینجا آروم نیم گت 

 .زیاد طول نکشید که در سکوت وهم آور خانه تنها ماندم

 
ی

 خانه ای که تا آن روز یی حضور ییک از آنها در آن زندگ

ز روی قلبم  نکرده بودم. یکباره حجیم رسد و سنگی 

وک بود که سالها صدا  ی پاینشست. مثل یک خانه متر

 !رهگذری در آن نپیچیده

 که یی رحمانه در گوشه
 به روز قبل فکر کردم به سه زیز

 ی بیمارستان خیال کرده بودم یم توانم بدون آنها هم

 ام ادامه بدهم و رویاهایم را در واقعیت
ی

 پرقدرت به زندگ

 بازسازی کنم و حاال در عرض چند دقیقه از خایل شدن

 . ن را خایل کرده اندخانه، یم دیدم که انگار جها

 تا نزدیک پنجره رفتم توی کوچه ندیدمشان اما برای مدیر 

 به ردی فرضز از قدمهایشان چشم دوختم. رسم را به

ین رهایمان  شیشه چسباندم و به این فکر کردم اگر شت 

؟ ز  کرده و با جمشید رفته باشد باید خوشحال باشم یا غمگی 

 اش را پ
ی

 یدا کرده و یم رودباید راضز باشم که مرد زندگ

ز باشم که دیگر به این زودی ها  تا خوشبخت شود یا غمگی 

 !نخواهمش دید

 رنگ نارنچی اش
ی

 به سوی مبل ایک برگشتم... غبار کهنیک

 را کدر کرده بود. روی مبل نشستم وبه داخل فرو رفتم مثل

 کودگ در آغوش مادر، مبل بوی ایک را یم داد بوی همه

 دسته های آن ریخته بود انگار اشکهایی که سالها روی 
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 که رسش را تکیه داده باشد 

 حال غریتی داشتم که فهمیدیز نبود رسم را تکیه دادم و

 خوابیدم. خواب شاید یم توانست کیم از آن همه آشوب را

 .درمان کند

 صدای زنگ تلفنم بارها و بارها توی رسم پیچید. چشمهایم

ز بود دیدن تماس   سهراب خواب رارا باز کردم رسم سنگی 

 از رسم پراند و چشمهایم را بازتر کرد. شتاب زده نگاهم را

 به ساعت دیواری انداختم. یک بعد از ظهر بود صفحه را

 :لمس کردم و کیم بعد صدای مالیمش توی گوشم پیچید

 . سالم

؟ _  سالم خویی

 ممنون قبال در مورد یه نامه باهات حرف زده بودم چهار _

 و اون نامه رو از توی قاب کتاب حافظ روز دیگه برو دفتر 

 ...بردار

 نیم خواستم حرفهایش را بشنوم. شبیه وصیت بود و این

 برای متز که برعکس خودش هنوز رفتنش را باور نداشتم

ینم ز بود با بغض نالیدم: خاله شت   بیش از اندازه سنگی 

 ... نیست... از دیروز گم شده

  ناباور گفت: مگهلحن صدایش تغیت  کرد اینبار با صدایی 

ین بچه ست که گم بشه؟  خاله شت 

 ... دیروز رفته، تلفنش خاموشه _

؟ _  کجایی
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ز دنبالش _  !تو خونه ام تنها، مامان و خاله ایک رفیر

 !شاید خونه ییک از دوستاش باشه _

 دوستر نداره که شب خونه ش بمونه و سابقه این که یی  _

 ... ختی بذار بره هم نداشته

 ین این اواخر، بعد از بیماری مادرت افرسده بودخاله شت   _

 درسته؟

 آره؛ ویل از وقتر از شمال برگشتیم خوب شده بود خییل _

ز خییل خوب  خوب... دیروز هم از بیمارستان که برگشیر

ون اومده بود  بت 
ی

 .بوده انگار... از اون قالب افرسدگ

ین فقط از انزوا _  فقط یک شکل نداره خاله شت 
ی

 افرسدگ

 !رج شد ظاهراخا

 این خوبه یا بد؟ _

 ...نگران نباش _

 خوب نیست؟ _

 هست _
ی

 .یه شکل غت  قابل پیش بیتز تری از افرسدگ

ز که حالش خوبه و مراقبت رو  چون اطرافیان خیال یم کیز

 کنار یم ذارن و احتماال درمان چه گفتاردرمایز باشه و چه

 ... دارو درمایز رو کنار یم ذارن

ین حال خویی نداشته باشه؟یعتز ممکنه ا _  الن خاله شت 

 نیم دونم همیشه اونطوری که من گفتم نیست، ویل به _

 تقریبا
ی

ون اومدن از افرسدگ  فاصله ی چند روز بت 

ه ی خییل قوی ز ممکنه مگر با یه انگت   .غت 
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 ذهنم دوباره به سوی جمشید کشیده شد. لبخند نریم روی

 رد و من بالبم جان گرفت. سهراب آهسته خداحافظز ک

 فکری که هرگوشه اش را دنبال کیس فرستاده بودم به

 .خداحافظز اش جواب دادم

ین یم توانست همان رویاهایی باشد که ه قوی شت  ز  انگت 

 کرده بود شاید به این نتیجه رسیده بود
ی

 سالها با آنها زندگ

سد داشتم شماره ی ایک را یم  باید دنبالشان کند و دیگر نتر

 آمدند هر دو خسته و یی حس و حال ایکگرفتم که داخل 

 از همان جلوی در مانتواش را در آورد روی مبل پرت کرد و

 گفت: تف به گور پدرت دختر که آواره ی کوچه خیابونمون

ز بود ون رفیر  !کردی آخه االن چه وقت بت 

 پیداش نکردین؟ _

 مهری نشست رسش را عقب داد وگفت: هرجا فکرمیکردیم

 ...  زدیم حتر آرایشگایه که یم رفتممکنه رفته باشه رس 

 ایک عصتی گفت: باورت یم شه! حتر رفتیم از خرازی

ین رو گرفتیم وای که اگر دستم بهش برسه خفه  رساغ شت 

 ش یم کنم... فقط بفهمم پای یه نره خری مثل جمشید در

 میون بوده ... فقط بفهمم باز هوس عشق و عاشقر کرده و

 ...ه کردبخاطرش ما رو اینطور آوار 

ین با خود جمشید باشه ایک _  !شاید شت 

، این مامانته که باورش نیم شه خواهرش ول _ ز  د همی 

 !کرده و رفته باشه
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 ... مهری نالید: این کارو نیم کنه یهو منو ول نیم کنه بره

 بغضش آب شد اشکهایش به رسعت صورتش را خیس

ین بخاطر   هیچ کردند و با همان صدای لرزان ادامه داد: شت 

ی منو تنها نیم ذاره بره ز  ... چت 

 چرا گریه یم کتز مامان ؟ _

 دلم شور یم زنه! دلم داره ... از نبودنش تو خونه یم _

 ...ترکه ... به اندازه ی کافز مواظبش نبودم

شور نزن ... پیغام گذاشتم واسه جمشید شماره مو دادم  _

 به

مون یم کنه. بار ا  ولییک از همکاراش گفت تا شب ختی

ین خونه نیومده  . که نیست شت 

 .ویل همیشه ختی یم داد _

 !االن یه کم خودرس شده بچه مون مگه نه _

 شوخیت گرفته ایک؟ _

 برگشت مستقیم نگاهم کرد و گفت: چیه؟ انتظار داری منم

م؟ بچه که نیست  !مثل تو و مامانت آبغوره بگت 

 همثل همیشه زبان درازی یم کرد کلمات را به خدمت گرفت

 بود تا آرامشش خیال ما را راحت کند اما یم دیدم که او هم

 .درست به اندازه مهری بغض دارد و نگران است

********* 

 لبهایم خشکیده بود از تصویری که پیش رویم یم دیدم،

ین رسباز کرده  دردهایم که بعد از دوروز از گم شدن شت 
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 بودبودند با دیدن سهراب در آن حال که بدتر از همیشه 

 .بیشتر به قلبم فشار یم آوردند

 انگار این را فهمیده بود انگار یم دانست در آن وضع

 دیدنش کار من نیست، لبخندی پررنگ روی لب نشاند و

 گفت: امشب پرواز دارم ... یم رم سوئد. خیال یم کردم

 میشه با همون خداحافظز تلفتز تمامش کرد. اما دیدم نیم

ز یکبار دیگه  !نبینمت تونم قبل رفیر

 خودم را در آغوش گرفتم و بیشتر نگاهش کردم و او باز هم

ز بار بود ردیف دندان های سفید و  خندید و انگار اولی 

ز بار بود هایی که اولی 
ز  مرتبش را یم دیدم. مثل همه چت 

ز های ریز گوشه ی  یم دیدم، استخوانهای گونه اش! چی 

ی و دو خط عمیق که در امتداد  چشمش، موهای خاکستر

ز   چال گونه اش شکل گرفته بود. چانه ام لرزید. در عی 

ی داشتم؛ امیدی گنگ ته قلبم دوباره دل  تبایه حال بهتر

 نگرایز هایم را دستخوش بازی کرده بود و نیم گذاشت با

 همه وجود دلشوره ی رفتنش را داشته باشم و حتر برای

ین که در تمام آن چند روز تا مرز  لحظه ای نبودن شت 

 برده بود را از ذهنم برد. انگار همه خاطراتم همهجنونم 

 دردهایم را ربوده و به جایش امنیت و آرامیسی 

 .عمیق به قلبم هدیه داده بود

 با همان حال غریب نگاهش کردم و او گفت: مواظب

 !خودت باش
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 هنوز جوایی پیدا نکرده بودم که صدای دویدن ها و پاشنه

 قب برگشتم مهری وهای کفش را توی راه پله شنیدم به ع

 ایک آشفته با مانتوهایی که دکمه شان باز مانده و شال

ز یم  هایی که دور گردنشان رها شده بود از پله ها پایی 

 آمدند. رنِگ پریده ی صورت و کبودی لبهایشان به وحشتم

 انداخت. سهراب هم بهتر از من نبود وقتر یم پرسید: جر 

 شده؟

 گ زدن ... از پزشیکایک با صدایی فریاد گونه گفت:زن

ین وای  ...قانویز زنگ زد... وای شت 

 حرفهایش را نیم فهمیدم به سوی پارکینگ یم رفت که

ز هست  .سهراب گفت: بیایید ماشی 

ز سهراب رفتند ومن هنوز جلوی در  یی حرف به سوی ماشی 

 خانه مشغول پردازش اطالعات ناقض بودم که ایک داده

 نگاه کردم و باز هم به مغزمبود. از نفس افتاده به اطرافم 

 

 چگونه جایی 
 فشار آوردم تا به یاد بیاورم پزشیک قانویز

ین داشته باشد  .ست و چه ربظ یم تواند به شت 

 سهراب چند بار صدایم زد به لباسهای خانه که مانتویی 

 روی آن انداخته بودم نگاه یی معنایی انداختم. سست و

ز رفتم در آن لحظا  ت هر کاری یمکرخت به سوی ماشی 

 کردم تا دیرتر برسم حتر حاضز بودم ذره ذره ی خاکهای

 ...کوچه را بشمرم
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ز رساندم از پشت شیشه دیدم  خودم را تا نزدیک ماشی 

 مهری و ایک روی صندیل پشت نشسته اند و دست یکدیگر

 . را یم فشارند و اشک یم ریزند

 ...سهراب در جلو را باز کرد و گفت: بیا دیگه

  کنارش نشستم. سیع کردم وجود آن دونفرروی صندیل

ین را، پزشیک ز شت 
م، رفیر  روی صندیل عقب را از یاد بتی

ز کنارش و با هم  قانویز را و همه حواسم را بدهم به نشسیر

 

 رفتنمان به جایی که نیم دانستم ... صدایش در سکوت

؟ گ تماس گرفت؟ ز ز پیچید: جر گفیر  ماشی 

ین ر  _  . .. و روشن کرده گفتیه مرد بود گفت گویسی شت 

 صدای ایک در گلو شکست من هم نیم خواستم بشنوم مرد

 !چه گفت

 ... سهراب با تردید لب زد: نگران نباشید انشاهلل اشتباه شده

 برگشتم؛ مهری رسش را عقب داده بود و به پشتر صندیل

 یم کوبید ایک آنقدر به فکش فشار اورده بود که داد نزند

 ش متورم بود. ناگهان فکری مثلصورتش رسخ و پلک های

ین با من قهر کرد  خوره به جان ذهنم افتاد نالیدم: شت 

 من اونطور یی 
ین اون روز وقتر  رفت؟ آره ایک؟ شت 

 مالحظه حرف زدم دلش شکست ها؟

 ایک رستکان داد که معنایش معلوم نبود نیم دانستم دارد

یک و صدایی که  تایید یم کند یا تکذیب، با حالتر هیستر
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 جیغ شده بود گفتم: آره ایک تقصت  من بود؟

 سهراب شانه ام را گرفت و با فشار تالش کرد نگاهم را به

 سوی خودش برگرداند. چشمم به او که یم افتاد انگار

 حساس تر یم شدم، شاید وجود او آسیب پذیر ترم کرده بود

ین که بچه نیست بخاطر .  آهسته گفت: عزیزم خاله شت 

 بره... آروم باش هیچ معلوم نیست جر  بحث لفظز بذاره

 ...شده یم رسیم یم فهمیم

 دلداری هایش خوب بود اما بغض های من کهنه تر و

 شکننده تر از آن بودند که با این حرفها بتوانم جلوی آب

م  . شدنشان را بگت 

ین را یم خواستم همان دم یم خواستمش دیگر حتر   شت 

 ل محوطه شدیمطاقت یک لحظه دوری اش را نداشتم داخ

 از چند رسباز نگهبان پرسیدیم و برای چند نفر ماجرا را

 توضیح دادیم تا راهنماییمان کردند. باالخره وارد اتاق مردی

 که تماس گرفته بود شدیم یخ زده بودم و نگاهم به گویسی 

ش گذاشته بود قاب ز  روی مت 
ین بود که توی نایلویز  شت 

ینگویسی اش را یم شناختم اما این فکر ک  ه گویسی شت 

ز مرد مانده را از ذهنم پس یم زدم انگار مهری و  روی مت 

 ایک هم همان حال مرا داشتند از آنجای ماجرا به بعد را

 .نیم خواستند ببینند و باور کنند

 سهراب به سوی مرد رفت با کیم مکث گفت: سالم با ما

 ... تماس گرفتید در مورد خانیم که
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ز کنار جاده بود برگشت به ایک نگاه کرد و او   .نالید: گفیر

 سهراب حرفهای ایک را تکرار کرد و مرد تکیه اش را از

ز برداشت دستهایی که روی شکمش به هم قالب  روی مت 

کنید  ...کرده بود گفت: صتی

 تماس گرفت و کیم بعد ما را به دست مردی که دو رسباز

د کنار سهراب در راهرویی رسد  همرایه اش یم کردند ستر

  که نیم دانستم به کجا یم رسد قدم برداشتمو طوالیز 

 بازوهایم را به چنگ کشیدم و گفتم: کجاییم سهراب؟ کجا

 یم ریم؟

 

 ... صتی کن عزیزم _

 مامان و خاله ایک هم باشه مگه نه؟ باید حواسمون به

ین رو یم خوام من _  هیچر نیم دونم جز این که شت 

ین رو یم خوام سهراب  ...شت 

 سالن نزدیکتر یم شدیم هوا کمتر میشد. با هرچه به انتهای

 راهنمایی مرد به چپ پیچیدیم و به سالتز رسیدیم که باید

 . مستقیم به سوی در آهتز بزرگ انتهایش یم رفتیم

 نفس هایم به شماره افتاده بود و صدای مهری را از پشت

 رسم یم شنیدم که یم گفت: آی ایک اینجا کجاست؟ ایک

ین مرد ینمو ... وای نیمنکنه بگن شت   ه ... ایک نکنه شت 

 ...تونم دیگه نیم تونم راه بیام ایک

 ایک اما سکوت کرده بود نه دلداری یم داد نه یم نالید
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 صورتش را یم توانستم تصور کنم که صاف زل زده بود به

، حرفهای مهری ته  انتهای راهرو به همان در نقره ای لعنتر

 مثل بختک افتاده بوددلم را خایل کرده بود سالن خلوت 

 . روی همه ی وجودم و رهایم نیم کرد

 !باالخره مرد گفت: ییک از شما باید بیاد برای شناسایی 

 ایک پا پس کشید لبهایش یم لرزید و آن ایک محکم

 نبود من هرگز نفهمیده بودم ایک یم تواند تا این
ی

 همیشیک

ی ز سد از چت 
 .اندازه بتر

 سهایی که حجم گرفته بودند ودهانم نیمه باز مانده بود با نف

 ریه ام توان نداشت فرایند بازدم را کامل کند. سهراب کیم

 این پاو آن پا کرد بعد رو به مهری گفت: من برم؟

ین  مهری چند قدم جلو برداشت و گفت: نه من یم رم شت 

ین نیست  .نیست یم دونم ... شت 

 این را گفت و پشت رس مرد داخل رفت ایک به دیوار تکیه

 داده بود و یم لرزید 

 

 نیم دانم چقدر گذشت شاید هزار سال ... عمر، این اعداد و

ز لحظات کند و  ارقام عادی نیست. عمر آدیم را همی 

 کشنده یم سازد لحظایر که گایه هر ثانیه اش صد سال

 یم گذرد ... آمد، مهری با صوریر که خون از ان برگشته و

 کرد بعد به ایک و  سفید بود. اشک نیم ریخت به من نگاه

ین رو بیاریم ... خوابید... قرص  گفت: ایک بیا بریم... شت 
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 ... خورد ... ایک ... باز این دختر قرص خورد ایک

ز انداخت روی پاهایش  بعد یکباره خودش را روی زمی 

ز اون خال قهوه  کوبید و گفت: ایک تو برو نگاه کن... ببی 

ز موهاش بوی گل مح  مدیای توی کمرش هست؟ ببی 

 یم ده ... من چشمام ... چشمام درد یم کنه ایک خوب

ز ... یم ری ایک؟  ندیدم انگار برو تو ببی 

 ایک بعد از بهتر طوالیز دستهایش را محکم دو طرف

ین  ...صورتش کوبید و صدایش توی سالن پیچید: شت 

ینمممم... مادرمممم  ...شت 

 

رم در انعکاس صدایش بارها و بارها توی گوشم یم پچید افکا

 همه جای جهان

ز را یم  پراکنده بودند در هر جایی جز آن سالن همه چت 

 فهمیدم جز حرفهای مهری و فریادهای ایک را .... یی جان

بودم و هر لحظه کمرم بیشتر به عقب خم یم شد پاهایم 

 آهسته کم آوردند واز زیر تنم رها شدند

 انگار دیگر پاهای من نبودند توی چشمهای خیس سهراب

ینم رو یم خوام. یم خوام برام یه شال بلندن  الیدم: خاله شت 

ین یم تونه شایل ببافه که منو  ببافه ، رسدمه سهراب ... شت 

 ... گرم کنه

ی نیم شنیدم صدای ز  لبهای سهراب تکان یم خورد چت 

 جیغ ایک هنوز پس زمینه ی همه ی صداها بود صدای او
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ینم ... مادرم ... نر   کنم و... من یی تو چهکه فریاد یم زد: شت 

... 

ز دور من و سهراب ین باشال بلند ستی  چشمهایم را بستم شت 

 یم چرخید لبخند روی لبهایش جا خوش کرده بود و چادر

 ... نماز گلدارش را روی رس انداخته بود

 چشمهایم را جای دیگری باز کردم باز هم رسد بود

 دم بادستهایم مخصوصا، یخ زده بودند پلک هایم را باز کر 

 ...فیک که شل شده بود نالیدم: سهراب

 داشتم خوابش را یم دیدم خواب رفتنش را، طویل نکشید

 ...که باالی رسم ایستاد گفت: جانم

 با درد ابرو در هم کشیدم. کیم به اطرافم نگاه کردم کیم

 به دستهایم تا ببینم چرا یخ زده اند نگاهم در امتداد شیلنگ

 که یک رسش وصل ب
ی

 .ودبه رِسم باالی رفتیی رنیک

 سیع یم کردم به یاد بیاورم چرا آنجا هستم خونم داخل

 :شیلنگ برمیگشت که سهراب جریان را قطع کرد و گفت

؟  خویی

احت  ...کن سیع کردم بلند شوم گفت: استر

 کم کم جیغ های ایک را به یاد یم آوردم یی حس بودم یم

 شمهایم راخواستم دوباره بخوابم اما دردی عمیق ته قلبم چ

ین نبود مگه نه  !باز نگاه یم داشت. به سهراب گفتم: شت 

؛ حال مادرت اصال خوب نیست _  محبوبه باید آروم بایسی

 خاله ایک هم، تو باید بتویز اونا رو آروم کتز یم فهیم؟
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 ...من کشتمش سهراب ... بخاطر حرفهای من رفت _

ین رو کشتم بهش گفتم به تو  من کشتمش، شت 

ین رو شکستم. نفهمیدمنیازی ندا  رم برای دل خودم دل شت 

 ...که با این حرفم چه بالیی رسش یم ارم

او یی حرکت،فقط بند کرده بود به این جمله ی کوتاه: آروم 

 پرستاری داخل آمد و گفت: چیکار میکتز  .باش عزیزم

 ... خانم... به خودت آسیب زدی

 سوزن را آهسته کشید 

******** 

 کپه خایک که مهری باالی آن هنوز  تاج گیل بزرگ روی

 خودش را یم زد و ایک دستهایش را دوطرفش ستون کرده

 و یی صدا اشک یم ریخت خودنمایی یم کرد. مارتا وقت

 چیدن داوودی ها زیر لب دعا یم خواند هر چنددقیقه یکبار

 اشکهایش را پاک یم کرد و صلیب یم کشید .این آخرین

ز یم کرد صوریر داوودی هایی بود که برای شت    ین تزئی 

 ...سفید و زرد

ین خودش را کشته بود به بدترین شکل ممکن با  شت 

ز   کشیدن پیایر تیغ روی رگ دستش و در اخر انداخیر

. علت مرگ اما همان خونریزی بود ز  .خودش جلوی ماشی 

 همان شتی که ما یی قرار توی سالن خانه راه یم رفتیم

ین جان داده بود و سه روز جسم یی    جانش کنار جادهشت 

وک که شتی از ناچاری توی آن
 ای که به همان اتاقک متر
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 خوابیده بودند ختم یم شد افتاده بود. وقتر پیدایش کردند

 خویز توی رگهایش نمانده بود و حاال ما همانقدر که

 کرده بود دفنش کردیم تنها با حضور
ی

 غریبانه زندگ

 ه ایخودمان و سهراب که با لباس سیاه متاسف گوش

ز ما یم گرداند تا یاریمان  ایستاده بود و نگاهش را مدام بی 

 کند. همه کارهای اداری را او انجام داده بود پروازش را

 . کنسل کرده و تمام مدت کنارمان بود

 صدای قاری توی رسم بلند و بلندتر شد و صدای مداج از

 دورتر یم آمد. باالخره سهراب آمد انگشتهایش را چند بار

 مزار زد زمزمه اش را یم شنیدم بعد همانطور که روی

 نشسته بود و زانویش به خاک رسیده بود گفت: کم کم بریم

 ...خونه

 ایک رسبلند کرد کیم به سهراب نگاه کرد و گفت: از

 ...تارییک یم ترسه

ین یم ریختند  که خاک ها را روی شت 
 همه ی زمایز

ین از تاری ز را میگفت: شت   یک یم ترسهفریادهای ایک همی 

ستان گرفته بود و مهری با  نریز... چندبار بیل را از کارگر قتی

 وحشت خاک ها را توی رس خودش ریخته بود حاال بعد از

ین ایک هنوز با درد همان را  گذشت چند ساعت از دفن شت 

 تکرار یم کرد و کم کم برای من هم این مسئله بزرگ و

ین از ت  ارییک یم ترسدغت  قابل تحمل یم شد این که شت 

ی دارد ز  ...و وسواس تمت 
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 تصویرش جلوی چشمم حجم گرفت وقتر با وسواس تکه

 های نان را جمع یم کرد یا وقتر ناگهان از جا بلند یم شد

 . و نچز را از روی لباس ییک از ما بریم داشت

ین را حرفهای یی فکرانه  دوباره به رسم افتاده بود که شت 

 ...  یم شدی من کشته و داغ دلم بزرگتر 

 رسم را روی قتی گذاشتم همانجا که دیده بودم ساعتر پیش

ین را پیچیده در کفن سفید گذاشته اند و گوشه ی کفن  شت 

ین را دیدم،  را از روی صورتش کنار زدند من لبخند شت 

 
ی

ی یم کرد و تارهای رنیک  روی نیمرخ معصومش دلتی

 مانمویش افتاده بود روی پیشایز ... مثل خوابش بود ه

 .صبچ که به شمال یم رفتم

 به همان زودی دلم تنگ شده بود بغلش را یم خواستم

 :خنده های محجوب و لهجه ی خاض که یم گفت

 ...مادرم

ین لهجه ی دنیا ین... اما به قشنگتر  مادر نشده بود شت 

 .آدمها را مادرم صدا یم زد. چقدر هوس این واژه را داشت

 که کیس را مادر صدا نکردهبه اندازه همه ی کودگ هایی  

 بود و به اندازه ی همه ی جوایز اش که کیس مادر

 . صدایش نکرده بود حرست این کلمه را داشت

ستان خایل میشد  خورشید غروب یم کرد و کم کم قتی

 نداشتیم و صدایی برای فریاد
ز  دیگر اشیک برای ریخیر

ین روشن کرد و مردی فانویس باالی مزار شت   نمانده بود پت 
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 نشست زانوهایش را در بغل گرفت و پس از تک رسفه ای

 :کوتاه با صدای پرسوز و محزون زمزمه کرد

 پس از مرگم نخواهم های های     ی نه ف     ریاد و

 فغ       ان و ن  ه نوای      ی

 دوباره صدای ناله ی مهری و ایک توی فضای خایل

ینم یی    تو، توگورستان پیچید. مهری با درد نالید: آی شت 

 چه کنم؟ تو بودی که گم نشدم
ی

 ... دنیای به این بزرگ

 چطور دلت اومد تنهام بذاری مگه من یی تو جایی یم رفتم

ینم  ...مگه من یی تو کاری یم کردم... آی شت 

مرد انگار از ناله های مهری جان گرفته بود  صدای پت 

 :پرسوز تر خواند

 ردبگویی گش      ته فایز کش   ته ی دل ندا

 کش     ته ی دل خون به         ایی 

 اینبار ایک روی پاهایش کوبید و داد زد: جر ازدل فهمیدی

 
ی

... آخه جز خون به دیل جر داشت برات این زندگ  تو دختر

ین جا نداشت؟  لعنتر ... خدا کو انصافت؟ دنیات قد یه شت 

یتز که حال خوب کن همه بود و خودش درد  قد یه شت 

 ... سه تو یم اورد... خدادالشو نصف شب وا

 سهراب اسکنایس روی زانوی مرد گذاشت وگفت: ممنون

 ...واسه چراغ

ین بلند کرد و بعد چشم  به این شیوه او را از باالی مزار شت 

 ... توی چشمهای اشیک ایک گفت: باید بریم خونه شب شد
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 من هنوز خوابیده بودم و از الی پلک های نیم بسته ام

 دیدم دعا یم کردم کیس از آن حالحرکاتشان را یم 

ونم نیاورد دعا یم کردم همانجا بخوابم و کیم بعد توی  بت 

ین چشم باز کنم  ...آغوش شت 

 ایک بلند شد دست زیر بازوی مهری انداخت و مهری یی 

د کیم به مزار نگاه کردند  جان خودش را به دستهای او ستر

م حق و بعد تکیه داده به هم دور شدند. جا مانده بود

 داشتند

 دیگر مرا نخواهند تکه دیگرشان را کشته بودم با حرفهایم

 حق داشتند نگاهم نکنند و حتر نخواهند مرا همراهشان

ند سهراب دستش را روی کمرم کشید و گفت: محبوبه  !بتی

 ...مثل تمام آن ساعات نالیدم: من کشتمش

 . دیگه اینو تکرار نکن عزیز من... بلند شو بریم _

ز همراهشوندیگه  _  منو نیم خوان دیدی؟ حتر نخواسیر

 . برم ... من خواهرشون رو کشتم و از چشمشون افتادم

 اینطور نیست حال همه به یه اندازه بده، هیچ کس نیم _

ا فکر کنه بلند شو عزیزم ز  . تونه به این چت 

 .خودشو کشت از دردهایی که ما بهش تحمیل کردیم _

 بود هرچند این غت  قابل منظورم از ما جمع خودم با یاور 

 . تحمل ترین جمیع بود که یم توانستم در ان باشم

 ... سهراب گفت: بلند شو

 با سستر تنم را از روی خاک بلند کردم دستم را روی
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 داوودی ها کشیدم و گفتم: داوودی دوست داشت. وقتر گل

 رو یم دادی دستش ذوق دنیا توچشماش بود. یم بیتز به

 اصال 
ی

ز سادگ  نداشتهمی 
ی

 ...آرزوهای بزرگ

ز بلندم کند و در همان حال  دوباره سیع کرد از روی زمی 

 گفت: مامان و ایک خسته ن نیم تونن منتظر ما بمونن بلند

 شو عزیزم این درد وقتر با هم باشید قابل تحمل میشه

 وقتر به جای این افکار ویران کننده به خاطرات خوبتون

 ...کار ناپذیر زندگیهفکرکتز و بپذیری که مرگ بخش ان

 

 بلند شدم روبه روی سهراب ایستادم دستم را روی قلبم

 گذاشتم و گفتم: دلشو خوش کرده بود به چراغای ته دل

 من ... که خاموش شد ... یه جای دلم جوری تاریک شد که

بان  مثل یه حفره خایل یم ترسوندم ... اون جای قلبم ضز

  رسه انگار یه توپهنداره، تپش های قلبم به اون جا که یم

 که از ارتفاع یم افته تو یه عمق یی پایان، واسه همیشه یه

ینه جایی   جای خایل هست تو هر تپش قلبم... اون جای شت 

 ... که چراغ آرزوهام واسه اون خاموش شده

 رستکان داد انگشتش را پیش کشید اشکهایم را از روی

 را گرفتگونه برداشت و قطره ای دیگر بالفاصله جای آن 

ین چطور یم شود به  در حایل که فکر میکردم بدون شت 

ستان که هنوز  ادامه داد دوشادوش او در سکوت قتی
ی

 زندگ

 صداهای مبهیم ترکیب شده از صدای قاری، مداح، کلنگ
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 و لغزش شن ها زیر بیل کارگرها در آن پیچیده بود قدم

 .زدم

 ببه خانه برگشتیم، کیس چراغ ها را روشن نکرد سهرا

 .همان جلوی در گفت: مواظبشون باش

 یم ری؟ _

 . بریم گردم _

 .در را پشت رسش بستم

ین عادت داشت بنشیند چشم  به تک تک نقایط که شت 

 او را دیدم که پشت به من دوختم رسخم کردم و 

 در حال دم کردن چای آوازی را زمزمه یم کرد . گلهای

ز مانده بودند.  گهایشان  داوودی نیم دانم از گ روی مت   گلتی

ین را نباید یک ز خم شده بود. شت   ریخته و رسشان به پایی 

 دفعه صدا یم زدم ممکن بود فنجایز که در دست گرفته از

ین به سوی من برگشت و درست  دستش رها شود... شت 

م صدای زنگ خانه در  وقتر یم خواستم درآغوشش بگت 

 گشتهگوشم پیچید در را باز کردم سهراب با ظرفهای غذا بر 

 .بود

 

********** 

 فصل چهاردهم

ین فکر میکردم به آن  روی تختم دراز کشیده بودم و به شت 

 روز که ایک گفته بود: اگر خودکیسی ارثیه چرا محبوب به
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 .مهری نرفته و خودشو نیم کشه ما راحت بشیم

ین محکم به گونه ی خودش کوبیده و گفته بود  :شت 

ی ایک راه نشون بچه نده  ...بمت 

 یک یی خیال یم خندید و یم گفت: نه این محبوب بهوا

س براش  .اون بابای پوست کلفتش رفته نتر

ین رسیده بود؟ این ارث لعنتر که  خودکیسی از مهری به شت 

وع یم شد و به مرگ ختم،  از کشیدن تیغ روی پوست رسی

ینم که جای ین شت   ممکن بود به من هم برسد؟ آه شت 

 اکسپاری در همه خانه بهخایل اش بعد از پنج روز از خ

 چشم یم آمد و دلیل سوت و کوری هر چه بیشتر خانه شده

ین کنار نیامده بود ز شت 
ز بود با رفیر  بود . مهری غمگی 

ین رسگ  برعکس من و ایک که هر از گایه به اتاق شت 

 یم کشیدیم حتر نگایه به آنسو نیم انداخت شاید خودش

احت  یم کند آرام یم را با این خیال که توی اتاقش استر

ین را ، ایک  شت 
ی

ز همیشیک  کرد و از یاد خودش یم برد رفیر

ی یم ساخت تمام  ساکت شده بود کارت پستال های بیشتر

 مدت توی اتاق بود. نگاهم نیم کرد، با من حرف

 نیم زد، غذا را آماده یم کرد صدایم نیم زد و به جای او

ی!  ز ز حاضز شوم. چه مت   یی مهری صدا یم زد تا رس مت 

 
ی

ین، با گلدان خایل و شمع های بلند خاموش که همیک  شت 

ین بودند  . دلخویسی های شت 

ز دلخویسی های کوچکش؛ اگر ین معصومم، با همی   شت 
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 یم کردم
ی

 فهمیده بودم اگر زودتر به حرست هایش رسیدگ

 شاید یم توانستم جمشید را برایش نگه دارم. مردی که دو

ستان خودش را روی  ین انداختهروز پیش توی قتی  مزار شت 

 .بودو دیوانه وار گریه یم کرد. با هم خوشبخت یم شدند

ین یک آدم معمویل بود با عشقر   آخر جمشید هم مثل شت 

 معمویل انها توی خانه ی معمویل شان بچه هایشان را به

 دنیا یم آوردند و خوشحال یم بودند ... همه وقتر را که

 باید برای نگه ضف پیدا کردن فرجام کرده بودم شاید 

ین ضف یم کردم ... همه  شت 
ی

ز جمشید در زندگ  داشیر

ین آن زن قوی که خیال یم کردیم ز وارونه بود شت   چت 

ویش به انتها رسیده بود شاید از این  نبود. شاید بود اما نت 

د و دوباره زنده شود یم ترسید و  که مثل مهری هزاربار بمت 

ز تیغ را نه یکبار که چندین  بار روی رگش کشید برای همی 

ینم ...  ... آه شت 

ون رفتم و مثل هر روز با  مهری صدایم زد، بلند شدم بت 

ز نشستیم هیچ کدام مییل به غذا  لباس های سیاه دور مت 

ز برداشت و  نداشتیم. ایک بلند شد گلدان خایل را از روی مت 

 بعد شمعدان ها را روی کانتر کوبید و همانجا ماند

 کانتر گرفت رسش را خم کرد و به هقدستهایش را به لب  

ز چشم دوختم  هق افتاد. به کدوهای رسخ شده ی وسط مت 

 . و به ساالد یی حوصله ای که ایک رسهم کرده بود

د انگار از خودش  مهری دستهایش را روی ران ها فرسی
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ین و  نیشگون یم گرفت و سیع داشت اینبار به جای شت 

 م
ی

 ان را به دستایک سکان کشتر به گل نشسته ی زندگ

د  .بگت 

 مثل همه ی شبهای گذشته به اتاقم پناه بردم شماره ی

 سهراب را گرفتم تا با شنیدن صدایش کیم از آرامش از

 دست رفته ام را برگردانم و او مثل تمام آن مدت صبور و پر

 حوصله بود و آنچه برایم دلگرم کننده بود این بود که دیگر

 . حرفز از سفرش نیم زد

 الیدم: خاله ایک منو مقرص یم دونه ازم ناراحته حتر وقتر ن

 .نگام نیم کنه

 اش را تشخیص
ی

 حتر از پشت تلفن یم توانستم کالفیک

 بدهم خسته شده بود از تکرار طویط وار این حرف و با

 گفت: دست بردار از این حرف محبوبه جان
ی

 همان خستیک

 . اگر اینقدر آزارت یم ده این موضوع برو باهاش حرف بزن

 ! یم ترسم _

 آخه از جر یم تریس با خاله ایک حرف زدن مگه ترس

 داره . برو باهاش حرف بزن،هم اون خایل میشه هم تو آروم

ی  . یم گت 

 روی تخت دراز کشیدم چشمهایم را به باال گرداندم و سیع

ی بغضز که گلویم را یم خراشید کنار بیایم ز  . کردم با تت 

 یچید: صحبت کن و بذاردوباره صدای نرمش توی گوشم پ

 .خیال منم راحت بشه
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 از این حرف فکری به ذهنم رسید آهسته گفتم : گ یم

 .ری دنبال کارای درمان

ز روزا شاید! باید اول تو رو ببینم که _  نیم دونم؛ همی 

 ... دوباره ایستادی و همون دختر پر قدرت گذشته هستر 

 نیم خوام آخرین تصویرم از تو این چشمای اشیک و

 استیصایل باشه که تو تک تک رفتارت دیده میشه . یم

 فهیم محبوبه خوب شدن حال تو تاثت  مستقیم داره تو

 روحیه م پس زودتر خوب شو تا منم ببینم چیکار یم تونم

 . بکنم

وع کن  ... دستم را زیر چشمهایم کشیدم و گفتم: زودتر رسی

 . هر روز واسه مون حیاتیه من خوب میشم

 نده خانم!من باید با چشمام ببینم ؛ امشب بابه من وعده _

 ... خاله ایک صحبت کن فردا میام کافه که ببینمت

 ... باشه_

 خب برو اشکاتو پاک کن اروم باش ازش بخواه باهات _

 .حرف بزنه و یادت باشه اونم به اندازه ی تو غمگینه

ی به _ ز  یادم یم مونه ... ممنون که هستر سهراب چت 

 . تونست تو این روزا به داد حال بدم برسهاندازه ی تو نیم

ز  _  حال من ربط مستقیم به خوب بودن تو داره باید مطمی 

ی حتر  ز  ... باشم تو خویی تا بتونم برم دنبال هر چت 

 پلک روی هم گذاشتم و نالیدم : نگو دیگه نیم تونم هیچ

ی نیم خوام ببینم ز ی رو تحمل کنم جز یه معجزه چت  ز  .چت 
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 . گفت: حاال برو رساغ خاله ایک  آه عمیقر کشید و 

 تماس را قطع کردم کیم به تنها عکیس که از او داشتم

 نگاه کردم و جلوی آینه ایستادم یقه ی بلوز مشیک ام را

 مرتب کردم دستر به زیر چشمها و موهایم کشیدم و مردد

ون رفتم  . بت 

پشت دراتاق ایک کیم مکث کردم هیچ صدایی نبود به سوی 

 یندر اتاق شت  

 چرخیدم به سوی در دست کشیدم و مثل همه روزهای

ه را به  دیگر با دردی عمیق که جانم را یم سوزاند دستگت 

ین در گوشم پیچید ز کشیدم و صدای مهربان شت   :پایی 

 ...اومدی مادرم ... محبوبه جانم بیا

 تصویرش روی تخت مقابل چشمهایم جان گرفت که گوشه

 یم کرد کنارش بخوابم ازرو تختر را باال زده و دعوتم 

 پشت پرده ی ضخیم اشیک که چشمهایم را یم سوزاند و

 دیدم را تار کرده بود چشم گرداندم دور اتاق ... سوغایر که

ز اشک و  برایش اورده بودم را با نظم چیده بود روی مت 

 . لبخندم در هم آمیخت از یاداوری ذوفر که کرده بود

 اش که هنوز باز مانده قدم داخل اتاق گذاشتم کنار سجاده

ز های  بود زانو زدم چادرش را بو کشیدم صورتم را میان چی 

 ان پنهان کردم و سنگیتز غریتی که با هیچ گریه ای از

 .... سینه ام خارج نمیشد را روی آن هق زدم

 وقتر رس بلند کردم کیم ارام تر بودم به سوی تخت رفتم
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 توجه خیسی روی آن دراز کشیدم و و با تکان های رسم م

 
ی

 خیسی روی بالش شدم ... رس بلند کردم و متوجه برجستیک

 روی بالش شدم دستم را داخل روبالش لطیف کردم و

 ...انگشتهایم کاغذها را تشخیص داد

 نودوچهار

ون کشیدم. کیم مچاله شده بودند  .کاغذها را با احتیاط بت 

ین پیش چشمم یم  بازشان کردم. خط شکسته ی شت 

 ای دور از کلمه و نقطه های پراکنده، اینرقصید. رسِکش ه

ز مخصوص او بود و همیشه شایک که خط خویی   طرز نوشیر

 ندارد ایک برای دلداری اش یم گفت: االنا دیگه دکتر 

 مهندساشم خط خویی ندارن. نگران نباش کار از جایی 

ز   .خراب شد که تمرین خط رو از مدرسه برداشیر

ین یم خندید و یم گفت: حاال من   خییل مدرسه رفتم؟شت 

حاال خطش جلوی من بود. با خظ که حاضز نبود 

 یادداشت

وری خانه را بنویسد حاال برای من نامه ای سه  های ضز

م محبوبه : برای دختر  !صفحه نوشته بود با تیتر

 محبوبه جانم، تو زیبایی و زیبایی تو با آن خطوط موزون که

 فرق دارد. زیبایی تو 
 با من کهدر صورت مادرت یم بیتز

 شبیه مهری ام و با ایک که سالهاست از خواهر به هر سه ما

 نزدیکتر است فرق دارد ... زیبایی تو آمیخته است به مهر و

 یی حدی که دل را یم برد، اما این هم نیست جان
یتز  شت 
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 دلم، تو زیبایی چون فرشته وار پایک و برای پاک ماندن تو

 انم، پایان همه یخون دلها خورده ایم هر سه ما! یم د

 تالشهایمان همایز نشد که دوست داری ! یم دانم هنوز از

 این خانواده ی یی بند و بار که مثل زورق شکسته رها شده

 و هیچ وقت هیچ برنامه ای برای آینده
ی

 در اقیانوس زندگ

ی فراتر از این ز  اش نداشت خسته ای و همیشه آرزویت چت 

ی فراتر از سه زن تنهای یی 
ز  بهشانبود. چت 

ی
  پناه که زندگ

 یاد داد اول باید توی فکر نان باشند و بعد به زیبا ماندن تو

 .فکر کنند

 محبوبه ی زیبای من! تو شبیه گل داوودی هستر گلهای

ز گیل که عاشقانه روی  داوودی را دوست دارم چون اولی 

 موهایم نشست گل داوودی ای بود که از باغچه ای دزدیده

 مهم نبود که یم روم توی خانه ی شد. آن روزها برایم

 مردم کارگری یم کنم فقط همان مرد مهم بود همان

 مردی که شاخه گل را چید، چادرم را کنار زد و آن را روی

مرد بداخالق صاحبخانه  موهایم کاشت یی فکر این که پت 

 گلهای داوودی اش به جانش بسته اند. و خدا مرا ببخشد

 بدستم یم دادی در دلم که گل های داوودی را وقتر تو 

 !چه شوری یم گرفت آن خاطره

، هرگز نخواستم. اما . نیم خواهم بایسی  تو شبیه یاور نیستر

 مگر یم شود انکار کرد که تو گوشه ای از وجود اویی که

 من حضور داشته ای و تکه ای از مهری،
ی

 همیشه در زندگ
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ز یم توانست تو را تا این اندازه عزیز کند؟  چه چت 

ز  ردن های چه چت   یم توانست قانعم کند بعد از آن مر

 تکراری بلند شوم اشکهایم را پاک کنم و لبخند بزنم روی

 پاهایم بیاستم وبا اطمینان به رایه ادامه بدهم که با تردید

، وعش کرده بودم... تو را توی دستهایم و حتر نزدیکتر  رسی

ز را یم خواستم این که  میان قلبم بزرگ کردم. من همی 

 ز بزرگ بشوی دیگر به من نیازی نداشته بایسی ویک رو 

ه به نقطه ی ام را به تو تکیه کنم و خت   بتوانم روزهای پت 

 ای به همه ی حرست ها و آرزوهای برآورده نشده ام فکر

ز را یم خواستم محبوبه جانم. اما روزی که  کنم . من همی 

ی از آن آرامیسی که در  یی نیازی تو به خودم را دیدم ختی

 تم در جستجویش بودم نبود تقصت  تو نیست جاِن خیاال 

د و دنیا را  مادر! این زمانه است که اعتبار آدمها را یم گت 

 برای آدمها به انتها یم رساند ... من تمام شده ام نازنینم

 باید بروم باید تو را بگذارم وبروم تا کیم راحت شوم . نیم

 د چقدردانم مهری آن روزها که تیغ را روی رگش یم کشی

هایی که
ز ار بود اما من به عمر همه ی چت  ز  از دنیا خسته و بت 

 .... یم توانستند چشمه آب حیاتم باشند و نبودند خسته ام

 من باید بخوابم محبوبه جانم، نه با قرص ها، نه با دلداری

 های ایک، نه به شوق فردایی که شاید اتفافر خوشایند

آغوش خدا بخوابم شبیه معجزه افتاده باشد. من باید در 

 فقط
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 او یم فهمد که من پشت پلک

 های یی جانم تمنای آرامش لبخند او را داشتم و یم

 توانستم، یم توانستم محبوبه اما تو بودی تو را به خدا

 ترجیح داده بودم و پشیمان هم نیستم اما امروز از این بند

 رها شده ام ... یم خواهم بخوابم قول بده به جای هر چهار

. قول بده خوشحال بایسی از این که آرامنفر   کتز
ی

 مان زندگ

 گرفته ام. قول بده خوشبخت بایسی و توی خوشبختر هایت

 گایه اسمم را زمزمه کتز ... سهراب را نگه دار اگر نشد،

 اگر خدا نخواست، یک مرد دیگر، مردی که شبیه هیچ کس

 

 ات انتخاب کن قول بده دنبال
ی

 دیگر نباشد را برای زندگ

ز بار عاشقش شدی نبایسی اینمر   که اولی 
 دی شبیه آیز

 وسواس ویرانت یم کند و بدی اش این است که هرگز

ز ویران شده ای  . نیم فهیم از چه چت 

 مرا ببخش دلبندم! مرا برای همه ی بدیهایم ببخش. به

 ایک بگو طویط را توی خانه رها نکند به مهری بگو خییل

 نوز و تا همیشه تنهااز من قوی تر بود و به خودت بگو ه

ی هستر که مرا به دنیا امیدوار یم کند ز  . چت 

 رفتنم نه برای حرفهای توست که حرف تو فقط مرا از

 مسئولیتر بزرگ که روی دوش گرفته بودم رها کرد. رفتنم

 تصمییم بیست ساله است که به تعویق انداختم برای روزی

 .که قد کشیدن و به خورشید رسیدنت را ببینم
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یه ای چیده ام توی صندوقچه ای که کودگبرای ز  ت جهت 

ی یم کردی ... من این صندوق قدییم  هایت را در آن ستر

 را با وجود غر غر های یی پایان ایک فقط برای تو نگه

 داشتم. چهل تکه ها را، بافت های ابریشیم را، دستمال

 های گلدوزی را که یم دانم حوصله نخوایه داشت شبیه

 .ه هایت بدوزی و شال ها و کاله هاشان را برای بچ

ت و آیی ها برای پرست ... خوشبخت
 صوریر ها برای دختر

کم  ! باش دختر

دم و همانطور  نامه ی خیس از اشکهایم را روی قلبم فرسی

اندم به سوی صندوق قدییم  که خودم را روی تخت یم رسر

 که پارچه ی سفید گلدوزی شده ای رویش کشیده بود و

 .ان را رویش گذاشته بود رفتمعکس چهارنفره م

 عکس را برداشتم روی صورتش دست کشیدم و در صندوق

هایی که
ز  را باز کردم کیم توی آن خم شدم تا همه ی چت 

 گفته بود را دیدم و کنارش صندوقچه ی مرموزی که از

 دوست داشتم از داخلش رسدر بیاورم ... صندوقچه را
ی

 بچیک

 دی صوریر و کنارشبرداشتم بازش کردم و یک شاخه داوو 

 عکس قدییم و سیاه سفید از مردی باموهای پرپشت که

 

 جلویشان آشفته روی پیشایز اش ریخته بود و بلندی

 پشتشان گردنش را یم پوشاند یقه ی مرد باز بود و نور

 خورشید همانطور که چشمهایش را بسته بود روی پالک
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ین کنارش بود  گردن آویزش شعله گرفته بود. شت 

 یت کودکانه اش همایز بود که وقت خواب تویمعصوم

 صورتش یم دیدم. چادر گلدارش را محکم دور کمر پیچیده

 بود و رسش را تا نزدیک شانه ی مرد خم کرده بود. عکس

 را برگرداندم نوشته شده بود عشق من یاور خانه ی خانم

 . محرایی 

 حسم به آن عکس را گم کرده بودم و نیم دانستم از مرد

ار باشم! حالت آشنای چهره اش را دوستتوی عک ز  س بت 

 داشته باشم و یا بگذارمش توی صندوقچه ی خاطرات

ین روی دستمال گلدوزی شده ی یادگار مهری تا به  شت 

ده شود  . فرامویسی ستر

 

 وساییل که به هم ریخته بود را رسجایش گذاشتم دوباره به

ین نگاه کردم رسم را لب صندوق  سطرهای نامه ی شت 

 . اشتم و اشکهایم را مهلت جاری شدن دادمگذ

 طویل نکشید که در باز شد به عقب برگشتم ایک به

 چهارچوب در تکیه داد بود دست به سینه و نگاهم یم کرد

 چانه اش براثر فشار دندان ها به هم یم لرزید. آهسته

اری مگه نه؟ این نامه ز  گفتم: من کشتمش و تو االن ازم بت 

 ... دان نداشته باشم امارو نوشت که عذاب وج

؟ چه خیایل_ ین رو بکیسی  شت 
 تو گ هستر که بتویز

ین دلش دریا بود اگر یم خواست به حرف  کردی بچه؟ شت 
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 رو بیست سال به دوش نیم
ی

ه که رنج این زندگ  تو بمت 

ین یه دریا بود که تو نیم تونستر حتر یه  کشید ...شت 

! نشستر اینجا روی بازمون  ده های آدیمقطره ازش کم کتز

 .اشک یم ریزی که وقتر جلو چشمت بود هم مرده بود

ین اگر موند واسه تو و مهری بود یم دونست از پِس   شت 

 

ز  ی که زنده نگهش داشت همی  ز  خودتون برنمیایید و چت 

 تو این یی نیازی رو
 نیاز تو و مهری بود که یه روزلعنتر

 کوبیدی تو صورتش و راحتش کردی! راحتش کردی به

 ... نقرآ

ین اینطور بشه قسم یم خورم _  ایک من نیم خواستم شت 

 یم دونم تو فقط یی عقل بودی و خیال کردی عشق-

 اونقدری ارزش داره که واسه ش همخونت رو برنجویز تا

 دست از رست برداره واسه همینه که یم گم تو بیشتر از

 !اون دوتا بچه ی متز ... چون خریت هات هم شبیه منه

 چ وقت نیم تونم خودم رو ببخشم مثل تو ودیگه هی _

ین رو از چشم من یم ز شت 
 مامان که تا دنیا دنیاست رفیر

 .بینید

ز   !دستهاش را ازروی سینه برداشت و گفت: داغ یعتز همی 

 رو دلت یم مونه اما خویی آدم بودن اینه که یم تویز 

 باهاش کنار بیای یعتز مجبوری که بتویز ... مجبوری با

 کتز گایه بخندی گایه دایعز که رو 
ی

 دلت مونده زندگ
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 شاد بایسی گایه بذاریش یه گوشه بری جشن و مهمایز و

 خوشگذرویز و شب که شد برداریش دوباره بذاری رو قلبت

، صبح چشم  من بهت وفادارم ... شبا خوابشو ببیتز
ی

 و بیک

 باز کتز ببیتز آخ! آخ چقدر جاش هنوز مثل روز اول درد

 روز اول ... ناراحتر من و مهری از یم کنه ... درست مثل

 شکلیه ... تو چون از جون مایی مجبوریم
ز  تو هم همی 

 ناراحتیمون رو بذاریم یه گوشه و حاال فکر تو باشیم که

 داری تو این عذایی که واسه خودت ساحتر دست و پا یم

 زیز ... پس بذار بهت بگم متز که از تو و مامانت خییل به

ین نزدیک تر بودم  ... متز که وقتر داشتم تو شت 

 غسالخونه یم شستمش انگار ییک ازدفعه هایی بود که تو

م اون کیسه رو یواشتر بکش  ... حموم داد زده بود ایک دختر

 متز که درد دالشو در مورد اون پدر نامردت یه جور متفاوت

ین واسه حرف تو نرفت و  شنیدم بذار بهت بگم که شت 

ین فقط وقت   پیدا کرد به مردنشخودشو نکشت شت 

 
ی

 رسمیت بده . پس بلند شو با داغ رو دلت کنار بیا و زندگ

 ... کن

 از همانجا که نشسته بودم نگاهش کردم و او با صدایی بلند

 ...تر گفت: بلند شو گفتم

ین از روی پایم افتاد و ایک با  ایستادم و کاغذهای شت 

ون درش رو قفل ی بت   همان تحکم گفت: از این اتاق مت 

 یم کنم دیگه نبینم پاتو بذاری داخل این اتاق تا وقتر که
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ز جهازت ... برو دنبال زندگیت دنبال  بیای واسه برداشیر

ین برات آرزو یم کرد ی که شت  ز  .همون چت 

به طرفش رفتم هنوز نرسیده به او رهایم کرد به اتاقش رفت 

و در راکوبید. انگار به همه ی حس هایم تو دهتز زده بود اما 

 از

 ایک همانقدر هم برای من کافز بود 

 

*********** 

ین وقتر آخرین  قدم توی کوچه گذاشتم و فکر کردم شت 

ون یم رفت و به رسکوچه نگاه یم کرد در  بار از درخانه بت 

 فکر چه بود؟قدمهایم را بلندتر برداشتم و فکرکردم فراموش

 کرده ام. همانطورکه ایک گفته داغ روی دلم را گوشه ای

 .ی خانه بگذارم وبعد برای دیدار سهراب خارج شومتو 

 حاالنزدییک گلخانه بودم از پشت شیشه به گلها نگاه کردم

 سطیل که همیشه توی ان داوودی ها را نگه یم داشت

 خایل بود آیه کشیدم؛ داخل رفتم، مارتا رسبلند کرد با

ز باربود که به آغوش او یم  دیدنم آغوش گشود و این اولی 

 .ی گل یم داد اما گیل که در گلخانه اش نبودرفتم. بو 

ز رسم روی شانه اش باید کیم خم یم شدم  .برای گذاشیر

 دستش را روی مهرهای کمرم کشید وگفت: یم دانم که

زن  رایم فهیم اما شاید برایت عجیب باشد پت 
ی

 دلتنیک

کان  گلفرویسی که هر روز بارها و بارها گل به دست دختر
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ز دی  وانه وار دلتنگ نگاه معصومانه یعاشق یم دهد اینچنی 

 .توشده باشد

 حاال یم دیدم چقدر دلم برای لحنش تنگ شده آهسته

 توی گوشش زمزمه کردم: ببخشید حال خویی نداشتم توی

 ... خونه بودم و

 !و توی خانه ماندن دردی ست که فقط زنان یم دانند_

 مرا از خود جدا کرد و گفت: داوودی هایم خشکید اما ارکیده

ی ز  های زیبایی دارم یک شاخه از آن یم تواند به تو چت 

 بدهد که از آن توست. خاطره ای ناب برای تو! بگذار

 !خاطرات مردمان برای خودشان بماند مخصوص به آنها

 اش بود زدم و
ی

 لبخندی به ذهن خوایز که عادت همیشیک

 !گفتم: پس یه ارکیده بهم بدید

 دستم داد. تا نزدیک او هم لبخند زد ارکیده ای برداشت به

 در رفتم شاخه ای رز برداشت و گفت: این را به خاچیک بده

ز است مثل مرد غمگی   خنده ام پررنگ ترشد و او گفت: پت 

 گرمای تابستان بدخلق یی حوصله است اما من یم دانم

 وقتر از کنار شاخه ای رز، زوج جوایز را ببیند که مقابل هم

 .اره خوشحال خواهد بودنشسته اند و لبخند یم زنند دوب

 آیه کشیدم و به حال خوب مارتا غبطه خوردم به این که تا

گ نوجوان با همه  آن سن رسیده بود و هنوز مثل دختر

 وجودش عشق یم ورزید و عشقش را آنقدر خوب یم

ز حالش را خوب یم کند. سیع  شناخت که بداند چه چت 
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 رتاکردم بفهمم چه باعث این حال یم شود اما ظاهر ما

ز   نشان یم داد این حال جز با قیمت عمر با هیچ چت 

 .خریدیز نیست

 از پشت شیشه های کافه نیم رخ سهراب را یم دیدم

ز بود و مهره های دستبندی که روزی به  دستهایش روی مت 

 .عنوان ضامن قولم به دستش دادم بودم را یم شمرد

 در را باز کردم و با صدای زنگ رسش را بلند کرد به جای

 او به طرف خاچیک رفتم. مارتا درست گفته خاچیک

 نبود انگار اندوه پراکنده شده بود در محله و آن
ی

 همیشیک

 همه سوت و کوری از قلب خانه ی ما به همه جای جهان

 رسایت کرده بود. شاید هم این فقط حس من بود شاخه گل

 ... را به طرفش گرفتم وگفتم: برای شماست مارتا فرستاده

 .ا لبخندی عمیق به گل نگاه کرد و آن را گرفتیی حرف ب

ز رفتم ارکیده را مقابل سهراب گذاشتم و گفتم  :به سوی مت 

؟  ذکر جر یم گفتر

 لبخند زد و گفت: برم ؟ نرم؟

؟_ ز یم زیز  تازه رسیدیم تو فال رفیر

 فال با دستبند تو قشنگه مثل گلهات که دلم برای بوشون_

 ! تنگ شده

  خون به دل کردن من یه جملهدست و دلباز شدی ها! یی _

ز حتر به این گلها نیم گفتر   ...محبت امت 

 کوتاه تر از این حرفهاست_
ی

 .فهمیدم زندگ
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 دستبند را توی جیبش گذاشت و گفت: دیگه نیم رم اروپا،

ت کنم ی بشم اومدم ختی
ز جا قراره بستر  .همی 

 کدوم بیمارستان؟_

 سامیه کلینیک خصوصیه هنوز دقیق نیم دونم باید ح_

 .ختی بده

 و انتظار داری من باور کنم آدیم مثل تو یم خواد جایی _

ی بشه که نیم شناسه؟  بستر

 لبخند مرموزی روی لبش جا گرفت و گفت: خب من به

 . حسام اعتماد دارم مثل خودم

؟_ یم دی کجایی  پس بهم ختی

 !اگر بتونم آره_

 خب تاآخر ماجرا رو فهمیدم، محبت کردن تو یا اولش_

 دلم یم کنه یا آخرش. شماره ی حسام رو بهم بده خون به

. _ 

؟  واسه جر

سم_  رو ازاون بتر
ایی که نیم دویز

ز  .که چت 

 !باشه حاال تاوقتش بشه_

 باالخره رسش را بلند کرد توی چشمهایم نگاه کرد و

ز بار با ین اولی   امروز بعد از مرگ خاله شت 
 گفت:یم دویز

 چشمای خشک یم بینمت؟

 گفتم: شمال که بودیم گفتر بارون هم  آه عمیقر کشیدم و 

 دوست داری؟
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 ...آره اما نه وقتر که یم خوام برم دریا_

جوایی اش لبخندی زدم و گفتم: دریای خشک
 به حاضز

 !دوست داری پس؟

 دریای آروم دوست دارم و بارون نم نم وقتر پشت پنجره_

 .نشستم. من برعکس تو آدم ماجرا جویی نیستم

 ...منم نبودم_

 پوسته ی آرومت بودی، وگرنه رساز اون مسابقه هایزیر _

 زیرزمیتز در نیم اوردی...هنوزم نیم فهمم وقتر اونجا

 .دیدمت چطور باهات کنار اومدم

_ 
ی

 منم نیم دونم چطور باور کنم تو همینقدر که یم گ

ی ازبس همیشه خونرسد بودی  !سختگت 

؟_  اگربگم دوستت دارم تعجب یم کتز

 گ؟نه فقط یم پرسم از  _

 .شایداز وقتر فهمیدم بهت نیاز دارم_

 !اینقدررک نباش_

 خنده اش پررنگ شد و گفت: از روز اول توجهم رو جلب

ز متمایزی نداشتر ویل  کرده بودی هرچند ظاهرا هیچ چت 

 خب شاید این حیس که االن به وجود اومده اونقدر به

 تدری    ج شکل گرفت که خودمم نیم تونم تاریچز براش

ز کنم  .تعیی 

 !پس عملکردم خوب بوده

 .عایل بودی_
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 تعطیالت رو به پایانه؛ ترجیح یم دی برم منیسی بدییع_

 بشم یا آدرس بیمارستان رو یم دی؟

 . اینبار با صدا خندید و گفت: گاردت رو دوست دارم

ه تهدید حسابش کتز خب_  !بهتر

 ... با اطمینان یم فرستم کلینیک_

 به من اعتماد داری؟_

 یست اما بدییع بخواد به تو نزدیک بشه تااعتماد مطلق ن_

 !بعد مردنم صتی یم کنه اینقدر جنم رو باید داشته باشه

ز بار که دیدمت خیالشم نمیکردم اینقدر یی مزه_  اولی 

 !بایسی 

 .حاال خیال کن_

ز گفتم: خیال کردم  ...در حال تکان دادن رسم به طرفی 

د و گفت: چند  دستهایم را توی دست گرفت محکم فرسی

ین روزای زندگیم بود هیچم  ایه که با تو گذشت از بهتر

 مرد اونقدر دیوانه نیست که خاطرات خوبش با یه زن رو تو

ی بره ... اگر من امروز ز ین نقطه رها کنه و دنبال چت 
 بهتر

 .دارم از رفتنم بدون تو یم گم بدون که اختیاری نیست

 ... سیع یم کنم درکت کنم_

 بم لجوج هنوز یم خواست ازلبهایم این را یم گفت و قل

ی یم شود رس در بیاورم و در فکر پیدا کردن  جایی که بستر

 .حسام بودم و یم دانستم که هرگز نیم گذارم تنها بماند

 آن همه ماجرا را از رس نگذرانده بودم که حاال تنها رهایش
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ی شدن یی بازگشت ترین اتفاق
 کنم .حتر اگر این بستر

 . دنیا باشد

 خت  قهوه هایمان را آورد دو قلب سفید وسطخاچیک با تا

 فنجان ها دیده یم شد رس که بلند کردم لبخند پررنگ

 خاچیک را دیدم صندیل اش را عقب کشید و گفت: قصه

 .ای هست که عاشقان دوستش خواهند داشت

 سهراب کیم به سوی او چرخید انگار آمدن خاچیک از

 م دوستبرزجز نجاتش داده باشد مشتاقانه گفت: ما ه

 ...داریم

 !اما من دوست دارم قصه هایم را همراه با مارتا ببافم_

ینشان به  من و سهراب همزمان به او خندیدیم این قهر شت 

 دلم نشسته بود. مارتا گل فرستاده بود و او حتما یم خواست

 مرا برای آوردن مارتا ترغیب کند بلند شدم و گفتم: خب من

 .صداش یم کنم

ک زیبا _  به این راحتر پایش را توی کافه ی من آن دختر

 .نیم گذارد

 شانه های سهراب از خنده لرزید بلند شدو گفت: شاید اگر

 من بهش بگم خاچیک قهوه فروش کف کافه افتاده و باید

یمش بیمارستان بیاد  .بتی

 چشمهای خاچیک از نقشه ی ساده ی سهراب برق زد و با

 گلهایش را کنار  لبخند رضایتمند گفت: شاید برای لحظه ای

 بگذارد و به داد قلب شکسته ی مردی برسد که در تنهایی 
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 .کافه یم پوسد

 سهراب با همان چهره ی خندان به سوی در رفت و کیم

 بعد با مارتا که شتاب زده در کافه را باز کرده و با چهره ای

 .... رنگ پریده داخل یم آمد برگشت

 کیم به خاچیکمارتا وسط کافه ایستاد کیم به سهراب و  

 نگاه کرد و خاچیک مظلومانه گفت: این نقشه را کشیدند تا

 نبودم یی تو تعریف کنم
 .قصه ای بشنود که من حاضز

انه لبهایش را به سویی   مارتا آرام گرفته بود با غیظز دختر

 . داد و گفت: من قصه ای ندارم

 ...قصه ی وارتان را بگوییم_

ز راحتر مارتا رس ذوق آمد   و گفت: قهرمان دریا با و به همی 

ه یم کرد ان را خت 
 ... سینه ای ستتی و چشمایز که دختر

 سهراب نگاهم کرد ابرویی باال داد از شیطنت های آن دو

 !لذت یم برد نزدیکم آمد و گفت: سن چه یی معناست

ایی رو
ز ز چت   من هم خندیدم و گفتم: من دوست دارم همچی 

 
ی

ز قشنیک  ...تجربه کنم به همی 

 ! کتز تجربه یم_

 نگاهم را از خاچیک و مارتا که رو به هم ایستاده بودند و

 زمزمه هایی یم کردند گرفتم رسبلند کردم و توی

 !چشمهایش لب زدم : با تو

 لبخند تلچز روی لبش نشست و به جای من رو به آنها

 . گفت: من یه قصه از شما طلب دارم
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وع کر  ز نشستیم قصه را مارتا رسی  :دهر چهار نفر دور مت 

 وارتان ماهیگت  شجاع و زنده دل، ساالر دریاهای شمال تا

 جنوب، عاشق مارینا شد. چرا که مرد دنیا دیده عاشق زیز 

 خواهد شد که در او گوهری ارزشمند نهفته باشد ...حتما یم

 دایز که مرد عشق را در قلبش پنهان یم دارد اما سینه اش

 وقش یمستر یم شود در مقابل هر خنجر که به سوی معش

 رود ... حتما یم دایز که مرد سکوت یم کند. حتما یم

 دایز که شیطان روزی گرد اندیشه مرد چرخید و او را برحذر

، حتما یم دایز مردی ز  داشت از نرم و عاشقانه سخن گفیر

 که مهر یم ورزد شاخ سیاه شیطان را شکسته! اما در آن

 ...شتروزها وارتان هنوز شاخ شیطان را در گوش و جان دا

 .و گوهر جان مارینا تشنه ی شنیدن بود

 یم راند اژدهایی 
 در دریایی که وارتان روی آن کشتر

 سیایه بود که زخم خورده بود از وارتان شجاع... زیرا که

ز اژدهای سیاه به ط پدر مارینا برای این ازدواج کشیر  رسی

 دست وارتان بود ... تمام روزهای سال را مارینا چشم دوخته

 موج ها تا شاید رسخ شوند از خون اژدها و ان گاه اوبود به 

 سوار بر کشتر آذین بسته ی مرد شجاعش به آرزوی دیرین

 .خود که دیدن دریاهای دور بود برسد

 سهراب ابرویی باال داد و گفت: پس مارینا در واقع عاشق

ز به دریاهای دور  دریا بود و رفیر

 شدن یکخاچیک با لبخندی پر شیطنت گفت: برای عاشق 
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ی فراتر از یک مرد وجود داشته باشد ز  .زن حتما باید چت 

 مارتا با اخم خنده ی رسخوش او را جواب داد من هم به

 خنده افتادم و مارتا در حایل که پشت چشیم برای خاچیک

وع شد که وارتان  نازک کرده بود ادامه داد: قصه از انجا رسی

 اه جایی اژدهای سیاه را به اسارت آورد! اژدهای یی پن

 نزدیک اسکله به بند کشیده شد در حایل که پشتش از آب

ون بود و کودکان به او سنگ یم زدند. وارتان به  بت 

 آرزویش رسید و با مارینا ازدواج کرد اما مارینا هنوز باید

 ...چشم به راه یم ماند تا زمان سفر به دریاهای دور برسد

 یم دایز زنانانتظار زنان را دل نازک یم کند... و حتما 

 ... رایه خواهند یافت برای رهایی از تازیانه های نومیدی

ز سفر وارتان آن هنگام که موج ها حرست های  در دومی 

 قلب مارینا را به دنبال یم بردند اژدهای سیاه دور اندیشه

 اش پیچید و مارینا سوار بر پشت اژدها به سوی آرزوهایش

 . رفت

؟  از آرزوهای یک زن چه یم دایز

 نگاه مارتا به چشم های سهراب دوخته شد و سهراب یی 

ز نگاه  جواب کیم به او و کیم به دستهای خودش روی مت 

 . کرد

 مارتا نفس عمیقر کشید و گفت: وارتان، یی توجه به

 رویاهای مارینا او را در اسکله جا گذاشت و رفت تا برایش

 بیاورد یی آن که بداند خوشبختر برای زنان
 خوشبختر
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 .وم دیگری داردمفه

 .با رنج هایشان ارزش خوشبختر را یم سنجند

 مارینا بر پشت اژدهای سیاه دریاهای دور را دید اژدها گرد

 کشتر وارتان پیچید و وارتان در حالیکه حواسش به موج

های پیایر را به  موی طالیی مارینا پرت شده بود تت 

 ماقچشمهای اژدهای سیاه زد اژدها و مارینا هر دو در اع

 آب فرو رفتند و آن لحظه را چه کیس یم داند شاید مارینا

 ... خوشبخت بود که چشمش به دیدن دریاها گشوده شد

 مارتا سکوت کرد و خاچیک زمزمه ای اواز گونه به زبان

وع کرد  . ارمتز را رسی

 نگاهم به سهراب بود. سهراب متفکر و غرق در هزاران دل

 ل لمس از چشمهایشآشوبه ای که مثل فیلم روشن و قاب

 یم گذشت و انگار برای پنهان کردن همان حس روشن بود

 . که ناگهان بلند شد

 خاچیک کامال به سوی مارتا برگشته و زمزمه ی

 دلنشینشان را با هم ادامه دادند با دستهایی که در هم گره

 خورده بود من هم ایستادم سهراب دست کشید دستهایم را

ی شبیه قولهای ک ز  ودگ مان بود که دستها راگرفت چت 

دیم اما حاال نیم ک رو هم یم فرسی  برای ارمایز مشتر

 . دانستم این دست دادن برای کدام قول است

 و لرزش دستهایم برای چه ... لبهای سهراب تکان کوچیک

 خورد یی ان که صدایی از انها شنیده شود فشار دیگری به
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 آگاه دست بردمدستهایم داد و آنها را یکباره رها کرد ناخود 

 

ین کنج  به سوی پالک چویی گردن آویزم لبخندی شت 

 لبش نشست هنوز به خودم نیامده بودم که رفت به سوی

ینم از  پنجره چرخیدم و او را دیدم که مثل رویاهای شت 

 .پشت پنجره عبور یم کند با نگایه سخت و رو به جلو

 تا ودستهایم را توی جیبم فرو کردم آخرین نگاه را به مار 

 . خاچیک انداختم و به سوی خانه رفتم

ز شبیه همه ز سهراب یم گذشت. این رفیر  دو روز از رفیر

ی برای نگه داشتنش ز ز هایش نبود. دیگر هیچ چت   رفیر

 نداشتم و خودش که بارها آمده و خداحافظز کرده بود هم

 انگار دیگر بهانه ای برای تماس با من پیدا نیم کرد. یم

 ین تصمییم بود که آن روز وقتر ازخواستم قوی باشم. ا

ی ز  کافه به سوی خانه یم رفتم گرفتم اما قوی بودن چت 

؛ چه بسا سالها بگذرد و بفهیم  نیست که برایش تالش کتز

 در آن روزها به حد کافز قوی نبوده ای و یا قوی تر از آن

 بوده ای که از خودت انتظار داشته ای. من هنوز به فهیم از

 نرسیده بودم همینقدر فهمیده بودم که صتی و تحمل خودم

 باید عادی باشم. نباید برای آدیم که هنوز نفس یم کشد

 اشک بریزم. باید گایه از پنجره به کوچه ی سوت و کور

 .نگاه کنم و با لبخند رد بهار را روی درخت ها دنبال کنم

 حتر اگر نشانه ای نیست من پیدایش کنم و به دلم اهمیت
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 انه حول دردهایی یم چرخد که یا آمده وندهم که یی تاب

شان به گوشم نرسیده است  .رفته اند و یا هنوز ختی

 شاید این که بلند شدم لباسهایم را پوشیدم و به سوی

 کلینیک راه افتادم هم تالیسی بود که برای عادی بودن یم

 کردم. انگار سالها از روزی که در آن مست  قدم برداشته و به

 توبوس خودم را به محل کارم رساندهخواست مهری با ا

 بودم یم گذشت. هزار سال خسته بودم و وقتر رسم را به

ون نگاه کردم  شیشه ی تاکیس دربست چسباندم و به بت 

ز دیدارم با سهراب بود و چشمهایم به طرز  ذهنم پر از اولی 

ز   .عجیتی اضار داشتند روی اشک نریخیر

ز کیس در کلینیک نبود و این اصال عجیب ن  بود برای همی 

 سمیع زاده نبود باغچه ها حسایی گل
 جمعه آمده بودم حتر

 داده بودند و عطر گلها حیاط را پر کرده بود. با نیم نگایه

 به صندیل چویی که هیچ وقت فرصت پیدا نکردم آنطور که

 یم خواهم روی آن بنشینم و به باغچه نگاه کنم در سالن

 هنوز به همان زیبایی را باز کردم از کنار کاکتوس ها که 

ی که روزی برای ز  بودند عبور کردم و توی سالن مقابل مت 

 من بود و نیم دانستم هنوز به من تعلق دارد یا امیتز آن را

 همانطور بود انگار آدمهایی 
ز  تصاحب کرده ایستادم. همه چت 

 که آنجا کار میکردند بعد از دوماه از غیبت من و سهراب

یهنوز به چیدمان دفتر وفا  دار بودند و نیم خواستند تغیت 

 هرچند جزیی به وجود بیاورند. وسط سالن ایستادم، درست
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 همانجایی که یکبار روی دستهای سهراب رها شدم صدای

 نفس هایش در فضای دم کرده ی سالن پیچید. آن روز چه

 . حس مبهیم داشتم

 به دسته کلیدم که حاال کلید اتاق سهراب هم روی آن جا

 بود نگاه کردم قدمهای سستم را به آنسوخوش کرده 

 . برداشتم، در را باز کردم و داخل رفتم

 کلید چراغ را زدم اتاق روشن شد جز غیبت او و گلهایش که

ز رسجای خودش بود حتر کوستز که  مرده بودند. همه چت 

 گایه وقتر روبه رویم یم نشست توی بغل یم گرفت هم

ز حاال کوسن شلخته روی مبل بود. یم شد تصور کرد   همی 

 را روی مبل انداخته، با شدت بلند شده دستهایش را زیر لبه

 ...های کتش زده تا به من عصبانیت شدیدش را بفهماند

 گریه نیم کردم.هیچکدام از این ها نیم توانست اشکهایی 

 که در این دوروز به سختر پشت پلک هایم نگه داشته بودم

 .را جاری کند

 کتاب حافظ درست مثل مجموعه  به سوی کتابخانه رفتم

 شعر فرجام مقابل چشمم بود. اما نیم خواستم ببینمشان

 هیچکدام را. کیم به کتابهای دیگر ور رفتم، به چند

 .مجسمه ای که کمتر به آنها توجه کرده بودم نگاه کردم

دم، نفس های عمیق کشیدم ذرات  پالک چویی ام را فرسی

 و یی جان روی صندیل معلق در هوا را با نگاه دنبال کردم

 نشستم رسم را به جای شانه هایش تکیه دادم و نه گریه
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 .نیم کردم

 در اتاق سهراب یی قراری ام را بیشتر کرد
 .گذراندن ساعایر

 نه آرام شده بودم و نه ناآرام تر از پیش، فقط درک کردم تا

 . چه اندازه باتکلیف مانده ام

 از توی قاب پر دست کشیدم کتاب حافظ را برداشتم آن را 

ون کشیدم و یی این که نیازی به  نقش و نگارش بت 

 جستجوی زیادی باشد کاغذ تا خورده ای را از میان آن

ون کشیدم  . بت 

وع کرده بود  ... نامه اش را با محبوبه جان رسی

 نامه ای که برایت نوشته ام بیش از اینکه شبیه وصیت های

 اش باشد اع
ی

افز ست کهآدیم در آخرین روزهای زندگ  تر

 به امید آگاه شدن تو نسبت به حقایق یم نویسم. شاید

 ات را در مست  درستر به حرکت در
ی

 باعث شود زندگ

 .آوری

، این جمله ی تکراری را شاید بارها از  تو زیبا و مهربایز

. اما  همه ی آدمهای اطرافت حتر خود من شنیده بایسی

 و نه مهربایز آنچه مرا جذب نگاه تو کرد نه زیبایی تو بود 

 .ات ، نیاز من بود

 اگر این نیاز نبود، در کنار ترنیم که یی هیچ تردیدی برای

 و آینده ام انتخاب کرده بودم هرگز توجه ام به تو
ی

 زندگ

اِف سخت، شاید اگر به  جلب نیم شد. بیان این اعتر

 چشمهای مهربانت نگاه یم کردم غت  ممکن بود. شاید اگر
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 خواندن این نامه باز هم قرار استیم دانستم که بعد از 

 نگاهم به تو بیافتد حتر نوشتنش هم به همان اندازه سخت

 میشد. اما امروز که این نامه را یم خوایز میان من و تو

 ات را از رس بگت  و آشنایی 
ی

 یک دنیا فاصله یم افتد. زندگ

 با دکتر بداخالق خودخوایه که روزی با صداقتر کودکانه

 ی را تجربه ای محکم کن برای ادامه یهمرایه اش کرد

 ات
ی

 . زندگ

 به خودت بقبوالن که بعد از مرِگ یک نفر دنیا متوقف

 حرکت کتز و چه یک جا
ی

 نخواهد شد. چه تو همراه زندگ

؛  بمایز و همه ی حواست را متمرکز خاطرایر عزیز کتز

 عمر با همان رسعت معمول خودش در حرکت است و

 بهتر است با او همراه شوی تا دردمنتظر تو نخواهد ماند. 

 فقط
ی

 کتز و منظورم از زندگ
ی

. باید زندگ ی بکیسی  کمتر

 نفس کشیدن، خوردن و آشامیدن نیست. باید آن چنان

ی یا سفید شد  کتز که اگر روزی موهایت خاکستر
ی

 زندگ

ی رسباز  ات دردوران پت 
 افسوس نخوری . آرزوهای جوایز

 گذر زمان ناتوان شدهنکنند و تو را متوجه جسیم که در  

 . نکنند

 کتز انرژی ات را ضف
ی

 از تو یم خواهم خوب زندگ

 دنیایی کتز که در آن هستر و به آن تعلق داری و
ز  ساخیر

 .نه دنیایی که پشت رست جا یم ماند

ز است. لبخند لبخند  همه ی خواسته های من از تو همی 
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ی

 . لبخند... و دوباره زندگ

 سهراب

 ش تا کردم و رسجای قبل گذاشتمنامه را از روی خطوط

 کتاب را توی کتابخانه جا دادم و بلند شدم به همان ترتیتی 

ون رفتم و کیم به خیابان  که وارد کلینیک شده بودم بت 

 بلندی که مرکز در آن قرار داشت نگاه کردم. نه پشت

ی بود و نه روبه رویم، رسشار از خایل بودن قدم ز  نگاهم چت 

ز ند  .اشتم و افکارم یک جا جمع نمیشدبرداشتم. هیچ چت 

انه  مثل آدیم که حافظه اش را از دست داده و یی صتی

ی را به یادش بیاورد گایه رس ز  منتظر اتفافر ست که چت 

 بلند یم کردم و با دقت به اطرافم نگاه یم کردم و آن

 . اتفاق رخ نیم داد

 نزدیک خانه بودم که وجود سایه ای را احساس کردم. آن

 انست برایم امید بخش باشد قدمهایم را کوتاه ترهم یم تو 

 برداشتم. سایه رد نشد در خانه ایستادم با تعلل کلیدهایم را

ون کشیدم و در حال باز کردن قفل بودم که صدایی   بت 

 ... آشنایی گفت: سالم

 دست لرزانم روی کلید ماند. نفس هایم به شماره افتاده بود

 چطور پاسخ بدهم. باورمو نیم دانستم این سالم را باید 

ز   نیم شد برگشته باشد بعد از این همه مصیبت بعد از رفیر

ین و سهراب حاال آمده بود و خونرسدانه یم گفت  شت 

 . سالم
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 و آمدنش کدام درد را یم توانست درمان کند؟ در را باز

م که  کردم سیع کردم یی توجه باشم و نادیده اش بگت 

ین رو شنیدم  .گفت: قصه ی شت 

ین قصه نبودصد  !ایم یم لرزید : مردن شت 

؟ _  نیم خوای برگردی و منو ببیتز

 نه من یم خوام ببینمتون و نه مادرم ! برید تا یادم نیاد _

 .چه اشتبایه کردم

 به اندازه یه تسلیت که حق دارم؟ _

 تسلیت به گ؟ واسه ی گ؟ من و شما به یه اندازه _

ین یم دونید؟  نقش داشتیم تو مرگ شت 

 .به اشتباهم یر بردم _

 !روزی که دیر شد _

قدم داخل خانه گذاشتم و او گفت: به مادرت پیام داده 

 بودم

ین از دنیا رفت  !و اون بهم گفت که شت 

 حتما خواست بفهمید که رفتنتون یم تونست چه بد تمام _

 !بشه واسه مون

 تالش یم کردم یی آن که برگردم در را ببندم دوباره صدا

 !هزد: محبوب

 ظاهرا مقاومتم یی فایده بود. سنگیتز دستش اجازه نیم داد

 در بسته شود به طرفش برگشتم و از این که یم دیدم هیچ

ی نکرده و هنوز همان استاد ادبیات خوش تیپ و  تغیت 



 

890 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 خوش چهره ایست که چند ماه پیش دیده ام بیشتر حرص

دم و گفتم: آقا، استاد، محتر   ...مخوردم. لبهایم را به هم فرسی

ی نداریم از دست بدیم. عالقه ای به آدمها ز  ما دیگه چت 

 . نداریم

 یعتز تعامل
ی

 لبخند تلچز کنج لبش نشست و گفت: زندگ

ار بایسی بذار بیام تو براتون ز  با آدمهایی که شاید ازشون بت 

ز و برگشتنم رو  . توضیح بدم رفیر

 .رفتنت رو دیدیم و برگشتنت برامون خوشایند نیست _

ز یم خوام نه یه فرصت _  واسه دیدار و تسلیت گفیر

 ...بیشتر 

ون کشیدم. شماره ی مهری را  گویسی ام را از جیب بت 

 گرفتم و شکل بلند گو را لمس کردم بعد از دوبوق صدای

 !مهری در فضا پیچید: بله محبوب

 گویسی را میان خودم و فرجام گرفتم و گفتم: مامان تو یم

 خوای فرجام رو ببیتز دوباره؟

وع نکن محبوبه! اینبار نیمبا _  ز این کار مسخره رو رسی

 بخشمت فهمیدی؟ نیم بخشمت اگر بخوای منو بازم وارد

 ... یه بازی مسخره کتز 

ین رو دادی؟ _  پس چرا بهش ختی مرگ شت 

 گ بهت گفت؟ _

 ...فقط بگو بدونم _

ز انداخته و پایش را  به فرجام نگاه کردم رسش را پایی 
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ز تکان یم   داد انگار گویی نامری  را یمطوری روی زمی 

 چرخاند. صدای لرزان مهری سکوت میانمان را شکست. با

 درد گفت: خواستم بدونه؛ نیم دونم چرا اما خواستم بدونه

ین رو از دست دادم ... ازم بازخواست نکن محبوب  که شت 

ز باش این اشتباه ادامه پیدا نیم  شاید اشتباه کردم اما مطمی 

 . کنه

 را باال گرفت زل زدم توی چشمهایش تماسفرجام رسش 

 را قطع کردم و گفتم: شنیدی؟

ب گرفت و پره  و نیم دانم تپیش های قلبم چرا ناگهان ضز

 تکایز به شانه
ی

 های بیتز ام لرزید. فرجام با درماندگ

 .هایش داد و بعد از کیم گفت: شنیدم

 دیگه هیچ وقت خیال نکن که یه زن همیشه هست و تو _

ا هست که از  رو هرطور  ز  که شده قبول یم کنه بعضز چت 

 .دست یم ره و هیچ جوری نیم شه برشون گردوند

 نگاه نادم فرجام را دوست داشتم شبیه نگاه خودم بود مقابل

ییک  ایک و مهری؛ ان حس گناهش آرامم یم کرد انگار رسی

 برای جرمم پیدا کرده بودم و یم توانستم همه فریادهایی 

یک شوم . حاال یککه توی نگاه آن دون  فر بود را با او رسی

ین بازخواستش  نفر را پیدا کرده بودم که به خاطر مرگ شت 

 کنم و زهر به جانش بریزم هیچ مهم نبود آن یک نفر همان

 مردی باشد که آرزو یم کردم بیاید و کنارمان بماند. هیچ

 مهم نبود که صدای مهری را شنیده بودم که هنوز وقت
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  لرزید و با دلش ییک نبود. فقط یمحرف زدن از او یم

 خواستم ییک باشد درست شبیه به من همانقدر مقرص در

ین که من بودم و فرجام یی هیچ مقاومتر این را  مرگ شت 

 پذیرفته بود. نیم دانم چرا؟ اما نشان یم داد که آماده است

یتز که هیچ  بیش از این ها رسزنش بشود برای مرگ شت 

 داشت. شاید در پس ذهنش دنبال گناهربط مستقییم با او ن

 خودش یم گشت و یی آن که دلییل برای آن پیدا کرده

 .باشد همدردانه به آن تن داده بود

 وقتر داشت یم رفت به فکر فرو رفته بود و سکوتش همه

 کوچه را پر کرده بود پله ها را باال رفتم مهری توی سالن

 ه جر گریه یمبود گریه یم کرد نزدیکتر رفتم و گفتم: واس

؟  کتز

 . آدم به جایی یم رسه که دیگه گریه ش یه دلیل نداره _

 !دیگه هیچ وقت از اون آدم با من حرف نزن

 تو هنوز دوستش داری؟ _

ین فکر نیم کنم. به _  دیگه به هیچر به جز غربت شت 

 دردی که کشید به ناامیدی و درموندگیش به یی کسیش

 هم دیگه خاطرات منو هم وقتر کنار جاده افتاده بود . تو 

 ...نزن بذار اون آدم بره زندگیش رو کنه

 !اگر بدویز دوستت داره _

 !دست بردار محبوبه خواهش یم کنم ازت _

ز نبودم خودم را روی ز دنیا مطمی   به اتاقم رفتم از هیچ چت 
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 تخت انداختم یم خواستم فکر نکنم اما کلمات از توی نامه

ون یم آمدند از م  یان لبهای فرجام عبور یمی سهراب بت 

ب یم گرفتند  .کردند و مثل تیک تاک ساعت توی رسم ضز

******** 

 خسته بودم از بغض لعنتر که یک هفته مانده بود توی

 گلویم و بوی نا گرفته بود. خسته بودم از این فکر که یک

 هفته زمان کافز ست برای نبودن آدیم که بودنش همه

 ودم و کم کم یم شکستم زیردنیا را پر کرده بود؟ خسته ب

 .بار آن کلمایر که یم خواستم برایم قدرت سازی کنند

 خسته بودم و دیگر هوای بهاری که از پنجره داخل یم آمد

 نه تنها خوبم نیم کرد که مرا به خاطرات نیمبند شمال یم

ده تر یم کرد. خدا یم داند  برد و قلبم را از آیز که بود فرسی

 خت تر است از عزاداری! آن چند روزکه بالتکلیقز بسیار س

ین این را فهمیده بودم و حاال، حاال که حتما  غیبت شت 

 سهراب کنج یک بیمارستان روی تخت دراز کشیده بود،

 چشمهایش بسته بود و در تصوراتم هزار دستگاه عجیب به

 او وصل کرده بودند و سینه اش زیر هجوم دردی جانکاه به

ز یم شد   و مردم را فقط از پشت شیشه سختر باال و پایی 

 های ضخیم یم دیدیا شاید اصال نیم دید؛ یم فهمیدم که

 بالتکلیقز بسیار ناگوار تر است از شنیدن ختی بدی که یم

 .تواند برای همه عمر ناامیدم کند



 

894 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 کیس به سینه ام ناخن یم کشید. نه من آدم این درد را

 بدکشیدن نبودم. آدم تصویر کردن سهراب در آن حال 

 نبودم. صحنه ی همه ی فیلم هایی که دیده بودم مردی

 روی تخت نفس های سنگینش را در فضای اتاق پرت یم

 کند را لعنت کردم و تالش کردم از ذهنم دور کنم آن درد

 . را که سهراب یم کشید

ین رساندم که کلید  با پاهایی یی جان خودم را به اتاق شت 

 امواهایش رازیر و رویدکش را از جایی برداشته بودم. ک

 سفید طویس مشیک پیدا
ی

 کردم تا یک کاموا با طیف رنیک

 کردم و آنقدر حواسم را از تصاویر مبهم بیمارستان پرت

ین یاد گرفته بودم را یادم آمد هایی که از شت 
ز  .کردم تا چت 

 باید حرف یم زدم شال جاده ایست که در ان به سفر یم

 د... باید گره به گره حرفپردازی و حرف راه را کوتاه یم کن

 از من تا سهرایی که نیم دانستم
 یم زدم تا راه طوالیز

 .کجاست کوتاه شود

 ، ییک رو نفسم... که به شماره افتاده بود وییک زیر 

ین یم پیچید. ییک زیر  یی جان توی غربت اتاق شت 

 سهرابم ییک رو جانم که به جان تو بسته است پس چرا

  رو، دستهایم عرق کردهندارمت! ییک زیر ، ییک

ین را برداشتم پاشیدم به کف دستهایم  .بودند. عطر شت 

 ییک زیر ییک رو... روی شال خم شدم

 معده ام یم سوخت یادم نیم آمد آخرین بار گ غذا
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ی ز  خوردم. فقط یادم هست مهری گفته بود: با این کارا چت 

 عوض نمشه و ایک داد زده بود: احمق از کجا معلوم اون

 لش بد باشه چرا داری خودتو یم کیسی ؟حا

ین  دوباره رسبلند کردم دوباره به گره های نامنظیم که شت 

 بهشان یم گفت جودانه چشم دوختم نخ را دور انگشتم

 ...پیچیدم و نالیدم: سهرابم

 بغض لعنتر کهنه ام آب شد. این اشکها را روزها نگه

 بچکند روی حرفهایی 
 که گره  نداشته بودم تا به این راحتر

 یم زدم. نفسم را توی ریه کشیدم پشت دستهایم را روی

ز شدم سخت بود اولش  گونه هایم و دوباره مشغول بافیر

 مثل حرف زدن با آدیم که سالها از او دور مانده ای و نیم

؟ از کدام حرف، از کدام جمله اما بعد وع کتز  دایز چطور رسی

 .ت کردندکم کم دستهایم به زبری نخ و نازگ میل ها عاد

 بافتم... حرف زدم، بافتم، حرف زدم ... نیمه شب سایه ای

ین افتاد  .روی شایل که قد کشیده بود تا انتهای تخت شت 

 رسبلند کردم. مهری بود. زل زده توی نگاهم، تکیه داد به

 دیوار بعد کم کم خم شد و شکست زانوهایش را توی بغل

ین یم بافز   ! گرفت و آهسته گفت: مثل شت 

ین شده بودم آن هم وقتر همه انتظار داشتندشب  یه شت 

 شبیه مهری باشم! لبخندی گنگ روی لبم جان گرفت و

 مهری گفت: اما اون وقتر یم بافت خوشحال بود یم

 . خندید
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 یی آن که بدانم چرا خندیدم و مهری گفت: اون واسه

؟ ز چرا یم بافز  اومدن آدمها یم بافت تو واسه رفیر

 بود وقتر در اتاق پیچید: واسه حرف صدایم دور و غریبه

 ... زدن

 حرف زدن خوبه کاش اون روزهایی که الل یم شدم با _

ین حرف یم زدم  .شت 

 الل یم شدی واقعا؟ _

ز فرجام الل نشدم، طول _ ز بار آره، ویل بعد از رفیر  اولی 

 هام الل نشدم، فقط نیم خواستم حرف بزنم. یم
ی

 افرسدگ

 م بمونه. خودخواه بودم،خواستم هرجر هست تو دل خود

ین هم حرف یم زد  .اگر من حرف یم زدم شاید شت 

ین که الل نشده بود _  !شت 

 الل بود قلبش رو الل کرد تا من نفهمم حرفز که روی _

 !لبهای قشنگشه فقط واسه دلخویسی منه

ین دچار عذابمون کرد! چرا باهامون این کارو _ ز شت 
 رفیر

 ون انتقام همه یی تفاویر کرد شاید با این کار خواست ازم

ه. هان؟  هامون رو بگت 

ین فقط باید _ ین انتقام جو نبود ... کینه توز نبود. شت   شت 

 حرف یم زد چرا زودتر نفهمیدم ... کاش یه روز یه کاموا

 یم گرفتم دستم یم بافتم و مثل امشب یم فهمیدم که

 !یم بافت چون نیاز داشت حرف بزنه

ین بود. دوباره رویاینبار سوز معده ام از د  رد غریتی شت 
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م مهری  کاموا خم شدم و سیع کردم جلوی تهوع ام را بگت 

 رسش را آهسته به دیوار زد. رس بلند کردم و او گفت: چه

د ز  .یی مقدار بودم که خواهرم به جای من با نخ ها حرف مت 

 ... لب زدم: نباید خودتو رسزنش کتز 

ین رو ندیدمیم ترسم از خودم، از این متز که سا _  لها شت 

 که جلو چشمم آب یم شه و به جاش پرسی جلو چشمم

 !بود که حتر نیم دونستم گذر زمان چه شکیل ازش ساخته

 یم ترسم از این متز که به جای بزرگ کردن تو روز به روز

 رویای مردی رو بزرگ کردم که حتر یک دقیقه از دردمو

 به صدا ندید. یم ترسم از این متز که هنوز ... لعنت

 محبوب، لعنت به بو... من فرجام رو فراموش یم کردم اگر

 صداش هنوز همونقدر آشنا نبود اگر هنوز بوی همون

 ... روزهای خویی که تو باغ یم دیدمش رو نیم داد

 ! تو دوستش داری _

 یم ترسم از متز که هنوز دوستش داره؛ یم ترسم دوباره _

ین پشت ز بار به شت   ... دیگه هیچ وقتکنم   برای هزارمی 

ت خوشبختیم نیست  فرجام نهایت آرزوهام نمیشه دیگه بر

 ... دیگه نیم تونه باشه

ین مگه _  من و فرجام به یه اندازه مقرصیم تو مرگ شت 

اری؟ ز  نه؟ از منم بت 

ارم، فقط از خودم، گناه هیچکدوم از شما به _ ز  از خودم بت 

 رو که اندازه ی من نیست. شما که خواهرش نبودین ، شما 
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 .از زیر چنگ و دندون اون زن و اسمال بقال نجات نداد

 توی خونه ی مردم وقت کلفتر که جور شما رو نکشیده

 بود. واسه شما که از عشقش نگذشت . وقتر زندگیش

 دوباره داشت روی روال یم افتاد که واسه خاطر شما همه

 چیو ول نکرد فرار کنه! واسه من کرد هر جر کرد، تو

 های تهران وقتر من هاج و واج بودم تو رو رسگردویز 

د و دستمو گرفت کشون کشون برد  محکم به سینه فرسی

 اینور اونور از ترس این که پولش تمام نشه واسه من غذا

 یم گرفت و خودش همیشه ست  بود ... بعدم که به نون و

 نوایی رسیدیم من همیشه افرسده بودم و اون همیشه شاد و

ه بمونم واسه عشقر کهخندون! من یم خواس ز  تم پاک و متز

منده نباشم و اون ... وای  شاید یه روز برگرده و تو روش رسی

 چطور ندیدمش وقتر که یم رسید خونه تند رژشو پاک یم

 کرد با نوک انگشتهاش یم زد رو گونه هاش تا اشکش

ز خودش یم رفت  نریزه و لباساشو پرت یم کرد تو ماشی 

ونزیر دوش، یک ساعت دوساعت .   .. وقتر یم زد بت 

 صورتش رسخ رسخ بودم و چشماش رسخ تر ... چطور

 هیچ وقت عادت نکرد... خواهرم
ی

 ندیدم که به این زندگ

 بود اما من خواهر نبودم ... من فقط خودمو دیده بودم. از

ارم محبوب یم ترسم از خودم یم ترسم که بازم ز  خودم بت 

ین پشت  . کنم  به شت 

 اشت هق هقش انگار از جایی دوررسش را روی زانوها گذ
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ز کردم وع به بافیر  یم آمد.رسبلند کردم و دوباره تند تند رسی

 و اینبار صدای شکسته اش در گوشم پیچید: هیچ وقت مثل

 من عاشق نشو ... اون شال لعنتر رو اونجوری بباف که

ین یم بافت نه مثل من که یه عمر موندم رس گلدوزی  شت 

 ز عزیزترین ادمهای زندگیمو رقمدستمال هایی که جداییم ا

 کنه عشق بهانه
ی

ین شال رو یم بافت که زندگ  یم زد. شت 

 ... بود

 نیم دانم برای چه شال یم بافتم باآن درد شدید در مچ

 دست و انگشتها، با سوزی که معده ی خایل ام داشت با

 رسدرد و پلک هایی متوریم که دیدم را تار یم کرد یم

ز   فکر نیم کردم نه شبیه مهری بودم کهبافتم و به هیچ چت 

 پیش رویم از دردهای همه ی عمرش به خود یم پیچید و

 انگار شیوه ی دیگری برای آزار خود یافته بود. نه شبیه

ز لبخندش عمیق تر یم شد یتز که با هر رج بافیر  . شت 

 انتخایی هم نداشتم در برزجز عجیب دست و پا یم زدم و

 ام مانده امخودم هم نیم دانستم در کد
ی

 ... ام سوی زندگ

 سپیده زده بود که مهری بلند شد. کیم به شایل که دم به

 دم بلندتر یم شد نگاه کرد و یی حرف رفت و نزدیک ظهر

 بود که من ماندم و نخ هایی که به انتها رسیده بودند. هنوز

ین  گریه یم کردم و اینبار به این بهانه که چرا کنار شت 

 را کور یم کرد که حاال اینطور رس باز نبودم وقتر شالها 

 ... نماند آخِر ماجرایی که آغاز کرده ام
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دم و ز شده بودند را به سینه فرسی  باز هم میلهایی که سنگی 

 گریه کردم اینبار ایک آمد در آستانه ی در ایستاد و با

 صدایی خشک و یی انعطاف گفت: خودکیسی کتز زنده یم

 مونه؟

 از رخویر عجیب شل شده بود ورسبلند کردم دست و پایم 

لشان کنم مشخصا به خواب نیاز داشتم  نیم توانستم کنتر

 اما در تمام هفته ی پیش هر وقت یم خواستم بخوابم

 وحشت تنها ماندن سهراب در جایی که شییم درمایز اش

 یم کردند چشمهایم را با وحشت باز یم کرد. هیچ تصوری

 ی شدن طوالیز از شییم درمایز نداشتم و حتر از بستر 

 مدت در بیمارستان و حاال حضور ایک با این جمله که مثل

 ام را بیشتر از پیش
ی

 پتک روی رسم فرود آمده بود خستیک

 ... کرد لب باز کردم و با صدایی کش دار گفتم: االن نه ایک

 خواهش یم کنم االن وقتش نیست ... برو برو یه روز دیگه

 یدی بهت گفته بودم تهشبیا رسزنشم کن ... بیا بهم بگو د

م ایک ... نیم  رو ... اما االن نگو هیچر نگو دارم یم مت 

م  .دونم از چه دردی اما دارم یم مت 

 ... بلند شو _

 االن دست از رسم بردار ایک تو رو خدا ! یم دونم من بد _

 بودم، بد کردم باهاتون ... مثل خدا محاکمه تون کردم یم

 ... بیدم تو رستوندونم رازهاتون پتک کردم کو 

 به سینه ام چنگ زدم و با فریاد گفتم: میدونم قلبم اینقدر
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 کوچیک بود که جا نداشت واسه حرفا و درداتون حتر 

 ... رازتونو فاش کردم مِن احمق

 برای لحظه ای اخیم ظریف میان ابروهایش نشست که در

 تضاد با اشیک بود که در چشمهایش جمع شده بود اما

 ...ت با همان جدیت گفت: بهت گفتم پاشوخودش را نباخ

ین رو کشتم من خواهرتون رو کشتم _  یم دونم من شت 

م ... م آخ ایک من یم مت   ویل االن نه ... االن دارم یم مت 

 و یه بار دیگه سهراب رو نیم بینم ...آخ

به ای مدام و یی وقفه به پشت رسم یم خورد موهای
 ضز

 نیم دونم چرا دوستش پشت رسم را کشیدم و زار زدم: من

 دارم، نمیدونم چرا اگر نباشه دنیا سیاهه، من نیم دونم

 عشق چیه ... من نیم دونم مرد چیه ... هیچر نداشتم تو

 زندگیم جز شما سه تا ... که شما رو هم ندیدم اما یم دونم

م ... آخ ...  ...یم مت 

 صدای جیغم مهری را هم به اتاق کشاند داشت با همان

 ان به طرفم یم آمد که ایک مچ دستش را گرفتنگاه نگر 

 به عقب کشید و گفت: مثل بچه ی آدم بلند شو تا اون روم

 ... باال نیومده

 ایک ... یه دایعز رو دلمه ... نیم دونم از یاوره ... از _

ینه، از مهریه، از توئه، از سهراب یا از آینده ایه که ازش  شت 

 ... ... ایک ختی ندارم ... یه دایعز رو دلمه ایک

 دو مشت پیایر به سینه ام کوبیدم توی چشمهای مهری که
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ش از اینجا  ...پر اشک بود نالیدم: بتی

 مهری تقال میکرد تا دستش رااز میان انگشتهای ایک در

 :بیاورد و او مقاوم تر از هر دوی ما پلک زد و دوباره گفت

 ... بهت یم گم پاشو ... به بچه ی آدم یکبار یم گن

 بیمارستانه حتر ازش ختی ندارم. شاید مرده باشه حتر  تو  _

م ، اینجوری رده رسبذارم و بمت   اینم نیم دونم که اگه مر

 نگام نکن ایک، این که دوستش دارم تقصت  من نیست

 بخدا، من همیشه چشمم دنبال مردا بوده، مردایی که دست

 یم اوردن مدرسه، مردایی که تو
ز اشون رو یم گرفیر  دختر

 ا خانواده اشون بازی یم کردن، مردایی که تو فیلماپارک ب

 یم دیدم، چشمم همیشه دنبال یه مرد واقیع بود که بیاد و

 ما چهار تا رو خوشبخت کنه حتر وقتر بچه بودم جای

 خالیشو حس کردم و هر شب دیدِن یه مرد از نزدیک رو

 تصور کردم. تا بچه بودم بابا رو، وقتر بزرگ شدم یه مردی

 خودم باشه اونوقت یه روز، مِن مردندیده، مِن یتیِم  که مال

 بابا ندیده سهراب رو دیدم. هر روز از نزدیک، فهمیدم مردا

 چطور عصبایز یم شن، چطور ناامید یم شن، چطور

 خوشحال و چطور عاشق یم شن ... عاشقش شدم مِن 

 محبت ندیده رو بخاطر این عشق رسزنش نکن اگه یم

 که دارم از وحشت مرگش تمام  خوای رسزنش کتز امروز 

 .... دردای مادرمو باال میارم نکن

 با دوقدم خودش را به تخت رساند مچ دستم را گرفت و داد
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 ...نگو بچه بلند شو زد : اینقدر واسه من چرت

 خودم را روی پاهایش انداختم پاهایش را در آغوش گرفتم

 ورسم را به زانوهایش چسباندم و گفتم: ولم کن ایک تو ر 

 !خدا

 بازویم را محکم گرفت مهری گفت: ایک داری چیکار

 ...میکتز ؟ اذیتش نکن

ه ؟ _  یم خوای بذارمش اینجا تا بمت 

د یم دانستم ز را به ایک ستر  مهری رستکان داد و همه چت 

 اعتمادش به ایک حد ندارد. تن سستم دنبال ایک تا جلوی

 . در اتاق کشیده شد و بعد از ان دیگر مقاومت نکردم

آب را باز کردم و در  به طرف رسویس بهداشتر کشاندم شت 

 حایل که از توی آینه با تاسف به صورتم نگاه یم کرد

 ... گفت: خییل کوتایه کردم ویل االنم دیر نیست

 مشتش را پر آب کرد و به صورتم پاشید از شوک ناگهایز 

 رسدِی آب، برای لحظه ای با دهان باز به تصویر خودم توی

ه شدم که اصال شبیه خودم نبود . استخوان هایآینه خ  ت 

ون زده بودند و رنگ زرد صورتم  گونه ام به شکل بدی بت 

 مرا شبیه مردیم یم کرد که از بیماری واگت  سختر نجات

 .پیدا کرده اند. لبهایم سفید و چشمهایم به گود افتاده بود

ایک مشت دوم را محکم تر به صورتم پاشید و گفت: خودتو 

 عجم

 ... کن
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 چند برگ دستمال کاغذی برداشت روی صورتم کشید و با

 همان وضیع که تا رسویس بهداشتر آورده بودم به اتاق

 

 برد. لباس ساده ای از کمد برداشت روی تخت انداخت و

 ... گفت: بپوش تا بیام

 ...نالیدم: ایک

 ...با چشمهایی پر خشم غرید: بپوش

 توانستم به دلیل یی جان لباسها را پوشیدم حتر نیم

ین  کارهای ایک فکر کنم. به یاد روزهایی افتادم که شت 

 افرسده بود و یم خواست او را در شهر بگرداند تا غمهایش

 را فراموش کند. اگر این کار را با من یم کرد حتما خودم را

ون ... نه من آنقدری تحمل ز پرت یم کردم بت   از ماشی 

 وسیقر شلویعز گوشنداشتم که کنار ایک بنشینم به م

 . بدهم و توی خیابان ها بگردم

 لباسم را پوشیده بودم که آمد رستاپایش سیاه بود و رورسی

 . اش را برخالف همیشه جلو کشیده بود

ز نشستم همانطور  با اشاره اش راه افتادم کنارش توی ماشی 

 که حرکت یم کرد گفت: احتمال زنده بودنش یک درصده

... 

 یشه کوبیدم و دوباره به هق هق افتادم ورسم را تقریبا به ش

 او ادامه داد: واحتمال این که بعد از زنده موندن بازم تو رو

 .بخواد از اینم کمتر 
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 میان همان زار زدن ها با کورسوی امیدی که در دلم تابیده

داری؟  بود گفتم: کجا یم ریم ایک؟ ازش ختی

 بچه از کجا ختی داشته باشم؟ اصال به من چه که پیگت   _

 ...ی مردم باشم؟ بچه ی خودم داره جلو چشمم پرپر میشه

 اگر از سهراب یی ختی نبودم آن لحظه ای که دوباره بچه ی

 ام باشد اما
ی

ین لحظه ی زندگ  ایک بودم یم توانست بهتر

ی از سهراب یم توانست نجاتم بدهد  در آن دقایق فقط ختی

 شتیمدر سکویر کالفه کننده شلویعز شهر را پشت رس گذا.

 وکم کم به خیابان های آشنایی رسیدیم که ذهنم قدرت

 نداشت فکر کند چه ربظ به من و سهراب دارند خسته به

 سوی ایک برگشتم و گفتم: چرا اینجا؟

 روبه روی همان در پارک
ی

ز را تو کوچه ی همیشیک  ماشی 

 که هر وقت یم خواست حرفز بزند
ی

 کرد . همان در بزرگ

ه به ان از گذشته و حال یم مرا روبه روی آن یم برد   و خت 

 ... گفت از حرست ها و دردهایش

ون دادم برگشتم که بگویم وقت  نفس های خسته ام را بت 

 حرف زدن نیست ایک یه کاری کن برام ... با چشمهای

 خیسش مواجه شدم وقتر رورسی اش را توی آینه مرتب

 .یم کرد . در همان حال گفت: پیاده شو

 . کجا یم ریم _

دن خودت به دست من بد نمیبیتز  _  ...از ستر

 .پیاده شدم و کنار او به سوی آن در بزرگ قدم برداشتم
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د و گفت: سیع کن اروم  انگشتهایم را توی دستش فرسی

 بایسی خب؟

د و با اضطراب لبهایش  دستش را بلند کرد روی زنگ فرسی

 ...را تو کشید

 نودوهشت

؟یی قرار گفتم: چیکار یم کتز ایک؟ چرا زنگ   یم زیز

 اینجا کجاست؟

 از آیفون و همزمان با او صدایی از حیاط گفتند
 :صدای زیز

 کیه؟

 ایک دوباره با وسواس به جلوی رورسی اش دست کشید و

 .گفت: لطفا باز کنید

 هنوز رو به آیفون ایستاده بود که در باز شد و من مبهوت

 نگاهم را دوختم به زیز که رد اشک هنوز توی صورتش

 و دستکش و بیلچه ی توی دستش نشان یم داد پیدا بود 

 مشغول باغبایز بود. ایک به سوی او برگشت و با لبخندی

 پررنگ گفت: سالم خوبید شما؟ ببخشید یی وقت مزاحم

 . شدم

 صدایی از داخل خانه گفت: کیه مامان؟

اهن زرد با  از باالی شانه ی زن، سیما را دیدم که در پت 

 ه بود متفاوت تر از آیز بودکهموهای بلندی که باز گذاشت

 توی دفتر دیده بودم . مادرش هنوز فرصت نکرده بود

سد که او به ما رسید. ایک به موقع گفت  :سوالهایش را بتر
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 اجازه یم دید بیاییم داخل حرف بزنیم؟

 و سیما با سالیم مخترص رو به من گفت: اینجا چیکار یم

؟ جر شده ؟ خدای نکرده حالت بد  ه؟کتز فریدویز

 او از من بهت زده تر بود. خانم مجد دست کشید ته مانده

 اشکهای روی صوتش را پاک کرد و با ابروهایی که برای به

 یاد اوردن من به هم نزدیک شده بودند گفت: این خانم رو

 یم شناسم سیما؟

 ایک گفت: اگر اجازه بدید بیاییم توی خونه توضیح بدیم

ز رو  .همه چت 

 .سیما گفت: بفرمائید

 و مادرش از جلوی در کنار رفت ایک دستم را طوری یم

ی  کشید که کامال پیدا بود اراده ای ندارم، بیشتر شبیه دختر

ز   بودم که اشتبایه از او رسزده و حاال اورده اندش پای مت 

 . محاکمه

 خانم مجد یی قرار بود و سیما کنجکاو، باالخره در جواب

 ا وسط حیاطسوالهای مادرش به جای ایک که خونرسد ت

 بزرگ خانه شان یم رفت گفت: فریدونیه مامان، روز افتتاح

بت اورد همون منیسی   کلینیک دیده بودیش برات رسی

 سهراب که گفتم خییل کاریه... ویل، جر شده فریدویز چرا

 به این روز افتادی؟

ز   خانم مجد آهسته به گونه اش کوبید و گفت: چه از بی 

 ! رفتر دختر 
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 به صورت ایک دوخت. ایک انگار منتظرو نگاه پرسانش را 

 غلیان احساسات آنها بود که آنطور در سکوت کار خودش را

پیشه ای ماهر زیر سایه ی ییک از درخت  یم کرد. مثل هتز

 ها ایستاد سیما گفت: یم رفتیم تو خونه؟

 ... و او کوتاه گفت: خوبه اینجا

 یمرو به خانم مجد ادامه داد: تعریف شما رو زیاد شنیدم 

 .دونم حق رو ناحق نیم کنید

ی  با چشمهایی گرد به او نگاه کردم و او ادامه داد: این دختر

 که االن به اسم منیسی پرستون یم شناسیدش اول از همه

 دختر منه! دختر من و خواهرم که با خون و دل بزرگش

 ... یتیم کردیم 

 کلمه ی یتیم دوباره به گریه ام انداخت .دوباره پاهایم از

 ن افتاد و کم مانده بود روی دستهایش بیافتم که مراجا

 محکم گرفت و گفت: بهتر از من یم دونید که حق بچه

 !یتیم خوردن نداره

 از کدوم حق حرف یم زنن سیما؟ ای وای ... نکنه حرفز  _

 ...حدیتی پشت رس بچه م باشه

؟  سیما محکم تر از دقایقر پیش گفت: جریان چیه فریدویز

 ع شد؟ حقوق طلب داری؟ نگو که واسه چندحقر از تو ضای

 ...ماه حقوق عقب افتاده به این روز انداختر خودتو

 و مادرش میان حرف او آمد: من تمام و کمال یم دم

م ... بیشتر از حقوفر که توافق کردی یم دم عزیزم  .دختر
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 این کارو با خودت نکن ... این مال دنیا یی ارزشه وهللا... من

م کلش رو ب محاضز  ...دم بچه مو پس بگت 

 دیگر ایک هم نتوانست نگهم دارد روی زانوهایم افتادم و

 صدای آخ هر سه نفرشان دور رسم پیچید. خم شدم رسم را

 به زانوهایم چسباندم و همانطور که فکر میکردم ایک چه

ز من به کلینیک  ربظ به ان خانه دارد و چطور قبل از رفیر

 دم بازی اش را تمام کند ومرا جلوی خانه یم اورد دعا کر 

 .زودتر از خانه برویم

 سیما آمد دستهایم را گرفت و گفت: فریدویز جان بلند شو

 ... عزیزم بلند شو حرف بزنیم

ز سهراب آنسوی باغچه و از  رسبلند کردم و با دیدن ماشی 

 .پشت شاخه های آویزان درخت ها زار زدم

 .ایک گفت: محبوبه آروم باش بتونیم حرف بزنیم

 خودم را تا لبه ی باغچه کشیدم نشستم زانوهایم را توی

 بغل گرفتم و سیما کیس را صدا زد تا برایم آب بیاورد. ایک

م رو سیما وع کرد: دختر  با آیه عمیق حرفش را اینطور رسی

 خانم دیدن یه دختر سالم و رسحال بود که فرستادمش

 .کلینیک پرس شما! شاد بود، یم خندید، نیاز مایل نداشت

 صبح بلند یم شد یم رفت رساغ ورزشش با دوستاش

 !خوش بود تفری    ح یم کرد این شکیل نبود دیدینش شما

 خودشو تو اتاق حبس نیم کرد همه جر خوب بود تا وقتر 

 !که همه چیو ول کرد و رفت دنبال کار پرس شما
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 ایک سکوت کرد و خانم مجد با صدایی وارفته گفت: همه

 .حق و حقوقش رو یم دم

 پرسید: واقعا؟ ایک

 سهراب من اهل حق خوری نیست حتما وقت نکرد _

 . وگرنه به حساب و کتابش یم رسید

 .حق دختر من مایل نیست _

 .رسم را باال گرفتم و چشمهای گرد شده ی دو زن را دیدم

 سیما قبل از مادرش به خود آمد و گفت: منظورتون چیه

 خانم؟

د نیم دانستم ایک یم خواهد من و آنها را   به کجا بتی

 ..درمانده نالیدم: بریم ایک

 و او همانطور محکم رسجای خود ماند و گفت:خییل وقته

 که دیگه محبوبه فقط منیسی سهراب نیست با هم قول و

. محبوبه از بیماری سهراب ختی داشت و با ز
 قراری گذاشیر

 این حال ما دل به دلش دادیم چون سهراب رو شناختیم و

 قرار بود تا آخر این راه رو با هم برن فهمیدم مرد درستیه . 

.. 

 خانم مجد برای لحظه ای تعادلش را از دست داد سیما که

ی نداشت زیر بازویش را گرفت و  خودش هم حال بهتر

؟ االن تو این موقعیت؟ سهراب  گفت: این حرفا یعتز جر

 ... نامزد داره محبوبه! اینو که یم دویز 

 ه سوی سیما برگشت وخانم مجد از این حرف برافروخته ب
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 نامزد؟ نداره... هیچکس رو
ی

 گفت: به اون یی وفا یم گ

 ... نداره بچه ی من

 سیما نگاهش را توی چشمهایم ثابت کرد و گفت: تا بوده

، پاشو خودتو جمع  این عشقای منیسی و رئیس بوده فریدویز

 کن سهراب اون آدیم که دیدی نیست دیگه ... تمام شد

 ... هر جر بود

 م مجد در حایل که کنارم یم نشست گفت: اینقدر یی و خان

 ... رحم نباش سیما... سهراب من تمام نشد ... دورش بگردم

و _ وع نکن. حال این دختر  مامان خواهش یم کنم باز رسی

ز   ...ببی 

تو  رو به ایک ادامه داد : از شما بعیده خانم ... دست دختر

 گرفتر اوردی اینجا که جر ؟

 ه، ویل ناچارم به خدا ناچار... این اونیم دونم ازم بعید _

یه که توی کلینیک برادرت دیدی؟ نیست به خدا! توی  دختر

ز رفت. نه غذا خورد، نه حرف زد، نه حتر   این مدت از بی 

 ...گریه کرد تا امروز که دیگه دلش ترکید

ک زیر  دست پت  خانم مجد روی زانویم نشست حیس مشتر

 ون آمده و لک های قهوهپوستم به جریان افتاد. رگهای بت  

 .ای روی دستش همایز بود که همیشه دوست داشتم

 

... هیچر دیگه ز  گفتم: به قدر یه عیادت فقط همی 

 . نیم خوام
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 و او درمانده رس بلند کرد به سیما گفت: این دختر عاشق

 !سهراب منه

 ...وای مامان وای، یه کم فکر کن به حرفز که یم زیز  _

ت  و ما داغونیم طاقت ماجرای جدیدخانم بردار بتی دختر

 . نداریم

 وقتر یم برمش که مثل روز اول بهم تحویل بدید نه _

 .اینجوری

ه توی چشمهای خانم مجد با یی قراری گفت: این  و خت 

 !بچه یتیمه خانم مبادا آه بکشه ... مبادا

 :سیما کالفه توی موهایش چنگ کشید وخانم مجد گفت

 گفت باید واسه شییمحسام گفت روحیه ش خوب نیست  

ی امیدوار باشه ز  به یه چت 
 ... درمایز

 یم خوای از دختر مردم مایه بذاری واسه خوب شدن _

 پرست مامان؟ خانم شما دیگه چرا؟ مادر من هرکاری یم

 کنه واسه بچه ش شما چرا آخه؟

 بود که جوایی برایش
 ایک شانه باال انداخت این تنها حرفز

 ... لند شد وگفت: خودم یم برمتپیدا نیم کرد. خانم مجد ب

 به فرزی زیز جوان به سوی ساختمان رفت و صدای سیما

 ...پشت رسش جا ماند: مامان جان خواهش یم کنم

یمش پیش سهراب _  . بیا سیما ... بیا آماده بشیم بتی

 سیما هوفز کشید دستهایش را به دو طرف ران هایش

 .کوبید و دنبال مادرش داخل رفت
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ز انها را نگاه یم کرد گفت: آدما وقتر   ایک همانطور   که رفیر

 بهت نیاز دارن چه روشنفکر یم شن... چه خوب و

 ...مهربونن

 توخونه ی سهراب رو از کجا بلد بودی ایک؟ از کجا یم _

 شنایس شون؟

 ایناش مهم نیست. مهم اینه که تو اومدی دست مادر _

دت پیش پرسش ... یم دونم که  سهراب رو بوسیدی که بتی

 اگر زنده بمونه و بخواید با هم باشید این خواهر شوهر و

ز و هر روز تو  مادرشوهر این روز رو فراموش نیم کیز

 ... چشمت یم ذارن اونوقت پشیمون یم یسی 

 ...پشیمون نیم شم ایک _

 ویل من ... نیم دونم تا کجا یم خوام برم ... نیم دونم _

مت که  م و کجا بتی  اینطور جلودفعه بعد باید دستتو بگت 

 چشمم آب نیسی ..باید به گ رو بندازم و به گ التماس

ز چند نفر دیگه رو تحمل کنم  .کنم ... نگاه سنگی 

 .ببینمش آروم یم شم _

 آره از اون آروما! مثل مامانت... آخ مهری ... عهد کردم _

 ... نذارم مثل مهری بیسی 

 !دوستت دارم ایک _

ی بود کاشیک قد سهراب دوست داشتر کاشیک _ ز  یه چت 

 .که باعث یم شد ازاین عشق لعنتر دست بکیسی 

 فقط من یم دانستم جوری به این عشق دخیل بسته ام که
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ی باعث دلرسد شدنم بشود . سیما و خانم ز  محال است چت 

 مجد آمدند هر دو با چادر سیاه ... صورتشان را کیپ گرفته

 بودند سیما با ریموت درهای خانه را باز کرد و برای

ز ماشینش باغچه ای که کنارش بودیم را دور زدبر   . داشیر

 خانم مجد با لبخندی پر امید نزدیکم ایستاد و گفت: اسمت

م  !رو یادم رفت دختر

 !محبوبه _

ز رفته محبوبه جانم! اون پرس _  سهراب من خییل از بی 

 ...سابق نیست

 ... لبخندی روی لب آوردم و گفتم: یم دونم

 ...تش نداشته بایسی شاید ببیتز و دیگه دوس _

 مگه شما بعد از بیماریش ازش دل بردی؟ _

 ایک غرید: این چه مقایسه ی بیجاییه محبوبه؟

 خانم مجد اما با لبخند گفت: اگر زیز مردی رو طوری

 بخواد که مادرش یم خواد اون مرد دیگه جر یم خواد از

 این دنیا! چندسالته ؟

 ...بیست _

 ... خانم با ارفاق نوزدهایک با شیطنت گفت: دروغ یم گه 

 و خانم مجد باز هم خندید

ز اومدیم  سیما اشاره کردسوار شویم ایک گفت: با ماشی 

 .پشت رس شما میایم

ز نشستیم و منتظر ون رفتیم توی ماشی   با عجله از خانه بت 
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 ماندیم سیما جلو افتاد ایک وقتر دنبال او حرکت یم کرد

ون کشی  د روی پایمدر داشبورت را باز کرد کییک بت 

 .انداخت و گفت: بخور مثل زامتی ها نبایسی 

م من، ایک فکر میکتز سهراب خییل حالش بد باشه؟ _  ست 

 من هیچ فکری نیم کنم االن ... تو هم فکر نکن فقط _

 داشته باش یهو یه آدم با کله ی یی موببیتز و بهت
ی

 آمادگ

 !بگن این سهرابه

 یعتز به این زودی ؟ _

 و گفت: از نزدیک ندیدم راستش، ویل یم شانه باال انداخت

وع یم  دونم که گایه حتر توی چند روز ریزش موها رسی

 !شه

وع کرده بود فقط به _  من فکرمیکنم سهراب از قبل رسی

 .من نیم گفت که نگران نشم

 از قبل یعتز گ؟ _

 قبل از سفر شمال ... موهاش مدام ریزش داشت نه _

 ... ریزش معمویل

 عادیشو یم بعید هم نیست؛ _
ی

 آخه گایه آدم داره زندگ

 . کنه و کنارش شییم درمایز هم یم کنه

 !فرامرز خییل یی رحمه _

 چطور یی رحمه؟ _
ز  وقتر هنوز بهش هیچر نگفتی 

 ... یه روی خوش نشون ندادن آخه _

 خب اینجور ادما یه ستر دارن در مقابل گذشته شون _
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 مرز همدلشون نیم خواد درموردش حرف بزنن شاید فرا

 . نیم خواد

ه _  من ازش یم ترسم ... مهربونه ها ویل مثل یه بزرگتر

ه  ...که آدم باید ازش حساب بتی

 تو که دل مادره رو بردی برنامه های بعدی رو بذار واسه _

 .داداشش

م از زندگیش برم واسه _  اگر سهراب خوب بشه حتر حاضز

 .همیشه

 دیوونه ای ؟ _

 نه ویل فکرمیکنم حق با تو  _
ی

 ئه ما شانیس واسه زندگ

 ... عادی نداریم... فرجام اومده بود دنبال مامان

 ...یم دونم _

 . مامان نخواستش _

 .یم خوادش _

ین  یم ترسه که پشت _  .کنه به شت 

 اون دوتا همیشه فوبیای گناهکاری دارن . و دلشون یم _

 .خواد مسئول همه بدبختیای عالم باشن

 بول کنه؟فکرمیکتز باید فرجام رو ق _

 مهریه _
ی

 نیم دونم من که ازش بدم اومده ... ویل زندگ

 نباید نشون بدم که از فرجام بدم میاد یم فهیم؟ سخته

ین تلف نشه باید  ویل خب اگر بخوام مهری هم مثل شت 

 .این کارو بکنم
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ز  _  .تو خییل بهتر از اویز هستر که آدما فکر میکیز

 منظورت از آدما خودت که نیست؟ _

 ی زدم رسم را به سوی شانه اش بردم و گفتم: تولبخند

 ... فرشته ای ایک

 .فرشته ای که رانده شد _

 ... هیچ وقت نگفتر چرا؟ دیگه از پرسیدنش خسته شدم _

 ویل من از نگفتنش خسته نشدم. هنوز سینه ام به اندازه _

ز اون رازها جا داره  .ی نگه داشیر

؟ _  !شایدم منو قد رازهات نیم دویز

 . خوام بیشتر از این خون به دلت کنمنیم _

 با خنده ای که آن مدت کمتر روی لبش دیده بودم ادامه

 من واسه تو بابا درنمیاد ولم کن
ی

 .داد: از زندگ

 سیما راهنما زد و پیچید دنبالش رفتیم و ایک گفت: این

ز   .سیما یه روز زهرش رو به تو یم ریزه حاال ببی 

 !د سهراب استخدامم کنهنه اینجوری نیست اون باعث ش _

 ...ای تف به گور باعث و بایز  _

ز گوشه ی چشمم نگاه  باز خندید رسبلند کردم و به چی 

 .کردم که مدتها بود ندیده بودم

********* 

 کلینیک خصوض بود. از رسمای زیادش تن ضعیفم به لرز

 افتاد. سیما را اغلب یم شناختند. رساغ حسام را که گرفت،

 . یم منتظر بمانیمگفتند: باید ک
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در سالتز که جز ما فقط چند نفر در آن بودند نشستیم. 

 فضا

ز بود و در شیشه ای روبه رویم آنقدر مات بود که با  سنگی 

 .همه تالیسی که یم کردم نیم توانستم آنسویش را ببینم

 یی قرار چند بار بلند شدم تا جلوی در رفتم و برگشتم ایک

 ...گفت: اینقدر تابلو نباش دیگه

 .رسدمه ایک ... چرا نمیاد حسام _

 .میاد تحمل کن _

 بار آخر که تا جلوی در شیشه ای رفتم و برگشتم خانم مجد

 که سمت دیگرم نشسته بود دستش را روی دستم گذاشت؛

 برگشتم نگاهش کردم و او گفت: مهر تو به دلم نشسته

 !دختر 

ی بود که یم توانست بگوید تا برای ز ین چت 
 این قشنگتر

 حظایر آن دلهره را فراموش کنم سیما نگایه دلخور به اول

 انداخت و او یی توجه گفت: سهراب رو دیگه از من نه ، باید

؟ ی، یم تویز  از خدا بگت 

 بود آهسته گفتم:سیع یم
ی

 ته چشمهایش امیدواری گنیک

 . کنم

ی بهتر از تو براش نیم خواستم _  ...اگر با من بود، دختر

ز آورد   و گفت: این وقتاست که آدم خودشوصدایش را پایی 

م که خواست خدا، موندن پرس من نباشه  نشون یم ده ، گت 

 ...من که راضز ام به رضای خدا ...
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 دست کشید اشکهایش را از زیر گونه برداشت و گفت: اما

منده ی وجدان  معرفت خوبه... وفاداری خوبه آدم رسی

 خودش

 . نیم شه

 با نفیس عمیق داخل بغض امانش نداد. بافر حرفهایش را 

ه به نقطه ای سکوت کرد. رسگرداندم و لبخند  گلو برد وخت 

 محو روی لبهای ایک را دیدم. خوشحال میشدم از این که

 یم دیدم هر چند کم اما فکر میکند به زنده ماندن سهراب

 ...و پایان این ماجراها

 حسام با همان ظاهر راحت آمد. رستاپایش سفید بود با

ها وجود روپوش  سفیدی که به تن داشت بیشتر شبیه دکتر

 بود. به ما که رسید عینکش را برداشت و با خنده ای که

 ... صورتش را پر کرده بود گفت: ببینید گ اینجاست

 .محبوبه خانم زودتر از اینا منتطر بودم

؟ ی نگفتر ز  خانم مجد گفت: تو یم دونستر و چت 

م  .خانم دستهایش را باال برد و گفت: من یی تقصت 

ش _  من امروز نوبتم رو یم دم به محبوبه جانم... بتی

 !سهراب رو ببینه

 مشتاقانه استقبال یم کنم. دو روزه فحشم نداده کلینیک _

 واسم جهنمه خانم؛ االن انگار دارم یم رم دم پر گلوله با

 .این کاری که شما برام جور کردی

 خانم مجد خندید وگفت: خوبه مگه نه؟
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 . شهاالن خوب یم _

 به من اشاره کرد و خنده ی معنا داری کرد. یی طاقت این

 پا و آن پا کردم و گفتم: کجاست؟

 .حسام مایل به در ایستاد و گفت: بفرمائید

 به ایک نگاه کردم اشاره کرد بروم ... دنبال حسام راه افتادم

 :قدمهایش را کوتاه تر برداشت تا من هم برسم و بعد گفت

ی از حالش بهت   ز ؟چت  ز  گفیر

 !نه زیاد _

 فکرمیکتز دیدنش کار درستیه؟ _

 !نیم دونم ویل باید ببینمش حتما _

 .خییل تاکید کرد اگر زنگ زدی بگم اطالع ندارم _

 .شماره ی شما رو پیدا نکردم _

 ...و رفتر در خونه شون؟ رساغ مامانش! دست مریزاد بابا _

 .خییل دل داری خوشم اومد

 م: اگر نخواد منو ببینه شما یمبه لحنش لبخندی زدم و گفت

 تونید باهاش حرف بزنید؟

 نه ، منو دوزارم قبول نداره ... مجبوریم بذاریمش تو عمل _

 ... انجام شده

 وارد راهرویی شدیم که انتهایش سه اتاق بود. حسام

یل  قدمهایش را کندتر برداشت و گفت: محیطش باید استر

، زیاد بهش  نزدیک نیم باشه، شما هم باید گان بپویسی

، گریه نیم کتز حرفای احسایس هم نیم زیز اگر  یسی
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 دیدی داره عصتی یم شه هرجر گفت گوش یم کتز حتر 

ون خب؟ ون رسی    ع بیا بت   اگر گفت برو بت 

بان قلبم شدت گرفت تا چند  با شنیدن توصیه هایش ضز

 دقیقه پیش حتر فکر نیم کردم دیدن سهراب برایم تا این

 . داندازه دلهره آور باش

 وارد ییک از اتاق ها شدم با کمک پرستار خانیم گان

 پوشیدم ماسک زدم و کاور کفش ها را به پا کردم و با ظاهر

 . جدید صدها برابر بیشتر ازقبل دچار دلهره شدم

به ی کوتاه به در زد و بالفاصله در را باز  حسام چند ضز

 کرد. همه ی دیدم را گرفته بود و حتر با روی پنجه

 ن هم نیم توانستم داخل اتاق را ببینم باالخرهایستاد

 همانطور که با صدای بلند سالم یم گفت داخل رفت و راه

 را برایم باز کرد . آیز که روی تخت یم دیدم سهراب من

نبود ... همه حق داشتند، حاال خودم هم ترسیده بودم از 

 این

 که دیگر نخواهمش هر ان منتظر بودم حادثه ای در قلبم

ز سهراب و این بیم،رخ ب  دهد که منجر شود به نخواسیر

 همه تنم را دچار ارتعاش کرده بود. تپش های کوبنده ی

 .قلبم در گلو و شقیقه هایم هم نبض گرفت و یم ترسیدم

 .جز ترس اسیم نیم توانستم برای این حال بد بگذارم

 ترس این که آن عشق بزرگ به قد بلند، شانه های پهن

 موهای پر پشت مردی که حاال اثری چشمهای پر فروغ و 
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 از او در این اتاق نبود بند باشد و در غیاب او جلوی

 چشمهای این مرد تازه که ناامید به دیوار خایل روبه رویم

ز ترسیده بودم  چشم دوخته بود فرو بریزد ... از اشک ریخیر

 از حرف زدن و از هر حس دیگری جز تداوِم عشق ترسیده

 . بودم

 ه کردم لبخندی کم جان و یی معنا کنج لبشبه حسام نگا

 بود وقتر یم گفت: خب رفیق نتیجه شکایت به کمیته

 پزشیک جر شد؟

 باز هم نگاه نیم کرد حسام گفت: یه نظر نگاه کن بخدا بد

 ...نیم شه برات

 :و او با صدایی گرفته که صد فرسخ از حال ما دور بود گفت

 یه دکتر  نیم خوام ببینمت حسام یم فهیم؟ سیع کن

 ... دیگه بفرستر واسه من

 اوردم از امروز دیگه من نیستم ... خانم تا من یم رم _

 ...عالئم حیایر ایشون رو چک کنید

 همانطور که به سوی در یم رفت چشمیک به من زد و

 خندید. صدای بسته شدن در که در اتاق پیچید سهراب

 های رسگرداند و من همزمان گفتم: سالم. لرز آشکار شانه

 الغرش را دیدم و ابروهایی که از آنها تنها دو خط یی رنگ

 مانده به هم نزدیک شدند. موهای رسش را یم شد شمرد

ی بودند و نرم و نازک ... ماسک کمک یم کرد  که خاکستر

 لرز لبهایم را پنهان کنم اما او را میدیدم که با همه ی اجزا
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 ید لبخندصورتش یم لرزید. لبخندی زدم و چه خوب که ند

 ...خشک و خایل ام را ... دوباره لب زدم: سالم

 و ابروهایش به هم نزدیک تر شد. با همان صدای خش دار

د گفت: اینجا چه  باال بتی
 که نیم توانست به حد کافز

 !غلظ یم کتز 

 ام بود
ی

 خندیدم این بیهوده ترین خنده ی همه ی زندگ

ز نزدیک رفتم و گفتم: عالئم حیایر رو چطور چک   یم کیز

؟  دکتر

بچه ای مثل تو رو _ ون اصال حوصله اداهای دختر  برو بت 

 ندارم به اون حسام هم بگو دیگه چشمم بهش نخوره هیچ

 ...وقت

 ...منو حسام نیاورد .. من با مامانت اومدم _

 گند زدی به زندگیم با این کارت. گ گفت بری رساغ _

 خانواه من؟ تو نیم دونستر من نامزد دارم؟

 !مانت ترنم رو به نامزدی قبول نداره دکتر ما _

ون د و گفت: بت   .با حرص لبهایش را روی هم فرسی

 خییل یی انصاف و یی معرفتر سهراب... جونم به لب _

 رسید برات و همه سهمم از تو یه نامه بود؟ که شاهکار

 ... کردی با نوشتنش

 االن فقط یم خوام نبایسی یم فهیم؟ از دیدنت حالم بد _

 ... اون دکتر بیشعور بهت نگفت نباید حالمو خرابمیشه 

؟  کتز
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 !گفت _

ون _  .پس بت 

 یاد ان روزها افتادم که اخراجم یم کرد و دیگر اشک

ز ترس نداشت گذاشتم اشکهایم بریزد ماسکم را  ریخیر

ز کشیدم تا لرز و درد روی لبهایم را ببیند. حتما او هم  پایی 

ی را دید که ایک،  ز  مهری وسیماتوی صورتم همان چت 

 دیده بودند که آنطور جا خورد و به عقب تکیه داد رسکج

 کردم چشم دوختم توی چشمهاش و گفتم: دیگه هیچ وقت

 ... کیس که بهت نیاز داره رو اخراج نکن

 پره های بیتز اش لرزید پلک های یی مژه اش به رنگ

 خون بود همانطور که نگاهش یم کردم دوقدم به عقب

 رایستادم، دستم را به عقب بردم،برداشتم، نزدیک د

ه را لمس کردم، هنوز نگاهش یم کردم هنوز منتظر  دستگت 

 بودم حرفز بزند که یک دقیقه بیشتر بمانم لبهایش تکان

ه اش پر اشک بود و گونه هاش به رسعت  خورد نگاه خت 

 خیس شد ... قطره های اشک روی صورت یی رنگش

 هنوز داشتم به عقب جریان گرفتند وقتر در باز شده بود و 

 قدمهای کوتاه و کم جان بریم داشتم ... باالخره گفت: برو

 ...دنبال زندگیت محبوب

 صدای پردردش به عمق جانم رسید رستکان دادم ... نیم

 دانم چرا شاید تائیدش یم کردم. یم خواستم بروم دنبال

ون رفتم و ناگزیر در را رها کردم و  ام ... از اتاق بت 
ی

 زندگ
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 نجا ماندم. آخرین تصویرش را از الی دری که با شتابهما

ونت  بسته یم شد دیدم از صدای حسام به خود لرزیدم : بت 

 کرد؟

 ... عادت دارم _

 ...اینبار ویل کار خویی کرد _

 شییم درمایز چیکار میکنه براش؟ جز این که اینطور _

 !روحیه ش رو داغون کرده

 ن به بافت هایشییم درمایز و پرتو درمایز همزما _

ز یم برن و خب به ز و اونا رو از بی 
 رسطایز حمله یم کیز

 همون اندازه هم روی سلول های رسی    ع التکثت  اثر یم ذارن

 مثل فولیکول های مو ... اما مشکل سهراب االن ریزش

 موهاش نیست. سهراب مرگ های زیادی رو بر اثر رسطان

ز امیدواری رو بیشتر خو   دفریتی یمدیده و شاید برای همی 

 دونه، االن تو مرحله ی حساسیه و متاسفانه هیچ جوره

 همکاری نیم کنه ... به مادرش نگفتم ویل فکر کنم به تو

 بتونم بگم اصال امیدوار نباش ... راست گفته برو دنبال

 ...زندگیت

 . رسم را باال گرفتم و گفتم: یم رم

 از تنملبخندش ناباور بود. کیم بعد رستکان داد. لباسها را 

 در آوردم و در سکوت دنبالش حرکت کردم با شانه هایی 

 افتاده مقابل بقیه ایستادم ایک زودتر از بقیه پرسید جر شد؟

ونم کرد... مثل همه وقتایی که اخراجم یم کرد _  ...بت 
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 ...گفت برو گمشو... برو دنبال زندگیت

ز بلندی توی ریه فرستادم خانم مجد روی  نفسم را با هی 

د و در همان حال کهصندیل   نشست زانوهایش را فرسی

 رسش را توی یقه فرو برده بود به هق هق افتاد. سیما

 گفت: درست گفته ... باید بری دنبال زندگیت، یه دیدار

 ... خواستر که حاصل شد برو

 چشمهای او هم پر اشک بود توی چشمهایش گفتم: برم

 دنبال زندگیم؟

ز  حرکت لبهایش یم گفت برو. اما زیر   آن بغض سنگی 

 صدایی نداشت. ایک دستش را روی شانه ام گذاشت و من

 ... گفتم: باشه یم رم دنبال زندگیم

ون کشیدم و او  شانه ام را از زیر انگشتهای محکم ایک بت 

 !داد زد: کجا محبوب

 ... دنبال زندگیم _

 ...صتی کن دختر دیوونه بازی در نیار _

 اگر تو هشت ماه خدانیا ایک نیا! من اگر محبوبه ام  _

 اینقدر سنگ انداخته جلو پام تا آدم بشم تا بزرگ بشم تا زن

م م ... یا یم مت   ... بشم. زندگیمو از خدا یم گت 

ز های توی صورتش  خانم مجد رس بلند کرد. یم دیدم چی 

 عمیق تر شده اند یم دیدم اشک هایش کم کم رنگ خون

ند. یم دیدم رنگ از رویش رفته و کم  مانده سکته یم گت 

مش  .کند. توی صورتش لب زدم : از خدا یم گت 
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 ایک دنبالم دوید صدای جیغم توجه مردیم که هر کدام

 گوشه ای ایستاده بودند را جلب کرد وقتر یم گتم: دنبالم

ین نیا  !نیا ایک، جوِن شت 

 توقف ایک و همه دنیا را پشت رسم احساس کردم، به سوی

 .در خروجی دویدم

ز تاکیس تکان دادم و با همان حال زاردستم را جلو   ی اولی 

 .آدرس خانه ی فرامرز را به راننده دادم

 روی صندیل عقب تاکیس تازه فرصت کردم به کاری که

 یم خواستم بکنم فکر کنم! مدتها از انها یی ختی بودم. انگار

 بعد از ماجراهای شمال آن ها هم زیاد مییل به مصاحبت با

ز زنگ زد و تلفتز داستانما نداشتند. شاید هم   وقتر نازنی 

ین را گفتم خیال کردند برای مراسم او رفته ام  فوت شت 

 شهرستان... نیم دانم دلشوره ای بزرگتر از این که بعد از

 . دعواهای شمال چه دیدی به ما پیدا کرده بودند، داشتم

ز که دیده بودم  یم خواستم بروم توی صورت فرامرز و نگی 

 از طرد شدنشان حرف یم زند نگاهبا چه دلخوری ب
ی

 زرگ

 کنم و در مورد سهراب صحبت کنم. گویسی را از جیبم

ز  ون کشیدم کیم نگاه کردم به شماره ها، برای گرفیر  بت 

ز مردد بودم برایش پیامیک نوشتم: سالم  شماره ی نازنی 

 عزیزم خونه اید؟

؟ مادرت بهتر  _ ؟ خویی
 سالم خانم چه عجب ! برگشتر
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 شد؟

 به دنبال زمایز بودم که به او گفته باشم مادرمتوی ذهنم 

 حال خویی ندارد و یا جایی رفته ام. پیدا نکردم آهسته گفتم

 ...خوبم ... دارم میام خونه شما :

 . مکثش طوالیز یم شد که گفتم: تنهام زیاد مزاحم نمیشم

 .باشه عزیزم _

ه به روکش چریم صندیل جلو،  تماس را قطع کردم و خت 

 ه فرامرز فکر کردم. به این که قبولم نکند و یا اینباز هم ب

 از
ی

 که قبول کند و همانطور که در چهره اش رد پررنیک

 شباهت به سهراب نیست سلول های بنیادینش هم با

 سهراب سازگاری نداشته باشند... وقتر راننده صدایم زد

ونم کشید. خودم را باال  گیج بودم. انگار از دنیایی دیگر بت 

ون نگاه کردم و کیمکشیدم    کیم از شیشه ی بغل به بت 

ه شدم. راننده گفت: کجا برم خانم؟  به روبه رو خت 

 .کم حوصله بود تالش کردم زودتر حافظه ام را بازیایی کنم

 به خیابایز که به خانه ی فرامرز یم رسید اشاره کردم و

 سیع کردم هوشیار باشم وهمه ی فکرها حتر تصویر

 سته ی سهراب که گایه دور یم شدچشمهای به خون نش

ز با صدای م .... باالخره ماشی   و گایه نزدیک را از یاد بتی

دم و  تشکرم متوقف شد پیاده شدم با دلهره زنگ را فرسی

 منتظر ماندم کیم بعد داخل خانه بودم. توی سالن، لِب 

ه به صورتم تعارفم ز با نگاه دلسوزانه ی خت   مبیل که نگی 
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تظر بودم بفهمم فرامرز در خانه کرده بود نشسته و من

 هست

 .یا نه

ز جلویم گرفته بتر که نازنی  ی از او نشد، لیوان رسی  وقتر ختی

 بود را آهسته پس زدم و گفتم: میشه آقا فرامرز رو ببینم؟

ز لبخندی روی ز آنها رد و بدل شد. نگی   نگاه مشکوگ بی 

 لب آورد و گفت: مشغول کارش بود، نازی جان صدا کن

 ...فرامرز رو

ی شده ؟ ز ز پرسید: چت  ز که رفت نگی   نازنی 

 باید باهاشون حرف بزنم خییل مهمه ... یم دونم شما _

 یم تونید کمک کنید خواهش یم کنم... گفتید من به سن

 پرستونم، گفتید یم تونیم دوست باشیم من امروز یم گم

 .خواهر بزرگ من باشید کمکم کنید

 رمیاد عزیزم! آخهباید بدونم جر شده و چه کمیک ازم ب _

 ... تو چرا اینجوری شدی؟ من ختی فوت خاله ت رو شنیدم

 دوست داشتم بیام اما آقا سهراب گفت که شهرستان هستر 

 ... و مشخص نیست گ برگردی

 به تالشش برای دور نگه داشتنم از خانواده ی فرامرز

 ...پوزخندی زدم و گفتم: مجبور شدم برگردم

ز فرصت پرسیدن سوال دیگری   پیدا نکرد، فرامرز و نازنی 

 همزمان داخل آمدند. فرامرز لبخندی روی لب نشاند و

 گفت: سالم همسفر کجایید شما؟ همرس یی معرفتت
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 کجاست؟

 .نگاهش کردم و اشکهایم یی وقفه روی گونه جاری شد

ز چرخاند و بعد با لحن مالییم  نگاهش را به سوی نگی 

ی شده ؟ ز  گفت: چت 

 .کم کنید؟ التماس یم کنمآقا فرامرز میشه کم _

 جر شده ؟ _

 ... سهراب مریضه... خییل مریضه _

 به طرف ییک از مبل ها رفت همانطور که روبه رویم یم

 نشست گفت: یم دونستم ... یم دونستم این بیماری جدی

 تر از اونیه که خودش یم گه ویل آخه چرا مقاومت یم

 کنه؟

ز ادامه ی ماجرابه ه  .ق هق افتادماز ناتوایز برای گفیر

ز آمد کنارم نشست دستش را روی شانه ام گذاشت و  نازنی 

 گفت: خودتو اینقدر عذاب نده عزیزم ... خب هر مشکیل

 . رایه داره، هر بیماری هم درمایز 

 دوباره توی چشمهای فرامرز زل زدم و گفتم: شما یم تونید

 !فقط شما

 ... کیم به جلو خم شد و گفت: در مورد بیماریش بگو

 !شکل اگر مالیه من حلش یم کنم اینطور گریه نکن دختر م

 .. مایل نیست آقا فرامرز _

 !پس چیه _

 برای سهراب فقط یه درمان وجود داره احتماال... که اونم _



 

931 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 ...باید توسط شبیه ترین فرد بهش انجام بشه

 کیم دیگر روی مبل جلو آمد ابروهایش را به هم نزدیکتر 

 کرد و پرسید: خب؟

 : احتماال شبیه ترین آدم به سهراب از نظر ژنتییکنالیدم

 !شما هستید

 یکباره از جا بلند شد و با صدایی که یم لرزید گفت: جر 

؟
ی

 یم خوای بیک

ی به یادتون نمیاره؟ _ ز  سهراب مجد چت 

 یکباره صاف ایستاد دهانش نیمه باز ماند، پلک هایش یم

 لرزید، انگشتان هر دو دستش را با شدت توی موهایش

 کشید و همانطور نگه داشت، چهره ی رنگ پریده و

 چشمهای بهت زده اش که در اثر کشیدن موها به باال کش

ز هم بهتر از او  آمده بودند او را ترسناک کرده بود .حاِل نگی 

 نبود. چند بار تکرار کرد: این سهراب بود؟ مریضه؟

ز مسلط تر از آنها گفت: تو از اول یم دونستر اینا  نازنی 

 رن؟براد

 ... یم دونستم و _

ز انداخت و با صدایی   فرامرز به خود آمد دستهایش را پایی 

 کردی... دیگه هیچ وقت  فریاد گونه گفت: تو به ما نامردی

، تقصت  شما هم ز ز و نگی   توی این خونه نبینمت... نازنی 

 کمتر نیست دیگه نیم خوام هیچ غریبه ای رو دور و بر این

 ...را با شماستخونه ببینم عواقب این ماج
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ه اش خشم ون زده بود از نگاه خت   رگ های گردنش بت 

 نفرت و هزاران حس منقز دیگر روی صورتم جاری بود آب

 دهانم را فرو دادم تا حرف دیگری بزنم. مهلت نداد نگاهش

 را با همان شدیر که به من دوخته بود از نگاهم گرفت و از

ز همان رایه که آمده بود رفت. با رسعتر با ، نگی 
 ور نکردیز

ز گفت: چرااین کارو کردی  روی مبل خراب شد و نازنی 

 محبوبه! چرا این استفاده رو از من کردی؟

 داشت یم مرد، االن حالش از هر وقتر بدتره، داره _

 شییم درمایز میشه، اگر ببینید، باورتون نمیشه این همون

 سهرابه ... تو رو خدا یه کاری کنید اشتباه کردم هر جر 

هب  سهراب در میونه ... یم مت 
ی

 گید حق دارید اما االن زندگ

ه  ...به خدا یم مت 

ه آقا فرامرز ... بذارید  صدایم را باالتر بردم و گفتم: یم مت 

 خوب بشه کمکش کنید بعد هر جر شما بگید ... هرکاری

 ... شما بکنید ... تو رو خدا

ون محبوبه، از خونه ی من برو بت   ز گفت: برو بت   ... وننگی 

ز به نظرم زن خوش  این ییک را دیگر باور نداشتم. نگی 

 قلتی بود که نیم توانست ناراحتر و درد دیگران را تحمل

 کند روی او برای راضز کردن فرامرز حساب کرده بودم نه

ز هم پسم یم زند با بغض  نیم خواستم باور کنم که نگی 

ز مهربون م ز جان، خواهش یم کنم ... نگی   ننالیدم: نگی 

 !بمون ... باورم نمیشه راضز بیسی به مردنش
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 پلک هایش را محکم روی هم گذاشت لرز مردمک هایش

 را یم دیدم و چانه ی گردش نیم دانم پشت ذهنش چه

 حیس در جریان بود که آنطور با انگشتهایش روی دسته

 های مبل ریتم گرفته و نفس های عمیق یم کشید دوباره

ونبا تحکم گفت: از خونه ی من   .برو بت 

ز میان ما مانده بود دستهایش را گرفتم و گفتم: تو رو  نازنی 

 !خدا

د و گفت: برو فعال... بیشتر موندنت  انگشتهایم را فرسی

 ... دردرس رو بزرگتر یم کنه

 همانطور که دستهایم را گرفته بود از روی مبل بلندم کرد تا

 منزدیک در سالن برد یی اراده خودم را توی آغوشش انداخت

 ... رسم را روی شانه اش گذاشتم و گفتم: یه کاری کن

 ...التماس یم کنم

ون از خانه هدایت کرد و همانطور که آهسته در را  مرا به بت 

 یم بست گفت: فرامرز نیم خواد هیچر درمودرش بشنوه

ز کردین ... ز هم بدبی   شما با این کارتون اونو به من و نگی 

 ...ا نیانیم دونم جر میشه دیگه اینج ...

در که بسته شد آنقدر ناتوان بودم که همانجا جلوی در 

 خانه

 نشستم کیم طول کشید تا خودم را پیدا کنم تن خسته ام

م ز بلند کنم و کشان کشان به خانه بتی  .را از روی زمی 

********** 
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 پشت در خانه ای ماندن، دست رد آدمها را 

ز مگر  ز ها دیدن، جواب التماسها را از آسمان نگرفیر  همی 

 برای مرگ یک آدم کافز نیست؟ یا برای ناامید شدنش؟

 پس چرا دوباره پشت در خانه ی فرامرز ایستاده بودم بعد از

 یک هفته! چرا دوباره انتظارش را یم کشیدم چرا قصد

م؟  کرده بودم اینبار حتما جواب بگت 

 همه ی هفته ی گذشته را یا جلوی در خانه نگهش داشتم

 به حرفهایم راهش را کشید و رفت یا زنگو او یی توجه 

ز تماس گرفتم  زدم پیام فرستادم و یی جواب ماند . با نازنی 

 او نرمتر بود، همانطور که دلخوری اش از پنهان کاری ام را

 نشان یم داد برایم دلسوزی هم یم کرد و همپای من دعا

 یم کرد فرامرز از خر شیطان پیاده شود. اما دلش برای آنها

  سوخت آخرین باری که حرف زده بودیم با صدایی هم یم

 غمزده گفت:فرامرز رو بعد از مدتها رسگردون و کالفه یم

 بینم. از رسکار میاد یم ره تو اتاقش درو یم بنده با هیچیک

ز دیشب یهو نصفه شتی بلند شد از  حرف نیم زنه حتر نگی 

ز تا صبح خواب به چشمش نیومد ون، نگی   .خونه رفت بت 

ز جر نیم خواد کمک کنه؟آهسته   پرسیدم: نگی 

 اونم کالفه ست من خواهرمو یم شناسم رس دورایه _

ایی که یه عمر آزارش داده
ز  بدی گت  کرده نه یم تونه از چت 

 بگذره و نه یم تونه عذاب این که کمک نکردنشون باعث

 مرگ یه آدم یم شه رو تحمل کنه. نباید با ما این کارو یم
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 ...کردی محبوبه

 جبور بودم سهراب یم خواست یه کم بیشتر با برادرشم _

 باشه ... به من سفارش کرد که رساغش نیام برای کمک

ز گفت که شهرستانم  ...حتر واسه همی 

ز اگر چه میخواست ناامید کننده باشند اما  حرفهای نازنی 

 ناامیدم نیم کردند باعث یم شدند روز بعد دوباره رس از

ز فرامرز بیاستم و با کوچه شان در بیاورم مقابل  ماشی 

 ...چشمهای اشیک بگویم تورو خدا

ز  ون یم رفتم یم دانستم چت   آن روز هم وقتر از خانه بت 

ز فرامرز زمان مشخض ی نصیبم نخواهد شد. برگشیر  بهتر

 . نداشت. اما احتمال یم دادم نزدیک ظهر پیدایش شود

 توی کوچه نشسته بودم زیر سایه درختر که باد مالییم

 نش یم داد کوچه ی خلویر بود گایه کیس یم آمد ازتکا

 مقابلم رد یم شد و سنگیتز نگاهش تا دقایقر بعد روی

 دلم سایه یم انداخت. انگار همه آدمهای آن کوچه یم

 .دانستند چرا آنجا هستم. وتوی دلشان ریشخندم یم کردند

ز فرامرز را از رس  نیم دانم چندساعت آنجا بودم که ماشی 

 . به سوی آن دویدم باید قبل از این که داخلکوچه دیدم

 برود جلویش را یم گرفتم و همینطور هم شد ناچارش

ز را جلوی در پارکینگ متوقف کند. از او یم  کردم ماشی 

 ترسیدم اما نه آنقدر که نگاه پر خشمش وقت پیاده شدن

 باعث بشود کوتاه بیایم و پا پس بکشم . نزدیکم که رسید
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ز رفت دستش راروی دهانشحالت تهاجیم اش ا  ز بی 

د و گفت: من به توجر بگم دختر   !گذاشت محکم فرسی

 به عرِق نشسته روی پیشایز اش نگاه کردم به موی سفید

ز های ریز و  دو طرف رسش به چشمهایش که با آن چی 

 یی انتها مهر تائیدی بر پریشایز اش بودند
 . پف و رسجز

 هم به همان نیم خواستم گریه کنم اما یم دیدم حال او 

 بدی سهراب است از این برادری! من این حس را پیشتر در

ز و  چشمهای سهراب دیده بودم این تردید را این خواسیر

 پس زدن را، با بغض گفتم: نیم گم بیا واسه اهدا... فقط

 !حرفامو گوش کنید توروخدا

 این همه دروغ یکجا نشنیده بودم که تو و سهراب به من _

 یی صفتر هستید. حالمو از هر جر دوستیهگفتید... آدمای 

 ... به هم زدین ... از هر جر اعتماده

 اگر یم اومد یم گفت برادرتم قبولش یم کردی؟ _

 اگر حدس یم زدم اون نابرادره حتر نیم ذاشتم نزدیک _

 ... خانواده م بشه

ه توی چشمهایش گفتم: حدس نزدی؟  خت 

د. گفتم: دلت یهو بر   اش نجوشید بارلبهایش را به هم فرسی

 اول که دیدی؟ شما که با هیچکس اینطور گرم نیم گرفتید

 ... من دیدم برخوردتون رو با آقای دربندی و پرساش ...

ز به من گفته بود شما با هیچیک صمییم نیم شید  ..نازنی 

 !هر جر یم کشم از این دوست بازی نازنینه _
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 ادم وموضویع برای فرافکتز پیدا کرده بود بغضم را فرو د

 ... گفتم: سهراب به دلت نشست چون ته قلبت داشتیش

 نیم شناختر اما بهش حس داشتر ... خونت با خون اون

 ...یکیه

 ...نیست _

 این نیست را توی صورتم فریاد زد و من فقط دوقدم فاصله

 داشتم با مرگ سینه ام از حجم نفس هایی که دم به دم

ز یم شد .   یم شدند باال و پایی 
 با لبهایی لرزانبزرگتر

 !گفتم: هست

 نه نیست ... نه من برادر سهرابم و نه اون ژن یا هر _

که یم فهیم؟  زهرمار دیگه که هست توی ما مشتر

؟ دلخورید، دعوا دارید، بد کرده، اما _  نیم فهمم یعتز جر

 برادری تون رو که نیم تونید انکار کنید آقا فرامرز! شما

 مجد، مگه میشه االنفرامرز مجد هستید اونم سهراب 

 . اینجا وایسید و بگید برادرم نیست

یه که تو باید بفهیم، اون احمق باید یم فهمید _ ز  این چت 

 تو رو وارد این بازی نیم کرد، خانواده باید یم فهمیدن

. برو دیگه بیشتر از این خودتو کوچیک ز  بهتون یم گفیر

ندت  ...نکن. بار بعد یم دم به جرم مزاحمت از اینجا بتی

 شفای شوهرت رو از خدا بخواه در خونه ی من چرا دخیل

؟ من اگر پرس اون خانواده بودم بیست سال تک و  بستر

 نیم کردم چطور
ی

 تنها و یی پشتوانه تو این شهر زندگ
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؟  عقلت رو به کار ننداختر

 ...ویل االن شما عصبایز هستر  _

 چرجز به دور خودش زد پلک هایش را محکم روی هم

د و گف  ت: بدون هیچ عصبانیتر دارم بهت یم گم من وفرسی

 .سهراب برادر نیستیم

 مقاومتم در هم شکست وقتر یم رفت پشت فرمان

 ماشینش بنشیند کالبدی تو خایل بودم که به زحمت خود را

 از مقابل او کنار یم کشیدم و چشمهایم ناخودآگاه مشتهای

 .گره شده اش را یم دید که روی فرمان فرود یم آید

ون رفتم و نیم دانستم به کجا بروم. راه را از   ان کوچه بت 

 گم نکرده بودم من در آن لحظات خودم را گم کردم هر

 آنچه در ذهن داشتم را از یاد بردم. حافظه ام مرا به جایی 

ز ها عبور کردم دستم  نیم برد. یی حواس از میان ماشی 

ز تاکیس بلند نیم شد. اتوبوس ها برایم یی   برای نگه داشیر

 معنا بودند و دود معلق در هوا باعث نیم شد مدام ریه هایم

 را پر و خایل نکنم. درد داشتم نیم دانم کجای تنم، ناامید

ی شدیدا نیاز داشتم و ز  بودم نیم دانم از چه و چقدر . به چت 

 !نیم دانستم به چه

 یک جای خایل بزرگ مانده بود وسط همه ی افکارم که با

ز پر نیم شد. چ  شمهایم مدام از تصاویری پر و خایلهیچ چت 

 . یم شدند که جایگزین آن حفره ی عمیق در رسم نبودند

 پاهایم بود که مرا گوشه ی خیابایز نشاند. دوباره
ی

 خستیک
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ز کنم تالش  تالش کردم حرفهای فرامرز را سبک سنگی 

 شان چهیاورم سهراب درباره ی او و ارتباطکردم به یاد ب

ز در خ  اطرم نبود هر چه بود برادری شانگفته بود. هیچ چت 

 را ثابت یم کرد. مگر یم شد سهراب بیخود و یی جهت ان

 همه شور داشته باشد برای دیدار فرامرز؟ برای همرایه با

 ... مردی که برادرش نبود

ز تاکیس  نیمه جان و تیه بلند شدم دستم را برای اولی 

 هریتکان دادم و آدرس کلینیک را دادم توی راه بودم که م

 !زنگ زد: کجایی محبوبه

 ... دارم یم رم کلینیک مامان _

 از ظهر کجا بودی پس؟ _

 نیم دونم کجا بودم مامان... نیم دونم این ماجرا قراره _

 کجا تمام بشه برام دعا کن ... از خدا بخواه این کابوس تمام

 ...بشه و من بیدار بشم از خوایی که اینقدر تلخه

 رم؟جر شده آخه قربونت ب _

 ! نیم دونم جر شده _

 اینطور دل من هزار راه یم ره تا تو برگردی ... نیم دونم _

 چقدر دیگه خودمو لعنت کنم واسه این روزگاری که ساختم

 ... واسه تو

 خودتو نفرین نکن دیگه مامان، شاید اون نفرین ها دامن _

 منو گرفته! دعا کن واسه خودت، آرزوی خوب کن واسه

 منم خوب بشه ... توخودت ... خوب 
ی

 کن تا زندگ
ی

 زندگ
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ی

 این مدت فهمیدم خییل اثر داره وقتر مادری خوب زندگ

 کنه اون حس خوب رو یم تونه به بچه هاش بده از

م ازت ... از  رسزنش خودت دست بردار دیگه، بذار یاد بگت 

 ...عذاب خودت از محروم کردن خودت دست بردار

 ی داری نصیحتم یمالیه دور تو بگردم که بزرگ شد _

! و من هنوز همون بچه ی نادون موندم که از بغل  کتز

ز بچه ش بهت زده بود  . گرفیر

 حق داشتر اما االن دیگه گذشت مامان. بهم یاد بده _

 چطور با این درد زنده بمونم... ایک یم گه مثل مهری

 نباش بهم یاد بده مثل تو نشدن چه شکلیه؟ من دارم کم

 م از این درد ... چطور میشه کیس رو ازیم ارم دارم یم مت  

 خدا گرفت؟ چطور میشه به خدا گفت که چقدر بهش نیاز

 ... دارم

 !اون یم بینه _

 !پس چرا منو نیم بینه _

 سکوت کرد به راننده که نگاه منتظرش را از توی آینه به

 :صورتم دوخته بود آدرس دقیق تر دادم و توی گویسی گفتم

 .ممیام خونه حرف یم زنی

س باشه _  ... باشه مواظب خودت باش گوشیت دردستر

م کن  . کاری داشتر ختی

 .ختی یم کنم _

ون کشیدم روی پلک  نزدیک کلینیک دستمایل از کیفم بت 
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 های داغم کشیدم و با پرداخت کرایه نشان دادم یم خواهم

ز متوقف شد به سوی کلینیک راه افتادم  پیاده شوم ماشی 

 ازه بدهد دوباره سهراب را ببینمدعا یم کردم یا حسام اج

 کاری که در تمام هفته ی گذشته نکرده بود. یا خانم مجد

 مثل روزهای دیگر در همان ساعت آنجا باشد و مجبور

 . نشوم اینبار به خانه شان بروم

 صدودو

 حسام توی کلینیک نبود توی فضای باز نشستم روی

 که به زیبایی رنگ شده بود خسته بود
ی

 م میلنیمکتر سنیک

 .شدیدی به خواب داشتم و دوباره معده ام یم سوخت

 مدیر گذشت تا خانم مجد را دیدم سیما همراهش نبود

 ازجلوی در کلینیک از اتومبییل پیاده شد و داخل آمد بلند

 شدم با عجله به طرفش رفتم با دیدنم لبخندی روی لب

م، تو هم مثل من دخیل بستر   نشاند و گفت: سالم دختر

 اینجا؟

؟ _ ز  باید باشما حرف بزنم سیما خانم نیسیر

 نه مادرجان نیست... کار داشت امروز نخواستم مزاحمش _

 بشم این دختر شده ستم کش ما! تو به من بگو چرا اینقدر

ز چطور از ؟ صورت قشنگت رو ببی   به خودت جفا یم کتز

 نفس افتاده و کبوده؟ خدا بخواد همه جر درست یم شه

 ...غصه نخور دختر 

ز همه ماجرا به او کار درستر آیه   کشیدم. نیم دانستم گفیر
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 هست یا نه شاید بیخودی امیدوارش یم کردم شاید میان

ش یم انداختم که  این همه درد او را به یاد پرس بزرگتر

 سالها از او یی ختی مانده بود. نزدیک نیمکت که رسیدیم

 نفس بلندی کشید و گفت: حسام نیست نه؟

 ... نه نبود _

 . نم بهش زنگ زدم گفت امروز دیرتر میادم _

نشست دستش را روی پایم گذاشت و گفت: به خودت 

 توجه

 کن عزیزم هیچ غیم رو نمیشه یکباره به جون کشید. باید

. باید کم کم رسبکیسی مثل خوردن آبه  ... براش قوی بایسی

 آداب داره غم خوردن مادر! آب رو اگر یهو رس بکیسی به

 طشت رو زیاد یم کنه. باید آهستهجونت نیم رسه فقط ع

 

ابت نیم کنه که دل  بخوری جرعه جرعه وگرنه نه تنها ست 

ی... حاال این درد ما هم قصه ش همینه  درد هم یم گت 

 باید جویز بمونه واسه بافر عمر، روح ما خسته ست مادر،

 داریم جون میدیم گایه اینقدر این درد زیاد میشه که یم

 ...گم ای خدا منو بتی 

 رسش را به آسمان گرفت بعد زمزمه کرد: اما اینطور نمیشه،

 واسه تو نمیشه ، تو جوویز بخوای قد من عمر کتز هنوز

 ... پنجاه شصت سال مونده برات ... اینجور نمیشه

 لحن دردمندش دوباره اشکهای لعنتر که با مصیبت چشمه
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 شان را یم خشکاندم را جاری کرد چند نفس عمیق کشیدم

ز یه پرس رو دارید مگه نه؟ و گفتم:   شما فقط همی 

ز خورد نگاهش  لبهایش را با افسوس تو کشید چانه اش چی 

 را به روبه رو دوخت و گفت: مادر بودن درده واسه زن ! یه

ه که یم  وقتر این حس مادری جوری همه دنیاتو یم گت 

 خوای واسه همه کس مادر بیسی ... من فقط سهراب رو

 دارم ... باورت میشه یه مادر دوتا پرسزاییدم اما دوتا پرس 

؟ به این یم گن  بزرگ کنه و بعد راننده برسوندش جایی

 یی ثمر
ی

 !زندگ

 یعتز جر ؟ مگه میشه که دوتا پرس داشته باشید ویل _

 ... فقط سهراب رو

 آره مادر چرا نمیشه فرامرز پرس شوهرم بودم خدابیامرز با _

 !چه زیز بود دختر عموش وصلت کرد من ندیدمش یم گن

 ویل خب عمرش به دنیا نبود فرامرز دوسالش بود من اومدم

 تو زندگیشون نیم فهمید اگر دهن لقر فامیل نبود. بخدا

 نیم فهمید، من مثل جونم بهش یم رسیدم وقتر خدا سیما

 رو بهم داد من زار یم زدم یم گفتم نکنه نتونم به پرسم

ز ایتز که به برسم. وقتر سهراب رو داد گفتم: خدا نکنه  بی 

 .. دنیا اوردم و اویز که بزرگش کردم فرق بذارم

 من بزرگش کردم، مجد خواست بفرسته خارج دلم نیومد

ی منه! زنش دادم بعد مشکل سهم و  گفتم: این عصای پت 

ز پدرش و پدر خانمش ... مجد لجباز اکت شد بی   ..رسی
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 لبخندی کنج لبش نشست و گفت: سهراب به باباش رفته

ونش کرد... بخدا راضز نبودم ویلهر  ...  دوشون اصال، بت 

 فرامرز از چشم من دید خیال کرد یم خوام بچه های

 خودمو عزیز کنم ... وقتر رفتم رساغش باورم نیم شد این

ونم کنه... ویل عصبایز بود  پرسو بزرگ کردم که اینطور بت 

 بود بهم یی حرمتر نکرد فقط گفت نیم
 با این که عصبایز

 ... و ببینهخواد من

؟ _ ز  همون یه بار رفتی 

 نه سه چهار بار دیگه هم رفتم ویل تحویلم نگرفت _

 خشک و رسد بود بار آخر هم گفت یم خواد زندگیشو

 !عوض کنه دیگه نرم اونجا

ز یم دونست که شما یم رید دیدن فرامرز _  !نگی 

 باابروهایی در هم کشیده گفت: سهراب درموردشون بهت

 گفته؟

 ... نه _

ز رو _  اسم نگی 
 !از کجا یم دویز

ز االن _ ز رو شما گفتی  ز زنش دادین نگی   ...خودتون گفتی 

ز خونه باباش، فرامرز هم کار _  جدا بودن، نگی 
 نه یه مدیر

 یم کرد تا وقتر که ورشکست شدن و نیم دونم دیگه جر 

 ... شد ... دیگه نرفتم هر دفعه که یم رفتم بدتر میشه

 قیدشو زدین؟ _

 یم کنم براش مثل همه اون سالهایی کهمن دعا  _
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 .سهراب ایران نبود و دعای من پشت رسش بود

 هنوز هم تردید داشتم. نیم دانستم بگویم یا نه نیم دانستم

 یم توانم آن زن را بفرستم وساطت کند یا با این کار درد

ی به دردهایش اضافه یم کنم  .بزرگتر

 فت: از گحسام که آمد هر دو بلند شدیم با دیدن ما گ

 .اینجا نشستید؟ گفتم که دیر میام

 به دنبال قدمهای بلند او روان شدیم. یم دانستم شانیس

 برای دیدار دوباره ی سهراب ندارم با این حال تا سالتز که

 ختم یم شد به اتاق سهراب رفتم حسام با تاسف گفت: چرا

 میای اینجا منو عذاب وجدان میدی؟ یم دویز که نیم

 !تخواد ببیند

 خانم مجد به سوی پرستاری که برای دیدار سهراب آماده

 ش یم کرد. رفت توی چشمهای نگران حسام نگاه کردم و

 .گفتم: یم خوام با شما حرف بزنم

 !به دیوار راهرو تکیه داد و گفت: بزن

 !سلول های بنیادی _

 لبخندی که روی لب نشاند شبیه لبخند معلیم بود که

 :دهان گفته باشد. دستپاچه گفتمشاگردش حرفز بزرگتر از 

 .قبال سهراب در موردش بهم گفته بود

 خب؟ _

 گفت که سیما خانم آزمایش داد و نیم تونه اما شاید _

 ...برادرش بتونه
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 !برادرش؟ _

 شما هم نیم دونستید؟ _

ی از مادرش پرسیدم پرس عمو یا _ ز ز چت 
 هیچ وقت نگفیر

 ... برادر گفت که نداره

 ه؟پرس عمو هم میش _

 خب ممکنه حتر یه آدیم که هیچ نسبتر با سهراب _

 نداره هم بتونه ویل احتمالش خییل کمه ... من آزمایش

 دادم نشد ... و چند تا از دوستامون ... حاال جریان این برادر

 چیه؟

 سهراب یه برادر داره خودش نیم دونست که تتز  _

. منم امروز فهمیدم فقط مطمئنم کنید که اون یم ز  نیسیر

 ...تونه

 چطور مطمئنت کنم دختر خوب وقتر هنوز آزمایش _

 ندادن! چطور من این برادر رو ندیدم؟

 خب سالها پیش ارتباطشون قطع شد خانم مجد هیچر  _

 نیم دونه ... ویل من و سهراب یه مدت ناشناس باهاشون

 ارتباط گرفتیم اما مشکل اینه که فرامرز به هیچ وجه نیم

 .هخواد به سهراب کمک کن

 تو مطمئتز برادرشه؟ _

 ... آره مادر فرامرز وقتر بچه بود از دنیا رفت _

 ابروهایش را تا آخرین حد ممکن باال برد چند بار رسش را

 ...تکان داد و گفت: من نیم دونستم



 

947 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 را نیم دانست
ی

 و انگار از این که ماجرای به این بزرگ

 البهش برخورده بود. دستش را به سوی چانه اش برد در ح

 ... دست کشیدن به ته ریشش گفت: باید بیاد تست بده

 ..حاضز نیست حتر نیم خواد اسم سهراب رو بشنوه _

 باید حاضز بشه ... الیک که نیست جون یه آدمه ، _

 ... ادرسش رو بده به من

 ... اون آدیم نیست که با حرف راه بیاد _

 !منظورت اینه برم در خونه ش رسوصدا _

 ... نه نه _

 حال دستپاچه ام لبخندی زد و گفت: با هم حلش یم به

ط داره  !کنیم ... نگران نباش ویل یه رسی

 ...جر ؟ هر جر باشه چشم بسته قبوله _

 چشم بسته؟ _

 آره _

وط یه _ شک احمق بهت نگفت هیچ وقت رسی ز  این روانتر

 ... مرد رو چشم بسته قبول نکن

 دست و پایم را گم کرد با اخیم ظریف گفتم: مگه

 یشنهادتون چیه؟پ

 ناخودآگاه خشک و رسیم شده بودم با خنده ای که به

احت کن،  زحمت جلویش را یم گرفت گفت: برو خونه استر

 غذا بخور و فکرکردن به این قضیه رو القل تا فردا صبح

ایط فکر نکردن سخته،  بستر به من ... یم دونم تو این رسی
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 خوابیدن با فکر سخت تر. پس یه قرص بهت یم دم

 رسیدی خونه بخور و بخواب باشه؟

ون آمد لباس  رستکان دادم خانم مجد با نگایه خیس بت 

 که توی راهرو بود
ی

 های یکبار مرصف را توی سطل بزرگ

ون کشید روی رسش گذاشت  انداخت چادرش را از کیف بت 

 و همانطور که به سوی ما یم آمد رسش را به نشانه

 .ناامیدی به عقب داد

*********** 

 

 ...محبوب.. محبوبه جان... مامان بیدار شو _

 پلک هایم را به زحمت باز کردم تصویر مهری تار بود

 گردنم خشک شده بود و به زحمت یم توانستم حرکتش

 بدهم مهری دست کشید شانه هایم را کیم با رسانگشتانش

ی بخور مامان ز  ...ماساژ داد و در همان حال گفت: بیا یه چت 

دم  چرخیدم اینبار به جای او نگاهم را به پلک هایم را فرسی

 سقف دوختم و با صدایی گرفته گفتم: ساعت چنده؟

 ... دوازده ظهر شده _

 دستم را روی پیشایز گذاشتم و گفتم: چقدر خوابیدم چرا

 بیدارم نکردی؟

، چندبار بهت رس _  خسته بودی به این خواب نیاز داشتر

 .زدم ویل دلم نیومد بیدارت کنم
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 .م که باید بلند شوم اما هنوز تنم یی حس بودیم دانست

 شاید اثر قرض بود که حسام داده و روز قبل با تردید

 خورده بودم . دست مهری را گرفتم و گفتم: مامان کمکم

 ... کن بلندشم

؟ _ احت کتز  یم خوای یه کم دیگه استر

 !نه کار دارم زیاد _

 بلند شدم

 .توی هم گره خوردنگاهمان بعد از مدتها از فاصله ای کم 

 ...گفت: عزیزدلم

 ...عزیزدلم

 ... خییل خسته ام انگار یه کوه رو دوشمه _

 ...یم فهمم _

 

 

 انگار افتادم تو یه گرداب با اون کوه روی دوشم و _

 ... همینطور دارم دور خودم یم چرخم

 آیه کشید و گفت: تمام یم شه عزیزم این روزها تمام یم

 ...شه

 ور؟یم دونم اما چط _

 اون خارج از دید ما و اراده ی ماست فقط باید صبور _

 .باشیم و نگاه کنیم

 رسم را از روی سینه اش برداشتم همانطور که بلند یم
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م...ایک خونه ست؟  شدم گفتم: یم رم یه دوش بگت 

 . آره داره ساالد درست یم کنه برات _

 لبخندی زدم و گفتم: بهش بگو از اون ساالد شلخته ها

ین باشهنیم خ  ...واما... مثل ساالدای شت 

 ...او هم لبخندی زد و گفت: قربون دل تنگت برم

 حوله ام را برداشتم و به سوی حمام رفتم. دوش آب گرم

ز   حالم را کیم بهتر کرده بود. بعد از مدتها به جای بسیر

 موها پشت رسم، باد گرم سشوار را رویشان گرفتم، در همان

 یم کشیدم فکرکردم دوباره به حال که شانه را روی آنها 

 خانه ی فرامرز بروم و همزمان به یاد اوردم که حسام شب

 .قبل پیام داده بود و شماره ی فرامرز را خواسته بود

ز انداختم گویسی ام را برداشتم و  سشوار و شانه را روی مت 

 !برای حسام نوشتم: سالم با فرامرز تماس گرفتید

ون بروم پیامش وقتر ایک صدایم زد و یم  خواستم بت 

 !رسید: قرار بود یک روز به این موضوع فکر نکتز 

 این یک روز برای سهراب حیاتیه مگه نه؟ _

 .فرامرز حاضز نشد باهام حرف بزنه _

 ناامید گویسی را توی جیب شلوارم گذاشتم و به طرف

ز یم خانه رفتم ایک همانطور که دیس پلو راروی مت  ز  آشتر

ین باشه؟گذاشت گفت: که ساالدم مث  ل شت 

 بلد نیستر نه؟ _

 به ساالدی که درست کرده بود اشاره کردم و گفتم: نه
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 .دارم امیدوار میشم

 حاال چه ختی خویی شنیدی که زبونت وا شده؟ تا دیروز _

 ...که ذکر یا سهراب یا سهراب برداشته بودی

 آیه کشیدم و گفتم: فرامرز هیچ جوری حاضز به همکاری

 .نیست

ز  _  .غذا بخور حاالبیا بشی 

 تو نیم تویز کاری کتز ایک؟ _

ی یم گیا _ ز  !سوپر من که نیستم یه چت 

 !فکر کردم فکری به ذهنت برسه _

ت چشمه ی افکارم رو _  با ماجراجویی های چندماه اخت 

 .خشکوندی تا اطالع ثانوی کارت پستال سازم

 ... دیدم پیجت رو، خییل برات گرفته _

 ... پارو باال یم ره آره بابا پولم داره از  _

 مهری خندید و گفت: قراره دستمال های گلدوزی منم بذاره

. 

ین یم بافت هوای دلم را از آیز که  یاد دستبندهایی که شت 

 .بود ابری تر کرد گفتم: کاش زودتر این کارو یم کردیم

فته نبود _  بلد نبودیم ... به فکرمون نرسید، علم اینقدر پیرسی

 . یم خواد بازخواستمون کتز دوبارهیا هرجر ... حاال ن

ی نگفتم _ ز  ! من که چت 

 که رستو یم کنم تو کاسه ی ساالد ... چشم _
ی

ی بیک ز  چت 

 ...دریده
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 حرف نزده بود
ی

 مدتها بود ایک با این لحن و این رسزندگ

 !به رویش لبخندی زدم و آهسته گفتم: دوستت دارما

ین یم شود... آی شت   _  شت 
ی

 ...یندیرین دیرین... زندگ

 نفس عمیقر کشید بلندشد از یخچال بطری آب را آورد

ز گذاشت و گفت: بچه ها یه روز بریم پیشش؟  روی مت 

 . مهری رستکان داد و گفت: آره حتما بریم

 . منم یم ام _

وع کردم حدود ساعت  بعد از ناهار شمارش دقیقه ها را رسی

 چهار بود که تلفنم زنگ خورد و صدای مهربان خانم مجد

 گوشم پیچید به اتاقم رفتم در را بستم و گفتم: سالم  توی

 خانم خوبید؟

؟ حسام گفته بود حالت بده و بهت _  سالم مادر تو خویی

 !قرص داده

نه اونقدر بد نبودم، ایشون قرص دادن که راحت  _

 ...بخوابم

م که تو هم مثل من یی خوایی ... محبوبه جانم _  بمت 

س من امروز بعد از نماز صبح   خواب خویی دیدم انگارنتر

 خدا خواسته به دِل مِن مادر بندازه که بچه مو بهم بریم

 ...گردونه

 راست یم گید؟ _

 آره مادر، اینقدر خودتو عذاب نده خدا حواسش به ما _

 ... هست. داره ما رو یم بینه داره دل پاک تو رو یم بینه
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 مامن رس نماز گفتم: خدایا من اگر گناه کارم اگر بد کردم ا

 این دختر دلش روشنه پاکه تو به دل اون نگاه کن ... دیگه

قشنگم  ... دلواپس نباش دختر

 .چشم _

 امروز بیا من گوش سهراب رو بپیچونم که بدونه مهمون _

 حبیب خداست و وقتر منت رسش گذاشتر اومدی دیدنش

 .نباید یی ادب باشه

 .خندیدم و گفتم: چشم میام حتما

 فاصله شماره ی سیما روی گویسی تماس را قطع کردم و بال

 .نقش بست

یتز حرفهای خانم مجد توی دلم آب یم شد که  هنوز شت 

 .گفت: محبوبه جان

 سالم سیما خانم... خوبید؟ _

 نه عریزم خوب نیستم. همون قدری که واسه سهراب _

 خوب نیستم واسه تو هم خوب نیستم یم فهیم؟ نذار

 و آینده تو خراب
ی

 کنه . االن بهت  احساسات مادرم زندگ

ز   یم گه بیا یم خواد به پرسش روحیه بده اما واقعیت چت 

 ... دیگه ایه

 اگر منظورتون ترنم خانمه من همه چیو از اول در مورد _

 ایشون یم دونستم. نیم خوام جسارت کنم ویل اگر سهراب

 خوب بشه و دوباره ترنم رو بخواد من هیچ ادعایی ندارم و

 یام بیمارستان فقط برای دل خودمهاین روزهایی که دارم م
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... 

 . آه بلندی کشید و گفت: مواظب خودت باش

 مقابل آینه ایستادم لبایس مرتب تر از روز های قبل

 زیر چشمهایم را با پودر پوشش دادم و رژ
ی

گ  پوشیدم. تت 

 روی لبهایم کشیدم. وقتر شالم را روی رسم یم
ی

 کمرنیک

 مقایسه نیستم چهره گذاشتم فکر کردم اصال با ترنم قابل

ز باری که دیدمش جاندار و زیبا روی اینه  اش مثل اولی 

 نقش بست چشمهای آیی خندان و لبهای صوریر اش نه

 هرگز نیم توانستم با او رقابت کنم فقط باید سهراب مرا

 .یم خواست

 همه افکارم را همانجا پای آینه جا گذاشتم و به سوی در

 ت با دیدنم گفت: باز شالرفتم ایک داشت به اتاقش یم رف

 .و کاله کردی

 .برم پیش سهراب _

 .حاال خوبه رات نیم ده داخل _

 !خانم مجد گفت بیا _

 . خوشم میاد ازت؛ بلدی کارت رو _

 سیما زنگ زد بهم هشدار داد ایک اگر سهراب خوب شد _

 !و ترنم برگشت دیگه نذار برم طرفش

 من یم تونم نذارم؟ _

 م رو ببند یه کاریم کن که خودمونیم دونم دست و پا _

 .بخاطر این روزها تحمیل نکنم بهش
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 برو انشاهلل که یم بینه کاراتو انشاهلل که نمک نشناس _

 .نیست

 حسام با دیدنم توی بیمارستان خنده ای روی لب آورد و

 !گفت: دختر حرف گوش کتز نیستیا

 !خانم مجد با خنده گفت: باید ببیتز حرف رو گ گفته پرس

 برویی باال انداختم و گفتم: خانم مجد قول یه عیادت دادنا

 . بهم

 حسام گوشه ی لبش را گزید و گفت: امروز اصال امکانش

 ... نیست

 نگاهش را به سوی خانم مجد چرخاند و گفت: متاسفم حتر 

 !برای شما

 مردمک چشمهای خانم مجد لرزید چادری که کیپ گرفته

 ام دستش را گرفت وبود رها شد و توی صورتش کوبید حس

 .گفت: چیکار میکنید مادرمن

 دستهای او را گرفتم و گفتم: جر شده؟

ی نشده امروز مقدار دارو بیشتر بود خسته ست باید _ ز  چت 

احت کنه ...لطفااینجا نمونید  .استر

 حالش خوبه؟ _

ز باشید اگر خوب نبود من االن خونرسد اینجا _  مطمی 

 ! نبودم. خوبه

 ی سالن انتظار بردم همانجا نشاندم وخانم مجد را به سو 

 .گفتم: االن بریم گردم
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 توی راه تا رسیدن به اتاق حسام برای فرامرز نوشتم: باورم

ه ... آدرس کلینیک  نمیشه اینقدر یی رحم باشید داره یم مت 

 رو یم دم نه برای اهدا، فقط بیایید و برای آخرین بار

 ...ببینیدش

به ای کوتاه به در اتاقآدرس کلینیک را فرستادم چند   ضز

 زدم و داخل رفتم دستهایش را زیر چانه به هم رسانده و به

ی هست که ز ه بود با لبهایی لرزان گفتم: چت   نقطه ای خت 

 نخواسته باشید جلوی خانم مجد بگید؟

، جز این که خودش گفت امروز نیم خواد _  نه هیچر

 .نرمکیس رو ببینه و یم خواد فقط بخوابه. ازمنم خواست 

ون  رستکان دادم با تشکری زیر لب چرخیدم که از اتاق بت 

 ...بروم که صدایم زد : محبوبه

ه به چشمهای من بود  برگشتم نگاه متفکرش حاال خت 

ز  ون کشید مشتش را روی مت   دستهایش را از زیر چانه بت 

 گذاشت و آهسته بازش کرد مهره های درخشان دستبند

ین مقاومتم را در هم   :شکست یی قرار گفتمساخت شت 

 سهراب اینو داد؟

 .و گفت دیگه تمام شد _

ز حرفز بودم که تلفنم زنگ خورد و اسم  آماده ی گفیر

 فرامرز را دیدم هیجان زده تماس را وصل کردم و صدایش

 توی گوشم پیچید: کدوم پزشک؟

 .دکتر حسام مهرآموز _
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 تماس قطع شد صدای بوق های متوایل تو گوشم

 به حسام نگاه کردم و او با ابروهایی درهمپیچید.بهت زده 

 کشیده سوالهایی یم پرسید که جواب همه شان یک جمله

 ...بود: فکرکنم فرامرز داره میاد

ی که داده بودم خندیدم و یکبار دیگر  و ناگهان از ختی

 ...تکرارش کردم: داره میاد

؟ ویل االن خانم مجد  از جا بلند شد و گفت: جر از این بهتر

ه هیچ معلوم نیست تستش مثبت باشه ندونه  ... بهتر

 االن من یم رم یم برمش خونه خب ؟ _

 .تو بمون من این فرامرز رو نیم شناسم _

 ...پس خیالش رو راحت کنم! بهش گفتم زود میام _

 تقریبا به سوی خانم مجد دویدم خوشحایل ام کافز بود

 برای راحت شدن خیالش وقتر گفتم: حسام یم گه اینا

 ... انه های خوبیه و ممکنه از عالئم بهبودی باشهنش

 توی دلم ایمان داشتم که فرامرز یم تواند کمیک بکند. و

 خانم مجد فورا به یاد خوابش افتاد و گفت: نگفتم مامان،

 ... نگفتم که خواب دیدم

 ... با خنده گفتم: تعبت  شد قربونتون برم ... برید خونه

 تو جر ؟ _

ون من هم یم رم اما  _  .. یه کم کار دارم بت 

ز هست برسونمت؟ _  ماشی 

ده _  . نه خودم یم رم آخه مامانم چندتا کار بهم ستر
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ز یم نشست چشمهایش از  راننده اش آمد وقتر توی ماشی 

 امیدهایی که من داده بودم یم درخشید. ساعتر در فضای

 باز نشستم تا فرامرز امد. ماشینش را یم شناختم به محض

 رفتم حسام توی اتاقش نبود شماره اش رادیدنش داخل 

 ...گرفتم و گفت: خودش را یم رساند

 یی تاب بودم و نیم دانستم باید چه کار دیگری بکنم که

 .کیم از التهاب درویز ام کم شود

 این هیجان تا وقتر که در اتاق حسام مقابل فرامرز نشسته

 دبودم و به او که به کاغذهایی که حسام به دستش داده بو 

 نگاه های نامفهوم یم انداخت چشم دوخته بودم، ادامه

 داشت. یم دانستم از من دل خویسی ندارد و ترجیح یم دادم

 لب باز نکنم مبادا نظرش عوض شود. حسام بعد از سکویر 

 طوالیز که به نظر فرصتر برای فرامرز بود تا با خودش

کنار بیاید گفت: وضعش االن اصال خوب نیست و احتماال 

 تا

 هفته ی آینده بدتر هم میشه االن داروهای شییم درمایز 

وع شده پش بیتز میشه  رو گرفته و پرتو درمایز از امروز رسی

 که تا چند روز آینده روند رشد سلول های رسطایز کامال

ین زمان برای پیوند مغز استخوانه  ... متوقف بشه و اون بهتر

 قز راستش چند نفر امتحان کردن ویل جواب تستشون من

 بود ما امیدواریم شما به عنوان برادرشون بتونید این کمک

 .رو بکنید
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 چند درصد امید دارید به درمان با این روش؟ _

 امیدواری من در مورد سهراب زیاده اون بدنش مقاومه تا _

امروز با وجود روحیه بدی که داشته خییل خوب جواب 

 داده

 عادی ...
ی

ز ویل بیمارهای زیادی داشتم که به زندگ  برگشیر

 برای بعضیا کیم طول یم کشه و بدن عده ای هم پیوند

 دوباره تکثت  
 رو پس یم زنه و متاسفانه سلول های رسطایز

 .میشن

ز   فرامرز رستکان داد کاغذهای توی دستش را روی مت 

ط دارم که اگر قبول  مقابل حسام گذاشت و گفت: یه رسی

ز االن آزمایش یم دم  . کنید همی 

یط قبوله با عجله گفتم:   ...هر رسی

 نگاه پر اخیم به صورتم انداخت. حسام لبهایش را روی هم

دنگاه پر غیظش را از من گرفت و رو به فرامرز گفت  :فرسی

 .بفرمائید

 هیچکس حتر خود سهراب نفهمه که اومدم اینجا! بعد _

 ! ازاین ماجرا هیچ ردی از این ماجرا تو زندگیم نمونه

 د و گفت: هیچ حیله ونگاهش را به سوی من برگردان

 .درویعز رو تحمل نیم کنم

ز انداختم حسام گفت: چشم ... هیچکس نیم  رسم را پایی 

 ...فهمه حتر خود سهراب

 فرامرز بلند شد و گفت: باید چیکار کنم؟
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 باورم نیم شد این باور کردیز نبود فرامرز آنجا بود و یم

 .خواست سلول های بنیادی اش را به سهراب اهدا کند

 :نطور که به انگشتهایم نگاه یم کردم زمزمه کردمهما

 ...خدایا ازت ممنونم

***** 

 :فصل پانزدهم

 این را مدام خانم مجد توی« وقتر خدا بخواهد یم شود»

 گوشم زمزمه یم کرد مثالهایش را دوست داشتم وقتر به

ز اون برگ رو روی  درخت ها اشاره یم کرد و یم گفت ببی 

 ! خدا بخواد یم افته خدا نخواداباال ترین شاخه ی درخت

 !هیچ بادی تکونش نیم ده ... سهراب رو بستر دست خدا

ز  ده بودم دست خدا و در تب و تاب آمدن ها و فیر  من ستر

 های فرامرزی بودم که دفعه ی دوم گفته بود جلوی

 ...چشمش آفتایی نشوم تا فراموش کند برای چه آنجاست

 نگه یم داشتم خودم همهمانطور که خانم مجد را از او دور 

 از نظرش پنهان یم شدم حاضز بودم اگر فرامرز بخواهد از

 .جهان هم گم شوم تااز تصمیمش برنگردد

 روزی که حسام ختی مثبت بودن جواب آزمایش فرامرز را

 داد از خوشحایل روی پایم بند نبودم دستهایم را جلوی

 بودصورتم گرفتم همانطور که اشکهایم روی انگشتها روان 

؟ یم دونستم بخدا یم  با صدایی بریده گفتم: میشه یعتز

 ... دونستم فرامرز یم تونه ... سهراب نیم ذاشت
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 حسام با خنده گفت: خب حاال ... بسه دیگه منم احسایس

! دیگه تا روزی که پیوند قراره انجام بشه منم  کردی دختر

 !نبینمت اینجا

 !من که جلو چشم فرامرز نمیام _

 .یت پیدا کردمبهت حساس _

 خندید، من هم میان گریه خندیدم بعد از مدتها این خنده از

 قلبم بود و یکباره هم خاموش شد حسام نگذاشت افکار آزار

 دهنده زیاد توی رسم جوالن دهند با همان لحن شوخ و

 چاشتز اداهای فرامرز گفت: این خانم دیگه جلو چشم من

 !نباشه

 آمده بود گفتم: اینوبا خنده ای که دوباره روی لبم 

 خصوض به خودم گفت جلوی شما نگفت چرا حرف در

 !میارین آخه

ز میاد و یم ره انگار _  خب قابل تصوره... جوری رسسنگی 

 تقصت  منه که سهراب برادرشه... ییک نیست بهش بگه مرد

 . مومن من خودم اشتبایه گرفتار این بدعنق شدم

 !سهراب بدعنق نیست _

 لحن لجبازانه ای گفت: من بهتر یم رستکان داد و با 

 !شناسمش یا تو؟ چهار روزه پیدات شده

 ... به زمان نیست، کیفیت مهمه _

 از کجا یم دویز کیفیت نداشت؟ _

ون به کمیته انضبایط _  از اونجا که تا از اون اتاق بیاد بت 
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 .ازت شکایت یم کنه

با صدای بلند خندید و گفت: معلومه حالت خوب شده ... 

 وبر 

احت کن دیگه هم نیا تا روزی که بهت بگم  . خونه استر

 قول نیم دم ویل سیع یم کنم . ممنون که هوامونو _

 .داشتر 

 ممنون که باعث یم یسی آدم بفهمه هنوز عشق وجود _

 .داره

یم زدم و به سوی در رفتم. از کلینیک تا خانه  لبخند پررسی

 اچیکرا روی ابرها گذراندم نزدیک کافه دستم را برای خ

ز سهراب هر  تکان دادم. دوست یی معرفتر بودم بعد از رفیر

 بار از جلوی کافه و گلخانه گذر کرده بودم فقط دستر تکان

 دادم و مغموم و خسته عبور کردم . خاچیک با دیدنم به

 سوی در آمد آن را باز کرد و فهمیدم چقدر دلم برای آن

 رایصدای زنگ وقت باز شدن در تنگ شده بود و چقدر ب

 . خنده ی چشمهای او زیر آن عینک گرد طالیی 

 !ساالم محبوبه جان چه خوب که امروز یم خندی _

 با صدای بلندی گفت: مارتا بیا خداوند برایمان لبخند

 ... فرستاده

ز صدا بود ون آمد انگار منتظر همی   .مارتا از گلخانه بت 

 قدمهای کوتاه و تندی به سوی ما برداشت همانطور که در

 وشم یم گرفت گفت: خوش ختی بایسی باورت نیم شودآغ
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ز امروز قاصدگ را فرستادم تا برایمان کیم  اگر بگویم همی 

 بیاورد
ی

 ... زندگ

 

 نگاهش را به سوی خیابان چرخاند و گفت: اندوه رسارس

 دارد
ی

ز را گرفته و امروز لبخند تو نوید زندگ  ...زمی 

 بهخاچیک دستهایش را پشت ساس بندش انداخت کیم 

 جلو خم شد و گفت: خب خانمهای زیبا افتخار یم دهند با

 .هم قهوه ای بنوشیم

 هر دو با خنده داخل کافه رفتیم خاچیک در را بست صندیل

ون کشید و خودش به سوی پیشخوان  ها را برایمان بت 

یتز را  رفت و کیم بعد با فنجان های قهوه و ظرف شت 

 دیل هامقابلمان گذاشت خودش هم روی ییک از صن

ی  نشست و گفت: از سهراب، جوان عاشق مان چه ختی

ز روی لبهایت گل لبخند نشانده است  !داری که اینچنی 

 :با ذوفر که از حرفهای انها توی صدایم نشسته بود گفتم

 ... برادرش اومد قبول کرد کمک کنه

 مارتا با لبخندی مهربان همانطور که فنجان قهوه اش را بو

 ن ماجرا هیچ نیم دانم جز این کهیم کشید گفت: از ای

 ... محال است قابیل هابیل را کشته باشد

 :به فکر فرو رفت و خاچیک در تائید حرف او گفت

 برادرکیسی قصه ای بود که شیطان برای بدبیتز ما ساخت

 وگرنه خداوند خون را چنان ِکشنده و پرمهر جریان داد در
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 .آید رگ های مردم که با یک لبخند کوچک به جوش یم

، حرفهای ساده اما
ی

یتز خوش طعم خانیک  فنجان قهوه، شت 

هایی بود که گوشه ای از بلوغم
ز  پر رمز و رازشان همان چت 

 را به آن مدیون بودم. وقتر ترکشان یم کردم مثل هر وقت

 دیگری پر بودم از تجربه هایشان که از طریق لبخند

 وشدریافت یم شد. به خانه رسیدم یی حرف خودم را در آغ

 ایک انداختم و با صدای بلند گفتم: ایک دارم از ذوق پر

ل کردم تا برسم خونه و  درمیارم ... آخ که چقدر خودمو کنتر

 ... یه دل ست  بخندم ... جیغ بکشم وای خدا جون ممنون

 ... مهری بیا

 ایک همانطور که دستش را به کمرم یم کشید گفت: جر 

 شد؟

 ... ومدوای ایک ... ایک جونم فرامرز ا _

 ایک را رها کردم مهری آمد یک دستم در دست ایک بود با

وع کردم به پریدن  دست دیگرم دست مهری را گرفتم و رسی

 باید آن هیجایز که از توی اتاق حسام باخودم به خیابان

 آورده و بعد به کافه ی خاچیک برده بودم را خایل یم کردم

 ت دیگرم راچند بار دیگر جیغ زدم وبه هوا پریدم. ایک دس

ز پریدن و در همان وع کردم همراهم باال و پایی   گرفت و رسی

 حال گفت: آخرین بار یس سال پیش اینطور پریدم هوااا

ی بچه  ...نمت 

 اشکهایش را یم دیدم حتر اشکهای مهری را که گوشه ای
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 دست به سینه به دیوار تکیه زده بود و با خنده نگاهمان یم

 واد اهدا کنه ... تستش مثبتکرد گفتم: فرامرز اومد یم خ

 ...بود ... خدا شکرت

 همزمایز جیغ ته صدایم با جیغ ایک خوشایند ترین ملودی

 ام بود وقتر باالخره از نفس افتاده خودم را
ی

 همه زندگ

 :روی مبل نارنچی اش انداختم با لگد به پایم زد و گفت

 ...پاشو ببینم

ز کشیدم   خوردم خودم را روی زمی 
 و همانطورروی مبل رسر

وع کردم به باز کردن دکمه های مانتوام همه  درازکشیده رسی

کوه های دنیا از روی دوشم برداشته شده بودند چشمهایم 

 را

 بستم تحرک چند دقیقه پیش و نفس نفس زدن هایم باعث

د. سنگیتز سایه ای را  یم شد این سکون برایم معنا بگت 

 ود کهباالی رسم احساس کردم چشم باز کردم مهری ب

ی نبود وقتر   روی صورتم خم شده بود از اشکهایش ختی

 یم گفت: واسه امروز کیک یم پزم ... چه خوب که اینقدر

 ...خوشحایل

******** 

ز روز بود که به کلینیک نیم رفتم دو روز گذشته  این دومی 

 حسام تلفتز خیالم را راحت کرده بود که هیچ اتفاق جدیدی

 الق است و فرامرزتحتنیافتاده سهراب همچنان بداخ

 . مراقبت برای پیوند آماده یم شود
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 با ایک و مهری مقابل تلویزیون بودم و از اول حرفهای

 حسام را مرور یم کردم و بعد از او حرفهای خانم مجد که

 زنگ زده و گفته بود رفتنش به بیمارستان کار بیهوده ایست

 و گفته و دیگر اجازه نیم دهند سهراب را ببیند. گریه کرده

 !بود : حاال یم فهمم چه کشیدی دختر 

 لحظه ها کند و کشنده بودند و رسیایل که ایک از ماه ها

 پیش مشتاقانه دنبالش یم کرد به نظرم اعصاب خرد کن

 . ترین صداها را داشت

 باالخره مهری سکوت را شکست: ایک ، میشه تو جواب

 بدی؟

 که نگاه  گویسی اش را به طرف ایک گرفته بود ایک یی این

 کند گفت: به من چه گویسی تو رو جواب بدم؟

ز بهش بگو دیگه زنگ نزنه پیام نده خسته _  آخه... ببی 

 .شدم

 ... خستگیت از زنگ و پیام اون نیست _

 به حالت یی خیال ایک لبخندی زدم و گفتم: خودت باید

 .باهاش حرف بزیز مامان

 ه بدم نیمادام تونم. دیگه نمیخوام به اون ارتباط من نیم _

 ... خوام دیگه بذارم اون عشق رسباز کنه

 :ایک با خنده پوست تخمه را توی ظرف انداخت و گفت

 !مگه روزی هم بوده که رسش بسته شده باشه این عشق

 کنایه یم زیز ایک؟ خب االن نیم خوام یم فهیم ؟ تو _
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 .یم دویز واسه جر یم گم

 ویل اینم یم د _
ی

 ونم کهآره یم دونم واسه جر یم گ

 . حرف دل و زبونت ییک نیست

 ... هست دیگه نیم خوام باشه _

 خب عزیزم بلند شو برو ببینش رو در رو همینو بهش بگو _

 . تا بفهمه اونم

 !ایک _

 اگر گذاشتر یه فیلم ببینم من . تو که یم دویز نیم _

 خوایش، یم دویز برات تمام شده و نباید رسباز کنه یه قرار

ز رو بهش بگو باهاش بذار برو   ... ببینش همی 

ین _  ...یعتز برم فرجام رو ببینم باز؟ شت 

 مهری ... بچه که نیستر گ یم خوای تمام کتز این _

 !افکاری که بیست ساله داری باهاشون کلنجار یم ری رو؟

؟ واسه من واسه  بیست ساله تونستر فراموشش کتز

ین؟ نتونستر عزیزمن، چرا عادت داری  محبوب واسه شت 

 مدام خودتو آزار بدی چرا خواسته های دلتو کردی گناه

ی رو بخوای گناهت ز  واسه خودت و خیال یم کتز اگر چت 

ین نداشت و ه... نه جونم فرجام نقیسی تو مرگ شت   بزرگتر

ین رو شاد  اگر با دور کردن خودت از فرجام بخوای روح شت 

ز باش اینطور نمیشه با این حال من نیم گم  کتز مطمی 

 رو قبول کن یا پس بزن یم گم برو ببینش حرف فرجام

ین ،  بزن مثل یه آدم بزرگ رفتار کن . اینقدر نگو شت 
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ین رفته آروم گرفته به داد خود زنده ت برس  ... شت 

ز انداخت هنوز مردد بود ایک گفت  :مهری رسش را پایی 

 پاشو بپوش یه قرار بذار تو کافه ... خودت زودتر برو تو

 . ن تا بیادخلوت کافه فکر ک

 ...آخه _

 ... آی مهری، مهری، جون به رسمون کردی با این آخه _

 یا بیاد
ی

 من نیم دونم امروز یم ری به این آدم یم گ

ز فرصت ه بردت راحتمون کنه یا دیگه زنگ نزنه و اولی   بگت 

 ...خودم شوهرت یم دم

 با صدای بلند به حرفهای ایک خندیدم خودش هم خندید به

 چشمیک به من زد و گفت: فکرکردی نیم مبل تکیه داد 

 ...تونم

 !مهری با غیظ گفت: گایه خییل یی مزه یم یسی ایک

 ایک باقیمانده تخمه ها را از همان فاصله به سوی ظرف

وع کنم ز انداخت و گفت: یم ری یا جستجو رو رسی  .روی مت 

 مهری به اتاقش رفت کیم بعد لباس پوشیده برگشت و

 زنم یم رم بگم که دیگهگفت: یم رم باهاش حرف ب

 ...پیداش نشه، پیام نده

 مهری که رفت دوباره روی تخمه ها خم شد و با خنده

 پیام نده
ی

 ...گفت: آره ارواح بابات یم ری بیک

 !باز خندیدم و گفتم: اذیتش یم کتز 

 مجبورم مهری رو بذاری به حال خودش حداقل بیست _
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ه  ... سال دیگه یم خواد زار بزنه و فال بگت 

 !فرجام از ما دورش یم کنه _

 یم دونم ویل خوشبختش یم کنه ... مجبوریم نیشمون _

 رو تا بناگوش باز کنیم و بنشونیمش رسسفره عقد تا از

 .دستش ندیم

 رستکان دادم و او ادامه داد: بعدم بایدتو رو بفرستم بری که

ز رس  بازم از دستت ندم خودمو گول یم زنم وگرنه همی 

ی توعقد نشوندنتون ا  ز دست دادنه... ای ایک ... یم مت 

 ... بدبختر خودت

 بلند شدم به طرفش در آغوشش کشیدم و گفتم: من تنهات

 ...نیم ذارم به هیچ وجه

 !زمان ثابت یم کنه دختر جون _

دم و به آینده فکر کردم نه  او را کیم بیشتر به خودم فرسی

ز  ز نیم توانست ما را از هم جدا کند هیچ چت   .هیچ چت 

********** 

 دیگر نیم توانستم همانطور که حسام یم خواهد توی خانه

 بمانم حتر اگر نیم دیدمش تو کلینیک بودن بهتر از ماندن

 توی خانه بود آن حجم اضطراب، آن یی قراری ها، قدم

ز نیم توانست برای لحظه ای آرام  زدن در خانه هیچ چت 

 یمکند. با خانم مجد حرف یم زدم با صدای بغض آلود 

 خواست مرا آرام کند و خوشبینانه یم گفت حتما یم خوان

ز دلت روشن باشه مبادا ناامید بیسی مادر مون کیز  !غافلگت 
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 . ناامید نیم شدم اما دیگر در خانه هم نیم ماندم

ون رفتم حیس مرا به سوی گلخانه کشاند  وقتر از خانه بت 

ز به مرکز  من زیاد گلخانه رفته بودم هر روز قبل از رفیر

ین، اصال  برای سهراب گل خریده بودم، هر عرص برای شت 

ز عجیتی نبود اما آن روز با ز من به گلخانه دیگر چت 
 رفیر

 حایل که داشتم حتر خیال نیم کردم جلوی گلخانه مکث

 ...کنم و بعد وارد شوم مارتا با دیدنم لبخندزد و گفت: ساالم 

 ایدبا لبخند گفتم: سالم یه گل یم خوام نیم دونم جر ب

 خوشش میاد
ی

... نیم دونم از چه رنیک  ...باشه واسه یه دکتر

 در حایل که به سوی گیاهایز که قسمت کوچیک از گلخانه

 را تشکیل یم دادند یم رفت گفت: برای پزشک ها به جای

 گل، گیایه بتی که ماندیز باشد آنها مرگ های بسیار دیده

ارند آنها را به ز  یاد آدمهایی  اند و از دیدن پژمردن یک گل بت 

 یم اندازد که امیدوار به آینده نگاه یم کردند اما روزی

 .ناگهان چشم بستند. روزی که انتظارش را نداشتند

 :همانطور که خم بود و گیاهان را برریس یم کرد گفت

 پتوس گیاه خویی ست محبوبه جان! تا آنجا که بخوایه باال

 ند دریم رود یم پیچید و برگ های ابلقش را پخش یم ک

 ات ... دکتر دوستش خواهد داشت. مراقبت
ی

 همه ی زندگ

 زیادی نیم خواهد. اما اگر بعضز روزها روی برگ هایش

 و با او حرفهایی بزیز که دوست دارد حتما
 دست بکیسی

 بیشتر زنده یم ماند ... گیاه هم مثل آدمها به حرف زنده
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 .است به حرفهای خوب محبوبه جانم

ون رفتم گیاهانگلدان را گرفتم و با   لبخند از گلخانه بت 

 مارتا برخالف همه گیاهایز که در گلخانه پرورش یم

ز باعث یم  یافتند بو داشتند. بویشان مصنویع نبود و همی 

 شد آن افسانه درباره ی دره ی شیطان و عطری که

 .خاچیک یم آورد را بیشتر باور کنم

ز و زرد گیاه کشی  دمجلوی کلینیک دستر روی برگهای ستی

 و گفتم: معجزه ی امروز با تو... حسام رو راضز کن سهراب

 .رو ببینم

 گل را محکم میان انگشتهایم گرفتم و به سوی اتاق حسام

به به در زدم و کیم بعد صدایش را شنیدم که  رفتم چند ضز

 گفت: بفرمائید رسش را میان دستهایش گرفته بود و

 . برخالف همیشه خسته به نظر یم رسید

 ...داخل اتاق گذاشتم و گفتم: سالم دکتر  قدم به

 رسبلند کرد لبخندش را به رسعت پیدا کرد و روی لبش

 ... نشاند و گفت: به به سالم دست پر اومدی

 !یوقت فکر نکنید رشوه ست ها _

 اینبار با صدای بلند خندید و گفت: نه اصال معلوم نیست

ی ز ز چت   . همچی 

ز کوچیک نزدیک پنجره  :گذاشتم و گفتم  گلدان را روی مت 

 زیاد بهش آب ندید بعضز وقتا هم باهاش حرف بزنید... چه

 ختی از بیماراتون؟
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ز مونده با گلها رسوکله بزنم... یه دیونه دست من _  همی 

دی کافیه.یم خوای ببینیش؟  ستر

 . یم خوام _

سه از روزی که _  اونم یم خواد اما کله شق تر ازاونه که بتر

 اون خواست که دیگه کیس رو بهاومدی هوایی شد بعد از 

 ... اتاقش راه ندم حتر مامانش رو

 چرا زودتر پیوند رو انجام نیم دید؟ _

 ... باید بدن هر دوشون آماده باشه _

 . خییل یم ترسم که فرامرز پشیمون بشه _

 . نمیشه _

 نخواست که سهراب رو ببینه؟ _

 !بهش پیشنهاد دادم اما گفت نه _

 .شنهادا داشتمکاش من از این پی _

 دوباره خندید و گفت: خب بیا بریم ... یه بار دیگه فحش

 .هاش رو به جون یم خرم ارزشش رو داره

 .دستم را جلویش باز کردم و گفتم: دستبندم

ش رفت کشوها را باز کرد و بست کیم نگاهم ز  به سوی مت 

 .کرد و گفت: نیست .فکر کنم تو جیب کتم بردم خونه

 . اشکایل نداره _

 ه
ی

 مراهم راه افتاد به سوی همان راهرو دلگت  همیشیک

 رفتیم . لباسها را پوشیدم ماسک را زدم و همزمان همان

 کرختر که در آن روزها تجربه کرده بودم رساغم امد همان
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 ترس که از دیدنش در ان وضع داشتم دوباره توی سینه ام

 حجم گرفت. حسام فرصت نداد با حس هایم کنار بیایم در

 ز کرد و اشاره کرد داخل بروم. خودش نیامد. سهرابرا با

 چشمهایش را بسته بود و صورتش پف کرده و سفید بود

 نیم شد شناختش. با آن چشمهای بسته رس یی مو و تن

 الغر هر مردی بود به جز مرد من، آرا نفس یم کشیدم تا

 صدایم بیدارش نکند. قدیم بااحتیاط برداشتم توی صورتش

 ه ای بودم که به من ثابت کند او همان اویبه دنبال نشان

 من است اما نبود. روی صندیل ای که حتما بار قبل مادرش

 روی ان نشسته بود نشستم. دست استخوایز که رگ هایش

ون زده و جای سوزن ها رویش کبود شده بود را در  بت 

 دست گرفتم و ناگهان دچار این وهم شد که ... تکان نیم

 . وحشت زده دستم را پس کشیدم خورد دستش رسد بود 

 حسام گفته بود نزدیکش نیم شوی اما رسم را آنقدر نزدیک

 بردم تا بتوانم صدای تپش های قلبش را بشنوم میان خس

 ضعیقز که از گلویش یم امد ... این تپش ها را اما یم

 شناختم هنوز همانقدر گرم بودند نفس کشیدم بوی تنش

 اآشنا مخلوط شده بود رفتکه با بوی عجیب ان لباسهای ن

 به اعماق حافظه ام درکنار همه ی بوهای دیگری که از او

 .به یاد داشتم یم خواستم تا آخر دنیا در همان حال باشم

 صدایش توی گوشم نشست ضعیف و کم جان بود: دعا کن

 ... دیگه بیاسته
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 لرزیدم از صدایی که شبیه صدایش نبود نفس عمیقر 

 !و دوست دارم آخهکشیدم و گفتم: زندگیم

 خسته شدم محبوب... اگر تو و مامان دست از این دعاها _

 ...بردارید شاید تمام بشه

 منم خسته شدم سهراب دل بده به دعاهامون بیا سمت _

 ...ما

 دلم برات تنگ شده صورتت رو نبینم؟ _

 !گفتر نیم خوای ببیتز  _

 ... گفتم که بری _

 ... یی رحم بودی سهراب _

 ...رحم نباش بذار ببینمت شاید آخرین بار باشهتو یی  _

 رس بلند کردم صورتم خیس بود چشمهایش همان چشمها

 :وقتر خندید خشیک لبهایش بیشتر پیدا شد آهسته گفت

 ...ماسکت رو بردار

 . حسام گفت برندارم _

 ! بیخود کرد اون هیچر نیم فهمه _

 

ز ماسک گفتم: اونم در مورد تو ه  مینوهمزمان با برداشیر

 !یم گه

 ...غت  از این بود همدیگه رو تحمل نیم کردیم که _

 ...بخند

 ... آدم کوگ تو نیستم _
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 یادته امیتز اومده بود چه جویسی یم زدی؟ _

 لبهایم به خنده باز شد و او گفت: وقتر یم خندی فرشته ی

 ... دعاهای مادرت و  آهسته زمزمه کردم: دل بده به متز

ون از ای  ...ران حصزودتر بیا بت 

 به چشمهای پر اشکش

 نگاه کردم انگار آن چند لحظه خیایل بود که در رس یم

 پروراندم دو قدم عقب رفتم تا دوباره وسوسه ام نکند آن

 .جای خایل که به وسعت همه ی دنیا بود

به ی کوتاه به در خورد حسام داخل آمد کیم به  چند ضز

 ! ماسکتمن کیم به سهراب نگاه کرد و گفت: وقت تمامه

 ...هم افتاد

ه نگاهم کرد. باعجله ماسک را  ابروهایش را باال داد و خت 

 .روی صورتم گذاشتم و گفتم: ببخشید تکرار نیم شه

 .امیدوارم _

ز ایشون  !سهراب گفت: بله مثال خییل وظیفه شناس هسیر

 نیستم؟ _

 سهراب نیشخندی زد و گفت: از من چرا یم پریس؟ پرونده

 .تو نگاه کن

... باید صحیح و سالمباش _  ه حاال فعال دستم امانتر

 .تحویلت بدم به حاج خانم بعد جواب یم دم به حرفات

 به در اشاره کرد و گفت: بریم محبوبه؟

ی الزم نداری؟ ز  رستکان دادم و به سهراب گفتم: چت 
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ز سوایل یم پریس ... هیچر نیاز _  مگه زندانیه همچی 

 .نداره خیالت راحت

 سوی در رفتم دوباره برگشتم کیم رستکان دادم و به

 نگاهش کردم . نگاهش به جای من به رو به رو دوخته شده

 !بود زمزمه کردم: تمام میشه این روزا

ون رفتم در حال در آوردن لباسها بودم که حسام آمد  بت 

 سنگیتز نگاهش را هنوز احساس یم کردم یی آن که

سد گفتم: ببخشید ی بتر ز  ... چت 

 گفت: بهش گفتم که باید پیوند انجام  میان حرفم آمد و 

 ...بشه

 !خب؟ _

 !یم خواست بدونه کیه طرف _

؟ _  گفتر

 . قول دادم که نگم _

 کوتاه نمیاد از دونستنش _
ی

 . سهراب به این سادگ

 .گفتم: ییک از دوستای قدییم مون _

 !باور کرد _

 نه، ویل خوبیش این بود که اصال طرف رو یادش نیم _

 . اومد

 !واقعا _

 عجیب نیست، سهراب به افراد کیم توجه یم کنه! اون _

ز   ...افراد هم حتما باید مجبورش کیز
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 چطور؟ _

 . با خاص بودنشون _

 تو خاص بودی؟ _

ز برخوردمون  .خندید و گفت: آره خییل مخصوصا اولی 

ز  ی از اولی  ز  همراهش راه افتادم و منتظر بودم چت 

 کوت به دربرخوردشان بگوید که بیهوده بود در همان س

ه گذاشت و گفت  :اتاقش رسیدیم دستش را روی دستگت 

 ! بیشتر به فکر خودت باش

_  
ی

 !هستم. میشه تاری    خ پیوند رو به منم بیک

 که بیای بسط بشیتز اینجا؟ _

 انداختم و گفتم: تو خونه یی طاقت میشم، اون
ز  رسم را پایی 

 دوروز تحمل کردم که حرف گوش داده باشم وگرنه کار

 . یستآسویز ن

 چهارشنبه ساعت ده صبح انجامش یم دیم ... گریه نکن _

 ! دیگه ! خوشبینم من

ی بخوریم با هم ز  ...دراتاق را باز کرد و گفت: بیا یه چت 

م _  ... نه یم رم این روزا خییل وقتت رو یم گت 

 !االن کار زیادی ندارم بیا _

ز روی ییک از صندیل ها  داخل اتاقش رفتم مرا به نشسیر

 کرد و خودش مشغول آمادن کردن قهوه شد دردعوت  

 .همان حال گفت: حاال جر بگم به پتوس خانم

 !خندیدم و گفتم: از کجا معلوم خانم باشه



 

978 
 

 Romanbook_ir@ داغ

ش ... یم خوام چکار؟ _  اگر آقاست که بتی

 شانه باال انداختم و گفتم: باهاش حرفای خوب بزن من

 ...نیم دونم حرف خوب شما جر یم تونه باشه

حرف خوب بلدم اما باید گوش خوب  خندیدو گفت: 

 .پیداکنم

 فنجان قهوه و جعبه ی مقوایی بیسکویت را مقابلم گذاشت

 ... و گفت: یوقت بد نباشه جز این هیچر ندارم

 . نه خییل هم خوبه _

 حسام راحت بود ووادارم یم کرد به راحت بودن حسش را

 دوست داشتم آن یی خیایل که حاال فهمیده بودم پوشش

 اوست و زیر آن مردی متعهد و دلسوز است. و رفتار ظاهری

 به من حس آشنایی یم دادند که
ی

 یی تکلفش همه گ

ایط بد روج بود  . باعث آرامشم در آن رسی

 قهوه ام را نوشیدم و ترجیح دادم بیش از آن مزاحم اوقاتش

 نشوم به خانه رفتم و به هزار شکل خدا را صدا زدم تا روز

 رشنبه را با موفقیت به پایانرسنوشت سازی مثل چها

 .برسانیم

******* 

 شال مشیک را روی رسم مرتب کردم . این عزا برای

 همیشه در قلبم یم ماند اگر چه شال سیاه را از روی رسم

 یم پوشیدم و با
ی

اهن های رنیک  بریم داشتم شاید روزی پت 

 دستهایی پر گل در خیابان ها قدم یم زدم اما دردی تا
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 بم زنده یم ماند. دردی که مربوط به جایهمیشه توی قل

ین بود حاال که قرار بود به مزارش برویم رسباز  خایل شت 

 کرده بود درست مثل روز اول دوباره خیال تییعز که روی

 رگش کشیده بود آرامم نیم گذاشت و پوست دستم یی 

 وقفه از دردی عجیب تت  یم کشید نگاهش توی آینه افتاده

 ربانش با لبخندی که به جای لبها تویبود نگاه ثابت و مه

ین زیاد  چشمهایش بود من این خنده را در چشمهای شت 

 ندیده بودم . شاید یک یا دوبار و حاال نیم دانم از کجا آمده

 بود میان آینه نقش بسته بود. ایک صدا زد: محبوب آماده

 ای؟

 .آره اومدم _

ون رفتم و او نگایه به رستاپایم اندا  :خت و گفتاز اتاق بت 

 باز سیاه پوشیدی تو ؟

 .واسه این که یم ریم مزار... بعد میام عوضش یم کنم _

 شانه باال انداخت و گفت: فقط خدا یم دونه چقدر زشت

 ...شدی

 رفت پشت رسش راه افتادم مهری هنوز راه نیافتاده گریه

ز روی صندیل عقب نشستم و در  یم کرد. توی ماشی 

ستانسکوت رایه طوالیز را پشت   رس گذاشتیم تا به قتی

 برسیم. عرص روز دوشنبه بود و برخالف تصورم خییل هم

 خلوت نبود هر طرف را نگاه یم کردم چند نفر روی مزاری

 نشسته بودند و یم شد درک کرد ما تنها بیچارگان عالم
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ین نشست من وایک هر دو ز مزار شت   نیستیم. مهری پایی 

 یی اش را برنیم داشت ورسپا ایستاده بودیم ایک عینک آفتا

 هر چند دقیقه دست یم کشید قطره اشیک را از روی گونه

 اش برمیداشت مهری اما گذاشته بود چشمها و اشکهایش را

 نشسته بود زانوها را
ی

 همه ی مردم ببینند. روی تکه سنیک

 به هم چسبانده و همانطور که دستمال کاغذی توی دستش

 . را تکه تکه یم کرد اشک یم ریخت

ی که یم توانست ز  دلیل هایم برای گریه زیاد بود اما چت 

 همه حرست های دنیا را به یادم بیاورد گلهای داوودی

 بود که ایک وقتر رسیده بودیم با سلیقه روی مزار
ی

 رنگارنیک

 . گذاشته بود

ین چقدر خواسته های کوچیک  این گلها نشان یم داد شت 

 یی جلوی چشمماز این دنیا داشت . ساعتر بعد تصویر آشنا

 جان گرفت. نیمه نشسته انگشتش را روی مزار زده و زمزمه

 . ی حمد و سوره اش به همان دلنشیتز شعر خواندنش بود

 محکم و موزون . با حوصله فاتحه اش را خواند و بلند شد

 ایستاد مهری کیم خودش را جمع و جور کرد و من به

 د. وقتر دنبال حیس بودم. حیس درباره ی او که گمشده بو 

 .مهری هم آمد کنارمان ایستاد رس بلند کرد و گفت: سالم

 نگاهش به من و مهری بودف به طور واضح ایک را نادیده

 گرفته بود... ایک رسگرداند به اطراف مهری سالمش را

 . جواب داد و من زیر لب زمزمه کردم: سالم
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دم  . و همزمان دست ایک را محکم فرسی

ز انداختلبخند نامحسویس به این حر   کتم زد رسش را پایی 

ز نداشتیم . ز ان سکوت سنگی 
 هیچکدام حرفز برای شکسیر

 باالخره ایک گفت: بریم ؟

 !گفتم: آره دیگه دیره

 یی آن که منتظر آن دونفر باشیم حرکت کردیم دور شده

ون  یم گشتم که ایک را از آن فکر بت 
 بودیم دنبال حرفز

 ه ما رسید وبیاورم پیدا نیم کردم مهری نفس زنان ب

 !گفت:چرا اینقدر تند

ی شده  !ایک به جای جواب گفت: چه گرمای یی پت 

 مهری انگار معنای دیگری از حرفش درک کرده باشد

 گفت: من بهش نگفتم بیاد... یعتز ... فقط پرسید که یم

ین  .تونه منو ببینه و منم گفتم یم خوام برم پیش شت 

ز مهری و ایک حرفز نداشت  م و اصال مخاطبمانده بودم بی 

 هیچکدامشان هم من نبودم. مهری برای ایک توضیح یم

 داد و ایک برای مهری خودش را به آن راه زده بود وقتر 

 گفت: بریم فاتح شام بخوریم؟

ی نگفته بودم که با خنده گفت: به جون محبوب فقط ز  چت 

 چون غذاش خوشمزه ست حسابشم با مهری این روزا تا یم

 .اب رو بدیم دست مهریتونیم باید حساب کت

ی از ز  همرایه اش کردم و با خنده گفتم: من هنوز یه چت 

 حقوقم ته حسابم مونده یم خوای من حساب کنم؟
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 . تو رو نگه داشتم واسه وقتر پولدار مییسی  _

 نیم خندید و نخندیدن ایک یعتز یک جای کار خییل

 خراب است ... خراب تر از آیز که با سکوت مهری و

ان شودهمرایه من   . جتی

 تا به رستوران فاتح برسیم غروب شده بود برای شام خوردن

 ... زود بود اما ایک یم گفت: نریم خونه و برگردیم

 شام دلچستی بود هر چند مهری و ایک هر دو در فکرفرو

 رفته بودند اما این تنها شایم بود که رستوران فاتح یم

 همه ی خوردم و حس بدی به من نیم داد. با آرامش مثل

ز ویژه بود و نه ی از مت   آدمهای آنجا نشسته بودیم و نه ختی

ز آقای فاتح بیش از حد اضار کرد هرچند هنوز  وقت رفیر

 . توجه اش به ایک روشن بود

********* 

 خیال یم کردم آن چهارشنبه یم شود پایان همه دلهره

ز به همان عمل پیوند ختم  هایم؛ خیال یم کردم همه چت 

 ساعت نه صبح به کلینیک رفته بودم حسام نبودیم شود. از 

 و من گایه توی سالن انتظار گایه توی حیاط نه چندان

 بزرگ راه یم رفتم با سایه خودم روی دیوارهای رسامییک

دم، با عکس سهراب توی گویسی حرف یم زدم، با ز  حرف مت 

 خدا حرف یم زدم، کم یم آوردم یم خواستم حرفز بشنوم

 را یم گرفتم به دلداری هایشان گوش شماره مهری یا ایک

وع یم شد. از ساعت ز از اول رسی  یم دادم و دوباره همه چت 
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 ده وقتر هیچ کس نبود که درباره عمل اطالیع داشته باشد

 دچار این وسواس شدم که نکند فرامرز نیامده باشد . با

 تردید شماره اش را گرفتم خاموش بود. اگر آمده بود حتما

ز  ز یا نازنی   را توی کلینیک یم دیدم مگر این که نگی 

 تصمیم گرفته باشد آنها هم مثل خانواده ی خودش یی ختی 

 .بمانند. این فکر که نیامده باشد نفسم را تنگ یم کرد

ی از ز  ساعت چهار خانم مجد وسیما آمدند آنها هنوز چت 

ت آور یم  من برایشان حت 
 عمل نیم دانستند و پریشایز

 بود و مدام رساغ حسام را یمشد... خانم مجد دلواپس 

 گرفت سیما با افسوس نگاهم یم کرد هنوز نیم دانستم

ی از عمل پیوند بگویم یانه ز  !باید به آنها چت 

 روز که پایان رسید ناچار به ترک کلینیک شدم خیال کرده

ز تمام شده وقتر حسام با لبخند گفت: عمل  بودم همه چت 

ز بود. خیال کردم چند روز د  یگر دوباره سهرابموفقیت آمت 

 را یم بینم که ایستاده! نه دراز کشیده روی تخت، نه خسته

 و یی مو و با نفس هایی که خس خس یم کنند. اما اینطور

 نبود عمل پیوند پایان درد و رنچی که یم کشیدم نبود. روز

 بعد دوباره از صبح توی کلینیک بودم. و همه ی صبح های

 ا عصبانیت گفت: قیافه یروزهای بعد، تا باالخره حسام ب

ز  ی کیز  خودتو دیدی؟ سهراب خوب میشه تورو باید بستر

؟  برو خونه اول صبح اینجا چیکار میکتز

 نالیدم: مگه نگفتر عمل خوب بود؟
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منده بود. اما رسجز صورتش نشان یم  انگار از فریادش رسی

 داد هنوز عصبایز است. ابروهایش در هم گره خورده بود و

 اشد : چرا مثل بچه ها بهانه گت  شدی؟سیع کرد آرامتر ب

 ...این همه صتی کردی یه کم دیگه هم صتی کن

 ... بهم بگو چطوره _

یل _  تب داره ... امکان دیدنش نیست محیطش باید استر

 باشه اینقدر خودتو اذیت نکن بذار روند درمانش تکمیل بشه

 ...صبور باش.

 وی یمیی حرف ترکش کردم. باید صبور یم بودم. باید ق

 بودم ... دوباره ساعت چهار خانم مجد امد حاال دیگر یم

 دانست عمل پیوند انجام شده، مدام به جان مردی که امده

 .بود وسلول های بنیادی اش را اهدا کرده بود دعا یم کرد

 برای من دعا یم کرد، برای همه ی آدمهای جهان و به

 ماسم سهراب که یم رسید یم گفت: خدا بچه ی منو به

 !برمیگردونه

 آرام بود جور عجیتی آرام بود که درک نیم کردم. حتر 

ز هایش روی کتابچه ی دعای کوچیک که  اشک ریخیر

 همراه داشت هم آرام بود . گایه اگر سیما یی طاقت یم

 شد از این که اجازه نیم دهند سهراب را ببیند، اگر گریه

ز دختر ... برادرتو از خدا   ... بخواهیم کرد یم گفت: بیا بشی 

 !اگر داد رحمته و اگر نداد حکمت

 از این حرفها خسته بودم. حکمت را نیم فهمیدم سهراب را
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 .یم خواستم به هر قیمتر و دیگر دلم یک جا بند نیم شد

 در حیاط ان کلینیک بند نیم شدم
ی

 .روی یک نیمکت سنیک

 یم رفتم توی خیابان های اطراف یم گشتم تا کمتر جلوی

 که نشان یم داد از دست سماجتم کالفه  چشم حسام باشم

 . است

 یم رفتم و هنوز دو خیابان را نگشته بریم گشتم تا نزدیک

 در اتاقش یم رفتم و در نزده بریم گشتم توی حیاط و

 . منتظر اخبارش یم ماندم

********* 

 نیم توانستم بفهمم مهری فرجام را پذیرفته و خوشحال

ز است اندوهاست یا هنوز یم خواهد او را رد    کند و از همی 

 گاه و یی گاهش! رفتارش عجیب شده بود و نگرانم یم

 کرد. از رفت و آمدهایش یی ختی بودم اغلب زمانم در

 بیمارستان یم گذشت و شب که بریم گشتم نیم دانستم

 !پرسیدن درست است یانه

 دل آشوبه ی حال عجیب مهری هم به دلهره های بعد از

هایعمل پیوند اضافه شده  ز ختی  بودند. و بدتر از همه چت 

 ام یم
ی

 گنگ و نصف نیمه ی حسام بود که رو به دیوانیک

 بود ، امروز یی حال بود و
 برد، تب دارد، امروز کیم بهتر

 استفراغ یم کرد، تا چهار پنج روز آینده یم تونید

 .ببیندیش... امروز کیم بدتر شد

 لحالتهای سهراب را که یم گفت آن روز به همان حا
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 دچار بودم. آنقدر حال او را مرور یم کردم و تصور یم کردم

 که حاال چطور دارد آن درد را تحمل یم کندکه خودم هم

 به آن دچار یم شدم و از نگاه مادر و خواهرش هم یم

 .فهمیدم که آنها هم دچار یم شوند

 چهار پنج روزی که حسام وعده داده بود هم گذشت. هنوز

ی از یک ختی خوش   البه الی حرفهایش پیدا نیمختی

 .کردم

 ایک و مهری تالش کرده بودند توی خانه نگهم دارند، نشد،

 نتوانستند. با التماس، با فریاد، دوباره خودم را رساندم

ی برای ز  کلینیک و آن دلهره ادامه داشت انگار به چت 

 متوقف شدن نیاز داشتم. خانم مجد سیع یم کرد آن دکمه

 یدا کند دستم را گرفته بود و آهستهخاموش را در وجودم پ

 حرف یم زد: یم دونم مادر یم دونم که دوهفته ست

 هیچکس دلمون رو خوش نکرد . یم دونم تنها موندیم تو

 این دنیا اما خدا رو داریم هنوز سهراب زنده ست نفس یم

 کشه . وقتر درای اون اتاق باز بشه یم خواد همون محبوبه

ی که اینطور خودش ی مهربون خودشو ببینه نه  این دختر

ز برده ... آخه قربونت برم دختر باوفای من به  رو از بی 

 خودت نگاه کن تو که بیشتر دلم رو خون کردی مادر! دو

 فردای دیگه چشم من تو چشم مادرت باز میشه یم دویز 

یم رو باید تحمل کنم؟  چه رسی

 آرام آرام حرفهایش را گوش یم کردم و چشمم به قطره
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 کش بود که روی کلمات کتابچه ی دعا افتاده بودندهای اش

بات ریز و پیایر 
به ای به پشت رسم خورد ضز  ناگهان ضز

 تکرار شدندو کم کم به باالی ابرو و پشت پلکهایم هم

به های نامری  آنقدر زیاد شد که  رسایت کرد شدت ضز

 تصاویر مقابلم تار و مبهم بود... دستم را هربار یک جای

دم  و وقتر درد چشمها و تاری دید بیش از حد رسم یم فرسی

 شد کف دو دستم را روی چشمهایم فشار داد و نالیدم: نیم

 ....بینم ... آی خدا

 با این درد غریبه نبودم این درد را یکبار دیگر وقتر ختی 

ز دلهره ام را ین را شنیدم کشیده بودم و همی   مرگ شت 

 مرگ بود بیشتر یم کرد انگار این درد یک جور آگایه از 

 ...که پیشاپیش به رساغم آمده بود دوباره جیغ کشیدم آی

 ...خدا... نیم بینم

 اما درد و گریه ام از ندیدن و حتر از آن درد نبود. از

ی بود که شاید تا چند دقیقه ی دیگر یم  اضطراب ختی

 دادند و بعد به چه کیس باید تکیه یم کردم؟

د و یم گفتصدای خانم مجد را یم شنیدم که فریاد م ز  :ت 

 ...ییک کمکمون کنه

 از او سایه ای یم دیدم انگار پارچه ای ضخیم جلوی

 چشمهایم کشیده بودند صدای بعدی صدای سیما بود که

 ...نفس زنان از دور یم آمد : جر شده ؟ مامان... محبوبه

 ... ییک دکتر مهرآموز رو صدا کنه
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 به هایی تکانم داد رسم پر از گریه های خانم مجد بود و ضز 

م  . که نیم گذاشتند یک دم آرام بگت 

 :روی دستهایی بلند شدم و صدای حسام توی گوشم پیچید

س  ...نتر

 ...چشمام، رسم _

س شوک عصبیه ... هیس ... هیس _  ...نتر

 صدای هیسش در هزارتوی مغزم پیچید و صداهای گنگ

 دیگر در آن گم شدند دیگر به پلک هایم برای دیدن

ی فشار نیا ز  وردم آنها را روی هم گذاشتم مرا روی تختچت 

دم  .روان گذاشتند و خودم را به حرکات عجیب اطرافم ستر

*********** 

 چشمهایم در سفیدی یی انتهایی بازو دوباره بسته شدند

 ...صدایی شنیدم که گفت: هیس... بیدار نشد

 رسگرداندم دوباره پلک هایم را از هم باز کردم و اینبار

 از ایک، مهری و فرجام مقابلم بود ایک با دیدنتصویری تار 

 چشمهایم که باز بود گفت: محبوب بیداری؟

ون  از میانشان بت 
 نیم دانم لبهایم را که تکان دادم حرفز

 آمد یا نه ... خسته 
ی

 بودم هنوز یم خواستم بخوابم سنیک

 بودم و نیم توانستم وزن تنم را تحمل کنم نالیدم و اینبار

 نیدم: درد و بالت به جونم جر شدیصدای مهری را ش

 !مامان

 یک جای رسم همرایه فرجام با مهری شور گرفته بود و
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 مدام تصاویری گنگ را به یادم یم آورد که نیم دانستم

 مربوط به گذشته اند یا آینده ... دیگر برای باز کردن

 چشمهایم تالش نکردم اما گوشهایم هنوز یم شنیدند

م  نده ی شما شدم خانم... باورصدای خانم مجد بود: رسی

 کنید که من راضز نیستم تو این حال ببینمش باور کنید که

 شما و این دختر 
ی

مندگ  ...دارم جون یم دم از رسی

 سیما میان حرف مادرش آمد و گفت: اگر یم دونستم

 اینطور میشه هیچ وقت به سهراب رو نیم زدم واسه

 !استخدامش ... آخه حتر خیالشم نیم کردم من

 نتظر حرفز بودم که ایک یا مهری یم زنند و در همانم

 انتظار دوباره به خواب رفتم هیچ یادم نیست که دیگر چه

 گفتند... بار دیگر که چشمهایم را باز کردم صداها ناآشنا

 بودند: اینجا کلینیک تخصض رسطانه من نیم دونم چرا

ی بیمارهای اعصاب  ...شده بخش بستر

 ش اینجا بد شد؛ آشنای دکتر مهرهیس ... زشته خب حال _

 ...آموزه

 خوشم نمیاد از این پاریر بازیا! از دیروز اینجا خوابیده این _

 !تخت حق یه بیمار بیچاره ی دیگه ست خب

 دکتر اگر تشخیص بده که حق ییک دیگه ست نیم ذاره _

 !ضایع بشه

ز حرفز بودم که جریان  چشمهایم را باز کردم آماده ی گفیر

وع شد از الی پلک های نیمه باز زنرسدی در رگ  هایم رسی
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م، پر از حرف بودم  جوان را دیدم که چشم دوخته بود به رِسر

 و دهانم خایل، لبهایم را بیهوده تکان دادم و باز در سفیدی

مطلق فرو رفتم ....وقتر وحشت زده از خواب پریدم همه 

 جا

 هایمسیاه بود توی اتاق تنها بودم آگاه تر از دوبار قبل چشم

 را تا آخر حد ممکن باز کرده بودم کیم خودم را روی تخت

 باال کشیدم و سیع کردم گیچی حاصل از داروهای خواب

ز نبود جز  اور را پس بزنم و خوابم را به یاد بیاورم هیچ چت 

ین که چادر نماز گلدارش توی کلینیک یم چرخید  .شت 

****** 

 !محبوبه _

 زیاد یم شنیدم. پلک صدای آشنای حسام بود که آن روزها 

 هایم را از هم گشودم سپیده زده بود و فضای اتاق کوچیک

 که در آن بودم قابل تشخیص شد. به یاد حرفهای دو

 پرستار شب قبل کیم در جایم تکان خوردم و گفتم: یم

 ...خوام بلند شم

ز ببینم _  ...بشی 

 به ابروهای در هم کشیده اش نگاه کردم و او یی انعطاف

 !ه اومدی خونه خالهگفت: مگ

 .حالم خوبه حسام _

 !باید خوبتر از خوب بیسی  _

احت یم کنم آخه اینجا شاید جای _  یم رم خونه استر
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 !ییک دیگه باشه

ز باش هر وقت بیماری  خندید و گفت: اوه چه فکرا! مطمی 

ونت  اومد و به این تخت نیاز داشت خودم از اینجا بت 

 .میکنم

؟ _ ز  مامان یا خاله ام نیسیر

 دیشب به زحمت فرستادمشون ویل با اون نگرایز که _

 !رساغ دارم ازشون االن میان

 !کاش یم ذاشتر یه کدوم بمونه یا منو یم بردی _

 اینجا به قول بعضیا کلینیک تخصصیه و بیمارستان _

 .نیست که همراه نگه داریم

سم اما یم ترسم مثل هر روز _  یم خوام ازت یه سوال بتر

 !دست به رسم کتز  با جوابت بخوای

 !جای دوری نیم ره تو هم دیروز منو جون به رس کردی _

 !سهراب خوبه _

 !خییل خوبه _

 چطور باور کنم؟ _

 اونطور که من واسه دلخویسی تو نمیام درویعز بگم که _

 .بعد از پسش برنیام

 هنوز مشکوک بودم حتر به لبهای خندانش شک داشتم

 ...: ما با هم دوستیمسیع یم کردم لحنم تاثت  گذار باشد 

 ... یعتز این مدت

؟  خنده اش پر رنگ تر شد و گفت: یم خوای گولم بزیز
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 پیوند جواب داد؟ _

 ابروهایش را باال داد و گفت: فعال که خییل خوبه ویل مدیر 

له ز بشیم همه جر تحت کنتر  !طول یم کشه تا مطمی 

 مثال چقدر؟ _

 ...مرشمثال یک ماه دوماه شش ماه یکسال تا آخر ع _

؟ _  شوجز یم کتز

 نه باهات خییل جدی ام ! و عمدا با تو اینقدر ضی    ح از _

 این موضوع حرف یم زنم که بدویز این سهراب دیگه

سونمت اما باید  سهراب قبل از بیماری نمیشه نیم خوام بتر

 بدویز که بدنش ضعیف شده مدتها طول یم کشه که

 دتها طولاثرات این داروهای قوی از بدنش خارج بشه م

 یم کشه از لحاظ روج درست بشه مدتها طول یم کشه با

 اطمینان بگیم که دیگه سلول های رسطانیش رشد نیم

 کنند و تکثت  نمیشن . امروز سهراب خوبه و حتر عایل

ون ایطش ... از ییک دوروز دیگه از اتاق بت   نسبت به رسی

 ... میاد تو محیط کلینیک و بعد هم یم تونه مرخص بشه

هایی که گفتم باید باعث بشه که تو بهتر بهویل
ز   این چت 

 و آینده ت فکر کتز محبوبه
ی

 !زندگ

 .من به همه جر فکر کردم _

 تو فکر نکردی تو برای همه جر با دلت تصمیم گرفتر  _

ی نمیشه ازت داشت االن حرفهای من باتو  انتظار بیشتر

 .بیهوده ترین حرفهای دنیاست. اما الزم بود که بهت بگم
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 . ممنون _

 حدس حسام درست از آب درآمده بود مدت زیادی از

 سکوتمان نگذشته بود که مهری و ایک آمدند و ساعتر بعد

 فرجام... مدیر از آمدن آنها گذشته بود که خانم مجد و

 سیما هم آمدند با آمدن آنها حسام در سکوت اتاق را ترک

 نه کرد. حرفهایش گوشه ای از ذهنم را مشغول کرده بود. 

 برای این که در تصمییم تجدید نظر کنم او درست فهمیده

 بود من تصمیمم را درباره ی سهراب گرفته بودم اما با این

 حال یک گوشه ی ذهنم مدام صدای حسام که آینده را

 .هشدار یم داد تکرار میشد

******** 

یز از هیجان بودم، دستهای خانم مجد را محکم گرفته  لتی

انه  منتظر آمدن سیما بودیم . رفته بود بودم و یی صتی

 لباسهایی که سهراب سفارش داده بود را بیاورد و حسام

 گفته بود قبل از آن که آماده شود نیم گذارد داخل اتاقش

 شویم . شیطنتش گل کرده بود ما را نشانده بود توی اتاقش

 و خودش رفته بود این که همپای ما شاد بود به من یم

 .فته چقدر ازخود واقیع اش دور بودفهماند در آن سه ه

 چقدر مضطرب و خسته بود و چقدر سیع یم کرد خوددار

 . باشد

 خانم مجد به ساعت نگاه کرد و گفت: سیما جانم بیا جون

 !به لب شدم دختر 



 

994 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 با خنده گفتم: کاش یم دونستیم قراره مرخص بشه و ازاول

 .لباس یم اوردیم

 ! زنهآیه کشید و گفت: این حسام که حرف نیم

 یم دونید باورم نمیشه، انگار دارم خواب یم بینم انگار تو _

ز سهراب امروز مرخص یم شه، یم ترسم  خواب بهم گفیر

 !یهو ییک بیاد از این خواب بیدارم کنه

س مادرجون خواب نیستیم ... سهراب زودتر از این _  نتر

 باید مرخص یم شد ویل حسام نگهش داشت یم گفت

ون ر   عایت هیچر رو نیم کنه ... راست همسهراب بره بت 

 .یم گه این بچه ی من، بچه ی حرف گوش کتز نیست

 یی صتی خندیدم و دوباره به ساعت نگاه کردم. باالخره سیما

 .امد کاور لباس توی دستش بود به یاد روز افتتاحیه افتادم

ون رفتیم، توی سالن  هر سه بلند شدیم. از اتاق حسام بت 

 بالش چشم گرداندیم نبود سیما راه افتادبزرگ کلینیک به دن

 به سوی اتاق سهراب ما هم به دنبالش، دل توی دلم نبود

 اول راهرو حسام را دیدیم که با خنده ای دست و دلباز ....

 به سوی ما یم آمد عینکش را برداشت روی جیب روپوش

 ... سفیدش گذاشت و گفت: بده به من

 سیما گفت نیام کمک؟ _

 .منه من هست _

 !خانم مجد گفت: خون به دلمون کردی مادر بذار ببینمش

 !یه کم صتی کنید آماده ی رونمایی بشه _
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 من فقط خندیدم و منتظر زمان ماندم . زمانش یم رسید

ی با صتی یم رسید ز  .این را تجربه کرده بودم. زمان هرچت 

 هرچند انتظار سخت و کشنده است اما تا زمانش نرسد هر

 .واند یی قرارترت کندتب و تایی یم ت

 .حسام آخرین نگاه را وقت چرخیدن به چشمهایم انداخت

ی از ان نفهمیدم و بعد به ز  لبهایش را تکان داد که چت 

 رسعت به سوی اتاق سهراب رفت. یک رب  ع بعد برگشت و

یف بیارید مورد آماده ست  ... گفت: خب ترسی

 و به لحن خودش خندید. سیما قبل از ما به طرف در رفت

 خانم مجد هم باالخره دست مرا رها کرد و پشت رس سیما

ز چسبیده بودند حسام ابرو در  راه افتاد. پاهایم انگار به زمی 

 هم کشید و گفت: نمیای؟

س دارم _  .استر

 !خندید و گفت: عجیتی تو دختر 

 چرا عجیب؟ _

ز   صدای حرف زدنشان یم امد صدای قربان صدقه رفیر

 ه بود و صدای بم سهرابهای خانم مجد توی راهرو پیچید

 حسام چند قدم به طرفم برداشت و گفت: اون وقتر که .

 باید از دیدنش رو تخت اضطراب یم داشتر هر روز اینجا

 بودی و یم خواستر بری اون تو ... اون وقتر که کل

 .موهاش ریخته بود و قیافه ای براش نمونده بود

 االن موهاش بلند شده؟ _
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 !نه هنوز ازش رسی _

 !خنده اش خندیدم و گفتم: من برم خونه به

 مسخره بازی در نیار! چشمش به در بود تا وقتش بشه و _

 . بری تو

 از ان هیجان بزرگ، دلم را به دریا زدم و
ی

 در حال خفیک

 پشت رس حسام راه افتادم در آستانه در ایستادم و حسام

 !گفت: اینم با عرض معذرت کم عقل ترین دختر دنیا

اهن سهراب نگاهش  را به صورتم دوخت و لبخند زد. پت 

ز بلند پوشیده بود ساده و سفید با شلوار کرم و کالیه  استی 

مندها کرده بود. لب تخت نشسته و  که او را شبیه هتز

 دستهایش را دو طرف ستون کرده بود انگار همان سهراب

 من نبود. هزار مرد در او رفته و امده بودند و هر بار با خودم

 م این دیگر سهراب من نیست اما باز هم دیدم درگفته بود

ی که ز ز هست. چت  ی برای خواسیر ز  یز یز چشمهایش چت 

ز بار در چشمهای او دیده بودم و دیگر محال یم  برای اولی 

 . دانستم در چشم مردی بتوانم پیدایش کنم

ون دادم و گفتم: سالم ز بت   . نفسم را سنگی 

 ...خانم مجد گفت: بیا تو مادر

 اال یادم آمده بود باید از حضور مادر و خواهرشانگار ح

 خجالت بکشم. رس به زیر داخل رفتم و هنوز سنگیتز 

 نگاهش را روی صورتم حس یم کردم. معذب بودم جز ان

 سالم حرفز به ذهنم نیم رسید حسام گفت: از نظر من
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ید از اینجا که تحملش  دیگه ایشون مرخصه، بردارید بتی

ز در مورددیگه سخته! فقط سیما خ  انم باید آموزش ببییز

 محیط خونه که ییک از پرستارا بهتون آموزش های الزم رو

... حاج خانم االن جلوی شما  یم ده . سهراب رعایت کتز

یل خونه  دارم یم گم تا دوماه آینده حق نداره از محیط استر

 یا هر ویرویس یم تونه خییل زود
ی

ون بره و رسماخوردگ  بت 

 .به بدنش آسیب بزنه

 !سهراب گفت: خب حاال

ت بده ، خدا خت 
 ! خانم مجد رستکان داد وگفت: چشم دکتر

 تو بودی که این دوران راحت گذشت الیه زندگیت همیشه

ز االن خندون ! بدون که با  رو روال باشه و لبت مثل همی 

 سهراب برام فرفر نداری مادر تا آخر عمرم اگر قابل بدویز 

 . یم تویز رو من حساب کتز 

ز حسا منده شده بود حاال شبیه هم بودیم رسش را پایی   م رسی

 . انداخت و گفت: وظیفه مو انجام دادم

 صدایی در راهرو پیچید دلهره ام شدت گرفت نگاهم با

؟  سهراب برخورد لبخند زد و گفت: خویی

 !گلویم خشک شده بود آهسته گفتم: خوبم

د و گفت: بریم کم کم؟  دستهایش را روی تخت فرسی

 ه ی کفیسی توجه همه مان را به سوی در اتاقصدای پاشن

 جلب کرد. دسته گیل بزرگ داخل آمد و متعاقب ان ترنم

 بود، همان شکیل که پیش از آن دیده بودمش با لبخندی پر
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 و پیمان که روی لبهای گلبیه اش نشسته بود نرم و مالیم

 ...گفت: سالم. و بوی عطرش توی همه ی اتاق پیچید

 ستم کشیدم تا باورش کنم. انگارناخن هایم را کف د

 میدانست چه شوگ به همه ی ما وارد کرده کیم همانجا

 که بود ماند. زن و مردی پشت رسش بودند مرد با صدای

ی شدی ! یی ختی اومدی بستر
 بلند گفت: چطوری دکتر

 ... نگرانت بودیم

 زمزمه ی خانم مجد را شنیدم: آره نگران بودن... چقدرم

 ... معلومه

 به سوی سیما آمد. نگاهش صاف توی چشمهای بهت ترنم

 زده ی سهراب بود. پدرش سهراب را در آغوش کشید و

 مادرش خانم مجد را، اضافز بودم آنجا و این را چه زود

 فهمیدم . نگاهم برای ثانیه ای توی نگاه بهت زده ی حسام

دم و با همه رسعتر که  نشست لبهای لرزانم را به هم فرسی

 در رفتم نیم خواستم رفتنم توجه کیس را داشتم به سوی

 جلب کند صدای قدمهایی را پشت رسم شنیدم. دست بردم

 اشکهایم را پاک کردم و حسام به پرستاری که از روبه رویم

 ... یم آمد گفت: اتاق دکتر مجد رو خییل زود خایل کن

؟ _ ز  مگه مرخص نیسیر

ز االن _  .گفتم خایل کن! همی 

 :ز خم راهرو گذشته بودم که گفتصدایش برافروخته بود ا

کن  .محبوبه صتی
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 به سختر نفس یم کشیدم. نماندم، کاری نداشتم انجا

 دستش را روی شانه ام گذاشت و عقبم کشید نگاهم به

 چشمهایش دوخته شد نیم دانم چه حیس بود در نگاهش

شاید دلش سوخته بود بغض آلود گفتم: به مامانم گفتم 

 زود

 .میام

  کج شد یم خواست لبخند بزند اما لبخندلبهایش به سویی 

 نبود گفت: از میون همه این روزهایی که خون به دل

 مامانت کردی درست امروز یم خوای حرفش رو گوش

؟  کتز

 ... خب _

 یم شناختر ؟ _

 ! آره نامزدش بود _

 نگاهم را دور سالن گرداندم گفت: پس همه این مدت یم

؟  دونستر

 ! داده بودن همههمه این مدت بهم هشدار  _

 چرا؟ _

 ! دستم را مشت کردم روی قلبم گذاشتم و گفتم: نیم دونم

، هیچ توجییه نداره ، پزشیک، روایز  ...از نظر علیم ، منطقر

 چانه ام لرزید کم طاقت شده بودم یم خواستم حسام رهایم

 کند و هر چه زودتر از آن اتاق و آن راهرو دور شوم اما

 ربان تر از همیشه گفت:بریم باحسام خیالش را نداشت مه
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؟  پتوس خانم حرف بزیز

 .اون مال شماست شما باید حرف بزیز  _

 ...من حرف زدنم خوب نیست بیا یه رس بهش بزن _

 راه افتاد. دنبالش رفتم. کاش متوقفم نیم کرد حاال وسوسه

 یم شدم به اتاق برگردم یم توانستم بهانه بیاورم که برای

ون رفته امانجام کاری از اتاق ب  . ت 

 !در اتاقش را باز کرد گوشه ای ایستاد و گفت: بیا

 داخل رفتم دیگر آنقدری با هم راحت شده بودیم که منتظر

 تعارفش نمانم. روی ییک از صندیل ها نشستم. خودم را رها

ه شدم که رسحال بود و  کردم در ان فرو رفتم و به گل خت 

 یم کند . 
ی

 لیوایز آب ازمشخص بود حسایی به آن رسیدگ

ون آورد مقابلم گذاشت و گفت: بخور  !یخچال بت 

 !من خوبم بذار برم خونه _

 . نیم تونم بذارم اینطوری بری _

 . طوری نیستم _

 یم خوای باور کنم آدم بعد از دیدن رقیب عشقیش _

 طوری نیست؟

ز حالم رفتم _  باور کن من زیاد دیدمش و زیاد با همی 

 !خونه

 کرد _
ی

 ی؟چرا دیوونیک

 ! نیم دونم _

ی از گریه ام گفتم: همیشه بهم یم گفت که  برای جلوگت 
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 ترنم بریم گرده ویل حتر فکرشم نیم کردم درست امروز

 برگرده ... کاش القل یم ذاشت یه روز از اون همه

 !اضطراب بگذره

 رسش را کج کرد به گوشه ی چشمش

انگشت کشید و گفت: این حال، حال خویی نیست نذار 

 بشه

 ... ل هرروزتحا

 !شانه باال انداختم و گفتم: یم دویز ارادی نیست

 یم دونم نیست! آدم دلش بیخود و یی جهت واسه یه _

 ... آدیم یم تپه که هیچ ربظ بهش نداره ! هیچ ربظ

 مشت کوچیک روی سینه اش زد و گفت: یه بهش می
ی

 یک

ز رسجات این وصله ی تو نیست چشمش  بشی 

 ... دنبال ییک دیگه ست ویل

 ! رسعقب دادو گفت: نیم فهمه

بدِن خودت نیم فهمه دیگه نیم تویز  وقتر ییک از اعضای

ی. حتر اگر ببیتز که با دسته گل  بری یقه ی مردم رو بگت 

وایساده روبه روی و نه فقط دلشو که خودشم یم بره یم ره 

 ...... یم ره

 اینبار آهش سوزان تر بود اشیک که یم ریختم برای

 ان در صدای او هم بود.کیم به فکر فرو رفتحرست پنه

ی هم ز  آدمه دیگه ... چت 

 نیمشه نگران نباش ما مثل پتوس خانم نازک نیستیم. مگه
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 !نه پتوس

 :از لحنش وقت صدا کردن گیاه به خنده افتادم و او گفت

 چه نازی داره ! 

 !فکر نیم کردم باهاش ارتباط برقرار کتز  _

 ح جاش خایل بود ویلنه خوبه تو این اتاق یی رو  _

 !تنهاست

 ابرویی باال داد و زیرکانه نگاهم کرد و ادامه داد: سهراب هم

 !که بره کیس واسه ما از این کارا نیم کنه

 !باید برم ببینم مارتا جر تجویز یم کنه برات _

 .نیم کنم فقط خانم نباشه من به پتوسم نامردی _

بات در، خندید با صدای بلند، من هم خندیدم. با صدای  ضز

 نگاهمان در هم گره خورد. در باز شد و سهراب با نگایه

ه ماند و بعد گفت: دارم یم رم حسام  .عجیب کیم به ما خت 

 دست و پایم را گم کرده بودم اما حسام خونرسد بلند شد، به

 طرفش رفت و گفت: امیدوارم دیگه فقط واسه دیدن من

 !اینجا بیای

 ا گرفتم اینبار به پتوسسهراب رستکان داد رد نگاهش ر 

 بود
ی

ه شده بود و نگاهش سخت و سنیک  .خت 

 !باالخره توانستم بیاستم و بگویم: مواظب خودت باش

 !تو هم همینطور ... بقیه منتظرن خدانگهدار _

د. در را همانطور باز گذاشت و رفت  دست حسام را فرسی

ون دادم حسام با همان خونرسدی  نفسم را با پوف بلندی بت 
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ه شد و گفتنشست  :. اما من معلق بودم به نقطه ای خت 

ز   ...نگران نباش بشی 

 !منم یم رم دیگه _

 تا وقتر تکلیفش رو با خودش مشخص نکرده نرو _

 . رساغش

 . نیم رم _

 !تحت تاثت  محبت مادرش هم نباش _

 !چشم _

 اینقدرم راحت خودتو نباز ... راحت فرار نکن، راحت جا _

 ...نزن خودتو دست کم نگت  

؟ _
ی

 سهراب دوستته چرا داری به من اینا رو یم گ

 ! تو شبیه خودیم _

 شبیه تو؟ _

 !شبیه جوویز من _

 !االنم جوویز  _

؟  متز
ی

 نیشخندی زد و گفت: بگم شبیه بچیک

 لبخند یی جایز زدم . گفت: شبیه ده سال پیشم ... ویل

 نباش شبیه حسام بودن خوب نیست. اگه تونستر شبیه

ین حال رو برای خودت پیداسهراب باش. ا   گر نتونستر بهتر

 کن که ده سال دیگه یه گوشه نشیتز مردم رو نصیحت

 !کتز 

 .رستکان دادم.آهسته گفت: برو ... گایه بیا حرف بزنیم
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 .میام _

 تا نزدیک در رفتم بعد برگشتم و گفتم: چه گیل دوست

 داری؟

 دانگار آدمها را یم توانستم از روی گلهایی که دوست دارن

 .بشناسم

 ... با خنده گفت: فعال پتوس

 شاخه ای ؟ _

 !متنفرم _

 ابروهایم باال رفت لبخند تلچز زدو گفت: برمیگرده به ده

 !سال پیش

ون رفتم. دلگت  بودم. حرفهای حسام  رستکان دادم و بت 

ز تر از حضور ترنم در کلینیک روی قلبم سایه  حتر سنگی 

 .انداخته بودند

******* 

ز شدی؟ زانوی غم بغل کردیچیه باز خو  _  !نه نشی 

 ایک ؟ _

 !جونم _

 !آمد کنارم دراز کشید آهسته گفتم:ترنم برگشته

ز نرسیده بود که به شدت بلند شد تو  هنوز کمرش به زمی 

؟  صورتم نگاه کرد و گفت: جر

 !ساعدم را روی پیشایز گذاشتم و گفتم: ترنم برگشت

 گ ؟ _
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 است مرخصچهار روز پیش وقتر که سهراب یم خو  _

 !بشه

 اوه درست روز مرخض! ... خاک تو رس تو یه بهت _

 گفتم بتمرگ تو خونه! خب معلومه که خودشون ختی 

 .کردن!سهراب هم ختی داشت شک نکن

 نیم دونم شاید! سهراب به خودش رسیده بود، حاال که _

 فکر میکنم نیم تونست واسه من باشه که تو بدترین

ایط دیده بودمش. یا واسه  مامانش و خواهرش ... حتما رسی

 !یم خواست واسه دیدن ترنم خوب باشه

ین  با حرست نفسم را داخل دادم ترنم وادارش یم کرد بهتر

 . باشد نه من

 تو کتم نیم ره سهراب ... یعتز آدم اینقدر نمک نشناس؟ _

 !چطور تونست یم ذاشت القل چند روز بگذره

ه چرا ب  ا خودش دودوتادوباره دراز کشید و گفت: این دختر

ه میاد؟ شیطونه یم گه برم از ریخت  نیست؟ چرا یه مت 

 !بندازمش

 ... ایک _

 ها؟ _

 .سهراب هنوز دوستش داره، یم دونم _

 به درک ... همون افاده ای واسش خوبه چهار روز دیگه _

 !ولش کنه

 قطره ی اشکم از گوشه ی چشمم راهش را گرفت و وسط
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 ... یکموها گم شد با درد لب زدم : ا

ه _  !جون ایک، ایک برات بمت 

 اون سهراب رو اونقدری دوست نداره که خوشبختش کنه _

 ... اگر ... دوباره سهراب ...

 !تو فکر خودت باشه بچه _

 ... من بهشون قول داده بودم اگر ترنم اومد برم _

 تو این چهار روز بهت زنگ نزد؟ _

 ! نه _

؟ رساغتو نگرفت؟ _  مادر یی معرفتش جر

 یه بار زنگ زد احوالمو پرسید گفتم که گرفتارم ...آی ایک _

 ... نیم دویز چه دردی یم کشم

 ... یم دونم _

 رسم را روی سینه گرفت به هق هق افتادم و نالیدم : حتر 

 ! خیالشم نیم کردم که باهام اینکارو بکنه ایک

 همانطور که رسم را روی سینه گرفته بود حرکتر گهواره

وع ک  رد خسته بودم و به آن حال نیاز داشتم خودمای را رسی

دم که مثل کودگ هایم  را به دست حرکات نرم ایک ستر

 وقت خواب یک دستش را زیر رسم یم گذاشت دست

 دیگرش را روی شانه ام و آنقدر به این حرکت ادامه یم داد

د. تصویر سهراب جلوی چشمهایم یم آمد و  تا خوابم بتی

 .نگاه آخرش به پتوِس حسامیم رفت نگاهش به ترنم و 

توی آن حال بد، حرفهای حسام را کم داشتم که بیایند مثل 
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 بختک روی سینه ام جا خوش

 کنند. چشمهایم را بستم چقدر گوش کردن به حرف حسام

 که انگار از تجربه های تلخش یم آمد سخت بود . ایک با

وع کرد ذهنم را دنبال زمزمه  دهان بسته زمزمه ای را رسی

 رستادم چه خوب بود که ایک اینقدر مرا یم شناختاش ف

هایی یم شود
ز  چه خوب بود که یم دانست با چه چت 

 .حواسم را پرت کند

 باالخره خوابیدم! وقتر بیدار شدم غروب بود و ایک کنارم

 نبود بالیسی زیر رس و پتویی روی تنم کشیده بود کش و

 تمایس قویس به بدنم دادم گویسی ام را برداشتم هیچ پیام و 

 نداشتم این ناامیدی دست ازرسم برنیم داشت تصور

 سهراب که حاال با ترنم گوشه ای نشسته و حرف یم زند

 کالفه ام یم کرد باالخره صفحه اش را باز کردم بعد از

 مدتها زیر اسمش نوشته بود: آنالین ... لبخندی روی لب

؟  آوردم و نوشتم: سالم خویی

 !کوتاه پاسخ داد: خوبم

؟به  _  توصیه های حسام گوش یم کتز

؟ _  تو جر

 ! من بیمارش نبودم _

 .کیم منتظر ماندم تا پیام دیگری بدهد که بیهوده بود

 !دوباره نوشتم: مواظب خودت باش

 !یم خوام برگردم کلینیک
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 جمله اش شبیه یک حمله ی انتحاری بود نوشت دل مرا

 :زیر و رو کرد و آنالین زیر اسمش برداشته شد. نوشتم

 ...نباید

 گویسی تو ی دستم لرزید و بعد از مدتها کلمه ی آرام جانم

 مقابل چشمهایم نقش بستم با لبخند پاسخ دادم و یی 

 مقدمه جمله ای که نوشته بود را تکرار کرد: یم خوام برم

ز فردا  !کلینیک همی 

 ...ویل حسام _

 ...اینقدر نگو حسام _

 !چشم _

 ر کنم االن اونقدریقرار بود با هم برگردیم . دیگه فک _

ه امیتز   بیکار هستر که برگردی رس کار خودت از اون دختر

 !خوشم نمیاد. پس فردا قبل از من اونجا باش

 ... من که دیگه اونجا کار نیم کنم _

 خسته ام نیم تونم یه حرف رو تکرار کنم، مرخض تمام

ز خودت باش لطفا! یم خوام همه جر مثل  شد و پشت مت 

 .تا تلچز این روزا رو فراموش کنمروز اول باشه 

 مثل روز اول را با تاکید گفت و توی رسم چند بار تکرار شد

 مثل روز اول شده بودیم منیسی اش بودم ترنم برگشته بود

 !سالمتر اش هم

ون اومدنت از خونه ممکنه  کشیدم و گفتم: بت 
 نفس عمیقر

 !خطرناک باشه
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 وع کنم ازطوری نمیشه نگران نباش! یم خوام کارمو رسی  _

 برگردم
ی

 .این احساس مریضز خسته ام باید به زندگ

 !حسام یم دونست که حرف گوش کن نیستر  _

؟ _  دیگه جر یم دونست؟ تو دیگه جر یم دویز

 یم دونم که یه دوره از سختر ها تمام شد و یه دوره ی _

وع  ! دیگه رسی

 .خوبه که آستانه ی تحملت رفت باال _

 !یم بینمتکیس صدایش زد گفت: فردا 

 !باشه _

 تماس را قطع کردم آنقدر وقت صحبت هیجان زده به

 خودم پیچیده بودم که دست و پایم در پتو گم شده بود به

 ... زحمت کنارش زدم بلند شدم و داد زدم: ایک

 یم دانستم مهری نیست دوباره رفته بود تا به قول ایک

 وقت این رافرجام را قانع کند که نباید پیام بدهد ... ایک هر 

 با شیطنت یم گفت یک دفعه یم زد زیر خنده و مرا هم به

 ... خنده یم انداخت مهری داشت خودش را عذاب یم داد

 ...ایک گفت: باز جر شد؟ گ اومد؟ گ رفت

 ... سهراب گفت فردا برم کلینیک _

 خب ؟ از ترنم جر گفت؟ _

 ! هیچر  _

ز گ گفت _  !مآخرش تو هووی دختر مردم یم یسی ببی 

 !نگو اینجوری ایک _
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 .خب معلومه پرسه هر دوتون رو یم خواد _

 !سهراب اینجوری نیست _

 واال اون تو مریضز اینجوری بود االن که دیگه سالمه و _

 .رو به بهبود

 !تو دل آدمو خایل یم کتز  _

 برات الزمه باید متعادلت کنم با این ذوق از در خونه _

ون سالم برنیم گردی  بت 
 !بزیز

 !شیطنت گفتم: حاج خانم منو دوست داره با 

ی ... چه حاج خانیم یم کنه واسم _  ... ایش ... بمت 

 سیما هم ... اون روز تو بیمارستان احساس کردم با ترنم _

 ... خییل نزدیکن ویل

 تو رو هم به عنوان زن داداش قبول نداره قشنگ معلومه _

... 

 ...ایک به نظرت _

 . دارممن نظری در این مورد ن _

 ! تو که نیم دویز در مورد جر  _

 شانه باال انداخت و گفت: هرجر االن فقط تو فکر مامانتم

 !محبوب

 چرا؟ _

 ! فرجام بهم زنگ زد _

 به تو؟ _

 خندید و گفت: چرا اینقدر بیشعوری بچه؟ مگه من چمه که
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 بهم زنگ نزنن؟

 آخه .. خب حاال جر گفت؟ _

 !یگفت یم خواد بیاد خواستگاری مهر  _

خانه را کنار کشیدم و از ز  خنده ام ارادی نبود ... صندیل آشتر

 یم رفتم. ایک لبخند یم زد. به
ی

 شدت خنده رو به خفیک

 ... طویط که آمده و روی کانتر نشسته بود گفت: یم بیتز 

 !همه شون خلن

 آخه مامان مگه دختر چهارده ساله ست که از تو _

 خواستگاریش کرد؟

 ... و اصال داخل آدم حساب نیم کنهاز من که نه! اون من _

 نیم دونه قد موهای رسش استادم من ... خیال کرده فقط

 ... خودش

 جر گفت بهت؟ _

 گفت مهری تردید داره و یه جواب ثابت بهش نیم ده _

 گفت که باهاش حرف بزنم چون یم خواد با من بمونه و

 ... راضیش کنم که

ی از   ریزش آیه کشید ابروهایش را برای جلو گت 

 اشکهایش باال داد و گفت: خب یه جورایی گفت کمک کنم

ون واسه آینده ی تو  ... توو مهری از این خونه بزنید بت 

 !واسه خوشحایل مهری

؟ دم و گفتم: خب تو جر گفتر  لبهایم را روی هم فرسی

 !گفتم باشه _
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؟ باشه _ ز راحتر  !به همی 

 ارصندیل روبه رویم را کنار کشید نشست و گفت: خب چیک

 یم کردم؟

 مهری خودش بالغه به ما مربوط _
ی

 یم خواستر بیک

 !نیست

 !مامانته ها _

 خب معلومه که مامانمه ویل اگر فرجام فکرش اینه که ما _

 رو از تو جدا کنه من نیستم! مهری ازدواج کنه باهاش ما

 هم اینجاییم هر وقتم خواستیم یم ریم همدیگه رو یم

 . بینیم

؟تو همیشه یه خانوا _  ده یم خواستر

 !االن تعریفم از خانواده عوض شد _

 به این زودی؟ _

 یه عمر گذشت واسم تا بفهمم... مامان رو نیم دونم اما _

 ! من از وضعیت االنم راضز ام ایک

مت رستوران فاتح جفتک نیم _  یعتز االن بلندت کنم بتی

 ندازی؟

 ! عه ایک یی مزه نشو وسط صحبت به این مهیم _

 ومه؟ تو و مامانت رو باید شوهر بدم الیک کهشوجز کد _

 .نیست کیل جهاز باید بخرم

 لبهایش یم خندید. یم دانستم شوجز یم کند تا حال

 .خودش را بهتر کند و غیم که ته چشمهایش بود را نبینم
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 اما حتر شوجز اش را هم دوست نداشتم . خودش هم انگار

ی را به یاد آورده باشد گفت: برات ز  ون کارستونناگهان چت 

س پویل که دارم حالله ریال به ریالش رو از  یم کنم نتر

 کارت پستال سازی جمع کردم به خدا! واسه تو جمع کردم

 راستش فکر نیم کردم اینقدری بشه ویل از روز اول که

 ساختم گفتم انگار که اینو ندارم گذاشتم تو یه حساب و هر

ین  هم برات سال بهره اش هم اومد روش ... یم دونم شت 

 یه حساب کنار گذاشته ... آبرومند یم فرستم خونه ی بخت

 بچه! نیم ذارم یی پدریت رو به روت بیارن ! نیم ذارم کم

 ...داشته بایسی از بقیه

 ... حاال کو تا این حرفا ایک _

 :رستکان دادم تا دوباره اشکهایم جاری نشوند با خنده گفت

 ونه تحمل کنهدیگه احضارت کرده کلینیک یعتز که نمیت

 دوریت رو ویل آدم باش جون ایک، همیشه به دست اوردن

 نگه
ی

ز بوده بلد باش چطوری زندگ  آسونتر از نگه داشیر

 !داری

 !با خنده گفتم :باشه

 ... ارواح بابات _

 حاال مهری رو چه کنیم؟ _

 ... چشمیک زد و گفت: بدیم بره

 ! خندیدم و گفت: تو دیوونه ای ایک

 ی قابلمه ای که روی اجاق بود کشید وبلند شد رسگ تو 
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 .... گفت:برو خداتو شکر کن ایک دیوونه ست

 وگرنه؟ _

ش نشسته بود تو هم با _ ز  وگرنه االن تو مطبش پشت مت 

 !دماغ آویزون تو سالن منتظر ویزیت

 خودش با صدا خندید من هم به خنده افتادم و در همان

 ! حال گفتم خدایا شکرت

******* 

 نبود مارتا زنبق ها را به دستم داد ودل توی دلم 

ک درخشید با مهربایز   چشمهایمان از خاطره ای مشتر

گفت: مدتها بود این وقت صبح به دست تو زنبق نداده 

 بودم

 ... خدا یم داند چقدر برای این حال زیبایت خوشحالم ...

 تا کلینیک را با
ی

 نگاه او بدرقه ام یم کرد مست  همیشیک

 کردم. جلوی در کلینیک نگایه به  همان شور سابق یط

 خودم انداختم برخالف گذشته لباسم رسیم نبود. شلوار

 آیی پوشیده بودم و مانتو صوریر شال نازگ که
ز  جی 

 مخصوص ان هوای گرم بود روی موهایم انداخته بودم که

 ظاهری ساده و جمع و جور برایم ساخته بود. تابستان که

 . راحتر داشته باشم یم شد ترجیح یم دادم تیپ سبک و 

 قدم که به داخل کلینیک گذاشتم از مردی که به جای

 سمیع زاده میدیدم متعجب ماندم. سالم مخترصی کردم و

 با هزار سوال در رس به سوی در سالن راه افتادم امیتز پشت
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ز کنار پنجره خایل مانده بود م نشسته بود ومت  ز  . مت 

 دم و امیتز کهکیم معلق ماندم و به سالن خایل نگاه کر 

 هنوز هم تند تند یم نوشت. نیم دانم چرا هیچ وقت تمام

 نیم شد و چرا من وقتر که توی کلینیک کار یم کردم این

 :همه نوشتتز نداشتم . نزدیکش ایستادم و آهسته گفتم

 . سالم

 با لبخندی پررنگ گفت: سالم خوش اومدی چطوری؟

 به نسبت رسدی گذشته اش این حجم صمیمت را نیم

ز   .توانستم به راحتر بپذیرم گفتم: ممنون شما خوبی 

 منم خوبم دیگه پیدات نشد دکتر مجد هم... البته دکتر  _

 !سماوات گفت که حالشون خییل رو به راه نیست

 .االن دیگه خوبن امروز میان _

ز که با هم بیاین؟ _  آها با هم رفتی 

 لبخند کچی روی لبش نشست که نیم دانستم چه جوایی 

ز انداختم و نیم دانستم چطوربه آ  ن بدهم. رسم را پایی 

م را پس بدهد و اصال آنقدری ماندیز هستم که ز  بگویم مت 

م یا نه! او هم به روی خودش نیم آورد ز را پس بگت   مت 

ز او رفتم روی صندیل نشستم و گفتم  :ناچار به سوی مت 

 امروز شلوغ میشه؟

ش انداخت و گفت: نه امرو   ز فقطنگایه رسرسی به دفتر

 . خانم دکتر مجد میاد

 هر دو سکوت کردیم و منتظر ماندیم نزدیک ساعت نه بود
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 که سهراب آمد کیم به امیتز نگاه کرد بعد برگشت به

 طرف من بلند شدم. امیتز هم انگار با این حرکت من

 متوجه سهراب شده بود بلند شد و گفت: سالم دکتر و نگاه

ه اش را به رستاپای سهراب دوخت  یم دانستم ظاهر خت 

 جدید سهراب برایش کیم عجیب است سهراب یی تفاوت

ز خودت بایسی   !گفت: قرار بود پشت مت 

 !امیتز دستپاچه گفت: اتفاقا منم بهش گفتم

ز هر دوشان چرخاندم و  با چشمهایی گرد شده نگاهم را بی 

 !از روی ناچاری گفتم: خب فرفر که نداره

 بود یی انعطاف سهراب همان دکتر خشک و بداخالق شده

 ! گفت: داره

همانطور که به سوی در اتاقش یم رفت گفت: 

 !کلیدهمراهته

 رستکان داد زنبق هایی که با طناب کنقز پیچیده شده

 بودند را برداشتم و به طرفش رفتم همانطور که کلید یم

 ... انداختم در را باز کنم گفتم: االن خییل ضایع نبود

 از چه نظر؟ _

 ... خب _

 کاریه  ر تا االن نفهمیده باشه ارتبایط فراتر از ارتباطاگ _

 !خنگ تر از اینه که اینجا بمونه پس ردش کن بره

 !وا _

ز و باهوش یم خواد  . نیشخندی زد و گفت: اینجا مدیر تت 
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 در اتاق را باز کردم و به فکرم رسید کاش قبل از امدنش

 را از کیم به اتاق رسیده بودم ... داخل اتاق شدیم زنبق ها 

 .دستم گرفت و بو کرد

 بوی خاک توی فضای اتاق باعث شد بگویم: ماسکت رو

 ...بزن

 به رسعت به سوی پنجره رفتم ان را باز کردم و در همان

 حال به گلهای پژمرده اش نگاه کردم و گفتم: این بیچاره

 !ها

 به جای جواب گفت: هیچ فکر نیم کردم اینقدر بد شده

ز  ز باشه اینجا! نگفتم تمت   . کیز

 کم کم هوای اتاق عوض یم شد سهراب همانجا ایستاده

ان یی فکری ام در مورد  بود به حرکات تندم برای جتی

ز را  اتاقش نگاه میکرد و لبخندی کوچک روی لبش بود. مت 

 که دستمال یم کشیدم گفت: هنوز نفهمیدی اینا کار تو

 !نیست

 باشهآخه یادم رفت که ... اصال فکرشم نمیکردم اینطور  _

 !سمیع زاده هم نیست راستر  ...

 سمیع زاده یک ماه پیش زنگ زد و گفت یم ره _

 ... شهرستان یادم رفت بهت بگم

 !مگه منو میدیدی که یادت باشه

 دوباره مرا یی جواب گذاشت و به جایش گفت: به نظرت

شک معرفز کنه؟ ز  این لباس یم تونه منو به عنوان یه روانتر
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یر که به   تن کرده و کالیه که روی رسشبه لباس استر

 ! گذاشته بود نگاه کردم و گفتم: خییل بهت میاد

_  
ی

 جر بیک
ی

 !اینو نیک

ز   .دستمال را روی صندیل اش کشیدم و گفتم: بیا بشی 

 ...من گ وقتر تو بودی اونجا نشستم _

، اینجا رو بعد ز  به طرف مبل رفت و گفت: تو هم بیا بشی 

ز  ز کیز  !یم گم تمت 

 ایه به کوسن کنار دستش انداختم ومقابلش نشستم نگ

دش که گرفت و بغضم آب شد  ... منتظر بودم توی بغل بگت 

 ماسکش را برداشت و گفت: نیم خوای دست از این گریه

 ها برداری؟

 این گریه از اونا نیست... یم دویز باورم نیم شه که _

 دوباره اینجاییم ... دوباره نشستر رو مبل و اون کوسن رو

 ... بغلتگرفتر تو 

 باورت نمیشه زنده موندم؟ _

 . جونم به لب رسید _

 حسام بهت گفت که هنوز خییل مونده تا از همه جر  _

ز بشیم؟  مطمی 

 .آره گفت _

 !پس خییل بهت احساس مسئولیت یم کنه _

ز   نیم دانستم این حرفش را چطور برداشت کنم .و به همی 

ز انداختم   دنبالخاطر بود که سکوت کردم و رسم را پایی 
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ی که شاید خاطرات شمال را ز ی دیگری بودم چت  ز  چت 

 یادآوری کند یا روزهایی که در کلینیک یا خانه اش تنها

 بودیم در نگاهش به دنبال همان محبت عمیق یی پایان بود

 و در حرفهایش دنبال ردی حتر به کوچیک صحبت های

 دیروز، یی تاب بودم بگوید دلیل احضارم به کلینیک
 تلفتز

 بود اما خیال نداشت حرفز بزنددلتن
ی

 .یک

ه اش طوالیز شد که حتر   کم کم آنقدر سکوت و نگاه خت 

 دلم یم خواست از ترنم بگویدو عذرم را بخواهد. بگوید که

 نقشم در این بازی به پایان رسید در آن لحظات برزجز به

ی راضز بودم فقط یم خواستم سکوت شکسته ز  هر چت 

 . شود

 بود که گویسی اش را برداشت وساعت از یازده گذشته 

 گفت: شماره اون رستوران یادته؟

ون کشیدم و گفتم: دارمش  ! گویسی ام را از جیب بت 

 شماره را خواندم و فکر کردم یم خواهد خودش سفارش

 غذا بدهد؟

 با لبخندی کنج لب به او که مشغول سفارش غذا بود نگاه

ز بودند   بعد وقتر ظرفهای غذا روی مت 
 و کردم . مدیر

 داشت قاشق چنگالش را بریم داشت گفت: خییل وقت بود

 !تو دفتر غذا نخورده بودیم .دلم تنگ شد

ز لحظه ای هم تنگ شده  نشان یم داد دلش برای چنی 

 بود و باز هم اشاره ای به من نکرد. آن لحظه یم توانست
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ی دلم را به دریا ز ز به کارش یا هر چت 
ش باشد برگشیر  دفتر

 گه واسه جر تنگ شده بود؟زدم و گفتم: دلت دی

 خندید و با شیطنت توی چشمهایم نگاه کرد و گفت: هر

به ی پای بعضیا ی به جز ضز ز  !چت 

 خندیدم و گفتم: ویل من یه روزایی دلم برای فریادهای تو

 .تنگ شد

 !نیم دونم چرا اونقدر بد بودم _

ز بودی _  !بد نبودی خودبی 

ز   !ابرویی باال انداخت و گفت: بله خودبی 

 ه حالتش خندیدم دست کشید کالهش را برداشت از اینب

 حرکت ناگهایز اش خنده روی لبم خشکید سیع کردم

ه توی چشمهایم گفت: اگر یه بیمار  دلیلش رابفهمم خت 

؟ ی که این شکلیه حرف بزیز  بودی حاضز یم شدی با دکتر

 نفسم توی سینه حبس شده لقمه ای که توی دهانم بود به

 ! فتم: آرهذهنم فرو دادم و گ

 !تردید داری انگار _

 نه ندارم.حسام گفت این موها دوباره رشد یم کنه _

 !حداکتی تا دوماه دیگه

وع کنم _  .ویل من یم خوام از این هفته کارمو رسی

 چرا؟ _

ه توی چشمهایم گفت: به دالیل کامال _  دوباره خت 

 !شخض
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 رستکان دادم و او ادامه داد: فعال هفته ای یک یا دوروز

 نظرت چیه؟

 !خوبه _

 کدوم روزها؟ _

 باید ببیتز برای خودت کدوم خوبه؟ _

 !هر روزی که اینجا خلوت تر باشه برای من خوبه _

 .چک یم کنم _

 رستکان داد... دوباره رسیده بودیم به صحبت هایی که به

 دلم یی ربط بودند. بالتکلیف بودم. نیم دانستم منیسی اش

 بش هستم و شدیدا نیاز داشتمشده ام دوباره یا هنوز محبو 

 .جواب این سوالهایم را از خودش بشنوم

 با همان رسگردایز عمیق تا عرص رسکردم و بعد مرا به خانه

ز را پارک کرد و گفت: یه رس  رساند . نزدیک کافه ماشی 

 . بزنیم به دوستامون

ز بودند نگاه کردم و  به گلهای زنبق که روی کنسول ماشی 

 ه بهتر شدی من نیم دونم از کجاگفتم: مارتا یم دون

 میفهمه گل رو واسه گ یم خوام ... واسه تو اغلب زنبق

 ! یم ده

 زنبق یم خواد جر بگه؟ _

 کیم فکر کردم و با یادآوری حرفهای مارتا گفتم: یم خواد

 ...بگه احساسم بهت خالصه و

 کشیدم و گفتم: من یی گناهم
 !نفس عمیقر
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 !گفت: تو معصویم  لبخندی زد و نفس عمیقر کشید و 

 ابروهایم را باال دادم تا حرفز بزنم پیاده شد و گفت: بیا باید

 !زود برگردم خونه نگران یم شن

 کیم با مارتا و خاچیک نشستیم. شبیه رویا بود هر جایی را

 که دوباره با سهراب یم رفتم. آن حس غریب تنهایم نیم

 تگذاشت. با تماس مادرش دیدن مامان و ایک را به وق

 دیگری موکول کرد. حتر خداحافظز اش با عجله بود کیم

 به رفتنش نگاه کردم و بعد ناگهان به یاد فرامرز افتادم

ز نوشتم: سالم یم ون کشیدم برای نازنی   گویسی ام را بت 

 دونم که دوست ندارید دیگه حرفز از من بشنوید فقط یم

ه و مدیون آقا فرامرز  خوام که تشکر کنم سهراب خییل بهتر

 .هستیم

 پاسخش چند ساعت بعد آمد : خدا رو شکر ... خییل

 !خوشحالم براش! اما فرامرز هنوز با خودش کنار نیومده

 وقتر قدم به داخل خانه یم گذاشتم مدام چهره ی پر خشم

 فرامرز جلوی چشمم بود و با نگاه های مهربانش در شمال

ز یم  مقایسه یم کردم اینطور آن کنار نیامدن که نازنی 

 . گفت را بهتر یم فهمیدم

 

********* 

 فرجام آمد، با دسته گیل که از ربان های زیبایش یم شد

ز کرده! پر بود از همه رنگ های رز . ایک  فهمید مارتا تزئی 
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 با مانتو شلوار رسیم مقابل فرجام نشسته بود. اصال این

های  کارش را نیم فهمیدم. مهری هیجان داشت مثل دختر

 پایش را گم کرده بود اما من دیگر هیچچهارساله دست و 

 حیس به مردی که روبه رویم بود نداشتم . یم خواستم

 داشته باشم، یم خواستم مثل آن صبح های زمستایز که

 کنارش یم نشستم و برایم شعر یم خواند آرزو کنم پدرم

 باشد. اما این آرزو دیگر در قلبم نبود انگار این آدم یک نفر

 ضورش روی خاطرات پررنگ و زیبای آندیگر بود که با ح

 استاد مهربان غبار یم پاشید. دیگر دنبال هیچ وجه شباهتر 

ین بود، قد بلندم  با او در خودم نبودم. مژه هایم شبیه شت 

ین ومهری تقسیم کرده ز شت  ین بود، خودم را بی   شبیه شت 

ین ز شت 
 بودم تا دیگر نخواهم شبیه او باشم. دلم به قدر رفیر

یک جرمم بود واز او گ  رفته بود. همانطور که از خودم. او رسی

 من هر وقتر که پیدا میکردم هر دومان را به باد رسزنش

 یم گرفتم. وقتر مثل دیشب! که مهری بعد از دادن ختی 

ین رفته بود و  آمدن فرجام برای خواستگاری به اتاق شت 

 صدای گریه اش خانه را برداشته بود . من توی اتاق خودم

ه به تلویزیون جداجدا    !گریه میکردم و ایک روی مبلش خت 

ین شده بود همان داغ تازه ای که روی قلبمان  داغ شت 

 خورده بود. یم دانستم از این به بعد، قبل و بعد از هر

ین بگذاریم و  خوشبختر باید رسمان را روی خاطرات شت 

 . برای ناکایم اش زار بزنیم
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 فکری بودیم به خود صدای فرجام ما را که هر کدام در 

 اورد: حتما شما یم دونید برای جر اینجام! این اتفاق آرزوی

؛ کنار خانواده ام اما  روزهای نوجویز م بود. یه شکل بهتر

سم نیست مادرم چند  االن از اون خانواده کیس در دستر

 سال پیش عمرش رو داد به شما و پدرم کم حوصله تر از

 یل حوصله اومدن بهقبل رسش به کار و زندگیشه و خی

 تهران رو نداره ! و دیگه تو این سن شاید نیازی هم به

 !حضور بقیه نباشه

 ایک رستکان داد در واقع خوشحال بودیم که تنها یم اید و

 یی کیس مان خییل توی چشم نیست . فرجام ادامه داد: من

 عمرم رو با اون آرزو گذروندم. االن دیگه گذشته برام مهم

 ده خییل زیاد ... تو این مدت فهمیدم که مهرینیست اما آین

 چنان تو تار و پود من زنده ست که دیگه محاله بتونم جز

ی غت  از ز  اون به کیس فکر کنم یم دونم احساس اونم چت 

 این نیست ... امروز اینجام که این همرایه رو رسیم کنیم

یم بریم یه عقد  ما اونقدری بالغ هستیم که دست همو بگت 

و تمام. اما این خواستگاری رو به خودم بدهکار  بخونیم

  بودم

 با این حرفش راه هر گونه حرفز را بست خواستگاری برای

 جلب رضایت من و ایک نبود به حرمت آرزوهایشان آمده

ام  بود خواستگاری هر چند مهری دیشب گفته بود به احتر

 .ایک یم آید
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ز   ایک سکوت روی فضا سایه انداخت حواسم به نگاه سنگی 

 روی صورت مهری بود و رسی که تکان یم داد همه ی

 حرفهایش را یم زد. فرجام از این سکوت استفاده کرد و

 گفت: من یه خونه دارم که برای هر سه ما مناسبه ! یم

 کنیم اما اگر مهری و محبوبه اونجا رو
ی

 تونیم اونجا زندگ

 .دوست نداشته باشن عوضش یم کنیم

 ن خونه م مشخصه ممنون که فکررسبلند کردم و گفتم: م

ز ویل  ... منم هستی 

 مهری توی حرفم آمد و گفت: مگه میشه جدا باشیم از هم؟

 قرار نیست جدا باشیم اصال این فکر که من و تو وایک از _

 !هم جدا بشیم یه خیال خامه

 صاف توی چشمهای فرجام نگاه کردم و او لبخندی پرمهر

خود اوست. ادامه روی لب نشاند. یم دانست مخاطبم 

 :دادم

ین با اینکه زیر یه خروار خاک خوابیده از ما جدا  حتر شت 

 ... بشو نیست

 فرجام رستکان دادو گفت: قرار نیست از کیس جدا بشید

 .ویل درست اینه که تو با مادرت بایسی 

 !با مادرم هستم ویل اینجا _

 !ایک تک رسفه ای کردو گفت: آقا فرجام حق دارن محبوبه

 مادرت یم ری منم یم خوام این خونه بفروشم یه تو با 

م  .خونه جمع وجور بگت 
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ی که فکر ز ز چت  دم و به اولی   با غیظ لبهایم را به هم فرسی

ین بود. هنوز لب باز نکرده بودم که گفت  :کردم اتاق شت 

ز زیاده اما باید منطق باید پشت حرفامون  حرف واسه گفیر

 .لشم راحت باشهباشه. تو باید پیش مامانت بایسی که خیا

 شد یه وقتایی بیای پیش من قدمت
 حاال اگر مامانت راضز

یط ندارم  رو جفت چشمام! آقا فرجام، من واسه مهری رسی

 اصوال شما هم پیش من نیومدی خواستگاری، به قول

 خودتون مهری بالغه خودش بهتر از من یم فهمه چیکار

ط دارم حتر واسه  باید بکنه ! ویل واسه محبوبه رسی

ط دارمستر   . دنش دست مهری رسی

 ... ایک _

 تو یه دقیقه ساکت بچه ! اصال خواستگاری جای بچه _

 ست مگه؟

 !آخه _

 این بچه اومد شما رو پیدا کرد به این هوا که بابا دار _

 بشه، طعم بابا، چشیدن داره ... محبوب تو ستز نیست که

 ... ناز و نوازش بابا بخواد تو سنیه که حمایت بابا یم خواد

 رستکان داد وگفت: اگر منو قبول داشته باشه همه جوره

 !پاش هستم

 کار یم خواد، شاید تحصیل بخواد، بودن تو جامعه مثل _

 یه آدم معمویل یم خواد، ازدواج خوب یم خواد و بچه دار

ی رو ز  شدِن خوب ... محبوِب ما به کم قانع نیست هرچت 
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ینش رو یم خواد. خودش بلده ها! یم دون  ه چطور روبهتر

 پاش وایسه اما شما بهتر از من یم دونید که دختر هر

 چقدرم قوی باشه بابا یم خواد! بابا خییل مهمه مخصوصا

 وقتر بخواد عضو یه خانواده ی دیگه بشه ... مخصوصا

ه و با خیال راحت بگه بابام مثل  وقتر بخواد رسشو باال بگت 

 جوری کوه پشتمه! پس من انتظارم اینه که پشتش بایسی 

ز . تو خونه هم نتونستر خیایل نیست از نظر  که مردم ببییز

 مایل نتونستر خیایل نیست من خودم هستم . ویل تو چشم

 .مردم باید یه جوری بایسی که یه بابای واقیع هست

ز انداخت این که حتر وقتر ایک حرف  فرجام رسش را پایی 

ز دنیا بود  یم زد نگاهش نیم کرد اعصاب خردکن ترین چت 

 این که ایک حتر وقتر یم دانست فرجام از او متنفر است و 

 اینطور با آرامش مخاطبش قرار داده بود اعصاب خرد کن

 تر. حرفهایش که تمام شدفرجام گفت: همه جوری هستم

ون از خونه  !چه مایل چه تو خونه چه بت 

 یم خواستم بگویم دیگر نیازی به پدر ندارم. اما گوی

 ی پیش توی گلویم گت  کرده بود کوچیک که از چند دقیقه

 . دم به دم بزرگتر یم شد و راه نفسم را یم بست

 در سکوت به آنها نگاه کردم که داشتند قرار محرصز و عقد

ی  یم گذاشتند. ایک در حرفهای دیگرشان دخالت کمتر

 داشت وقتر فرجام رفت جسم خسته ام را بلند کردم ویی 

 حرف به سوی اتاقم رفتم 
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 نبسته بودم که مهری داخل آمد و یی مقدمههنوز در را 

 !گفت: اگر تو نخوای

 .چرا نخوام من خودم پیداش کردم _

 ! ویل االن همه جر فرق کرده _

 هیچر فرق نکرده تو هنوز همونقدر دوستش داری اونم _

 تو رو ! فقط انتظار دارم درک کتز که یم خوام بیشتر 

 هایی که خودشکنارایک باشم . خییل بیشتر از اون رسزدن 

 ! یم گه

 .رستکان داد. گفتم: ازت انتظار دارم تو هم فراموشش نکتز 

 دیوونه شدی؟ چطور یم تونم ایک رو فراموش کنم ؟ _

 !فقط یه خواهش بود. یم دونم که تو هم دوستش داری _

ی روی خوشحایل های مهری سایه انداخته بود انگار ز  چت 

 سبیده بود. حقاین خوشبختر دیر رس زیاد هم به دلش نچ

 هم داشت بعضز اتفاقها زمان دارند وقتشان که بگذرد دیگر

یتز گذشته را برای آدم ندارند . مهری بیست سال  آن شت 

 انتظار کشیده بود برای رسیدن به مردی که در رویایش قد

 کشیده و بزرگ شده بود و حاال آن مرد آمده بود داشتند به

 در ییک از روزهایهم یم رسیدند اما آنقدری که شاید 

 

 بیست سال گذشته خوشحال یم شد نبود. انگار این رسیدن

 . دیگر از عشق نبود تکلیقز بود که باید انجام یم داد

 مهری که رفت برای فرار از آن حال بد صفحه ی سهراب
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 را باز کردم و برایش نوشتم: بیداری؟

 و همان وقت به ساعت نگاه کردم روزهایی که قرار بود

 ش به کلینیک برویم زودتر یم خوابید انتظار پاسخفردای

 نداشتم از صفحه خارج شدم گویسی را روی شکمم گذاشتم

 طویل نکشید که لرزشش باعث شد بردارمش به جای

ز روی صفحه بود پیامش را باز کردم  سهراب اسم نازنی 

 !نوشته بود سالم میشه حرف بزنیم

 !آره حتما _

؟ خانواده ی سهراب دیگه رسایعز  _ ز  از فرامرز نگرفیر

ه _ ز گ اهدا کرده، ویل سهراب پیگت 
 اونا نیم دونسیر

 !همچنان و شک داره که فرامرز کمک کرده باشه

؟ _
ی

 چرا بهش نیم گ

 .آقا فرامرز ازمون قول گرفت _

ی از اون طرف _  حس یم کنم که فرامرز منتظره یه ختی

 !بشه

 که همیم ترسم بگم و خییل بد بشه! ویل اطمینان دارم   _

 سهراب هم مادر و خواهرش دوست دارن یکبار دیگه فرامرز

 !میونشون باشه

 !مثل آدیم که هوایی شده باشه دوباره رفته به گذشته _

ز چطوره؟ _  نگی 

ز دلخوره! اما من یم شناسمش دلخوریش حاالست _  نگی 

 تا وقتر که فکرمیکنه ازشون استفاده شده و باز کنار گذاشته
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 .شدن

ز دیگر پیایم نداد من نیم توانستمبه فکر فرو ر   فتم نازنی 

 این روابط را تحلیل کنم . نه حس سهراب و نه حس فرامرز

 برایم فهمیدیز نبود . یم ترسیدم حرفز بزنم و فرامرز

 بخاطر بدقویل ام شایک شود . یا حرفز نزنم و برای همیشه

 ان فاصله میانشان بماند. حسام گفته بود سوالهای سهراب

 وال جواب بدهم و همه خوشبختر ام این بود کهرا با س

سیده بود  سهراب در دوماه گذشته هیچ سوایل از من نتر

 فقط

ه  حرف یم زد از احتمال آمدن فرامرز یم گفت! و خت 

 . نگاهم یم کرد

***  

 نزدیک کلینیک بودم که رسیداز دور نگاهش کردم هر روز

ات را هر هفته که   یم شد و این تغیت 
 یمداشت بهتر

 دیدمش بیشتر حس یم کردم حاال موهای کرگ روی

 رسش کم کم ضخیم یم شدند و گایه که تنها بودیم

 کالهش را بریم داشت و من از دیدن چهره اش با آن

 موهای تازه روییده غرق لذت یم شدم خودش یم خندید و

 !یم گفت: یاد دوران دبستانم یم افتم

 از این حال اعتماد به نفسش کم کم بریم گشت و قلبم

 . خوبش پر از دلخویسی های ریز و درشت بود

 !نزیک که رسید گفت: خویی دیر رسیدی؟
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 .با لحتز شوخ گفتم: ببخشید تو رو خدا دکتر خواب موندم

 انگشتش را جلو آورد روی بیتز ام زد و گفت: از حقوقت کم

 کنم یا اخراج؟

 چشم گرداندم و گفتم: دیگه هرگز نیم تویز اون دکتر 

 . خالق بایسی بدا

 !با افسوس رسی تکان داد وگفت: همه جر رو ازم گرفتر 

؟  همانطور که داخل یم رفتم گفتم: اوه دیگه جر

 به جاش جر دادی؟ _

 ! خندیدم و او ادامه داد:دل حاج خانم ما رو بردی

 تو یی وفا بودی یه ختی به من ندادی جزحاج خانم_
 وقتر

م  .کیس رو نداشتم بهش پناه بتی

 باال انداخت و با همان لبخند به سوی در سالن شانه ای

 رفت

 پشت رسش راه افتادم و گفتم:خییل وقته منو به هیچر 

 !دعوت نکردی

یم _  . حاال بریم رس کارمون در مورد اونم تصمیم یم گت 

 داخل ساختمان رفتیم سهراب کم کم مهربان یم شد و

ز یم برد فقط تماس هایش دیوانه ا  مدلهره هایم را از بی 

 یم کرد تماس هایی برای پیدا کردن اهدا کننده . وقتر به

 اتاقش رفت برای حسام پیامک دادم: یم خوام به سهراب

 .بگم اهدا کننده فرامرز بود

 نوشت: با این که دیگه به کمکش نیاز نداریم اما از نظر
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 !اخالفر درست نیست

 !سهراب باالخره یم فهمه _

 !کتز بذار بفهمه  پس تو چرا یم خوای خودتو خراب _

 وقتر بفهمه من یم دونستم و نگفتم یم دویز جر  _

 میشه؟

 قرار نیست بفهمه ویل اگر بفهمه اونقدری منطقر هست _

ز ما سه نفر. اونقدر دلیل هست که  که بدونه یه راز بود بی 

 از

 ! تو ناراحت نشه

 باشه!ویل فکر میکنم فرامرز هم دنبال یه اشاره ست _

نروابط رو از رس ب  !گت 

ی سهراب چندین بار _  میدونم حسش کردم مدت بستر

 .زنگ زد و حالش رو پرسید. یه فکری براش یم کنم

دن کارها به دست آدمهایی شبیه حسام خیالم راحت  از ستر

ز گذاشتم و بلند  یم شد. با نفیس عمیق گویسی را روی مت 

 شدم کیم جلوی باد کولر ایستادم امیتز نبود و آزادانه یم

 م به باغچه نگاه کنم که با وجود گرمای سوزانتوانست

 . خورشید هنوز به همان رسحایل بود

ون آمد  نزدیک ظهر وقتر دوبیمار سهراب آمدند و رفتند بت 

 !و گفت: بیا دعوتت کنم اینقدر نق نزیز 

 !به لحنش خندیدم و گفتم: شب بریم

 . دستهایش را به کمر زد و گفت: قول نیم دم
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 ل نداره ! تو برای عقد مامان و فرجاماگر نشد هم اشکا _

 میای؟

 لبهایش را جلو داد کیم فکر کرد و گفت: نیم دونم اومدنم

 .درسته یا نه! ویل تو بخوای میام

 !خودمم خییل دوست ندارم برم ویل مامان ناراحت میشه _

 گ هست؟ _

 . آخر این هفته _

م کن که منم بیام _  . اگر فهمیدی که ایراد نداره ختی

 .هفته ی بعد آمده بود ایک گفته بود بیاد ایرادی نداره و 

 توی محرصز بودیم مهری مانتو و شال سفید پوشیده
ی

 همیک

 بود و دسته ای از یاس های سفید را مارتا برایش آمده کرده

 . بود که در دست داشت

 مهمانها من ایک سهراب و مارتا و خاچیک بودند . فرجام

 ار هم نشسته بودند چشمهایکیس را همراه نیاورده بود کن

 پر اشکم را به سهراب دوختم که با لبخند نگاهشان یم کرد

ه به ایک گفت بله و قطره ی اشکش چکید  وقتر مهری خت 

یتز را تعارف کرد  همه تحت تاثت  قرار گرفتیم. سهراب شت 

 .و مهری به آرزوی بیست ساله اش رسید

 !بریم جلوی در محرصز ایستاده بودیم فرجام گفت: بیا 

 ! لبخندی زدم و گفتم: من بعد میام

 .شب میام دنبالت _

ز انداخت و با نوک کفش خاک ها را به  ایک رسش را پایی 
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 بازی گرفت. سهراب ناجی ام شد و گفت: حاال امروز که

 . کلینیک خییل کار داریم

 فرجام انگار از حضور سهراب هم خییل راضز نبود لبهایش

د و گفت: یه  وقتر با هم مفصل حرف یم را روی هم فرسی

 . زنیم

ز من، ایک و سهراب در گردش بود  . نگاهش بی 

 !مهری آمد بغلم کردو گفت: نکنه یم خوای نیای؟

 مامان من بچه نیستم هر وقت بتونم میام بهت رس یم _

 . زنم

 مرا از خود دور کرد نگاهش شبیه کیس بود که فریب

 ی پیش منخورده با چانه ای لرزان گفت: یعتز نیم خوا

؟  بایسی

 این چه حرفیه؟ همه تو یه شهر هستیم بذار راحت باشم _

ز باش  عزیزم. خواهش یم کنم، من خوشحالم برات مطمی 

 تا دلم تنگ بشه پشت در خونه ت ایستادم ویل بذار توی

 کنم
ی

 .خونه ی خودمون زندگ

 ایک هیچ نیم گفت انگار روی لبهایش مهر زده بودند

 مهری گفت: ایک نیم خوا
ی

ی بهش بیک ز  .ی یه چت 

 رسبلند کرد صورتش رسخ بود. به زور خنده ای روی لبش

ز   !نشاند و گفت: محبوب یه چت 

ید! من  سهراب خندید و گفت: مهری خانم سخت یم گت 

 . بهتون قول یم دم از محبوبه دور نیم مونید
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ی بدیم؟  ایک گفت: بریم تعهد محرصز

 !آخه _

 ابل فرجام آنمهری راضز نشده بود اما نیم خواست مق

 بحث یی حاصل را کش بدهد. وقتر کنار فرجام توی

ز نشست صورتش دلخور بود و خنده ای که روی  ماشی 

 . لبهایش وصل کرده بود ناهماهنگ با صورتش

 حرکت که کردند خاچیک گفت: عشق را وصال زیبا یم

ز اینا شاخه های جدا هستند که تو  کند مارتا! این زوج را ببی 

 اری و با طناب کنقز یم بندی باور کن کهکنار هم یم گذ

 ...پیش از آن طناب، هر چند نزدیک باشند باز هم فردند

 ... مارتا فرد بودن آدم را به انزوا یم کشاند

 مارتا همانطور که راه یم افتاد گفت: طناب کنقز را افکار

 یگانه و تعهد به دور افراد یم پیچید نه دستهای گره خورده

 .ایی سفید که برای دونفر جا داردو نه حتر رختخو 

خاچیک دستهایش را پشت ساس بند انداخت و همانطور 

 که

ک نباشد افراد ز مشتر  دنبالش یم رفت گفت: اما اگر یک چت 

 زوج نیم شوند. یم دایز مارتا من خیال یم کنم حتر 

 ...ستاره ها از این دوری غمگینند

 دور شده بودند. صدای مارتا را نیم شنیدم سهراب

 دستهایش را توی جیبش فرو کردو خندید. ایک گفت: به

 نظرتون برم دنبالشون سوارشون کنم یا صتی کنم مخشو
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 !بزنه بعد

 .من هم به خنده افتادم و گفتم: خییل قشنگن عاشقشونم

ز رفت و گفت: شب زود بیا خونه  ! ایک به سوی ماشی 

 !سهراب به جای من گفت: چشم

 ردم و به چشمهایش نگاهروبه رویش ایستادم رس بلند ک

 بود و لبهایش که یم خندید با
ی

 کردم که پر ازفروغ زندگ

 همان لبخند رسش را کیم جلوتر آورد و گفت: به جر نگاه

؟  یم کتز

 !دلم طناب کنقز خواست! خاچیک راست یم گه _

؟ _  چند متر

ی که یم خوام _ ز  .به قدر فاصله م با چت 

 !قدمه نگایه به پاهایمان انداخت و گفت: یک

 ! بردار این یک قدم رو _

ه ی پررو  !لبخندش پررنگ شد و گفت: دختر

 یک قدم به عقب برداشت و گفت: بیا بریم کلینیک کارمون

 ! زیاده

 پررویی بودم همه ی مدیر که
 دنبالش راه افتادم دختر

 دنبالش راه افتاده بودم و گذاشتم همه ی مردم از رازم رس

 پررویی بود
 م . اما رسیدن به آن آرزویدر بیاورند دختر

 محال کیم پررویی یم خواست ! سهراب هنوز مردد بود

ی که ز  نیم دانم چه خیال یم کرد نیم توانستم آن چت 

 خیال یم کردم بعد از گذر از بحران بیماری در چشمهایش
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 یم بینم را ببینم و این مرا یم ترساند. این که شده بودم

 دیگری نیم ییک از دوستهای نزدیکش و هیچ ختی 

 شد.مهربایز اش با خودم را یم دیدم که با همه عالم فرق

ی ز  داشت . آن سهراب رسسخت گذشته نبود اما من چت 

 .فراتر از این مهربایز یم خواستم

******** 

 صدودوازده

 تنهایی با ایک توی خانه تلخ بود، تلخ از ان جهت که ییک

 ش از منییک کم شده بودیم. ایک این کم شدن را انگار بی

ز را ون رفیر  احساس یم کرد حاال دیگر حوصله ی بت 

نداشت همه ی روزش را جلوی تلویزیون بود رسبه رس 

 طویط یم گذاشت بربادرفته را یم دید

 انگشتهایش را نوازش گونه روی مبل نارنچی اش یم

 . کشید و هر نفسش آه بود

 از ناراحتر اش با سهراب حرف زده بودم و گفته بود عادت

 !کنه بهتر میشه طبیعیه که دل تنگ باشه  یم

ز مهری هنوز  اما عادت نکرده بود ایک بعد از دوماه از رفیر

 عادت نکرده بود فقط مثل همیشه نشان یم داد قوی است

ز   برایش مهم نیست و یم تواند هنوز از پس همه چت 

 . بربیایید

د جز مواقیع که  فرجام در ان مدت چندین بار آمد تا مرا بتی

 بردن مهری یم امد و جلوی درخانه یم ایستاد به برای
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 خانه مان نیامده بود. مهری یم خواست نشان بدهد اینطور

سیم نیامدنش را  نیست یی ان که من یا ایک سوایل بتر

 توجیه یم کرد. ایک نشان یم داد برایش اهمیت ندارد من

 . هم از او تبعیت یم کردم

 انتظار مهری راآن شب هم همانطور که در آستانه ی در 

 !یم کشید گفت: محبوبه بیا

 رفتم مقابلش ایستادم و او گفت: برام قابل درکه ناراحتیت

... 

 اما برای تو هم باید قابل درک باشه حال اون روزای من،

 دلخوری تو از خودم رو یم ذارم به حساب اشتباه من اما با

 !وجود اشتباهم همراه ما بیا

 ویل یم خوام اینجا پیش ایکمن از شما ناراحت نیستم  _

 .بمونم

 !اینجا برای تو مناسب نیست _

 سیع یم کردم خشمم را نشان ندهم وقتر یم گفتم: چرا؟

 سیع یم کرد بیش از آن ناراحتم نکند آهسته گفت: خب

 کنه در حایل که پدرو مادرش
ی

 چرا باید یه دختر تنها زندگ

ز   .هسیر

 نداشتم و مادرم آقا فرجام من تنها نیستم. روزی که پدر  _

 رسعزای عشقش بود ایک بود امروزم هست ... خیالتون

 
ی

 راحت هر وقت الزم بشه میام رس یم زنم ویل خونه زندگ

 من اینجاست ممنون میشم اینقد رو این موضوع پافشاری
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 ! نکنید که مهری تو منگنه بمونه و خسته بشه

؟ من مسئول توام و این هیچ ربظ به _  تهدیدم یم کتز

 !ری ندارهمه

 

ز داشتم را  آمدن مهری جلوی حرفهایی که آماده ی گفیر

ز ما چرخید به شیوه ی فرجام  گرفت. نگاه نگرانش بی 

 لبخندی روی لب آوردم. مهری برعکس

 کنم و
ی

 فرجام پذیرفته بود که نیم خواهم همراهشان زندگ

ز رفتند در را  سیع یم کرد درکم کند از پله ها که پایی 

خانه راکوبیدم و داخل ر  ز ز آشتر  فتم ایک ظرفهای روی مت 

ی بگویم گفت: چند روز برو ز  جمع یم کرد .یی این که چت 

 !بمون خیالش راحت بشه

 شانه باال انداختم و به دنبال زنگ گویسی ام نگاه از او گرفتم

 سهراب بود یی مقدمه گفت: سالم فردا اول وقت بیا .

 !کلینیک

 !فردا که بیمار نداریم _

 !بیا _

 !هباش _

 ...شب بخت   _

 

ی شده سهراب؟ _ ز  چت 

 . نه، فقط بیا کار داریم _
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ز تماس کافز بود تا دل آشوبه ام را تکمیل کند تمام  همی 

 شب را همراه ایک فیلم یم دیدم او هم یی خواب شده بود

 و یم دیدم بیش از این که داستان فیلم را دنبال کند به

 ه همانجافکر فرو رفته بود نیم دانم چه ساعتر بود ک

 .خوابم برد

 تابش نور خورشید روی گونه ام و رسمای باد کولر باعث

 .شد رویم را بچرخانم و پتو را کیم بیشتر به خودم بپیچم

 در همان چرخش یی حس و حال بود که تماس شب قبل

 سهراب از ذهنم گذشت. خواب از رسم پرید. به دنبال

 شگویسی دستم را روی فرش کشیدم همزمان صدی لرزش

 توی گوشم پیچید برداشتمش ساعت از هشت گذشته بود

 وسهراب داشت به تلفنم زنگ یم زد دستپاچه گویسی را

 برداشتم تماس را وصل کردم و با همان صدای خواب آلود

 ...گفتم: جونم االن میام

 خوایی محبوب؟ _

 .ببخشید دیر خوابیدم _

 .زود برسون خودتو _

 روی هم گذاشتمتماس قطع شد دوباره پلک هایم را 

 استخوانهایم بخاطر رسما خشک شده بود و بلند شدن

ز   سخت ترین کار دنیا به سختر دستهایم را روی زمی 

دم و از جا بلند شدم یی حال به سوی اتاقم رفتم و با
 فرسی

ون ین دقت ممکن لباسهایم را پوشیدم. به محض بت   کمتر
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ز از خانه یخ هایم آب شد هوای گرم آخرین روزهای  رفیر

 شهریور به صورتم خورد و نرم تر از قبل به سوی آژانیس

 که گرفته بودم دویدم سوار شدم و تا رسیدن به کلینیک

 . چندین بار به ساعتم نگاه کردم

 وقتر رسیدم نزدیک ساعت یازده بود امیتز لبخند زد و با

 رس سالم کرد دوباره رفتارش مثل قبل رسد و رسرسی شده

 این موضوع نداشتم کیفم را رویبود و من هم مشکیل با 

به ی ز گذاشتم و به سوی اتاق سهراب رفتم چند ضز  مت 

 کوتاه زدم و داخل رفتم نشسته بود روی مبل ابروهایش در

 هم گره خورده بود به محض دیدنم رس بلند کرد به ساعت

 !نگایه انداخت و گفت: پس باالخره رسیدی

 .ببخشید دیشب دیر خوابیدم _

 دی؟چیکار یم کر  _

 .فیلم یم دیدم _

 ... جالبه! خییل جالبه _

ی شده سهراب؟ _ ز  چت 

 صورتش دوباره عوض شده بود موهای کوتاهش را به یک

 طرف شانه زده بود که به صورتش یم آمد ابروهایش دوباره

 مثل گذشته پر پشت و در هم گره خورده بود و ته ریش کم

 اسپشتر هم روی صورتش دیده یم شد بعد از مدتها لب

اهن سفید با خط های نازک  رسیم پوشیده بود پت 

ز  ی نزدیک رفتم و گفتم: ببی  ی و شلوار خاکستر  خاکستر



 

1042 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 !دیشب فکرم مشغول بود که جر شده

ز تا بگم بهت _  !بشی 

 ... بگو _

 !تقریبا مطمئنم فرامرز اهدا کننده بود _

؟  لبم را گزیدم و او گفت: یم دونستر

؟ _  مطمئتز

های کل _  ینیک رو یم شناسم پرونده رو درییک از دکتر

 اورد برام. تو هم یم دونستر مگه نه؟

 پنهان کاری یی فایده بود رستکان دادم و گفتم: ازم قول

 !گرفت کیس نفهمه حتر تو

 همه این مدت پنهان کردی؟ _

 ... ناچار بودم یم خواستم بگم ویل _

 پر ازدلهره بودم و نیم دانستم چه برخوردی خواهد کرد

دم و گفتم: من رفتم خونه ش همهدستها  یم را به هم فرسی

 چیو گفتم از من بدش اومد نیم خواستم بیشتر از این ازم

ز یم گفت که منتظر یه اشاره از  متنفر بشه ! ویل نازنی 

 طرف توئه حسام هم گفت چندین بار زنگ زد و حالت رو

 !پرسید

 چرا نخواست بدونم؟ _

 ره دنبالش و برش گردونهناراحته هنوز، انتظار داره ییک ب _

 به خانواده انتظار داره کیس براش توضیح بده و این همه

ان کنه  ! تنهایی رو براش جتی
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 رستکان دادو برخالف تصورم آرام بود دوباره انگشتهایم را

دم و گفتم: معذرت یم خوام من نیم خواستم  توی هم فرسی

 . پنهان کاری کنم

 . سیع یم کنم درک کنم _

ه نگ  اهم کرد و گفت: حاال چرا این شکیل شدی؟کیم خت 

؟  چرا یم خوای گریه کتز

 ... به حسام گفتم بذاره بهت بگم _

 رس عقب دادو گفت: اشکال نداره نبینم واسه اینم بخوای

 !اشک بریزی ها

 کیم سکوت کردنیم نگایه به ساعت انداخت و گفت: یه

ز دیگه هم هست  !چت 

 با زبان تر کرد و دوباره قلبم به تپش افتاد لبهایش را 

 !گفت:االن ترنم میاد اینجا

؟ _  اینجا؟ واسه جر

؟ _  اوم! به نظرت واسه جر

 مگه واسه تحصیل نرفته بود؟ _

ز انداخت به نظر یم رسیدبه فکر  جوایی ندادرسش را پایی 

 فرو رفته و میان همان تفکرایر که ابروهایش را در هم گره

 . وقتر میادزده بود زمزمه وارگفت:خواستم اینجا بایسی 

ون دادم و  دستر روی پایش کشید . به سختر نفسم را بت 

 !گفتم:سهراب

 جانم؟ _
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 من یم دونستم که میاد...تو بهم هشدار داده بودی حتر  _

 ..سیما! تو نامه ات نوشته بودی

 با یاداوری نامه اش اشکهایم جاری شد میان بغض شدیدی

  من ...بهکه گلویم را یم خراشید گفتم: و من...یم دویز 

 جر یم خندی سهراب؟

 .دارم گوش یم دم محبوبه، بگو _

 انقدر جدی گفت که به رسم زد دیدن خنده کنج لبش توهم

 ادامه دادم:یم دونم که اصالاون آدیم
ی

 بود با همان کالفیک

 که تویم خوای و توی تصوراتت بوده نیستم میدونم که با

ز تاآسمون ی مثل ترنم که انتخاب توئه زمی 
 فرق دارم دختر

ز یم خوام بگم  ...یم دونم که...ببی 

 نفس کم آورده بودم حرف کم اورده بودم اما تا بخوایه

 اشک داشتم پشت پلک های ملتهبم. با دردگفتم:مجبور

 نیستر با من بایسی چون با هم به خانواده فرامرز نزدیک

 شدیم ..خب این یه کار طبییع بود من واسه هر کس دیگه

 .بدمممکن بودانجامش 

 واقعا؟ _

 ...آره من _

 یعتز بدییع؟ _

 شانه باال انداختم و او گفت:خوبه پس خیالم راحت شد ویل

 چرا گریه یم کتز االن، نیم فهمم واقعا؟

 ...نفس عمیقر کشیدم و کالفه گفتم: نیم تونم حرفمو بزنم
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بلند شد آمد جلوی پایم زانو زد. گفت: چرا خودتو آزار 

 !میدی محبوبه؟

ی شبیه من نیست من یم _  !دونم انتخاب تو دختر

 !اینم باید بدویز که گریه هات ناراحتم یم کنه _

ز حرف دیگری بود که در باز شد  لبهایم لرزید آماده ی گفیر

 !و صدای امیتز پشت رس ترنم ماند: خانم صتی کن دیگه

 ...اه

د سوی در، شاخه رز صوریر توی دست بو نگاهش چرخیده

ز آمد وامی تز مستاصل گفت: من گفتم بهشون ترنم پایی 

 ...دکتر 

 ترنم در را محکم بست چهره اش آرام بود لباس آیی 

 روشنش او را ملیح تر از همیشه نشان یم داد و من ثانیه ها

 . را یم شمردم که سهراب بلند شود از اتاق فرار کنم

ترنم با خونرسدی عجیتی گفت: از شما بعیده دکتر با 

 منشیتون؟

 له بلند شد، بهسهراب با حوص

ش تکیه داد، دستهایش را روی سینه به هم رساند و ز  مت 

 !گفت: از شما هم بعیده خانم دکتر ناگهایز بدون در زدن

 خیال یم کردم معتز وفاداری رو خوب بلدی. خیال یم _

وع تعهد  !کردم یم دویز نامزدی یعتز رسی

 سهراب ابرویی باال دادو گفت:متاسفم که بیماری من معتز 

ز وفا  داری وتعهد رو تحت تاثت  قرار داد. ومتاسفم که بی 
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 ...عشق وتحصیل

ز ما! من از _  ربظ به بیماری نداشت این یه قرار بود بی 

 !اول یم خواستم برم دنبال تحصیالتم

 پس چراادامه ندادین؟چرا االن اینجایید؟ _

ز باربا این گالیه هاحس کردم سهراب چقدر   از برای اولی 

 . ترنم عصتی شده بود اما با همان ظاهراست رفتنش دلخور 

 آرام پوزخندی زد وگفت:باورم نمیشه...با این که همیشه

 دیده بودم اما باورم نمیشدکه این بیماری اینقدراعتماد به

ز بیاره که بایه منیسی   ...نفست روپایی 

ده شد و  لبهاوهمه صورتش بابیان کلمه ی منیسی درهم فرسی

ز انداختم و دست دم ومن رسم راپایی   هایم رابیشتر درهم فرسی

مون ی که هیچر نداره رو به من وارتباطاو ادامه داد:یه دختر 

 ترجیح دادی؟

کن  دیگرنیم توانستم صتی کنم بلندشدم سهراب گفت: صتی

 !محبوبه

 .کار دارم _

 .گفتم بمون عزیزم _

 حاال من هم مثل آنها رسپا ایستاده بودم به جای هردوی

ه شدم که سایه ی ترنم رویآنها به تابلوی روبه روی  م خت 

 ان افتاده بود وقتر با پوزخند یم گفت: عزیزم؟ سهراب

؟ همون آدم بد اخالفر که  ... واقعا این تویی

 نیم دونم این منم یا یه نمونه ی کاملتر ازاون آدیم که _
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م ی دارم و حال بهتر  قبال بود...فقط یم دونم االن حال بهتر

 دی باشما روزی که بدرقه تونرو ممنون محبوبه م... نامز 

 کردم تمام شد...االن اینجاییدبه عنوان مهمان بسیارخب

 بدون هر نوع یی ادیی که از نظر
ز  بفرمائید!اما بدون توهی 

حوصله هنوز همون آدمم و زود، خییل زود به هم یم  صتی

ز کنه  ! ریزم اگر کیس بخواد به محبوبه توهی 

 رمائید اگر حرفز دستش را به سوی مبیل کشید و گفت: بف

 هست درآرامش زده بشه و هر کدوم بتونیم زودتر به

 .کارمون برسیم

 کارت زانو زدن جلوی منشیته؟ _

ین کارمه _  !این مهمتر

 فقط بگو چرا؟ _

 خییل روشنه اما اگر گت  این هستر یم گم . شما هر _

ِآینده، تحصیل
 دودختر هستید شما به قول خودتون دکتر

 !و عاقل البته ... خییل عاقل کرده و اروپا رفته

 دستش را به طرف من کشید و گفت: محبوبه ساده و

 احسایس . من به عنوان یه آدم به عنوان یه مرد یا هرجر 

 حساب کتز باید به هر دوتون یم گفتم که بیمارم. حاال

ز عکس العمل هر کدوم از شما جر بود؟  برگرد عقب و ببی 

 موند تا لحظه ی آخر شما رفتر دنبال آینده ت و محبوبه

 موند. منو اونجوری خواست که تو اگر یم دیدی حتر نیم

 شناختر یانیم خواستر که بشنایس. و من بازم به عنوان یه
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ز باشم هیچ جای  مرد حق دارم که زیز رو بخوام که مطمی 

ز امروز و  پشتمو خایل نیم کنه. این ماجرا همی 
ی

 زندگ

ز جا تمام شد. دیگه ممکنه شما رو   فقط توی مهمایز  همی 

 ببینم و براتون آرزوی موفقیت دارم
ی

 .های خانوادگ

 چشمهای ترنم پراشک بود انگار انتظارش رانداشت هنوز

ز بار یم دیدم  زیبا بود. هنوز با آن اشکهایی که برای اولی 

ی بود که توی  توی چشمهایش یم درخشید زیباترین دختر

 ام دیده بودم و خودم را که به جای سه
ی

 راب یمزندگ

 . گذاشتم یم دیدم انتخاب او طبییع تراست

ز انداخت و گفت:برات متاسفم  را روی مت 
 .شاخه گل صوریر

ون رفت و در را دوباره  سهراب فقط رس تکان داد. ترنم بت 

 کوبید صدای پاشنه ی کفش هایش توی رسم یم پیچید

 بدن منقبض شده ام ناگهان آزاد شد. سهراب با قدمهایی 

ز شده را برداشت با همانکوتاه به سو  ز رفت گل تزئی   ی مت 

د  آرامش به سوی سطل زباله ی پشت در رفت. پدال را فرسی

 و گل را توی آن انداخت. بعد همانطور که دستهایش را به

ز االن  !هم یم زدگفت: امیتز اخراجه همی 

 با صدایی لرزان گفتم: چرا؟

 !بخاطر این مدیریت عاایل _

 !تقصت  اون نبودخب _

؟اال _  ن من باورکنم تو طرف امیتز رو گرفتر

 من باورکنم تو ترنم رو رد کردی رفت؟ _
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؟  خنده اش را فرو داد و گفت: چرا باور نکتز

؟ _  باور کنم یه روز پشیمون نیم یسی

 ...چشمهایش را دور گرداندو گفت: باور کن

 ...آخه اون خییل _

 خندیدو گفت:خوشکله؟

 !نه ویل یم دونم دوستش داشتر  _

؟ دوست ندارم گفتنش _  دوست ندارم اینقدر اینو تکرار کتز

 اینقدر برات عادی باشه متوجیه؟

 هنوز باورم نمیشد میان من و ترنم ، انتخابش من بودم،

 بدون تردید بدون لحظه ای شک؛ دور از ذهن ترین اتفاق

 آن روز و همه روزهایم بود. هنوز همانطور ایستاده بودم که

 محبوبه؟دوباره گفت: متوجیه 

 .... رستکان داد و گفتم: آره

 آمد مقابلم ایستادو پرسید: خب جر گفتم؟

 کیم گیج، کیم درمانده، کیم شاد، به چشمهایش نگاه

 .کردم خنده گفت:چقدرمنتظرش بودم

 ...و توی دلم گفتم: چقدر بهش نیاز داشتم

 هایی که
ی

 تمام دلتنیک

یز از  بغض شده بودند را آب کردم لتی

 .که جایی برای رها کردنش پیدا نیم کردم  فریادی بودم

 

 ! انگار حالم را فهمیده بود که گفت: تو جونم شدی دختر
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 هیچ

 ... کس رو قدر تونیم خوام

 محالم بودندکه به آن رسیده بودم اینها رویاهای

موند یه گوشه ی  : برای همه ی عمرم یه حال خوبگفتم

 !قلبم

 .گفت: همه زندگیم شده حال خوب با بودنت

 یم خواستم زمان همانجا متوقف شود پیش تر از آن نیم

 رفتم آنجا پایان دنیای من میشد و دراوج شادمایز گوشه ای

 !هم انجام یم دادی؟ از تاری    خ میشدم. گفت:که واسه بدییع

مگینم را  زمزمه ی رسی

 خودم هم نشنیدم گفت: سوال

 ! پرسیدم خانم

 خب معلومه که نه! بگذریم از این موضوع خب؟

انجام رستو بلند کن تو چشمام نگاه کن بگو واسه بدییع هم 

 ؟میدادی

 گفتم: اذیت نکن دیگه

 

 رستو بلند کن ! ... نیم پرسم دیگه نگام کن_

ز بار  یک قدم عقب رفت انگار ناگهان رها شدم و آن اولی 

 بود که حس کردم بدون سهراب جهان خایل یم شود تنها

  بلند کردم و یی یم مانم در حفره ای سیاه و خلوت رس 
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 ! مقدمه گفتم : هیچ وقت یهو نرو ... یه دفعه یی مقدمه

 

 این دو جمله ی ساده شاید از مدتها پیش توی گلویم مانده

 بود و جرات بیانش را نداشتم با همان لبخند مرموز روی

ادمه  لبش گفت: تو واقعا فکر کردی همه معیار من زیبایی یه

 ؟

 !خب_

یم باشه اصال _   خودتو تو آینه دیدی؟حاال گت 

 رس تکان دادم و او گفت :نه از این دیدنهای رسرسی ... اینو

 از خودت طلبکاری خانم یه روز برو اینجور به چشم

ز   ... خریداری که این خانم رو دیدی خودت رو ببی 

 به لبخندش خندیدم و گفتم : چشم خریداری یعتز جر 

 آخه؟

 ... آخه من یادمه از اول تو نخش بودی_

 دیوونه_

یش  !ابرو باال انداخت و گفت : روانتر

 با جساریر که از او گرفته بودم توی چشمهایش زل زدم و

 !گفتم : بودی خب

 اگر بودم چرا اون روزی که گفتر و صداتو شنیدم اونقدر

 ترسیدی؟

 . همون که ازت ترسیدم ثابت یم کنه بودی _

 نشست کوسن را توی بغلش گرفت. نفس عمیقر کشید و



 

1052 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 فت : یه بار بزرگ از رو دوشم برداشته شد امروز موندهگ

 !بودم میون حاج خانم و سیما

ز نیم توانست  با شیطنت نگاهم کرد و خندید هیچ چت 

 عصتی و ناراحتم کند. دستهایم را به کمر زدم و گفتم:به

 ... قدرت حاج خانم ایمان اوردی یا

 را براندازدستهایش را باال برد با نگایه عاشقانه رستا پایم 

 کرد دستهایش را به نشانه ی تسلیم باال بردو گفت : کور

 .بشه چشیم که نتونه قدرت حاج خانم رو ببینه

 بریم یه جا سهراب؟_

 کجا؟_

 . نیم دونم هرجا شد_

 .بلند شد و گفت : تابع اوامر خانم

ه ی امیتز تا ون آمدیم نگاه خت   دوشادوش هم از اتاق بت 

 .در سالن دنبالمان آمد

د برای زنان آن است که یی کالم و تنها با تکیه ین نتی
 بهتر

وز یم شوند و این را  بر عشق مرد دلخواهشان در آن پت 

 من درست همان روز تجربه کردم و از تجربه اش روی

 .ابرها بودم

*** 

 آساییسی که داشتم را حتر در خیال نیم دیدم کنار خاچیک

 ه کاکتوس کوچیکو مارتا نشسته بودم قهوه یم نوشیدم و ب

ز بود نگاه یم کردم. خاچیک هربار کیس یم  که وسط مت 
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 آمد بلند یم شد پذیرایی یم کرد و دوباره یم آمد رو به

 مارتا یم نشست و حرفهایشان درباره ی الینا که بیمار بود

 را ادامه یم دادند. گوشهایم به حرفهای آنها بود و حواسم

 . همه جا جز آنجا که نشسته بودم

 ار بود از امشب به مدت یک هفته به خانه ی مهری برومقر 

د. ایک  تا به قول ایک خیالش راحت شود و اینقدر بهانه نگت 

 تازه ساخته شده اش را
ی

ز زندگ  یم گفت: شاید بخاطر همی 

 . رها کند و برگردد

 مادرم بودم کیم برایم زیادی بود. آن
ی

 این که نگران زندگ

 حواسم را بگذارم رویهم وقتر که یم خواستم همه ی 

 . آینده و دلخویسی های خودم

ین را باز کرده بودم و مثل او با  دوروز قبل صندوقچه ی شت 

ی های ابریشیم که بافته بود برای خودم رویا ساخته ز  رومت 

 بودم. فکرکردم سهراب از اینها خوشش یم آید یا نه! و باز

 یمفکر کردم هر طور شده این ها را یک جای خانه ام جا 

 دهم. یک ست شش تایی قاب عکس هم سفارش داده

 .بودم که تا چند روز دیگر یم رسیدند چویی بودند

ینشان را یم خواستم برای عکس چهارنفره مان ،  بزرگتر

ین ییک ایک و دوتای  ییک برای عکس مهری ییک شت 

 دیگر هم برای خودم و سهراب ... قابها چویی بودند من

 دم دکوراسیون خانه را چویی چوب دوست داشتم و فکر کر 

 کنیم . به خانه ی مجردی سهراب فکر کردم. حتر اگر یم
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ها را عوض یم ز  کنیم باید خییل چت 
ی

 خواست انجا زندگ

 . کردیم

ی ها را تا یم کردم و دوباره توی صندوقچه ز  وقتر رومت 

 یم گذاشتم ایک آمد از پشت رسم گفت: اگر زنده بود حاال

 یم کرد اینقدر این برسی تو عهد برات لحاف هم مهره دوزی

 یم کرد
ی

 .عتیق زندگ

 !برگشتم با خنده گفتم: خوب میشد که

م _  !به روز باش دختر

م را با ابروهایی باال رفته توی چشمهایم لب زد و من
 دختر

 !با خنده گفته بودم: من اصالت کم دارم مادرم

 و از تکرار کلمه ی مادرم لبهایم سوخت. در صندوق را

 ند شدم نزدیک ایک ایستادم و گفتم: تو باورتبستم بل

 میشد؟

 ایک خندید و گفت: دنیا بدجور داره به پیش بیتز هام دهن

 !کچی یم کنه ویل خدا رو شکر

 ایک خدا را شکر کرده بود برای غلط از آب در آمدن

 حرفهایش و حاال من همانطور که قهوه را زیر بیتز ام

 هفته دوری از ایک گرفته بودم با خودم فکر میکردم یک

 چطور یم گذرد. قهوه را همانطور تلخ نوشیدم و بعد نگاهم

ز لبخندی کمرنگ زدم بلند شدم  افتاد به شکالت روی مت 

دم و به روی خاچیک لبخند زدم  دست مارتا را فرسی

ون رفتم  . خداحافظز کردم و بت 
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 هوای اول مهر آدم را هوایی یم کند دودل یم کند که

ی داشته باشد. حالم خوبکجای شهر قدم بز   ند تا حال بهتر

ش را یم خواستم دستهایم را توی  بود اما حریص بودم بهتر

 جیبم فرو کردم و به سوی خانه رفتم از این که زودتر

ز که یم شد  غروب یم شد بدم نیم آمد خیابانمان پایت 

 غروب زیبایی داشت نیم دانم شاید هم در آن روزها به

 . همه جهان را زیبا یم دیدم چشمم زیبا یم آمد اصال 

 نزدیک خانه بودم که تلفنم زنگ خورد فرجام بود یم

 خواستم دوباره دوستش داشته باشم نیم توانستم. مثل

ین بود که وقتر به دست آمد ارزشش را  عروسک پشت ویتر

 از دست داد و صورتش خط خظ شد. تماس را وصل کردم

 و گفتم: بله؟

 سالم محبوبه خویی بابا؟ _

 کلمه ی بابا روی دلم سنگیتز کرد چهره ی یاور توی

ین جلوی چشمهایم جان گرفت و  عکس قدییم اش با شت 

 در همان حال گفتم: عادت کردی برای خودت غم بسازی

 لبخندی زدم و گفتم: خوبم شماو مهری خوب هستید؟ ...

 آماده شدی که بیام دنبالت؟ _

 !خودم میام _

 .حسایی گرسنه موندیم پس زودتر برسون خودتو که _

 لبخند یی حایل زدم سخت بود که پشت تلفن لبخندم را

 نشانش بدهم. کلید انداختم داخل رفتم و در همان حال
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 .خیالش را راحت کردم که تا ییک دوساعت دیگر یم رسم

ز جلوی تلویزیون دراز کشیده بود و طویط را  ایک روی زمی 

 طویط را روی شکمش گذاشته بود با یک دست زیر نوک

 نوازش یم کرد دست کشیدم کلید چراغ را زدم ساعدش را

 ایش گرفت و گفت: خاموشش کن جلوی چشمه

 تو که خوب بابایی واسم جور کردی چرا به اینا قول _

 !دادی برم اونجا

 !خواستم یه هفته راحت باشم ریخت نحستو نبینم _

 .بیا با هم بریم _

 !یم ترسه اوه ... چه دعویر ... بابات از من _

 خنده ی تلچز روی لبش نشست. گفتم: به درک! من یم

 .خوام با هم باشیم

 جون محبوب من بعد بیست سال یم خوام یه نفس _

 راحت بکشم گورتو گم کن یه هفته دیگه خودم میام

 .دنبالت

؟ _  شام پختر

م _  .نه مهری گفت واسه تو شام گذاشته منم ست 

 یم خوای برات درست کنم؟ _

 ون! بیا اینجا ببینم تو کجا بودی تا حاال؟ ! واسه منجووو  _

؟  شام درست کتز

ایی بلدم _
ز  . عه ایک ... مسخره بازی در نیار یه چت 

 نه برو، مهری رسمو خورد اینقدر زنگ زد ساکت آماده _
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 ! ست

 اینقدر ازم خسته ای ساک بستر برام؟ _

 . خب گفتم معطل نیسی اینقدر نق نزن دیگه _

 از این فیلم؟ خسته نشدی _

 !قشنگه اگر آدم بودی یم ذاشتم تو هم ببیتز  _

 من دیدم اونوقتا که بچه بودم یم اومدم تو بغلت تو خیال _

 یم کردی خوابیدم ویل از الی پلکام نگاه یم کردم من

 ...اونجاشو دوست دارم که اسکارلت

 بلند شد نشست با چشمهایی گرد نگاهم کرد و گفت: تف به

 نو دور یم زدی؟ذات خرابت! م

 به هیجان مصنویع اش خندیدم و گفتم: خب قشنگ بود

 !فیلمش ... فقط سواد نداشتم زیرنویسش رو بخوونم

 ...برو نبینمت _

 دمپایی اش را توی دست گرفته بود و تهدیدم یم کرد

 ... ویط دوباره ورد گرفته بود: بدبختط

 به سوی اتاقم رفتم ساک را برداشتم ایک مهلت نداد و

 !آژانس گرفت با غیظ گفتم: خوبه زحمتر ندارم برات

 مطمئتز نداری؟ _

 !خییل بدجنیس _

ز   آمد پشت دستش را روی گونه ام کشید و گفت: برو مطمی 

ین یک هفته ی زندگیت  ... باش این یک هفته میشه بهتر

ز خییل خوبه عزیزم فرجام رو نگه دار اون  محبوب، بابا داشیر
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 س خوشبختر کنه. دِر اینجامردخوبیه بذار مادرت احسا

 همیشه بازه اتاقت همیشه اتاق توئه یم فهیم؟ اما االن برو

 اونجا باهاشون مهربون باش با نگاهت مهری رو خون به

 دل نکن فرجام رو نرنجون. اینا بیست سال تو نوبت بودن

 یه کاری نکن این رسیدنشون بشه زهرمار به اندازه کافز 

ین تو براش ز شت 
 ون تلخ ترش نکن! هیچکسهست با رفیر

ین مقرص نیست عزیزم. نه تو، نه فرجام، نه  تو مرگ شت 

ین این بود اون راضز   جمشید، نه حتر یاور... رسنوشت شت 

 نیست انگشت اتهام ما تو چشم کیس باشه اون همه رو

 ... دوست داشت عاشق همه بود مادر همه بود

ین یم زد اشکهایم را جاری کرد  حرفهایی که از شت 

 گفت: عزیزدلم برو ... من این

 یه هفته به کارای عقب مونده م یم رسم وقتر برگردی یه

 .عالمه کار داریم که باید دوتایی انجام بدیم

ون رفتم توی تاکیس که  از خانه بت 

 نشستم شماره ی سهراب را گرفتم صدای شادش توی

 !گویسی پیچید: چه عجب خانم یاد ما افتادن

 !م که دارم یم رم خونه ی مامانببخشید زنگ زدم بگ _

 . خوب کاری یم کتز عزیزم . خوش بگذره _

 ! فردا کلینیک یم بینمت _

 دلم یم خواست زمان کش بیاید و هرگز به خانه ی فرجام

 نرسم این دیگر از نفرت نبود یک جور دلهره ی عجیب به
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 جانم افتاده بود انگار اگر یم رسیدم به در خانه اش اتفاق

 . فتادبدی یم ا

 وقتر پشت در خانه بودم و انتظار یم کشیدم در را باز کنند

 هنوز هم انتظار آن اتفاق را داشتم در باز شد داخل رفتم

 حیاط تازه شسته شده بود و هنوز گوشه هایی از حیاط آب

 جمع شده بود چراغ ها فضا را روشن کرده بودند و خوب یم

 به آنجا رفته توانستم تشخیص بدهم خانه با دفعه قبل که

 بودم چقدر فرق دارد حضور مهری را از گلدان های

 شمعدایز که روی پله ها گذاشته بود یم شد حس کرد از

 قالیچه ای که روی ایوان انداخته بود . هر دو جلوی در

 بودند مهری محکم در آغوشم کشید و فرجام با لبخندی

 ردست و دل باز راه را برای ورودم باز کرد و گفت: چقد

 . منتظر بودیم

 بوی چند جور غذا در هم آمیخته بود و خانه زیادی روشن

 بود جای مبل ها را عوض کرده بودند و پرده های

ی که قبال دیده بودم جایشان را به پرده های  خاکستر

آیی زیبایی دادند
ز  . ستی

 صورت مهری یم درخشید و حتر به نظرم آمد از همه

 و رس یم زند چاق تر ووقتهایی که به خانه مان یم آید 

ز ناهارخوری چهار نفره ای که  رسحال تر شده با عجله مت 

 گوشه ای از هال بود را تکمیل کرد و گفت: تا من غذا رو

 !یم کشم بیا



 

1060 
 

 Romanbook_ir@ داغ

خانه رفت موهایش را کوتاه کرده ز  پشت به من به سوی آشتر

 بود وقهوه ای! مدل جدید بهش یم آمد لبخند زدم فرجام

 . شون بدمگفت: بیا اتاقت رو ن

اض نداد به رسعت به سوی ییک از اتاقها رفت  فرصت اعتر

 !درش را باز کرد و گفت: بیا

 از اتاق خودم کوچکتر بود با یک تخت که رویش روتختر 

ز تحریری ساده کیفم را گوشه ای  کشیده بودند و مت 
 صوریر

 .گذاشتم و گفتم: مریس

 لبخندی زد و گفت: لباست رو عوض کن بیا خییل

 !لم که اینجایی باباخوشحا

 بابا برایم غریبه بود انگار از یک جایی یم آورد کنار همه ی

 جمله هایش یم نشاند که دل مرا خوش کند و خیال مهری

 . را راحت

ون رفتم فرجام هنوز  لباسم را عوض کردم و از اتاق بت 

 ایستاده بود صندیل را با یک دست عقب کشید و با دست

ز دیگرش دیس برنج را از   دست مهری گرفت وسط مت 

ز   !گذاشت و گفت: بشی 

 نشستم خودش برایم غذا کشید و در همان حال گفت: چه

؟ چه میکتز  ختی

 ! هیچ یم رم کلینیک وبریم گردم خونه _

 به نظرت بهتر نیست بجای وقت گذرویز توی اون _

 !کلینیک درست رو ادامه بدی؟
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 رسبلند کردم کیم نگاهش کردم مهری روی صندیل جابه

 جا شد و گفت: خب میشه هم کار کرد هم درس خوند،

 !عزیزم اون کار برای محبوبه مهمه

 درسته که براش مهمه اما باید کاری انجام بده که آینده _

 !داشته باشه

ز برای من  جوایی برای دفاع از شغلم پیدا نکردم همه چت 

 شخض بود نیم دانستم این را چطور به فرجام بگویم

ز را در مورد ارتباط ا خودشوقتر حتم  م با سهرابهمه چت 

 .فهمیده بود

 اشاره های مهری کار خودش را کرد با لبخند گفت: خب

 .بعد بیشتر در مورد این موضوع حرف یم زنیم

 شانه باال انداختم و گفتم: ممنون که براتون مهمه اما من

 . زیاد عالقه ای به ادامه تحصیل ندارم

 ی گفت: محبوبه مامانلب باز کرد حرفز بزند که مهر 

 !ساالد نکشیدی

 بخاطر او هم شده یم خواستم آرام باشم. دلنگرایز های

 پدرانه ی فرجام دچار دلهره ام کرده بود اما یم دانستم که

 او با همه دلخوری هایم باز هم همان مرد آرام مهربان و

 منطقر است که در دانشگاه یم دیدم و نباید ذهنم را

 .مغشوش کنم

********* 

 !محبوبه _
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 !رسبلند کردم با لبخند گفت: بیا

کن این پرونده رو پیدا کنم _  .االن میام صتی

 رستکان داد و داخل رفت کیم بعد با پرونده ای که توی

 !دستم بود داخل رفتم و گفتم: نیم ساعت دیگه میادا

 !باید بریم دیدن فرامرز _

 االن؟ _

 با خنده گفت: چرا رنگت پرید؟

 بریم دیدن فرامرزخب آخه ی _
ی

 ! هو صدا یم زیز یم گ

 !داشتم بهش فکر میکردم آخه _

؟  نزدیکش ایستادم و گفتم: به مامانت گفتر

 !نه اول خیالم راحت بشه از فرامرز بعد بگم _

 اون مدت بیمارستان هم من مدام این حال رو داشتم _

 همش فکرمیکردم درسته به مامان بگم یا نه ! خییل تو

 . بودموضعیت بدی 

ز   ...رو مبل کیم جابجا شد و گفت: بیا بشی 

 زد و گفت: میشه دیگه به
ی

 کنارش نشستم لبخند پررنیک

؟  اون روزا فکر نکتز

 برگشتم توی چشمهایش خندیدم و گفت: خب االن دیگه

 !یادآوریشون خییل هم بد نیست خوشحالم یه جورایی 

 !ویل هر وقت حرفشو یم زیز صدات پر غم یم شه _

 !رابوا سه _

 !جاِن سهراب _
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 !من خییل هم خوبم این روزا عایل ام اصال _

 خب پس دیگه کم کم ریش و قیچر بدم دست حاج _

 خانم؟

؟ م گفتم: یعتز جر  با خنده ای پر رسی

ون _  نیم دونم منم! از روزی که از بیمارستان اومدم بت 

 تقریبا روزی بیست و چهار بار یم گه ریش و قیچر رو

شماره ی محبوبه جونم خودم دارم . بسپار دست من ، 

 دوماه

 من نبودم محبوبه جون چند نفر شدی تو؟

 ذوقم پنهان کردیز نبود انگشتهایم را جلوی دهانم گرفتم و

 گفتم: تو چرا اینقدر عوض شدی سهراب؟

 یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت: خوب بودم بهتر 

ز االن یم ریزی دور  !شدم گذشته رو همی 

 .یختم دورچشم ر  _

 خب حاال بگو ببینم جر ناراحتت یم کنه؟ _

 !خاله ایک تنهاست خییل تنهاست _

 !همش دوروزه پیش مامانت هستر  _

 !ویل اون فرجام رو داره _

 چرا فرجام با خاله ایک میونه ی خویی نداره؟ _

 دستپاچه نگاهش کردم و گفتم: اینطور نیست ... نیم دونم

 چرا باید خوب نباشن؟ ...

 ناراحت شدم _
ٌ
 .نیم دونم ویل خییل پیدا بود! و جدا
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ز این جمله واقعا متاسف بود و من باز هم به ایک  وقت گفیر

 فکر کردم، به تنهایی اش، به مردهایی که به من نزدیک

 بودند و از او دور به آینده اش با فرجام با سهراب و با همه

 !ی دنیا

 اله ایکدستش را روی دستم گذاشت و آهسته گفت: خب خ

 ...باید کنار بیاد با این موضوع چون تو هم یه مدت دیگه

ز   که توی صدایم جا مانده بود گفتم: برای همی 
 با حزیز

است که تو فکرم ز  .چت 

 . زیاد دور نمیشیم ازش _

 !یم دونم اما _

یم نظرت چیه؟ _  تو فکر بودم ان اطراف خونه بگت 

 پس آپارتمانت؟ _

 ک بایسی از هر نظر فکرکتز تو به خونه ی خاله ت نزدی _

 ! خیال من راحت تره

ز کافز بود تا شادی هایم کامل شوند خنده ام را که  همی 

 ! دید گفت: البته یه دلیل دیگه هم داره

 جر ؟ _

ی برام! عرصا هم برم با _  مارتا نزدیک باشه ازش گل بگت 

 ... خاچیک قهوه بخورم

 !با هم _

 ه دقیقه نذاری من یهچشمهایش را به باال گرداند و گفت: د

 !قهوه مجردی بخورما
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 ... با غیظ نگاهم را از او گرفتم و گفتم: یی نمک

 :روی مبل جابجا شد در همان حالت قهر ماندم صدا زد

 ...محبوب

صدایش جدی و یی انعطاف بود. نگایه به ساعت انداختم 

که همه ی صورتش را گرفته  وبلند شدم با همان خنده ای

ه وای تالفز بود گفت: نیم خ ؟ تو که جوابات حاضز  !کتز

جان گفتم: جواب باشه به وقتش  !دکتر

ون یم رفتم صدای خنده اش پشت رسم جا ماند  .از اتاق بت 

 .لبخند زدم

؟  برای ایک نوشتم: عزیزدلم خویی

 ! کیم طول کشید تا جواب بدهد: اوف اوف مهربون شدی

 

 !دلم برات تنگ شده خب _

 .جمعه اول وقت میام دنبالت همش چند روزه رفتر ...  _

 !پنجشنبه شب بیا _

 .یی خیال بابا! دوروز پیش مادرت باش من نفس بکشم _

ه _  ایک سهراب یم خواد خونه تو محله ی خودمون بگت 

 !باورت میشه

 کیم مکث کرد و گفت: مگه خونه نداشت؟

 یم دونه نیم تونم ازت دور باشم ایک! البته بخاطر _

 !ستخاچیک و مارتا هم ه

 ... الیه قربون تو برم که _
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 شماره اش روی صفحه افتاد به اسمش لبخندی زدم و

 تماس را وصل کردم صدایش توی گوشم پیچید دلتنگ تر

 شدم: یم خوای به ملیک بگم واسه خونه؟

 بذار خودش پیدا کنه! بهتر نیست؟ _

 !آره بابا مارو چه به ملیک اینا _

 !برات یه ذره شد خندید. من هم خندیدم و گفتم: دلم

ز ایستاد خنده ام را فرو خوردم و گفتم: بعد  مردی جلوی مت 

 . بهت زنگ یم زنم

 .تماس را قطع کردم و فریم جلوی مرد گذاشتم

******** 

 !خب رسیدیم. اینم خونه مامان _

 ... مریس _

 دیگه نیم بینمت؟ _

 !خب این هفته دیگه بیمار نداریم _

ده تر کنم؟منظورت اینه برای دیدنت ب _  اید کارمو فرسی

 نه مگه واسه دیدن من بهانه الزم داری؟ _

 قراره برم پیش حسام واسه چکاپ میای؟ _

 آره حتما! بذار هفته ی آینده که خونه باشم یه گل براش _

م از مارتا  !بگت 

! این حسام تو _  دنیا رو پر از گل نکتز ول کن نیستر

 ری دست یمعمرش گل از نزدیک ندیده بود االن یه جو 

 !کشه به برگای گیاه خیال یم کتز گلخونه داشت



 

1067 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 حسام آدم خوبیه! اگر گل نداشته تا االن برای این بود که _

 !یم ترسید از دستش بده

 !بعله چون آدم باید بلد باشه از گلش مراقبت کنه _

 :همزمان دستش را روی گونه ام کشید لبخندی زدم و گفتم

 !تو بلدی

ز فرجام جلوی  ز ماشی   در خانه متوقف شد و خودش از ماشی 

 پیاده، با ابروهای در هم کشیده به طرفمان آمد سهراب

 !دستش را عقب کشید و گفت: اوخ بابات

ه بردم قبل از  به لحنش خندیدم و دستم را به سوی دستگت 

 !باز کردنش فرجام آن را باز کرد و گفت: سالم دکتر 

ز را دور زد و گفت:   ! سالم آقاسهراب پیاده شد ماشی 

د و در همان حال گفت  :دستش را کشید فرجام آن را فرسی

ز بود یم اومدم  محبوبه گفته بود خودش میاد وگرنه ماشی 

 !دنبالش

ز کار رو کنه  سهراب لبخندی زد و گفت: یم خواست همی 

 !ویل منم این اطراف کار داشتم

 .درسته کار داشتید ویل ترجیح یم دم مزاحم شما نشیم _

  گرد به صورت خندان سهراب که در تضاد بابا چشمهایی 

 صورت برافروخته ی فرجام بود نگاه کردم. نیم دانستم باید

 :چه کنم و چه حرفز بزنم فرجام با همان جدیت ادامه داد

 ! بفرمائید

 .و سهراب گفت: دیگه باید برم
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ز حرفز جنبید سهراب ابرو باال داد و در  لبهایم برای گفیر

ز به سوی ما ز گفت: خدانگهدار خانم فریدویز حال رفیر  !شی 

 خودش یم خندیدو مرا هم با همه عصبانیتر که از برخورد

فرجام داشتم به خننده یم انداخت همپای فرجام داخل 

 خانه

ز بهانه  رفتم. با غیظ در را کوبیدم و به اتاقم رفتم دنبال چنی 

ز بودم مهری مات از حرکتم دنبالم آمد و  ای برای رفیر

 ؟گفت: جر شده

 این رفتارا چیه؟ مگه من بچه ام؟ _

 :فرجام انگار صدایم را شنیده بود یی آن که جلو بیاید گفت

ا رو ز  چون بچه نیستر باید توی کوچه و خیابون خییل چت 

! اون آقا هم باید بدونه اینجا اروپا نیست که  رعایت کتز

 ...وسط کوچه بمونه و

 !هاالن ایک تمام شد نوبت سهراب رسید؟ واقعا ک _

ز قانویز بشه؛ باید _ ه صتی کنه تا همه چت   باید یاد بگت 

ی نیستر که بتونه قبل از خواستگاری توی  بدونه تو دختر

 کوچه باهات حرف بزنه ! تشخیص یم دم دیگه کلینیک

 !نری تا وقتر که تکلیف مشخص بشه

 من بریم گردم خونه مهری! دیگه نیم تونم اینجا رو _

 .تحمل کنم

 !گفت: خونه ی تو اینجاست  فرجام با تحکم

 !عزیزم ایک خونه نیست االن کجا یم خوای بری _
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 دسته های ساک که توی دستم بود شل شد روی تخت

؟ باهاش حرف یم زدم قرار نبود جایی   انداختم و گفتم: جر

 !بره

 . یه سفر دوروزه رفت _

 کجا؟ _

 .نیم دونم _

سدی؟ _  چطور به من نگفت؟ چطور تو هیچر نتر

 .پنجشنبه میادگفت  _

 ! من یم خوام برم خونه _

 ... عزیزم اذیتم نکن تو اون خونه تنهایی بری چیکار _

ز اورد و گفت: درکش کن یه  در را بست صدایش را پایی 

تش شده االن  مرده برای تو احساس پدری یم کنه غت 

 ... وضع زندگیمون با چند ماه پیش فرق کرده

 گفت: مگه  خسته و عصتی روی تخت نشستم. آهسته

 نرمال مگه نیم خواستر 
ی

 همینو نیم خواستر یه زندگ

ش تعصب داره،  طبییع اینه که پدر خانواده رو دختر
ی

 زندگ

 همش حس یم کنه خطری در کمینشه براش نگرانه خب

 . فرجام هم برات نگرانه عزیزم

 .دراز کشیدم و گفتم: خسته ام یم خوام بخوابم

 .. غذا آماده ست _

 . میل ندارم _

 شماره ی ایک را گرفتم خاموش بود ... چندین بار خاموش
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 .خاموش .... پر از دل آشوبه بودم

************* 

 سهراب چندین بار تماس گرفته و گفته بود ناراحت نیست و

 برخورد فرجام طبییع بود. شوجز یم کرد یم خندیدو یم

ی که ز  خواست از حساسیت موضوع برایم کم کند اما چت 

 زه نگه یم داشت نبودن ایک بود ترسیده بودم وداغ مرا تا

 داشتم مدام همه اتفاقات را به هم ربط یم دادم نبودن ایک

 را به همه کارهایی که فرجام یم کرد و سهراب هم ممکن

 .بود تکرار کند

ز بار شماره اش را گرفتم باز هم  پنجشنبه ظهر برای هزارمی 

 برق خاموش بود رساغ مهری رفتم که از صبح مشغول

ز خانه اش بود کاری که هیچ وقت ندیده بودم در  انداخیر

 خانه مان بکند

 دوباره دست زده بودم به یک مقایسه ی بیهوده نیم

 خواستم به کارهای مهری حساس شوم نیم خواستم دوباره

ز را برایش زهر کنم باید ایک را پیدا یم کردم و به  همه چت 

 . خانه مان بریم گشتم

 بود که ایک زنگ زد و گفت: به این سفرحوایل ساعت چهار 

 .دوروزه نیاز داشت خسته بود و باید به خودش یم رسید

 اش
ی

 اما نگفت کجا رفته بود من هم پاپیچش نشدم خستیک

 از صدای گرفته پیدا بود حالم کیم بهتر شد مهری با اشاره

 !یم گفت: به ایک بگو بیاد اینجا
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 با خسته ام یم رمحرفهایش را تکرار کردم ایک گفت: نه با

 ... خونه صبح میام دنبالت

 تماس را قطع کرد مهری گفت: پاشو یه لباس مناسب

 !بپوش از صبح اصال به خودت نرسیدی

 !که جر بشه _

 ! خب االن میان دیگه _

 گ میاد؟ _

 !وا محبوبه؟ _

 به صورت متعجب مهری نگاه کردم و گفتم: گ قراره بیاد

 ت نگفت وقتر یم اومدی؟مهمانا میان! مگه ایک به _

ی نگفت _ ز  . نه چت 

 مادر سهراب بهم زنگ زد برای امروز قرار گذاشتیم به _

 ایک گفتم بهت بگه یعتز خود سهراب هم هیچر نگفت؟

ی نگفت _ ز  ... نه هیچکس به من چت 

 خنده ای تا کنج لبهایم یم آمد و بریم گشت. گیج شده

 به این بودم و نیم دانستم چرا کیس درباره ی موضوع

 مهیم حرفز نزده دستپاچه بلند شدم و گفتم: حاال باید

 ! چیکار کنم؟آخه چرا اینطور ناگهایز 

 ناگهایز نبود اون روزی که یم اومدی اینجا قبلش به ما

 گفته بودن. من فکر کردم باالخره یا سهراب یا ایک بهت

ز   . گفیر

 حوله ام را برداشتم همانطور که به سوی حمام یم رفتم
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ز منو فرستاد اینجا؟ که خواستگاریمگفتم  :ایک واسه همی 

 آبرومند باشه؟ بهش زنگ بزن اگر نیادخواستگاری رو کنسل

 ..کن مامان... من وقت ندارم بهش زنگ بزنم

 وقتر جلوی آینه موهایم را سشوار یم کشیدم صدای

 خشک و یی انعطاف فرجام را شنیدم که یم گفت: سالم

 . ایک خانم

وزمن  د روی لبم نشست و توی دلم قربان صدقهخندهای پت 

 ی ایک رفتم حتما با حرف مهری نیامده بود و فرجام مجبور

 به تماس شد.سشوار را خاموش کردم تا صدایشان را بهتر 

ز بودم اگر با  بشنوم نفسم توی سینه حبس شده بود مطمی 

 ایک بدرفتاری کند هرگز نیم بخشمش. دوباره صدایش را

شب حساسیه خواستم ازتون  شنیدم که گفت: امشب

 دعوت

کنم توی خواستگاری محبوبه حضور داشته باشید به 

 هرحال

ز شما خاله اش هستید و نیم  خانواده ی مجد فکر میکیز

 .خوام سوایل پیش بیاد

 توی دلم به این نوع حرف زدنش لعنت فرستادم یم

 توانست خییل ساده از طرف خودش دعوتش کند نه اینطور

 !با منت و اکراه

 برای این که حرفهایش را نشنوم دوباره سشوار را روشن

 کردم و روی موهایم گرفتم کارم که تمام شد به ایک پیام



 

1073 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 دادم: عزیرم واسه من بیا! وگرنه زنگ یم زنم به سهراب

 !یم گم که نیان به جون خودت این کارو یم کنما

مرگم _  !باشه بابا اومدم. خسته بودم ختی

! یه لباس مناسب هم برام قربونت برم که ایک _  جون متز

 .بیار

 !امر دیگه؟ _

 . هیچر دیگه زود بریس دلم تنگ شد _

 
ی

 وقتر آمد از توی اتاقم به طرفش دویدم همه اش دلتنیک

 نبود این که از آن فاصله پریده بودم و از گردنش آویزان

 شده بودم نماییسی برای فرجام بود تا بداند ایک کجای

 ام ایستاده! م
ی

 .عذب با فرجام سالم کردزندگ

 ! با هم به اتاقم رفتیم. گفتم: دیر اومدی

 کیسه های پارچه ای را روی تخت گذاشت و گفت: دری    غ از

ز   یه لباس درست و درمون رفتم برات خریدم بپوش ببی 

 !چطوره

 وای رفتر خرید ایک؟ _

 آره دیگه، گفتم جلوی مادر سهراب اون لباسا رو بپویسی  _

 ! هسالم نگفته در مت  

 

 .لباسام خییل هم خوب بودن _

 . حاال بپوش دیر شد _

 انتخابش شبیه لباسهایی که همیشه یم پوشیدم نبود مرا به
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ز انتخاب کرده ز به تولد نگی 
 یاد لبایس که سهراب برای رفیر

اهتز که بلندی اش تا وسط ساق پایم  بود یم انداخت پت 

 بایم رسید پارچه ی حریر گلدارش صوریر مالییم بود 

ی که میان گلها پیچیده بود. یقه ز  گلهای سفید و خطوط ستی

ز هایش تا مچ دستم را یم پوشاند  ی لباس بسته و آستی 

 گفتم: خییل رسیم نیست؟

 خب خواستگاری یه مراسم رسمیه ! اینم احتماال با سلیقه _

 ... ی مادر سهراب جوره

 روی تخت نشست و رسش را میان دستها گرفت گفتم: جر 

؟ شده ایک  از فرجام ناراحتر

ی بندازمت _  نه عزیزم خسته ام بپوش ببینم قیافه یم گت 

 !به اینا یا نه

 خودش خندید اما این خنده ها مال ایک نبود لباس را

 پوشیدم آمد زیپ پشت لباس را بست و گفت: نه سایزت

 ! دستمه

 ... کیم عقب رفت نگاهم کرد و گفت: عایل شدی ها عایل

 قت چایی تعارف کردن نریزه تو رسوموهاتم جمع کن و  _

 ! صورت مردم

 .به حالت بامزه اش خندیدم و گفتم: تو جمع کن برام

 آمد موهایم را ساده پشت رسم جمع کرد و جلویشان را به

ه شال  یک طرف شانه زد و گفت: اینطور رسوساده بهتر

 همرنگ زمینه ی لباس را از توی کیسه در اورد و گفت: یه
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 ...کنماتو بیار صافش  

ز تکمیل بود ایک  کیم بعد با آن شال روی رسم همه چت 

ز را کرده بود یک جفت صندل یی پاشنه جلوی  فکر همه چت 

 . پایم گذاشت و گفت: ماه شدی یه رژ بزن فقط

 همانطور که رژ را روی لبم یم کشیدم گفتم: تونیم

 ...پویسی 

 . کیفش را برداشت و گفت: آماده یم شم کم کم

 .نشسته بودیم هیچکس حرفز نیم زدهمه توی سالن 

 باالخره صدای زنگ باعث شد تکایز بخوریم و از آن

 سکون خارج شویم فرجام به سوی در رفت و ماهم برای

 استقبال تا نزدیک ایوان رفتیم . خانم مجد سهراب و سیما و

ه نشو  همرسش داخل آمدند. ایک زیر لب گفت: اینطور خت 

 !به پرسه

ز اینلبخند زد. انگار خو   دش هم یم دانست که برای گفیر

 حرفها دیر شده . یم دانست که نیم توانم چشم از سهراب

 بردارم که شده بود همان سهراب قبل از بیماری با آن کت

، چهره ی بشاش و نگاه درخشان؛ سبد گیل پر  و شلوار آیی

 از زنبق و ارکیده توی دست داشت که مشخص بود کار

ز او و سبد گل کهمارتاست وقتر داخل آمدند   نگاهم بی 

 حاوی پیام هایی از سوی مارتا بود در چرخش بود من

 . خوشبخت یم شدم

 خانم مجد با تعارف مهری نشست و گفت: محبوبه جانم
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 . چقدر دلتنگت بودم

 بار بود یم دیدم آقای ترایی خطابش
ز  همرس سیما را اولی 

 یم کردند. حتر خود سیما صدایش یم کرد ترایی و از

 م گذشت باید سهراب را وقتر به سن آنها رسیدیم مجدذهن

 روی لبم نشست نزدیک خانم
ی

 خطاب کنم! لبخند کمرنیک

 . مجد نشستم و گفتم: منم دلم براتون تنگ شده بود

بت رو بیار لطفا  تا وقتر که ایک بگوید : محبوبه جان رسی

خانه ز یس های معمول بودیم به آشتر  همه مشغول احوالتر

ز وقتر تمرین نکرده بودم. ایکرفتم هیچ وقت ب  رای چنی 

 پشت رسم آمد و گفت: یه کم خوددار باش دیگه چسبیدی

 ...به ننه ی یارو

 یم خواست لحنش شوخ باشد اما توی چشمهای ایک غم

ز گذاشتم و  یم دیدم سیتز که تازه برداشته بودم را روی مت 

 گفتم: ایک تو دلخوری از من؟

 گاریه ... برو زشته معطلنه دیوونه! یم گم االن خواست _

 . کنیم

ون رفتم اول به خانم مجد بعد آقای ترایی و فرجام بعد  بت 

 سیما مهری و ایک که کنار هم بودند تعارف کردم و بعد

 .چرحیدم سوی سهراب که روی مبیل تک نشسته بود

 .دستش را زیر چانه زده و پایش را روی یک پا انداخته بود

 و همانطور که لیوان را بریمسیتز را به طرفش گرفتم وا

 داشت گفت: چرا هیچکس نیم دونه تو چه گیل دوست
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 !داری؟ حتر مارتا

 کیم توی چشمهای پرسشگرش نگاه کردم سیع کردم به

 یاد بیاورم چه گیل را دوست دارم و او گفت: مارتا گفت

 و معصومیت توست
ی

 ارکیده ی صوریر نشانه ی زنانیک

ز یم کنندمردم تو را برای وفاداری ات   .تحسی 

 با صدای رسفه ی مهری کمر صاف کردم و همانطور که به

 چشمهای سهراب نگاه میکردم عقب رفتم. چرا یادم نیم

 امد چه گیل را دوست داشته ام؟ چرا مارتا برایم ارکیده

 معصومیت و وفاداری حرف زده
ی

 فرستاده بود و چرا اززنانیک

ز گذاشتم و سیع کردم   به یاد بیاورمبود؟ سیتز را روی مت 

 ارکیده کنار زنبق به چه مفهویم خواهد رسید. زنبق را حتما

 خود سهراب انتخاب کرده بود. چه ترکیتی ساخته بودند

ز و گل های ریز سفیدی که مارتا برای  ستی
 بنفش صوریر

ز استفاده یم کرد  .تزئی 

وع کرد و آقای ترایی و فرجام ادامه
 حرفها را حاج خانم رسی

دهدادند. ما همه  ز را ستر  سکوت کرده بودیم و همه چت 

ی نبود مسئله ز  بودیم دست فرجام . هیچ کس هم نگران چت 

ز ما وجود نداشت وقتر به ظاهر حرف  ی غت  قابل حیل بی 

یتز را برداشت تعارف ها تمام شد و سیما ظرف شت 
 بزرگتر

 !کند سهراب یی مقدمه گفت: پس یه قرار برای عقد بذاریم

 یدم که با چشم و ابرو یم خواستنگاه حاج خانم را د

 بفهماند که وقت این حرفها نیست اما او با همان لبخند ریز
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 کنار لبش رو به فرجام گفت: البته جسارت نباشه ویل خب

 !اینطور خیال شما هم واسه رفت و آمد محبوبه راحته

 فرجام توی عمل انجام شده مانده بود نگاهش را به مهری

  به زیر انداخت . ایک به جایدوخت و مهری دستپاچه رس 

 . آنها گفت: بد هم نیست

 سیما مداخله کرد و گفت: چرا با این عجله؟ بذارید من

 تقویم رو یک نگاه بکنم ببینم توی این ماه چه مناسبتر 

 ! هست عقد رو بذاریم برای همون وقت

ه روی سیما مانده بود. حاج خانم گفت: هر  نگاه سهراب خت 

م با اجازهچه نزدیکتر بهتر  مو بتی
 سیما! یم خوام زود دختر

 ! شما البته 

 نگاهش به فرجام بود. مضطرب چشم دوخته بودم به سیما

ون کشیده و برگ یم  که تقویم کوچیک از توی کیفش بت 

 زد . باالخره گفت: آخر ماه یه مناسبت هست بذارید همون

 ...وقت

 :فتسهراب با تکان رس موافقتش را اعالم کرد حاج خانم گ

 . جر از این بهتر مبارک باشه

ون آورد و گفت: البته که  دست برد توی کیفش جعبه ای بت 

حلقه ت باید به انتخاب خودت باشه اما این یه هدیه ست 

 از

 . طرف من

 انگشتر عقیق رسخ داشت و رویش طرح بته جقه ی طالیی 
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بود دوستش داشتم توی انگشت وسط دست چپم نشست 

 و

 د گفت: انگشت حلقه ت خایل بمونه تا بهحاج خانم با لبخن

 !وقتش

ت بودم و نیم دانستم این حال  غرق حت 

 . خوب را چطور تعبت  کنم

 مهری و ایک مشغول پذیرایی شدند و فرجام مشغول

 صحبت با سهراب، نگاه موشکافانه و بعضز رفتار سخت

انه اش را یم دیدم و یم فهمیدم دارد سیع یم کند  گت 

 همانطور که ایک خواسته بود و حاال که در برایم پدری کند 

ز بودن  سکوت نگاهمان یم کرد لبخندی از موفقیت آمت 

 . نقشه اش روی لبش نشسته بود

******** 

 اول بریم خونه فرامرز یا پیش حسام؟ _

 !نیم دونم من از فرامرز یم ترسم واقعا _

ونمون یم کنه س نهایتا بت 
 !خندیدو گفت: نتر

ونم کردتوی اون هفته د _  ... ه ها بار بت 

د و گفت: اگر بودم نیم  متاسف لبهایش را روی هم فرسی

 !ذاشتم این کارو بکتز 

 ناراحت نیستم سهراب ارزشش رو داشت ممنونشم تا ابد _

 حتر اگر بدتر از اون باهام رفتار کنه .ویل یم دویز که یه

 بخش بزرگ از ناراحتیش برای درویعز بود که گفتیم برای
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 .ونطور ناشناس بهش نزدیک شدیماین که ا

ز پیش _  یم دونم راستش این که اضار داشتم قبل از رفیر

ز بود شاید  فرامرز نامزدی مون رو رسیم کنیم بخاطر همی 

 القل یه کم آروم بشه اگر بفهمه فقط بازی نبود و یه بخش

 .مهم از این ماجرا حقیقت داشت

 اون موقع حقیقت داشت؟ _

ز تو!  با لبخندی پررنگ گفت:  آره حقیقت داشت خواسیر

 ویل

م  .مجبور بودم جلوی این حقیقت رو بگت 

وع _  کاش این کار رو نیم کردی اگر درمان رو زودتر رسی

 ... یم کردی و اگر

 حاال دیگه وقت مرور این اگرها نیست خانم ... گل جر  _

م برای فرامرز؟  بگت 

 !مارتا خودش یم گه کافیه بگیم واسه آشتر کنون _

دم و وارد شدم. فضایبا ای  ن حرف در را به عقب فرسی

ی کرده بود دلم را برد به آن روزها که ز  گلخانه را دوباره پایت 

 با یک دنیا شوق و تردید به سوی کلینیک یم رفتم و

 کردن را یاد میگرفتم . سهراب پشت
ی

 داشتم کم کم زندگ

 !رسم ایستاد و گفت: سالم خانِم مارتا

 فت: ساالم بچه های من ! دستتانمارتا با لبخندی عمیق گ

ند امروز را به نام  را روی گلهایم بکشید تا بوی عشق بگت 

 شما ثبت یم کنم در قلب گلخانه ...از چشمهایتان یم شود
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 ... خواند روشنایی قلبتان را اما فرزندان من

 با پایش کنده های کوتاه درخت را به سمت ما کشید تا

 داد: در انتهای هر روشنایی بنشینیم و در همان حال ادامه 

 نقطه ی کوری هست و در امتداد هر سیایه نور، یادتان

 ... باشد نه روشنایی مغرورتان کند و نه سیایه ناامید

 سهراب جان عشق در روزهای سیایه خود را یم نمایاند

! و روزهای روشن محبوبه جان، آن ها  این تو حتما یم دایز

 ! ن پایه های عشقفرصت هایی هستند برای محکم کرد

 مورچه ها را دیده اید که چگونه پرتالش آذوقه جمع یم

 کنند تمام سال مشغولند شاید خیال کتز حریص شده اند

 که با آن جسم کوچک بارهای بزرگ یم برند اما حقیقت

 این است مورچه برای زمستان سیاه و رسدی که شاید یک

ز اس  ت درروز بیاید توشه یم برد. قصه ی عشق هم همی 

ه ی محبتتان را پر کنید تا در  باید ذخت 
ی

 روزهای آسودگ

 روزهای سیاه به دادتان برسد... آه چقدر حرف زدم ... چه

 زیبایی داری محبوبه جانم ... این عقیق رسخ به تو
 انگشتر

 چه یم گوید؟

 سهراب با شیطنت گفت: من فکر کردم فقط گلها حرف یم

 !زنن

 کنیم خداوند موجودی را  این یی انصافز است که خیال _

ز داشته باشد. گلها حرف  آفرید یی آن که حرفز برای گفیر

 یم زنند مورچه ها حرف یم زنند سنگ ها حرف یم زنند و
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 این همه حرف برای من و توست دلبند! رسجز این سنگ

 برای تو اطمینان خاطر یم آورد محبوبه جانم این هدیه ی

 . یم کشدزیرکانه هاله ای از عشق به دور تو 

 با لبخند انگشتر را دور دستم چرخاندم مارتا گفت: خب حاال

 به من بگویید گل را برای چه یم خواهید؟

 !با لبخند گفتم: برای آشتر و یه گیاه برای قدر دایز 

ی از گل  همانطور که خم یم شد گفت : پس امروز ختی

 . های شاخه ای نیست

 م لب باز کنمخیال کردم منظورم را متوجه نشده یم خواست

 که دو گلدان روی پیشخوان گذاشت گلدان اول را نشانم

 داد و گفت: به گیاه میموزا گل قهر و آشتر هم یم گویند،

 ... نگاه کن محبوبه جان

 انگشتش را جلو برد برگهای گیاه جمع شد شگفت زده به

 سهراب نگاه کردم و او با خنده بلند شد و گفت: جر شد؟

 ش را نزدیک برد و برگهای گیاه جمعاینبار سهراب انگشت

 شدند مارتا با خنده گفت: شبیه ما آدمها وقتر که در انزوا

 هستیم و خیال یم کنیم انزوایمان خوب است اما در

 .حقیقت توجه مردم را یم خواهیم

 سهراب از این بازی خوشش آمده بود هر چند ثانیه یکبار

 گلدان رادستش را جلوی ییک از شاخه ها یم برد مارتا  

ِ مدام
ز گفت: قهر و آشتر  عقب کشید و با خنده ای دلنشی 

 روح یم آورد پرسجان
ی

 !افرسدگ
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 نگاهم به گل دیگر دوخته شد که حتما برای حسام

ز که  بود.گیایه با شاخه های قهوه ای و برگ های ریز ستی

 توی خیالم یک گوشه از خانه خودم و سهراب هم ییک از

 ین یشم را هم به نشان دوستر بتی آن را داشتم مارتا گفت: ا

 . برای آن پزشک مهربان، که برایش شانس بیاورد

ز گذاشت و گفت: هر دو خییل  سهراب کارتش را روی مت 

 ! قشنگن امیدوارم برای ما هم شانس بیارن

 :مارتا با لبخند رستکان داد سهراب گلدان را برداشت و گفت

 ! باز هم مزاحمتوناین روزها زیاد گل الزم داریم خانِم مارتا 

 .یم شیم

 به سوی در رفت و گفت: من یه رس به خاچیک یم زنم تا

 !بیای

 گلدان دوم را برداشتم کارت سهراب را از دست مارتا گرفتم

 و گفتم: گلهای تو زندگیمو

 ... عوض کرد کنار حرفهای قشنگت

ات _  قلب های مهربان همیشه به دنبال محرگ برای تغیت 

ز مثبت هستند از ق  زیبای پایت 
 !لبت ممنون باش دختر

 خاچیک را جلوی کافه دیدم احوالش را پرسیدم وقتر کنار

 سهراب یم نشستم هر دو کنار هم روی همان نیمکتر که

ز دو مغازه بود نشستند  . بی 

 سهراب گفت: اول بریم پیش حسام که اگر فرامرز حالمون

 .رو گرفت روی دیدار با حسام تاثت  نذاره
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دم بهبه رویش لب  خندی اطمینان بخش زدم و گوش ستر

 .موسیقر اش که مثل همیشه یی کالم بود و آرامش بخش

 راه طوالیز را با مزه ی حرفهای مارتا گذراندم سهراب هم

 به فکر فرو رفته بود و خییل حوصله ی حرف زدن نداشت

ز را پارک کرد و گلدان یشم را به دست گرفت  وقتر ماشی 

  که حسام به گل شاخه ایگفت: از کجا یم دونستر 

 حساسیت داره؟

م _  نیم دونستم فقط مارتا گفته بود برای پزشک گیاه بتی

ه! و اون روز آخر خودش گفت از گل شاخه ای متنفره  !بهتر

 لبخند پرمعنایی روی لبش نشست و گفت: همون روزی که

 منو ول کردی رفتر اتاق حسام؟

 ومد و حواسترستکان دادم و گفتم: همون روزی که ترنم ا

 .به رفتنم نبود

 فکرکردم رفتر خونه و بابتش خییل ناراحت بودم وقتر  _

 .دیدم تو اتاق حسام نشستر بهم برخورد

 حسام خییل دوست خوبیه برات واسه منم اینطور بود تو _

 !مدت بیماریت

 میون دوستام تنها آدمیه که یم تونم بهش اعتماد مطلق _

 یی خیالش پشت همه داشته باشم چون با وجود ظاهر 

 کاراش فکر هست اما خب تو خط قرمز متز به تو که یم

 .رسم منطق ندارم

ین جمله  دستم را در دستش حلقه کردم و گفتم: این بهتر
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ی

 ! ای بود که یم تونستر بهم بیک

به به در زد و کیم  پشت در اتاق حسام ایستادیم چند ضز

 .بعد صدای حسام را شنیدیم که گفت: بفرمائید

 دو داخل رفتیم با دیدن ما خندید و گفت: به به اینجا رو هر 

 من که فکر کردم سهراب مرده یی ختی چالش کردی
ز  ! ببی 

 ...کجا بودین یی معرفتا

 !سهراب گلدان را به طرفش گرت و گفت: سالم دکتر 

 همانطور که گلدان را یم گرفت گفت: این گل رو چند ماه

 !شد؟ بازم ممنون پیش قرار بود بیاری محبوبه خانم جر 

 من دارم گلدون رو یم دم دستت از محبوبه تشکر _

؟  میکتز

 !بخیل تو واسه زنده بودنت هم باید از محبوبه تشکر کتز  _

 تشکر خانم، ممنون که با همدستر دوست عزیزم ازم _

 !مخقز کاری کردین

 حسام ابرو در هم کشید و گفت: دیگه با شیوه ی نجاتت

 . نباید کار داشته بایسی 

 .شوجز هایشان تمام مدیر که آنجا بودیم ادامه داشت

 ساکت بودم یم خواستم فقط تماشاجر باشم برای باور

 حقیقت به آن تماشا نیاز داشتم. برای باور حضورم در

ین دوستش آن هم  نشسِت صمیمانه ی سهراب و نزدیکتر

 به عنوان همرسش. آن تماشا به من جرات یم داد شب با

ی روی  ای خانه مان را بچینم. به من جرات یمشدت بیشتر
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 .داد آینده ام را، سهراب را باورکنم

 وقتر سهراب بلند شد و گفت: دیگه بیشتر مزاحم کارت

 نشیم متوجه گذر زمان شدم هر سه ایستاده بودیم حسام

گفت: محبوبه خییل خوشحالم که االن ارویم. خیالت 

 راحت

ه جواب آزمایش ها   .عاایل بودرفیقم از قبل هم بهتر

 به رویش لبخند زدم و گفتم: ممنون خییل صبور بودین شما

 .خییل بهمون کمک کردین فراموش نیم کنم

ز شام خونه شما دستپخت شما _  !پس اولی 

 .سهراب خندیدو گفت: توصیه نیم کنم ویل در خدمتیم

 !آبروریزی کتز  گفتم: حاال الزم نیست

ون رفتیم تا دقایقر هر د  و سکوت کردهاز اتاقش که بت 

 .. بودیم بعد اهسته گفتم: خییل آدم خوبیه

ه جر یم خوای _  آره ویل رسغذا خوردن خییل ایراد گت 

ی براش؟ ز  بتر

ی ثبت نام کنم؟ _ ز  نیم دونم ... برم یه کالس آشتر

 اینقدر افتضاحه؟ _

 !عه سهراب _

ی به ز  گفت: اینقدر خویی داری که آشتر

 عزیزم خواستر  چشم نیاد ویل هر طور خودت دوست داری

 !بری کالس هم برو

ل فرامرز سخت ترین کار دنیا بود برای ز ز به سوی متز  رفیر
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ز پیام فرستادم: من وسهراب میاییم خونه ی شما برای  نازنی 

 !دلجویی از فرامرز لطفا کمک کن

 ... خوش اومدین حتما _

 نفس عمیقر کشیدم کیم به عقیق توی دستم نگاه کردم و

، به سوی سهراب چرخیدم وکیم به گلدان قهر و   آشتر

ز باش  ... گفتم: فرامرز قبول یم کنه مطمی 

ز به  لبخند زد درست مثل همان روزی که برای تولد نگی 

 . خانه شان یم رفتیم مضطرب بودیم

ز که در ی از کیس نبود جز نازنی   داخل خانه که رفتیم ختی

 را خانه را باز کرده و با لبخند به استقبالمان آمده بود گلدان

 از دست سهراب گرفت و گفت: چه قشنگه دستتون درد

 . نکنه! بفرمایید

 کیس نیست؟ _

 .االن میان _

 آمد با چشمهایی پر
ز  هنوز حرفش تمام نشده بود که نگی 

 اشک مقابلمان ایستاد حالت چهره اش هر دومان را تحت

 :تاثت  قرار داده بود سیع کردم لبخند بزنم وقتر یم گفتم

ز جو   ... نسالم نگی 

 !به جای من رو به سهراب گفت: خییل یی معرفت بودی تو

ز  منده ام حرفز برای گفیر  رستکان دادو گفت: یم دونم رسی

 ... ندارم

 چرا غریبه اومدی تو خونه داداشت؟ چرا صادق نبودی _
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 باهاش؟ چرا نگفتر که مریضز فرامرز رو چطور شناختر که

 دییم روبدونه تو توی بیمارستایز و رس یه کینه ی ق

ه؟  بگت 

 من بچه بودم فرامرز رفت زن داداش! حتر یادم نیست _

 ! واسه جر بود حتر کیس بهم نگفت بریم گرده یا نه

 غفلت هم کردم. رفتم دنبال درسم، زندگیم، کارم ویل

 غفلتم به اون دلییل که فرامرز فکر میکرد نبود. واسه ارث

 یدشو زدم اگرنبود ... اماوقتر فرامرز خیال کرد واسه ارث ق

 یم اومدم یم گفتم واسه مریضیم برگشتم جر فکر میکرد؟

 من نیم خواستم بیاد باور کن نیم خواستم ... بهتون گفتم

 محبوبه رفته شهرستان که تمام بشه، من از بار دوم که

 فرامرز رو دیدم فقط خواستم قبل از مردنم این ارتباط رو

 ...ده بودمداشته باشم با برادری که بیست ساله ندی

 و فقط به فکر خودت بودی آره؟ _

 .صدای فرامرز بود بلند خشک و یی انعطاف

ه به او ماندم مثل همیشه  نفسم را با ترس تو کشیدم و خت 

 مرتب بود و ابروهایش به هم گره خورده . بعد از مکتی 

کوتاه ادامه داد: فقط به این فکر بودی که خودت برادرت 

 رو

 ! حس کتز 

 .عمیقر کشید و گفت: ترسیده بودمسهراب نفس 

 یک قدم به جلو برداشت فرامرز دستش را باال گرفت و
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 !گفت: جلو نیا! تو با دروغ و فریب وارد خونه ام شدی پرس

ونم کتز فردا _  اشتباه کردم ویل اگر امروز از خونه بت 

 دوباره اینجام تا هر وقتر که بتویز ببخیسی هر روز اینجام

ز جا پس بیا تمامش کنیم  !همی 

ز نبود به  لبخند ناتمایم روی لب سهراب بود. مطمی 

 حرفهایی که یم زد و ان تردید ازارش یم داد. حرکت

 مردمک چشمش را یم شناختم او عادت نداشت منتظر

ونمان  تصمیم کیس بماند. فرامرز هم انگار خیال نداشت بت 

 کند فقط حرفهایش جایی ته گلویش گت  کرده بود که باید

 و راحت یم شد دستهایش را پشت کمرش قالب یم زد 

 کرد و گفت: من بیست سال تو این شهر تنها بودم با زن و

ز و  بچه م تنها بودم یی خانواده تنها مهمانام دوستای نازنی 

ز بودن ... من بیست سال پدر داشتم و نداشتم مادر  نگی 

 داشتم و نداشتم برادر داشتم و نداشتم تو اینو تا حاال درک

 ی؟کرد

 ! نه اما یم فهمم _

 بچه هام پرسیدن عمو، عمه کیس رو داریم یا نه گفتم _

... چون دلم نیومد که نداشته باشمتون یم فهیم ؟ ز  نیسیر

 ... مامان اومد دنبالت _

 یواشیک اومد، دور از چشم پدر اومد، یم خواست بازم _

 ...یواشیک بیاد من مادر یواشیک نیم خواستم

 ود و بغضش اشکهایم را جاری کردصدایش فریاد گونه ب
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ز هم اشک یم ریختند ز و نازنی   .همانطور که نگی 

 ابروهایش را بیشتر در هم گره داد و گفت: شاید اگر مادر

 .خودم بودم یه جور دیگه یم اومد

ز چند هفته پیش _  یی انصاف نباش فرامرز من تا همی 

 نفهمیدم این مسئله رو، یم دویز که مامان همیشه طرف

 ... بود اماتو 

 اماش رو کار ندارم هر طوری که بود من مدیونشم اهدا _

ز دین بود  ...بخاطر تو نبود بخاطر همی 

 انگار یم خواست عکس العمل سهراب را ببیند که از زیر

 چشم نگاهش یم کرد سهراب یک قدم دیگر جلو رفت و

 گفت: خب االن هم بخاطر مامان منو ببخش کوتایه کردم

 . قبول دارم

ز کیس جراتس ز بود آنقدر که جز نگی   کوت فرامرز سنگی 

 نداشت آن را بشکند : ما دیگه نیم تونیم خانواده ای که به

؟  دست اوردیم رو از دست بدیم سهراب اینو یم دویز

ی رو از دست بده دیگه منم نیم _ ز  قرار نیست کیس چت 

 . خوام و نیم ذارم

 :و گفت چند قدم بافر مانده به سمت فرامرز را برداشت

 چیکار کنم ببخیسی داداش! بگم غلط کردم؟ این درست یم

 کنه اشتباهمو؟

 دست فرامرز برای در آغوش کشیدنش باز شد نفس حبس

ز خندیدم ون دادم و توی نگاه نازنی   . شده ام را بت 
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********* 

ی که ز  جهان به زیبایی گلخانه ی مارتا بود در آن پایت 

 ام سهراب را داشتم. عطر گلهای مارتا 
ی

 در رسارس زندگ

 . پیچیده بود و مرا به وجد یم اورد

 ..محبوب محبوب ... کالست دیر نشه_

 :با صدای ایک نگاه آخر را به خودم در آینه انداختم و گفتم

 . دارم یم رم

ی؟ _  امروز جر یاد یم گت 

 !الزانیا _

 !اینا رو منم بلد بودما _

 ین و مهریایک نگو منم بلدم، باور کن از روزی که شت   _

ز یه غذای خوب نخوردم من  .رفیر

 .چشمتو بگت  یی حیا! این همه غذا پختم واست _

 ...ثبت نام کردم گفتم: سفره آرایی هم

 

 آخ چه کدبانویی دستم درد نکنه واقعا سهراب باید ممنون _

ی پرورش دادم ز دختر  .باشه همچی 

 . وا ایک دارم بابتش کیل پول یم دم _

 رفتر گمشو؛ حتما یم خ _
ی

 وای جلوی مامانش هم بیک

 کالس! یم کشمتا محبوب هر وقت پرسیدن گ بهت این

 ایک جونم یاد داد
ی

 .همه هتز یاد داد یم گ

 .در خانه را باز کردم و گفتم: چشم ایک جونم
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یه! راستر ملیک هم زنگ زد و _ ز  عرص یم ریم خرید جهت 

 گفت: یه خونه براتون پیدا کرده؛ دیدی آخرش افتاد گردن

 .من خونه پیدا کردن

ه ویل خب با هم رفتیم ملیک _  سهراب خودش پیگت 

 .فهمید دیگه

 فردا صبح قرار گذاشتم بریم ببینیم دوکوچه باالتره، _

 محبوب من قبال اون خونه رو دیدم تازه بازسازی کردن

 !عروسکه

 به ذوق چشمهایش لبخندی زدم و گفتم: فقط این که دو

 . کنه نزدیکیم به همکوچه باالتره خوشحالم یم  

ه یم خواهد ز ی هم مثل هر کار دیگری در دنیا انگت  ز  آشتر

 باید دلت بخواهد اجاق خانه ای را روشن کتز با رنگ فلفل

 و
ی

ز کمان بسازی و نمک بپایسی روی خستیک  دلمه ها رنگی 

 .گرمایی که با بخار غذا به پیشایز ات یم نشیند

 ادم برایکالس که تمام شد با پیامک به سهراب ختی د

ون یم روم . جوایی نرسید  .خرید با ایک و مهری بت 

 چرخیدن توی خیابان ها و انتخاب هایی که هیچ کدام شبیه

 تازه ام بود مهری چیتز 
ی

 به هم نبود بخش زیبایی از زندگ

 های گل رسخ را یم پسندید ایک یم گفت اینها مال زمان

 قال بهننه ت و اسمال بقاله! مهری دیگر از اسم اسمال ب

 خود نیم لرزید. فقط آه یم کشید و با ابرویی درهم کشیده

 ...یم گفت: ویل اینا عمرشون زیاده
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ه پولدار شده عمر یم خواد چه کنه؟ محبوبه جون از _  دختر

 من یم شنوی بزن بشکن خرد کن دوباره یم خره برات

 ... سهراب

 به حرفهایش خندیدم و رسوییس که گلهای ریز صورت و

ز  ز ساده ی یک ضلعش بود را خریدیم. هرخطوط ستی  ، تزئی 

 سه مان دوستش داشتیم جدید بود اما گلهای ریز کنار

 . بشقاب ها انتظار مهری را براورده یم کرد

 یی جان بودیم
ی

 . وقتر به خانه برگشتیم هر سه از خستیک

******** 

 خب محبوب خانم کجا بریم؟ _

 !نیم دونم تو دعوت کردی _

 ونه رو پسندیدی یا واسه خاطر این که بهحاال واقعا خ _

 !خاله ایک نزدیک بایسی گفتر خوبه

 ... نه واقعا خوب بود من خونه ساده دوست دارم _

 رستکان داد و گفت: منم دوستش داشتم ویل تا قبل از

 .قرارداد وقت هست نگران جاش هم نباش پیدا میکنیم

ز خوب بود سهراب _  . همی 

 . باشه عزیزم _

 . این روزا رو ورم نمیشهگفتم: با

ردم رفتم  هوفز کشید و گفت: راستش منم بیشتر انگار مر

 ... بهشت و

 . گفتم: بسه  
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ز تو کمتر از بهشت نیست! خب خانم، خرید رو از _  داشیر

وع کنیم  .جر رسی

 . با خنده گفتم: نیم دونم

 یم خوای همه جر رو بدیم دست یه طراح کار بلد یا _

 یم؟دوست داری خودمون بچین

ی توش باشه _  !خب شاید اگر خودمون بچینیم حس بهتر

 !پس من که معاف، خونه دست شما _

 به مامان و خاله ایک گفتر واسه خرید حلقه؟ _

 !آره خاله ایک گفت خودتون برید _

ه باشن _  .منم همینو یم خوام ویل سیما گفت بهتر

ز تا  به سیما فکر کردم و افکارش که با همه ی ما زمی 

 فرق داشت از او دلگت  بودم بخاطر آن روز آخر آسمان

 بیمارستان که ترنم را ختی کرده بود انگار همه ی بودن

ی انقدری  های من به چشمش نیامده بود . اما این دلگت 

 نبود که برایم کینه شود یم خواستم این ماجرا را بفرستم به

 

 پستوی ذهنم یم دانستم که یم توانم دوستش داشته باشم

 باال انداختم و گفتم: خب حتما بهتر یم دونن ... زنگ شانه

 .یم زنم که خودشون رو برسونن

ی نخورم هیچ جا نمیام اینو گفته باشم _ ز  . من تا یه چت 

 خب االنم وقتش نیست اصال ناهار یم خوریم یم ریم _

 .کلینیک و عرص بریم گردیم
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 !چشم _

 ردم وبا خنده رسم را از روی شانه اش برداشتم نگاهش ک

 گفتم: تو االن گفتر چشم؟

 متوقف کرد و گفت: تو
ی

ز را مقابل رستوران همیشیک  ماشی 

؟  چاره ی دیگه ای یم بیتز

 . نه _

 با همان خنده ای که در ان روزها مهمان دائیم لبهایم بود

ز را پارک کند و برگردد. در  پیاده شدم و منتظر ماندم ماشی 

 که آماده ی  همان فاصله به ایک و بعد مهری زنگ زدم

 آمدن برای خرید باشند . سهراب برگشت وقتر مقابلش

 :نشسته بودم و با ساالدی که جلویم بود ور یم رفتم گفت

 ! ممکنه این خرید شلوغ ترین خرید زندگیمون باشه

 چطور مگه؟ _

ز دیدن فرامرز _  . مامان و سیما رفیر

 !واقعا؟ چه خوب _

منده شد وگفت _  یم خواسته آره فرامرز هم یه کم رسی

 .خودش بیاد پیش مامان

 ! تو ذهنم نیم گنجه فرامرز کوتاه بیاد _

 با خنده گفت:حاال که شد درسته شیوه مون خییل بد بود

 . ویل باالخره شد

 دستم را کشیدم روی دستش گذاشتم و گفتم: یم دونم اینم

 !ییک ازدغدغه هات بود خوشحالم که راحت شدی
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 داروشکر . دیگه بعد از اینلبخندی زد و گفت: آره بود خ

 . همه جر درسته ! شک ندارم

ز احساس میکنم _  منم شک ندارم به درستر همه چت 

 دوباره ام رو خییل دوست
ی

 دوباره متولد شدم و این زندگ

 . دارم

 غذا که جلویمان چیده شد هر دو در سکوت به هم نگاه یم

 رکردیم. و ان سکوت تا مدیر بعد که در محل قرار، انتظا

 آمدن بقیه را یم کشیدم ادامه داشت . سهراب دستم را

 محکم گرفته بود و کالفه از انتظاری که بیهوده یم دانست

به اطراف نگاه یم کرد. باالخره آمدند سهراب آهسته گفت: 

 نبینم حاج خانمت رو

 !دیده بایسی و منو فراموش کرده بایسی 

 :مبه زحمت خنده ام را پشت لبهایم پنهان کردم و گفت

 !حسود نباش

 .اوه چه کاری سختر ازم خواستر  _

ز که کنارم گوشم یم  گفت: من همیشه به خجالت  نازنی 

 های تو و شیطنت سهراب

 ... شک داشتم

 رسم را عقب کشیدم توی چشمهایم خندید و گفت: عاشق

 ... تالشت شدم

 . حاج خانم گفت: خب دیگه جوونا فکر پای منم باشید

 کز خریدی که ایک پیشنهاد کرده بودبا تذکر او به سوی مر 
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ز ترین  رفتیم آن خرید های معمول ازدواج برایم هیجان انگت 

 ام بود. و این خاصیت عشق است که
ی

 خرید همه ی زندگ

ز تر از بار قبل را تجربه یم کتز هر بار  هربار هیجان انگت 

 ... زیبا تر

ز گفت: اینم حواسم بود که حلقه  وقت خرید حلقه نازنی 

 !ننداری

 سهراب صدایش را شنید و با خنده گفت: حاال همینطور به

به ی پاش ی ادامه بده ... محض اطالع خانم ضز  مچ گت 

ز االن یه عروس خانم ساکته کافیه اون  خییل قویه نبی 

 !روش رو باال بیاری

 جوایی مخصوص خودش گفت: دارم
ز با همان حاضز  نازنی 

 ...راهنمایی یم کنم واسه دفعه های بعد

گفتم:    رفته و خنده ی روی لبش خندیدم ابروهای باال  به

؟! دفعه بعد یعتز  ز ؟ نازنی   جر

 سیما گفت: بچه ها انتخاب کنید دیگه ... مامان اونقدرا

 !منتظر نیم مونه ها

 برگشتم نیم نگایه به صورت خسته ی حاج خانم انداختم و

 انگشتم را روی ست حلقه ی ساده ای گذاشتم و رو به

 : چطوره؟ سهراب گفتم

ز گفت: خییل ساده ست  !به جای او نازنی 

 . خب من ساده دوست دارم _

 ... صتی کن مامانت رو صدا کنم _
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ون از مغازه روی نیمکت نشسته بودند و حرف یم  همه بت 

ز خودمون انتخاب یم کنیم دیگه  !زدند گفتم: بیا نازنی 

ی باهاش راحتر و دوست داری همونو ز  سهراب گفت: هرچت 

 !بردار

فروشنده همان ست حلقه را اورد مقابلمان گذاشت 

 دوستش

ز های ریز و طرح ساده اش  داشتم از همان لحظه به نگی 

 پیدا کردم سهراب انگشتش را روی انگشتر 
ی

 دلبستیک

 دیگری که طرح پروانه و قلب داشت گذاشت و گفت: اینم

 !لطفا

ز با خنده گفت: دیدی گفتم اینو گرفته واسه دفعه های  نازنی 

 ... عدیب

ین گفت: انگشتت رو بیار ببینم  .سهراب با اخیم شت 

 دستم را باال گرفتم انگشتر توی انگشت حلقه ام جا گرفت

 ... فروشنده گفت: طرح حلقه زیاد داریم

 سهراب گفت: حلقه همونا خوبه این ییک هدیه ست که

 !جای حلقه ت خایل نمونه تا وقتش

ز دستم را گرف  ت و گفت: بیا بریمدستم را مشت کردم نازنی 

 ... شاید بخواد هدیه ی دیگه ای برات بخره سورپرایزت کنه

ین چشم یم گرداند گفت  :سهراب در حالیکه توی ویتر

 . آفرین یه جا باالخره فضولیت به درد خورد

ز با هیجان انگشتم را باال  نزدیک بقیه که رسیدیم نازنی 
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ش رو بب  .ینیدگرفت و گفت:خدا شانس بده مگه نه؟ انگشتر

 حاج خانم با خنده گفت: کمه براش رستاپای این دختر باید

 ... طال گرفته بشه

ز که کنارش نشسته بود  بعد دستش را روی پای نگی 

 ...گذاشت و گفت: دوتا عروس ماه دارم خدایا شکرت

 

 مهربایز حاج خانم از مدتها پیش توی قلبم جا باز کرده بود

 . مثل محبت سهراب در قلبم

ز کنار خاچیک و مارتا که پایان ان  روز زیبا را فقط نشسیر

 مان شده بودند یم توانست تکمیل
ی

 حقیقتا جزیی از زندگ

 کند توی کافه در حال نوشیدن قهوه ای که خاچیک آورده

 بود . مارتا انگشتم را توی دست گرفتم چند بار انگشتر را

 دور انگشتم چرخاند و گفت: پروانه ... آن گل رس را هم یادم

 !هست آن شاپرک های خوش نقش را

 به زیرگ و حواس جمعش لبخند زدم و گفتم: منظورتون

 اینه که سهراب به پروانه و شاپرک و ازاین دست عالقه

 داره؟

 :رسش را جلو آورد یک جور خاص با لحتز مادرانه گفت

 شاید این عالقه درپس ذهنش پنهان شده باشد. اما یم

 محبوبه جان اما برای این دانم که هست . پروانه زیباست

 زیبایی رنج در پیله ماندن را تجربه کرده است . گذر از

 سختر ها همیشه تو را از یک کرم ابریشم به پروانه ای
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ه  خوش نقش تبدیل یم کند که چشمها برای دیدنش خت 

 .یم مانند

دم و گفتم: تا قبل از این که دل بدم به  دستش را فرسی

 ودم که هیچر از دنیا نیمحرفهای شما یه دختر بچه ب

ز نشانه بود که  دونست اما داستان دره ی شیطان اولی 

. توی این ز ز حرف داره واسه گفیر  بفهمم توی دنیا همه چت 

 یکسال با حرفهای شما کنار همه اتفاقات به معنای واقیع

 بزرگ شدم ... و فهمیدم تا حاال فقط قد یم کشیدم کاش

 ه کم زودتر از گلها ازیه کم زودتر باهام حرف یم زدید ی

 !سنگ ها و از همه موجودات هستر باهام حرف یم زدید

 است دلبندم زمان مناسب ادا نشود اشتباهسخن اگر در  _

... 

 آن روز که من از دره ی شیطان برای تو گفتم، از این راز

 که هر چند سال با یک نفر در میان یم گذارم، تو آماده ی

یم آماده ی شنیدن نباشد شنیدن بودی ... اگر جان آد

گوشها حرف را پس یم زنند هرچند زیبا و حق باشد. این پند 

 را

 از من بگت  زیبای من آدمها در هر زمان که تو آماده ی

ز بایسی برای شنیدن مهیا نیستند پس حرفهایت را در  گفیر

 قلبت نگه دار به آدمها زمان بده زمان حل میکند زمان

 !درمانگر است همچنان که عشق

 توی چشمهایش خندیدم و گفتم: حرفهای قشنگتون یادم
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 ! یم مونه

 به سوی سهراب چرخیدم و دیدم که دست او هم میان

 دستهای خاچیک است با لبخند کوچیک برلب رسش را

ز انداخته و گوش یم کند . توی آن حال نیم رخش  پایی 

 تماشایی بود یم خواستم شب تمام نشود وقتر بلند شدیم

 کم گرفت و گفت: بریمدستم را مح

ون از کافه هوای جور دیگری بود همانطور  رستکان دادم بت 

 که انگشتهایش نرم روی دستم کشیده یم شد گفت: دیگه

مون ییک بشه  !زیاد نمونده که مست 

 به سیایه شب نگاه کردم و ستاره هایی که گم ودور بودند

م کمه  وگایه پشت ابرها پناه یم گرفتند آهسته گفتم: صتی

 !واسه رسیدن به اون لحظه

ون داد و گفت: چشم رو هم بذاریم  نفس عمیقش را بت 

 !رسیده برسونمت خونه که خاله ایک شایک میشه

 ...بریم _

 :به سوی خانه راه افتادیم جلوی در رسیده بودیم که گفت

 یه مهمان هم داریم دلم نیومد به تو نگم ویل حواست باشه

 ! هیچکس جز تو نیم دونه

 نده گفتم: خب گ هست؟با خ

ِ یه پرس هم قد و  ابرویی باال داد و گفت: بهم میاد دایی

 قواره ی خودم باشم؟

 !باخنده گفتم: تو نشون دادی از پس هر کاری برمیای
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ون یم کشید گفت  :همانطور که گویسی اش را از جیب بت 

 بخاطر ما داره میاد عکس تو رو بهش نشون دادم البته قبلتر 

 رف زده بودم اون روزا که کنجکاوی یمهم درموردت ح

 ... کردی

ی یم گشت ز  با ابروهایی در هم کشیده تو گویسی دنبال چت 

 باالخره لبش به خنده باز شد و گفت: اما عکست رو همون

 روزی که اومدیم خواستگاری فرستادم ختی داد که کاراشو

 !یم کنه و میاد

 قفل شد با لبهایی نیمه ب
 از ونگاهم روی صفحه ی گویسی

 دهایز که خشک مانده بود به تصویر آشنای روی گویسی 

د و گویسی را توی جیبش  زل زدم وقتر زنگ خانه را فرسی

 ...گذاشت گفت: برو خونه دیگه فردا حرف یم زنیم

 زبانم بند آمده بود نیم توانستم حتر جواب حرفهایش را

 :بدهم گفت

 که بتونم برم؟
ی

ی بیک ز  نیم خوای یه چت 

 !سهراب _

 سهراب؟ جاِن  _

 . من خییل دوستت دارم _

 گفت: جون میدم واسه این لحن

 !دلتنگت

 حاال اشکهای پشت پلکم دلیل پیدا کرده بودند دلتنگش

 بودم از فکر نداشتنش
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 :لرزیدم و دلتنگ شدم صدای بغض آلودم میانمان نشست

 من حتر اگر خییل بد بودم اما تو رو خییل دوست داشتم و

ز تو خو   ... ب شدمواسه دوست داشیر

 تو هیچ وقت بد نبودی ... رستو بلند کن ببینم جر شده _

 !محبوبه

گردنم عقب رفت با لبخندی کنج لبش  برای بهتر دیدنش

اینطور شدی ! دیگه نیم خوام اشک  گفت: چرا یه دفعه

بود برای هر دومون دیگه نیم ذارم  ببینم تو چشمات بس

 .گریه کتز 

 ... سهراب من _

 نست بعد از این من باشد حرفهایی که یاهزار حرف یم توا

 نجاتم یم داد یا به قعر دره ای که پیش پایم بود یم بردم

 گفت: تو جر ؟

 !یم خوای بریم بگردیم؟ جواب خاله ایک با من _

 ... سهراب _

م من واسه این لحن غمگینت بگو جر شده دختر  _  بمت 

 من اعصابم نیم کشه ها! دیگه یه قطره ش رو هم نیم

 نم ببینم. باشه؟تو 

 

 دست کشیدم اشکهایم را پاک کردم و گفتم: من دوستت

ز ... یه لحظه دلم تنگ شد  ... دارم فقط همی 

کاش میدانست آن آرامیسی که بدست یم آورم بیشتر 
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مضطربم میکند برای اینده برای از دست دادنش. چند بار 

اهنش  بوی پت 

 ! ان میشهرا نفس کشیدم و گفتم: برم دیگه ! خاله ایک نگر 

 برو اما دیگه گریه نکتز ! هیچ وقت؛ قرارمون یادت باشه _

 . دیگه دلییل واسه گریه نیست ...

ز نبودم اگر لب باز کنم یم توانم  رستکان دادم و مطمی 

ز گفت م با خنده ای دلنشی   :جلوی اشکها و حرفهایم را بگت 

 یم خوای باهات بیام باال؟

 .نه ویل فردا همدیگه رو ببینیم _

 چشم .دیگه؟ _

 . مواظب خودت باش! رسیدی هم پیام بده _

 . چشم _

 ...خب برو که منم برم باال _

ه نگاهم کرد اگر نسیم مالیم  چند قدم عقب رفت خت 

ی موهایش را به بازی نیم گرفت خیال یم کردم ز  پایت 

 تصویری از اوست که میان کوچه مانده دستم را بلند کردم

توی جیب کرد و پشت به من  دستهایش را  نگاهش را گرفت

حرکت کرد میخواستمش. صدایش توی سکوت شبانه ی 

 ... بروخونه دیگه! دوستت دارم:کوچه پیچید

 خنده ام با درد آمیخته بود وقتر خراب ودیوانه پله ها را باال

 .یم رفتم

******** 
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 توی خانه ام ، خانه ای که هنوز به فروش نرفت. سهراب

ز یمتوی سالن با ایک پچ پ  ج یم کند هر چقدر گوش تت 

 کنم صدایشان را کمتر یم شنوم . باالخره ایک یم آید و

 یم گوید: پوشیدی؟

 میشه یه کاری کتز من نرم این مهمایز رو؟ _

 حاج خانم خواست کنسل کنه تا بهتر بیسی ... برو پرسه _

ی بگه تا االن گفته بود ز  ...اگر یم خواست چت 

 ! وای ایک _

 . ، منتظرهزود باش دختر  _

 خودش جلو امد روی تخت نشاندم. صورتم را آرایش کرد و

ی عوض نیم شه با فرار ز ز چت 
 گفت: با کنج این اتاق نشسیر

ی درست نیم شه، اشتباه کردی که زندگیمونو جلوی ز  چت 

ز باهاش حرف بزن اون  اون پرسه جار زدی ویل حاال بشی 

 ! یم فهمه

 ! نیم تونم یم ترسم _

 تت یم ده. سهراب روانشناسه یم فهمهاین ترس کار دس _

 باالخره ربط ترس تو به پرس خواهرش رو پیدا یم کنه و

 . اونوقت بدتره

اهنم را باز یم کند و یم گوید : لباس گرفته  دکمه های پت 

 . برات اینقدر گیج بودیم که یادمون نبود

اهن ساده ی بلند ون یم کشد پت   لباس را از توی کاور بت 
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ز ر  د هرگز اینبه رنگ ستی  وشن را جلوی چشمم یم گت 

اهن را به تنم یم کند  .رنگ جز گزینه هایم نبود. ایک پت 

 توی آینه به خودم نگاه یم کنم. به یقه ی قایقر لباس که

 روی سفیدی سینه ام خوش نشسته و به سنگدوزی زیبای

 روی یقه، به کمرم که توی آن لباس باریکتر از همیشه

 یه، این آخرین بار است که لبایساست و به دامن مدل ما

 به سلیقه ی سهراب یم پوشم؟

 کند یی حوصله است مثل من،
ز  موهایم را ساده تزئی 

 تارهای مو دوطرف صورت و گردنم پراکنده اند تا شاید به

 : صورت یی روحم حس و حال مهمایز بدهند.ایک یم گوید

 ! نباید اینقدر غم تو چشمات باشه دختر 

م ایک . اگر حاجاگر سهراب رو  _  از دست بدم یم مت 

 ...خانم

 کم مانده اشکم جاری شود که ایک داد یم زند : سهراب بیا

ز جر ساختم ازش  ! ببی 

 سهراب یم آید. در آستانه در تکیه یم دهد به چهارچوب

 نگاهم یم کند. توی چشمهایم دنبال حرفز یم گردد که

 :دپنهان یم کنم. لبخندی روی لب یم اورد و یم گوی

 .چقدر لباس تو تنت خوشکل شد

 مانتویی بر میدارم با شایل که با لباس ست شده، صندل

 . هایم را یم پوشم و یم گویم : آماده م

 ...ایک یم گوید: کیفت
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 . و همزمان کیف دستر را به دستم یم دهد

م دستم را بلند یم ز کنارش قرار یم گت   وقتر توی ماشی 

 گذارد این حال آشنا راکند زیر دست خودش روی دنده یم  

ز ترم یم کند  . چقدر دوست دارم چقدر غمگی 

ز را نگه یم داد و یم گوید: نمیخوای  جلوی گلخانه ماشی 

 یه رس بزنیم به خاچیک و مارتا؟

 !یی حوصله یم گویم: نه

 .یم رود جای خایل دستش روی دستم دلم را خون یم کند

 یک من این فضای خایل را نیم توانم تحمل کنم. حتر 

م را همان روزها پشت درهای بسته  لحظه ی دیگر ... صتی

 ی اتاقش در کلینیک از دست داده ام. لعنت به دنیایی که

 وقتش برسد کوچک بودنش را به شکل بدی نشان یم دهد

 حتر خیالش را نیم کردم روزی آن مرد به سهراب ربط .

 .پیدا کند

 دم وسبد گل را روی صندیل عقب گذاشت ابرو در هم کشی

 گفتم: چرا سبد؟

ام _  خب دلم از همه ی گلهاش خواست. یهو عشق و احتر

یم تو خونه  ! و اطمینان و صداقت و همه جر با هم بتی

 لبخند زدم این لبخند را از کجا آورده ام؟ نیم دانم مال من

د  نیست. سهراب این را یم داند که دوباره دستم را یم گت 

  تویز باهام حرفو یم گوید: من آدم بدی ام که نیم

؟  بزیز



 

1108 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 ...آهسته یم گویم: حرفز نیست آخه

ی به عرویس نمونده محبوبه، نیم خوام اینطور بایسی  _ ز  چت 

 .االن باید اوج هیجان ما باشه ... از جر ناراحتر عزیزم ...

 حرفز تا پشت لبهایم یم آید اما یک حرف که نیست، یک

 ه بایدحرف ساده نیست که بگویم و تمام شود. هزار کلم

 کنار هم بچینم، هزار جمله بسازم، با هزار لحن و هزار قطره

 اشک و بعد منتظر بمانم ببینم باورم یم کند یا نه ! انتظار

 ...سخت است دیگر نیم توانم

 نزدییک خانه شان رسیده ایم چندین بار در این مدت آمده

 ام دیگر از خانه ی حرست های ایک تبدیل شده به خانه ی

 م ... آه یم کشم. پیاده یم شویم . غروب شده ومادرشوهر 

 مهمانها آمده اند زیاد نیستند به قول سهراب حلقه ی

ده ای ندارند  . فامییل گستر

 اما همان هایی که هستند هم برایم زیادی اند. انگار همه

 شان پا یم گذارند روی قلب من و راه یم روند . سیع یم

 سخت ترین کارکنم شانه هایم را صاف کنم اما این 

 . دنیاست

 مهمان عزیزش به استقبالمان یم آید و با شیطنت یم

 گوید: سالم زندایی از روزی که ما اومدیم بدجور غیب

ز شده  ... شدیا!سایه تون سنگی 

 سهراب سبد گل را به دستش یم دهد و یم گوید: زبون

 ...نریز
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، با این  با خنده یم گوید: من به سهراب نیم گم دایی

 ه تو هم نباید بگم زندایی مگه نه؟حساب ب

ش توی چشمهایم یم نشیند سهراب انگشتهایم را ز  نگاه تت 

 یم فشارد تا مرا به خود بیاورد و حرفز بزنم. زمزمه یم

 !کنم: هر جور راحتید

 خب محبوبه از االن بگم تصاحب دایی من به این _

 نیست
ی

 !سادگ

ه یم شوم و حاج خانم با آمدنش ن  جاتمبه چشمهایش خت 

 یم دهد صدای سهراب را از پشت رسم یم شنوم که یم

 ... گوید: محبوبه از این شوخیای خنک خوشش نمیاد

 کمربند مشیک کاراته هم داره پس یه کم زبون به دهن

 !بگت  بچه

 یم خندد و اینبار دلم برای سهرایی یم سوزد که درباره ام

 حاج کمتر از پرس خواهرش یم داند. به او ظلم کرده ام ! 

 .خانم مرا به آنهایی هنوز نیم شناسند معرفز یم کند

 دستشان را یم فشارم خانم دکتر مجد هم میان آنهاست

ه ام به  شبیه شان نیستم. کنار سیما یم نشینم و خت 

 سهراب که با مهمانش حرف یم زند. تپش قلبم باال یم

ز حاال یم افتم . مدام زبانم را  رود و احساس یم کنم همی 

 بهایم یم کشم سهراب به طرفم یم اید پلک هایم راروی ل

 روی هم یم گذارم و او آهسته صدا یم زند: حالت خوب

 !نیست محبوب
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 .چشم باز یم کنم زمزمه یم کنم: خوبم

احت کن _  . صورتت رسخ شده پاشو بیا تو اتاق استر

 از خدا یم خواهم، بلند یم شوم، دنبالش راه یم افتم اتاقش

ز  ز تحریر کوچیکرا برای اولی   بار یم بینم کنار تختش مت 

 دارد و صندیل اش پشت به پنجره است درست مثل محل

ز کاناپه ای سورمه ای رنگ، اتاق  کارش و روبه روی مت 

 مرتب است روی کاناپه یم نشینم صندل پاشنه بلند را از

 پایم در یم آورم. نفس راحتر یم کشم یم خواهد چراغ را

 ...سهراب بیا روشن کند یم گویم: نکن

 کنارم یم نشیند رسم راروی شانه اش یم گذارم و اهسته

 .یم گویم: کاش یه جایی بودیم که کیس نبود

 اگر جایی باشیم که کیس نباشه یم خندی بازم؟ _

ز  _  وقتر یم خندم که این روزها بگذره و از بودن تو مطمی 

 .باشم

ز روبه راهه _ ؟ همه چت  ز نبایسی  !جر باعث شده که مطمی 

 روز پنجشنبه خونه کامال آماده ست با خاله ایک قرار

ی و بچیتز خوبه؟  گذاشتیم که وسایلت رو همون روز بتی

 ! آره خوبه _

 ! یک هفته بعدش هم واسه همیشه مال متز  _

 

 بریم گردم. به صورتش

بان قلتی که هر لحظه  نگاه یم کنم. مهربان است. ضز
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ید: نکن این کارو باالتر یم رود صورتم را داغ کرده، یم گو 

 باقلب

ی ناراحتت ز  من، نیم کشم ... دردت رو بهم بگو اگر چت 

م  کرده بگو که بتونم حلش کنم. من مثل تو نیستم صتی

 !کمه معلوم نیست تا آخر امشب سکته نکنم از ناراحتر تو

 سهراب تو دوستم داری؟ _

 !آیه یم کشد وصدایش شبیه ناله یم شود: محبوبه؟

 چشم یم دوزم و او یم گوید: شک منتظر به چشمهایش

 کردی؟

؟ _  اگر اشتباه کنم یه روز، یم بخیسی

یس؟ من چکار _ ؟ چرا باید از من بتر  چرا باید اشتباه کتز

ا فکرمیکتز عزیزم؟ ز  کردم که به این چت 

 ...سهراب من _

 را نیم توانم کامل کنم دردیست که« من»این که بعد از 

 دهد . مالیم تر از به جانم یم افتد و بیشتر آزارم یم

 همیشه یم گوید: تو جر خانمم؟ جر شده این مدت ؟

 دلم یم خواد یه جای دور باشیم مثل ساحل اون شتی که

 رفته بودیم شمال ! جایی که جز ما کیس نباشه، و حتر نور

 ... خورشید هم نتابه

 با لبخندی مهربان یم گوید: منم دلم میخواد تو رو یه جا

 م! یه کم طاقت بیار بعد از جشن یمپنهان کنم خورشیدک

 
ی

 !ریم هرجا تو بخوای هرجا توبیک
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 ! زمزمه یم کنم: تو تمام زندگییم

 زمزمه یم کند: دوست داشتتز ترین قسمت

ز نباش  متز ! جونمو بگت  اما غمگی 
ی

 !زندگ

به به در یم خورد هوفز یم کشد. لباسش را مرتب یم  چند ضز

 کندو به سوی دری که

 ده یم چرخد. نگاهم به چشمهای مرد جوانبالفاصله باز ش

 کشیده یم شود که با خنده یم گوید: محبوبه خانم نرسیده

 ....دایی ما رو صاحب شدیا

؟ _  بلد نیستر در یم زیز منتظر بمویز

ون یعتز چه اینجا نشستید _  که نه ! بیایید بت 
 یم دویز

 ...اونم وقتر من هستم

 .برو میاییم _

 و با خنده رفت . سهراب به انگشتهای در را تا آخر باز کرد 

 در هم گره خورده ام نگاه یم کند و یم گوید: از رفتارش

؟  ناراحت یم یسی

ز روزی حالم بده ناراحتم _  . نه از این که تو چنی 

احت کن من یم رم باز بریم _  فدای رست اینجا استر

کشم رسم را روی کوسن یم گذارم یم گوید: دراز میگردم. 

 زود

 .میام

 وی عطرش توی هوای اتاق را یم بلعم و به از دستب

 .دادنش فکر میکنم
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******* 

 

ز به کیارش فکر میکنم. به  این روزها بیش از هرچت 

 حضورش در بوستان و حضورم کنار او! به مهربایز اش به

 صداقت و دلسوزی که همیشه در رفتارش دیده بودم به

 آدمهای بوستان و به رازهایی که
ز  احمقانه محبوبیتش بی 

 روی زبانم جاری شده بودند . فکریم کنم شاید کیارش

ی نگوید اما دردهای من بیش از ز  هیچ وقت به سهراب چت 

ز من و  این هاست ممکن است این راز برای همیشه بی 

 کیارش بماند اما هر بار که را ببینم یا اسمش را بشنوم یادم

 .یم آید که رازی را از سهراب مخقز کرده ام

 

م ودر خانه بچینمروز پ  نجشنبه که قرار بود وسایلم را بتی

 حال بدی داشتم و قرار بردن وسایل به خانه ماند برای

 دوشنبه ی آینده درست سه روز قبل از عرویس! التهابم

 کمتر از قبل یم شود وقتر یم بینم کیارش هنوز حرفز 

د از قبل مهربانتر   نزده و سهراب هر بار که تماس یم گت 

 !حتر از این هم درد یم کشم از مهربایز اشاست اما 

 لباس پوشیده و آماده ام، ایک ماشیتز برای بردن وسایل

 گرفته که هنوز نیامده شماره ی سهراب روی تلفنم نقش

 یم بندد. جواب یم دهم و او یم گوید: محبوبه جان؛

 عزیزم کارم خییل طول کشید با کیارش برو خونه باشه؟
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 !اید نزدیک باشهفرستادمش االن دیگه ب

 ... خودت _

ز االن تمام شد خانم سماوات رو ببینم _  من همی 
ایز  سختز

 .حرکت یم کنم و میام

 تماس قطع شد و بالفاصله شماره ای ناشناس روی گویسی 

 یم بینم که حتما شماره ی کیارش است . تماس را جواب

 !یم دهم صدای آشنایش توی گوشم یم پیچید: پایینم

 !یم گویم : کیارشهبا بغض به ایک 

 . برو باهاش حرف بزن یکبار برای همیشه _

 رستکان یم دهم و پله ها را با تردید پشت رس یم گذارم

ز برسه ما هم اومدیم  .ایک یم گوید: ماشی 

 تا خانه ی جدیدم راه زیادی نیست. دعا یم کنم مست  از

 این هم کوتاه تر شود. کیارش همانطور که رو به رو را نگاه

 ند یم گوید: این نزدییک یه بوستانه که من یم اومدمیم ک

 ...به هوای فلور

 رستکان یم دهم نمیدانم یم خواهد به کجا برسد از این

وع ! و او با خنده ادامه یم دهد: اصال یه نیمکت دارم که  رسی

 به نامم زده ... تا حاال با سهراب رفتر اونجا؟

 :یم گویمبریم گردم به نیمرخ جدی اش نگاه یم کنم و 

 من با سهراب خییل جاها رفتم ویل اون بوستان نه دیگه

 ... وقتش نشد

 سکوت یم کند، سکوتش نفس گت  تر از حرفهایش خوره
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ز را پارک یم کند و   جانم یم شود. نزدیک بوستان ماشی 

 یم گوید: دلم تنگ شد ... یه روزایی اینجا خونه ی دومم

 .بود

م و یم گویم: چرا منونگاهم را از نرده های بوستان یم    گت 

 اوردی اینجا؟

سم منو یادت هست یا نه؟ _  یم خوام ازت بتر

؟ _  تو جوابش رو نیم دویز

 !پس منو یادت هست _

ی خونه االن بقیه یم رسن _  . قرار بود منو بتی

 .باشه یم ریم _

ز را حرکت یم دهد.دچار دل آشوبه ی بدی شده ام  . ماشی 

ز را جلوی در خ  بعد ماشی 
 انه پارک یم کند و یممدیر

 ..گوید: خب یم بیتز که کیس نیومد

 در را باز یم کند. داخل یم رویم. حیاط خانه مان کوچک

 است. باغچه هایش خشک! سهراب برای بهارشان برنامه ها

ز یم شود بوی  دارد. یم گوید: این حیاط با حضور تو ستی

د. سهراب یم گوید یم روم از  گلخانه ی مارتا را یم گت 

 ره ی شیطان برایت عطر یم آورم . باغچه های خایل دلمد

 :را یم لرزاند کنار ییک از همان ها یم ایستم و یم گویم

 ...کیارش من

 بغضم یم شکند. این بغض گ یم خواهد دست از رس

د که نباید همه جا،  ام بردارد! گ یم خواهد یاد بگت 
ی

 زندگ
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 د بدهد. بهپیش چشم همه ی مردم بشکند و غرورم را به با

 سوی در سالن یم رود پرده ها را دوروز پیش نصب کرده

 اند روشن اند. سهراب خانه را روشن یم پسندد و یم

ز در جریان باشد . پرده های خانه ام را  خواهد حتما رنگ ستی

ین یم اندازند  از پشت شیشه ها دوست دارم مرا یاد شت 

 ایداخل یم رویم فرش هایمان قرمز است از ان قرمزه

 سنتر هوای خانه دلپذیر است. هیچ معلوم نیست که مدیر 

ی تند یا ز  خایل مانده. رنگ های مالیمش را گایه ستی

ز به بازی گرفته. کلید برق را یم زند  رسجز آتشی 

های ساده و جمع و جور نشیمن روشن یم شوند  .لوستر

ز   سهراب را تصور یم کنم که پاهایش را تا نزدیک مت 

 .ماشا یم کندکشیده و تلویزیون ت

خانه یا نشسته روی صندیل گهواره ای ام ز  خودم را توی آشتر

 جایی نزدیک گلخانه ای که پر شده از گیاهایز که از مارتا

 . خریده ایم

 آه یم کشم و دوباره رو به کیارش یم گویم: باید باهات

 .حرف بزنم

 خودم را دلخوش یم کنم که سخت تر از این را پشت رس

 ... گذاشته ام

 یارش دستهایش را توی جیب یم کند و یم گوید: منمک

 منتظر فرصت بودم مطمئنم کن سهراب ییک از اون طعمه

 . ها نیست
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 . اون حرفهایی که من با تو زدم همه ی حقیقت نبود _

 حاال بگو همه حقیقت رو بگو چرا اینقدر پیش رفتر با _

؟ از این ازدواج چه  سهراب؟ یم خوای باهاش چیکار کتز

  داری؟ خاله ایک مجبورت کرد یا خودت پیداشهدفز 

 کردی؟

 ...هیچ کدوم مهلت بده حرف بزنم _

ی نگفتم واسه این بود که مهلت داده _ ز  اگر تا امروز چت 

 باشم .اما امروز آخرین مهلته یه جوری قانعم کن که

 !سهراب رو فریب ندادی

 . تو جر یم دویز از یکسایل که کنار سهراب بودم _

 !ه بودی که کارتون اینهتو گفت _

 .اشتباه کرده بودم ... من حدسامو بهت گفتم _

 خییل به واقعیت نزدیک بودن ... فرجام پدرت نیست اینو _

 !سهراب یم دونه

 .اره یم دونه _

 یم دونه که اصال پدری در کار نیست؟ _

 ...کیارش _

 .دوباره صدایم در گلو شکست آهسته گفتم: هست

 ؟چطور ثابت یم کتز  _

 . شناسنامه ام _

 اون وقتر که با من حرف یم زدی هم شناسنامه داشتر  _

...اون شب چرا تو  مگه نه! ویل تو به همونم شک داشتر
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 ...خیابون بودی از گ فرار یم کردی سهراب یم دونه

 

 ...بذار حرف بزنم کیا _

 ...حرف بزن ویل نیم تویز فقط با حرف منو توجیه کتز  _

 سهراب بیسی ومن سکوت نیم کنم ن
ی

 یم ذارم وارد زندگ

 که کشید یی آبروش کتز یم
 بعد از این همه بدبختر

 فهیم ؟

 کنم _
ی

 .یم فهمم؛ من یم خوام با سهراب زندگ

 ... تو واسه پولش اومدی جلو ... خودت یم _
ی

 دروغ یم گ

 یا من بگم... دو روز فرصت یم
ی

 ری همه چیو بهش یم گ

 خودم همه چیو بهش یم
ی

 ... گم همه چیودم اگر نیک

 در سالن با صدای بلندی باز یم شود سکوت یم کنیم و

 تازه یم فهمم چقدر تا آن لحظه صدایمان بلند بود بریم

 گردم سهراب با چشمهای رسخ و صوریر برافروخته

 نگاهمان یم کند یم خواهم بگویم سهراب کفش هایت را

ین مدام این را   توی روی فرش ها نیاور... نیم دانم چرا شت 

ه اینجا؟  گوشم تکرار یم کند. سهراب داد یم زند: چه ختی

 ... چیو باید بهم بگه

 در چشم به هم زدیز یقه ی کیارش را یم چسبد و داد یم

 زند: حدس یم زدم این حال خراب یه ربظ به توی لعنتر 

 داره ... حرف بزن. چیو ازم پنهون کردی؟

 و یمکیارش دستش را روی سینه ی سهراب یم فشارد 
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 یم کردیم دایی 
 ... گوید: داشتیم شوجز

 خفه شو دروغ گو.... تازه نرسیدم که با این حرفا خامم _

؟  کتز جر یم دویز که باهاش محبوبه رو تهدید یم کتز

 از کجا یم شناسیش؟

 ... هیچر دایی هیچر  _

 سهراب به طرفم یم چرخد. صورتش رسخ است یم لرزد با

ده یم گ  وید: جر ازم پنهان کردیدندان هایی به هم فرسی

؟  جر

 ... صدا یم زنم سهراب

 دستش را باال یم برد انگشتهایش یم لرزند از فشاری که

 تحمل یم کند صدایش دورگه شده : جر ازم پنهون کردی

 محبوبه ... یه کالم بگو این آدم داشت مزخرف میگفت تا

 !من بدونم و کیارش

 ...سکوتم که طوالیز شد دادزد: حرف بزن

 !کردم هیچ وقت سهراب را اینقدر عصبایز ندیده ام  فکر 

 هشدارش را داده بود وقتر شمال بودیم! اما نیم دنستم این

 روی سهراب یم تواند اینقدر ترسناک باشد. نیم دانستم آن

 همه آرامش بند است به رازی که تقال یم کند از ان رس در

 نیم توانمبیاورد. ترسیده ام! اینبار حقیقتا ترسیده ام. دیگر 

 قوی باشم نیم توانم در این چشمهای به خون نشسته نگاه

 کنم و ییک ییک رازهایی که با چنگ و دندان نگه داشته

 بودم را برمال کنم ... نیم توانم درد توی چشمهایش را
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 ببینم. من آدِم این عذاب نیستم. دردی جانکاه توی رسم

ی که یم ز   بینمیم پیچد پاهایم یی جان یم شودآخرین چت 

 چشمهای نگران سهراب است که برای گرفتنم دست یم

م  .کشد. پلک هایم را روی هم یم گذارم و یم مت 

*** 

 چشمهایم را توی بیمارستان باز یم کنم. نگاه مضطرب

ون یم  ایک و مهری به صورتم دوخته شده، پرستار که بت 

 رود در اتاق به شدت به دیوار کوبیده یم شود و آمدن

ونم یم کشد. به رسعت بلند یمسهراب از   آن کرختر بت 

 شوم فرجام و کیارش پشت رسش داخل یم آیند . لبه های

 کتش را عقب یم زند، دستهایش را دوطرف کمرش قالب

 یم کند و یم گوید: یی حرف اضافه بگو کیارش حرف

 ... مفت زده

 چشمهایش قرمزاست. لب یم جنبانم انگشت اشاره اش را

 ... اد یم زند: یی حرف اضافه محبوبهباال یم آورد و د

 ...ایک یم گوید: آقا سهراب

 مهلت نیم دهد: ساکت! اگر این دختر االن داره اشک یم

ین دلیلش تویی   ... ریزه بزرگتر

 کیارش یم گوید: سهراب صتی کن ... باید بیشتر حرف

 ...بزنیم

 تو حرف نزن چند هفته ست شما دونفر منو پیچوندین که _
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 جر ؟

 م جلو یم آید و یم گوید: آقا سهراب مسئله غت  قابلفرجا

 ...حیل نیست

تم _  واسه شما شاید آقا، ویل برای من هست چون غت 

 اجازه نیم ده که یی هوا کیس رو وارد زندگیم کنم ... از

 هیچ کس نیم خوام هیچر بشنوم جز خودش. چرا؟ ارزش

 این همه رنج کشیدن خودت رو داشت؟ گ وادارت کرد؟

؟ چرا از اول نگفتر هدفتون جر   بیشتر از قلبم یم خواستر

 ....پول بود

به ی محکیم به پیشایز اش زد و گفت  :با کف دست ضز

شو با یه مرد غریبه  چطور نفهمیدم یه خانواده عادی دختر

 ...رایه نیم کنه شمال؟ با چند نفر این کارو کردی

 کیارش گفت: سهراب اینقدر چرت و پرت نگو ... من دروغ

 ...گفتم اصال

 ...خفه شو... خفه شو _

 دستش جلوی صورت کیارش یم لرزد. درد توی سینه ام

 نیم گذارد حرف بزنم، روی پاشنه پا به طرفم یم چرخد و

 یم گوید: حرف بزن... اینطور نگام نکن فقط حرف بزن تا

عقلمو از دست ندادم ... از بیمارستان به بعد رو چرا 

 موندی؟

 ... خانم بود طعمه ی بعدی حاج

 فرجام جلو آمد و گفت: بس کن دیگه ... هرحرفز رو نیار رو
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 صتی کن دوتا گوش کن
ی

 زبونت هر دو کلمه ای که یم گ

... 

تت رو گذاشتر دم در کافیه، _  هر چقدر گوش کردی و غت 

 من شبیه تو نیستم ... برو عقب ... جز محبوبه نیم خوام

 که ببینم چه  هیچکس حرف بزنه... به تو بعد یم رسم

ش از کجا  با زیز که معلوم نیست دختر
ی

 جوریاست زندگ

 !اومده

 دست مشت شده ی فرجام روی صورت سهراب فرود یم

 آید. کیارش خودش را میان آنها یم اندازد و دو پرستار با

 کوبیدن به در تذکر یم دهند. فریاد خسته ای از میان سینه

 ...ام یم آید روی لبهایم یم نشیند: سهراب

ز ایک و مهری یم چرخاند و  فرجام نگاه سنگینش را بی 

ون یم رود. سکوت ایک برایم عجیب ترین حرکت  بت 

 .دنیاست انگار سنگ شده حتر مثل مهری گریه نیم کند

 به ملحفه چنگ یم زنم و یم گویم: سهراب این ها حقیقت

 ... نداره

 همیان ابروهایش یم لرزد تا به حال او را در این حال ندید

 :ام. دیگر داد نیم زند، صدایش خسته است وقتر یم پرسد

ین جر بود؟  نقش شت 

ین رو نیار  !با درد التماس یم کنم: اسم شت 

ز یم شه؟ هرچند اون اینقدری وجدان _  به مقدساتت توهی 

 ...داشت که خودشو بکشه
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 با این آقا حرفهایی 
ی

 مهری یم گوید: محبوبه از روی بچیک

ز نبود اون روزا درگت  زد که خودش از درستر 
 شون مطمی 

 !بودیم هیچر اونطور که فکر میکتز نیست

ون باشید من راحت تر یم تونم حقیقت رو بفهمم _  .اگر بت 

ی با فرجام آرامش کرده یا فریاد  آرام است. آن درگت 

 !کیارش : سهراب به خودت بیا

ون بروند  به خودش آمده؟ نیم دانم منتظر یم مانم همه بت 

ون یم رود کیارش اماایک انگ  شتهایم را یم فشارد و بت 

 هنوز ایستاده سهراب منتظر نگاهش یم کند. کیارش یم

 گوید: من هستم. یک رس این ماجرا منم ... اشتباه کردم

 .اومدم، یم مونم اشتباهمو درست کنم

ون! واسه من با کلمات بازی نکن، اگر نیم _  گمشو بت 

وع   بیاد تو زندگیم و بشهرسیدم یم ذاشتر یه آدم نامرسی

 مادر بچه هام .... تو میدونستر بهتر از همه یم دونستر که

ا تو کتم نیم ره ز  ... این چت 

 توی چشمهای کیارش زل یم زنم و یم گویم: یی انصاف

 ... اینا حرفای من نیست

ون یم رود و سهراب نگاه  کیارش با رسی فرو افتاده بت 

  گوید: از اول همهطلبکارش را به چشمهایم یم دوزد و یم

 ... هیچ مزخرفز رو قبول نیم کنم. اسم عشق
ی

 چیو یم گ

 که جر بیشتر از
ی

ز رو نمیاری فقط یم گ  و دوست داشیر

 ... پول یم خواستر که نگفتر تا دودستر تقدیمت کنم
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 چطور رس از کلینیک من در اوردی؟

 ...سهراب _

 یتز ابروهایش را باال یم دهد چانه اش یم لرزد پره های ب

 اش یم لرزد و به سختر از اشکهایش جلوی یم کند و یم

 گوید: دیگه هیچ وقت این اسم رو به زبونت نیار... پوریا جز

 نقشه ات بود؟

 ... وای سهراب ... هیچ نقشه ای نبود به خدا نبود _

 لبهایش را با تاسف روی هم یم فشارد و خیال یم کنم از

 .راکنده یم شونداین فشار کم کم همه ی اجزای صورتش پ

 است یم چرخد چند بار
ی

 گلویش ورم کرده و در حال خفیک

 طول و عرض اتاق را قدم یم زند. دلم یم خواهدسکوتش

 :تا آخر دنیا ادامه پیدا کند لب باز یم کنم آهسته یم گویم

ز  ی رو ازم پنهان یم کیز ز  ... فقط بهش گفتم خانواده ام چت 

ی که نیم خوام باور کنم. بهم گفت ز سم من هنوز چت   بتر

سیده بودم و حدسامو به کیارش گفتم  ... نتر

 هنوز راه یم رود انگار اگر متوقف شود آن حجم اندوه

 تباهش یم کند. من هم یم ترسم متوقف شود. با پشت

 دست اشکهایم را پاک یم کنم و ادامه یم دهم: بعد از اون

ز پدری افتخار نیست ز چنی 
ز پدرم گ بود داشیر  بهم گفیر

 ب اما دارمش ... من ... سهراب اونا اشتباه کردنسهرا

 ... بخاطر دردهایی که کشیدن اشتباه کردن

د دیگر فریاد نیم زند : ازشون دفاع  دستش را باال یم گت 
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 ... نکن نذار باور کنم اون کار رو قبول داشتر 

 نفس عمیقر یم کشد دستش را وسط سینه اش یم زند

 شناسم دستهایم رادرد یم کشد من درد کشیدنش رایم 

 ...باال یم آورم و یم گویم: باورم کن سهراب

 رستکان یم دهد انگار یم خواهد فکر مزاحیم را از رسش

ز از امیتز  ون کند و بعد ناگهان یم گوید: واسه همی   بت 

 بدت یم اومد؟ چون خیال یم کردی شبیه خودته ؟

ز تو بودم. به_  من تمام این مدت مشغول دوست داشیر

 ر نکردم به هرگ حساس بودم بخاطر وجود توهیچر فک

 بود ... به خودم بد کردم اما به تو نه ! قسم یم خورم

 ... سهراب

ه یم شود توی چشمهای پلک هایش یم  یم ایستد خت 

 لرزد و قطره اشک سمج باالخره روی گونه اش یم ریزد و

 یی توجه به تالشش برای نگهداری تا زیر چانه اش رس یم

 ای لرزانش را از هم باز یم کند و یم گوید: ازخورد. لب ه

 !چشمم افتادی

م و میگویم:  پالک گردن آویز چویی ام را توی مشت یم گت 

 ...سهراب به خدا

 با دو قدم بلند به طرفم یم آیددستش را جلو یم کشد

 !گردن آویز را یم کشد لب یم زند: دیگه اسم خدا رو نیار

 

 آید و یم گوید: لطفا در باز یم شود پرستاری داخل یم
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ون باشیدآقا؛ ایشون هم دیگه مرخصه ... بیمارستان و  بت 

 . گذاشتید رو رستون

 منتظر بقیه ی حرفهای پرستار نیم ماند با قدمهایی بلند

 یم رود .کیارش بالفاصله داخل یم آید و یی توجه به

 حضور پرستار یم گوید: ببخشید من فقط یم خواستم

ز کنم. نیم  ...  خواستم سهراب بفهمهخودمو مطمی 

 ... زندگیمو نابود کردی. احمق بودم بهت اعتماد کردم _

ایی که ازشون رس در نیم اوردم رو
ز  خانواده مو، چت 

ی
 زندگ

 بهت گفتم تا کمکم کتز ... اما تو همه چیمو گرفتر االن

 ... دیگه خیالت راحت شد؟ سهراب رفت از چشمش افتادم

 اونم یم کشه از این کههمونقدر که من درد یم کشم 

 دیگه دوستم نداره ... درد یم کشه و باعثش تویی راضز 

 شدی؟

 ایک ومهری داخل یم آیند. مهری هنوز گریه یم کند و

ز بروم  . ایک کمک یم کند از تخت پایی 

ز نیستم ... از قوی بودنم و از این  دیگر از زنده بودنم مطمی 

 رتش رسخکه فردایی هست به ایک تکیه کرده ام که صو 

 است و صدای کشیده شدن دندان هایش روی هم را یم

 شنوم روی صندیل عقب یم نشینم چشمهایم را روی هم

 یم گذارم و تا رسیدن به خانه باز نیم کنم. مدام صدای

 :سهراب توی گوشم یم پیچد که خش دار و خسته یم گود

 از چشمم افتادی ... دلم یم خواهد ایک صدایم بزند ... به
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ی درباره ی حالم بگویدجای  ز  بزند چت 
 .مهری ایک حرفز

 اما سکوتش یم رسد به مغز استخوانم، رسدم یم شود، یم

 ... لرزم، درد دارم و نیم دانم این درد کجای تنم افتاده

 به خانه یم رسیم مرا روی تختم یم خواباند چشمهایم را

 بسته ام اما گوشهایم را نیم توانم صدایش را یم شنوم

ه مهریباالخر   ه، به مهری یم گوید: مهری بچه ام یم مت 

ه ... آی مهری، ...  خودش گفته بود بدون سهراب یم مت 

 محبوبم رو گرفت ... چه کنم مهری بگو گند 
ی

 من زندگ

 چه کنم ... محبوب دیگه درست نمیشه ... تو چه کردی؟

 مهری وقتر فرجام رو نداشتر چه کردی؟ جر آرومت یم

 بزن لعنتر ... خدا ... خدا ... خدا بچه کرد؟ بگو دیگه حرف

ه ... چرا گناه منو به پای بچه م  ای که دادی داره یم مت 

نوشتر ... ما آدم شده بودیم ما واسه محبوب آدم شدیم 

 چرا

 این کارو باهاش کردی خدا! تو یم دونستر بنده هات هر

 کدوم یه قاضز ان چرا ما رو با بنده هات مجازات کردی؟

 جون کندتو یم دو 
ی

ز یه زندگ  نستر محبوب واسه داشیر

 چرا این کارو باهاش کردی یه عمره دارم ازت یم پرسم

 چرا؟ ِد جوابمو بده ، یه عمره دارم یم پرسم کجایی یم

؟ یم پرسم حواست هست؟ یهو محبوب رو  پرسم یم بیتز

 ... دیدی گفتم حواسش هست... ما هم آدمیم ما رو دیده

 بچه بستر خدا! مهری من نیم تونمچرا یهو چشاتو رو این 
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ین به خودکیسی کنار جاده یم افتم اگر  نیم کشم مثل شت 

 
ی

 بخوام یه عمر محبوب رو ببینم که مثل تو دست از زندگ

 کشیده ... بخدا دیگه نیم تونم ببینم ییک جلو چشمم واسه

ز اینجا  یه مرد آب یم شه . مهری یه کاری کن لعنتر نشی 

 ... گریه کردنه ... پاشو یه کاری کنانگار تنها کار دنیا  

 صدای هق هق مهری بلند تر یم شود ... ایک دوباره جیغ

 ... یم زند : یه کاری جز گریه کن

ی خرد یم شود . دوباره داد یم زند: بهش یاد بده به ز  و چت 

 ... جز گریه چکار کنه! پاشو مهری

هایی که به در و دیوار یم زند
ز  صدایش توی خرد شدن چت 

ز سهراب همهگم   یم شود فکر میکنم ایک دیوانه شده، رفیر

 
ی

 مان را دیوانه یم کند ومن نیم خواهم به این سادگ

ز   ام بکشم من خانه ام، گلدان های ستی
ی

 دست از زندگ

 ام را با
ی

 گلخانه ام مبیل که قرار است بقیه روزهای زندگ

 سهراب روی آن بگذرانم و رس برشانه اش رسیال ببینم

 درد ودل کنم را یم خواهم . این فکرها دوباره کتاب بخوانم

 به من قدرت یم دهد. من قوی ام باید بخندم باید دوباره و

 هزار باره با سهراب حرف بزنم. گویسی را بریم دارم، شماره

م، تماسم یی جواب یم ماند بارها وبارها  ...اش را یم گت 

 برایش یم نویسم : ما گنایه نداشتیم قصه ی ما رو گوش

 .ن سهرابک

 اما اونایی که اینقدر سهل _
 تو شاید یی گناه بایسی
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؟  فرستادنت میون این بازی هرگز... یم تویز انتخاب کتز

؟ ز من و مادر و خاله ت ییک رو انتخاب کتز  بی 
 یم تویز

 گویسی را به سینه ام یم فشارم وباز گوش یم دهم به جیغ

 های ایک که خدا را صدا یم کند و هرچه به دستش یم

 .رسد را به دیوار یم کوبد

****** 

 صدوبیست

 محبوبه جانم تو به من بگو جر شده؟ چرا نیستر مادر _

 چرا سهراب اینطور داغون شد؟ چرا تاالر رو کنسل کردین؟

ز سهرابت  ما مهمان دعوت کردیم ... محبوبه جانم بیا ببی 

 ... رو

 صدایش مضطرب است اما هنوز آرام دوباره دلم روشن یم

ز برای دیدنشود رسی   وع یم کنم برای خودم دلیل ساخیر

 سهراب لبهایم خشکم را به هم یم زنم و از میان حنجره ام

ون یم فرستم  :صدایی ضعیف بت 

 ...مامان _

 بیا مامان ... االن بیا... تا یه فکری برای زندگیتون بکنم _

 ...یعتز چه که تمام ... چرا این پرس اینقدر یی فکره ! آه خدا

 تر مگه نه؟میای دخ

 ... میام _

 ... گریه نکن محبوبه خودت رو برسون هنوز وقت داریم _

ون یم  با سستر بلند یم شوم، لباس یم پوشم، ازاتاق بت 
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ز خرد شده و بسته  روم اوضاع خانه دیدیز ست همه چت 

یه ی من گوشه ای دیگر دهن کچی یم کنند ز  .های جهت 

 :یم گویدایک با چشمهای پف کرده جلویم یم ایستد و 

 کجا؟

 باید برم ایک ... حاج خانم زنگ زد باید با سهراب حرف _

 .بزنم

ز یه بار باشه؟ چون هر بار که _  برو حرف بزن ... اما همی 

 بری هر بار که پست بزنه هر بار که از خودت متنفر بیسی 

ز غرورت بیشتر یم خوایش و این بیشتر   واسه زیر پا گذاشیر

ز بهت آسیب یم زنه! اال  ن برو، بهش بگو که از منخواسیر

 متنفری خب؟ بگو کار رو تو روزنامه پیدا کردی، یا یه

ی بهت معرفز کرد نیم دونم! بگو یم خوای ز  دوستر چت 

 ازدواج کتز که دیگه منو نبیتز ... داستان مامانت رو بگو و

ین دلش سوخت  این که من تو خیابون آواره بودم و شت 

 رو یم داد ... و فقط مناورد خونه با مهره سازی خرجتون 

ز تا وقتر پاپیچم  بودم که ... بگو هیچکدوم ختی نداشتی 

 ...شدی و فهمیدی و از اون روز به زور تحملم کردی

 دستم را روی گونه ی ملتهبش یم کشم و یم گویم: چرا

 ایک؟
ی

 چرت و پرت یم گ

ه نگاهم یم کند  با تحکم چشمهایش عادی نیست خت 

 یم فهیم؟ اگر یم دونستم تاثت  داره گوید:باید این کاروکتز می

دم اما یم ترسم بدتر بشه ... پس یم  خودم باهاش ز حرف مت 
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ز   ... این حرفا رو یم زیز  ری عی 

 . بخواب یه کم تا برگردم _

م به سوی اتاقش یم برم یم دانم از  دستش را یم گت 

 وقتر که از بیمارستان برگشته ایم پلک روی هم نگذاشته

 ریم گردد توی چشمهایم نگاه یم کند تا بهجلوی در اتاق ب

 حال ایک را این قدر خسته اینقدر ناامید و ناتوان ندیده ام

 .درستش یم کنم یم گویم: فقط بخواب

ون یم روم. همه حرفهایم آماده است. از  ازخانه بت 

وع یم کنم اصال همان کافز ست الزم  رسنوشت مهری رسی

 ... باشد یم روم یاور را نشانش یم دهم

 خانه شان سوت وکور است حاج خانم جلوی در سالن

 انتظارم را یم کشد حیاط را پشت رس یم گذارم. خودم را

 توی آغوشش رها یم کنم و یم نالم : خونه ست؟

ون کرد و خودشم از دیروز از اتاقش _  آره همه رو بت 

ون نیومد دیوانه شده بهم بگو جر شد؟ یم دونم  بت 

 ازه، امروز رو تو کوتاه بیا مامان،بداخالقه، یم دونم لجب

ه بعد همه چیو با هم درست  عرویس به سالمتر رس بگت 

 یم کنیم.دوستت داره یم دونم ... االن اگر داره بازی

 درمیاره حتما از لجبازیه ... مبادا کوتاه بیای مامان جان! من

 .بهت قول یم دم بعد جشن همه چیو درست کنم

م و بهرستکان یم دهم. نگاه از چش  م پر اشکش یم گت 

ی ز  سوی اتاق سهراب یم روم توی قلبم ازاو ممنونم که چت 
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 از حقیقت به مادرش نگفته. در را با احتیاط باز یم کنم

 چشم یم گردانم توی اتاق تا باالخره یم بینمش با همان

 لبایس که از دیروز به تنش مانده دراز کشیده روی کاناپه،

 ذاشته و دستبند مهره ای منساعد دستش را روی پیشایز گ

 توی دست دیگر روی شکمش مانده . نیم دانم گ دستبند

 !را از حسام پس گرفته

ده است که  خواب است و توی خواب فکش چنان بهم فرسی

ز یم نشینم نفس  یم شود افکارش را حدس زد روی زمی 

 عمیقر یم کشد و لرز پلک هایش نشان یم دهد بیدار

 . است

وع کنم آهسته یم گویم نیم دانم حرفهایم  :را از کجا رسی

ز رو نیم دونست که بگه  کیارش دروغ نگفت، اما همه چت 

 من هم روزی که باهاش حرف یم زدم نیم دونستم از ...

 پنهان کاری مامانم به ستوه اومدم و هیچ کس رو نداشتم

 بتونم باهاش حرف بزنم کیارش قابل اعتماد بود ... من از

 ... ردم هر حدیس که زدم رو گفتمیی کیس بهش اعتماد ک

 بعد کیارش رفت و من حقایق رو فهمیدم درباره ی مامانم

 درباره ی پدری که هیچ وقت ندیدمش ... اونقدر ندیدمش

ز احمقا  که به اسمش تو شناسنامه ام شک کردم و عی 

 افتادم دنبال فرجام به این هوا که بابام باشه ... کیارش

 تو خیابون که داشتم از مبارزه راست یم گه یه شب منو دید 

فتم  چون فکر میکردم باید هرکاری زیرزمیتز در مت 
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ین و ایک نباشم ... ویل اون  کنم تا شبیه مامانم و شت 

 من از روزی
ی

 ای که یم خواستم نبود ... زندگ
ی

 زندگ

ز تو وع شد که از مارتا گل گرفتم اوردم گذاشتم رو مت   ... رسی

 ذرا از ذهنم یم گذرند شایدحرفهای ایک برای لحظه ای گ

ز عوض  اگر بگویم هیچ وقت با ایک کنار نیامدم همه چت 

 شود رس تکان یم دهم و یم نالم: پرسیدی چطور اومدم

 کلینیک! من نیم دونم گ اون فرما رو تو کلینیک پر کردم

 به خدا نیم دونم. یه روز سیما زنگ زد گفت: فرم پر کردی

 ناامید بودم با این حال رفتم و و بیا برای استخدام اون روزا 

 سیما منو قبول کرد ... االن یه گوشه از فکرم اشغال این

 مونده که چطور یادم نیست فرم پر کردم؟ نه کیس وادارم

ز بار رفتم واسه استخدام اما وقتر شد  کرد و نه خودم اولی 

 جدیدم من جون کندم تا
ی

 چسبیدم به کارم، به تو به زندگ

 رو سا
ی

 ! ختم سهراباین زندگ

ده  به نیم رخش نگاه یم کنم به فیک که روی هم فرسی

 شده و پلک هایی که یم لرزد صورتش مثل همان روزها

ی بود سفید شده و گوشه ی لبهایش جای لبخندی  که بستر

ز کشیده شده  که باید این روزها روی لبش یم آمد به پایی 

 :اند دوباره لب باز یم کنم

ز رو باور نکن سهرا  ب به همه جر شک کن جزهیچ چت 

 جایی که
ز  عشقر که بهت پیدا کردم . متهمم کن، از همی 

 ای
ی

وع کن، زندگ  تازه ای رسی
ی

 هستیم رهام کن و زندگ
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 که لیاقتت رو داره با آدیم که شبیه خودته، شبیه آدمای

 اطرافته، اما به عالقه م شک نکن من با دلم دنبال تو اومدم

 داشت هر جایی که بودی با دلم منو روزها در انتظار نگه .

 ... پاهام با عقلم نیومدم با قلبم اومدم

 دنیایی رو که مال
ز وع کردم با تو یاد گرفیر  سهراب من رسی

 من نبود . هیچ وقت چشمم دنبال پول تو نبود قسم یم

 خورم ... همه ی این مدت به هیچر جز تو فکر نکردم به

 هیچر جز این که دردای گذشته مو بذارم

 ... ته بمونه ... باورم کن سهرابتو گذش

 نفس هایش کم کم کوتاه و تند یم شود اما لبهایش را

 همچنان به هم دوخته. سکوت یم کنم من هم به اندازه ی

 او خسته ام و نیم دانم دیگر از کدام کلمات برای به دست

 آوردن دلش استفاده کنم. من هم دارم درد یم کشم از

 و انگشتش که ناخودآگاهدیدن صورتش که پر درد است 

 روی مهره ها کشیده یم شود. نیم دانم چقدر در این حال

 مانده ام به این امید که چشم باز کند. اگر نگاهم کند دوباره

 کلمات را پیدا یم کنم آنهایی که از مارتا یاد گرفته ام

ین را،  آنهایی که خاچیک گفته لحن الینا را ، اشکهای شت 

 ریادهای ایک را پیدا یم کنم ازعشق مهری را و حتر ف

م برای  گوشه گوشه ی حافظه ام و همه را به کار یم گت 

 دوباره داشتنش اما یی فایده است. مدام با چشمهای بسته

 پلک یم زند اما نیم خواهم پش این دل زدن چشمهایش
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 . تصویری از من باشد

 از جا بلند یم شوم تا نزدیک در یم روم، بریم گردم به

 بسته اش نگاه یم کنم که قطره ای از کنارشان چشمهای

 .رس یم خورد و یم رود توی موهایش گم یم شود

ز   من نیم دانم که چطور یم شود یک قطره آن اینچنی 

 دنیایی را به آتش بکشد! اشک سهراب مرا در حریق

 :اندوهش یم سوزاند. گر گرفته ام وقتر زمزمه یم کنم

 د بکیسی . نیم خوامبهت نیم گم برگرد من نیم خوام در 

، فقط عشقمو باور کن  همه زندگیت تو شک و تردید بایسی

 خواهش یم کنم این همه ی زندگیمه چه تو بایسی چه

ز حس خودمو ساختم باورکن ! من با تکیه به همی   !نبایسی

 در را باز یم کنم یی این که حاج خانم را ختی کنم از خانه

ون یم روم و رایه طوالیز را یم دوم یم   خواهم بهبت 

ز جز رسیدن به خانه فکر نکنم  . هیچ چت 

 وقتر خودم را توی آغوش ایک یم اندازم تمام تنم درد یم

. یم خواهم باز هم روبه روی ز  کند و پیشمانم از برگشیر

 سهراب باشم و حرف بزنم آنقدر بگویم تا باورش شود تا

 چشمهایش را باز کند دستم را بکشم آن یک قطره اشک را

 چشمهایش بردارم روی موهایم بکشم. انگار از گوشه ی

شد
ُ
 .یک کار ناتمام دارم که دارد مرا یم ک

ین فکر یم  بعد هر سه نفر دور یم نشینیم. به شت 
 مدیر

 .کنم هر بار که مرد مورد عالقه اش، ماجرایش را فهمید
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ز ندارم رو به مهری یم گویم  :دیگراشیک برای ریخیر

 فرجام دیگه برنیم گرده؟

 فتم چند روز اینجا یم مونم . االن میاد که حرفبهش گ _

 .بزنیم

؟ _  درباره ی جر

ز   ! نگایه به ساعت یم اندازد و یم گوید: همه چت 

 سهراب دیگه هرگز برنیم گرده حتر چشماشو باز نکرد _

 !منو ببینه

 ایک آه یم کشد و صدای زنگ خانه توی رسم یم پیچید

 ید چه کنم؟فکر میکنم باحرفها ورسزنش های فرجام با

 پلک روی هم یم گذارم. فرجام داخل یم آید و با صدای

 بلند سالم یم کند. چشم باز یم کنم ظرفهای غذا را به

 ! دست مهری یم دهد و یم گوید: محبوبه بابا

ون  دلم آب یم شود برای این بابایی که از میان لبهایش بت 

 ؟امده؛ نگاهش میکنم با لبخند یم گوید: یه کم حرف بزنیم

 :نگاهم یم چرخد سوی ایک و فرجام با خنده یم گوید

 .اکرم خانم اجازه یم دین با دردونه تون یه کم حرف بزنم

 ایک با لبخندی تلخ به خانیم که برای دلخویسی من کنار

 .اسمش آمده یم گوید: بفرمائید

 تن یی جانم را تا اتاقم یم رسانم. روی تخت یم نشینم و

ز انداخته. انگار فرجام روی صندیل مقابلم،  رسش را پایی 

ز امروز پیدایش کرده ام  سالهاست او را ندیده ام. انگار همی 
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 و یم خواهم برایش از مادرم بگویم لبخندش کم کم از

 روی لبش جمع یم شود. آهسته یم گوید: یم دویز که تو

 چقدر برام عزیزی؟

 ... دلداری قشنگیه اما دیگه نیم خوام عزیز باشم _

یه که اختیارش دست ما نیست تو ازخب این  _ ز  تنها چت 

 همون روز که اومدی توی دانشگاه رسکالسای من نشستر 

متز و پاره ی تن  !عزیز شدی حاال که دیگه دختر

ارم اما اینو نیم تونم به کیس _ ز  از خودم و از زندگیم بت 

 بگم ... از همه تالش هایی که برای تغیت  رسنوشتم کردم

ارم ز  ... بت 

 ...م؛ انگار یه دور باطل بودیم فهم _

 !بود _

ایی که خراب شده خودت رو رسزنش _
ز  اما نباید واسه چت 

 !کتز اگر تالش نیم کردی جای رسزنش داشت

 همه جر خوب بود دو قدیم آرامیسی بودم که یک عمر _

 .نداشتم

 .بیا از یه جای خوب بهش نگاه کنیم _

 رونه دیگهآخ ... سیع نکن دلمو خوش کتز استاد، این وی _

 !جای سالم نداره

 بابا؟ سوختم تو حرستش دختر  _
ی

 !به جای استاد نیم گ

ی عوض یم شه؟ جز انگ نامردی بابای من بیسی  _ ز  چت 

ی مثل من بودن؟ ت اومد از بابای دختر  جر گت 
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 حرفای مردم رو بذار برای خودشون تو واسه من به زالیل _

 !آیی بابا جون

 اویز که گفت پاره یدردم از حرفهای مردم نیست،  _

ز دلیه که یم خوای دلداریش بدی  !همی 

 !بابا جان _

 بابای من یه نامرد بود که منو نخواست. عکسش رو _

ین، یم تونست خوب باشه یم تونست مرد  دیدم کنار شت 

ین هم بد کرد از فرط ین باشه ... اما اون به شت   خوِب شت 

 هم! سهراب حق داره اگر یک رگ از اون مرد نامرد 

 ! توی تن من باشه ترسناکم

ز یم اندازم و اشک یم ریزم. یم آید نزدیک  رسم را پایی 

 روی تخت یم نشیند دستش را از پشت کمرم رد یم کند و

د. آه کشیدن های یر دریر اش را  رسم را به سینه یم گت 

 یم شنوم یم گویم: دیگه بریدم، من نیم تونم یه بار دیگه

 کنم 
ی

 ... خییل کارا کردم به اندازه یمثل این یکسال زندگ

ایی که
ز  یک عمر زحمت کشیدم واسه بدست اوردن چت 

 ... فکرمیکردم حقمه

ی از اون یکسال رو از دست ندادی _ ز  یم دونم؛ االن چت 

 اون تجربه ها تو رو تبدیل به خانیم کرد که ستایش ...

 میکنم ... به این داستان اینطور نگاه کن که شاید ازدواج

 ن و سهراب یه جور دیگه یم فهمید. بدتر یم شدیم کردی

 خییل بدتر! صتی کن بابا ... صتی خوبه من تجربه کردم این
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ا رو از دست بدی شاید جوونیت ز  صتی رو ... شاید خییل چت 

 باشه ... اما وقتر چاره ای جز صتی نیست باید تمرین

! از بحران با هم یم گذریم  . شکیبایی کتز دختر

 !یم ریم سفر

 ... نمیتونم _

 . یم ریم همه با هم _

 .من یی ایک بهشت هم نیم رم _

 به لحن پر از لجبازی ام یم خندد و من بیش از او یم

ی را به خودم ثابت کنم که آنطور لب به هم ز  خواهم چت 

ده ام و با جدیت انتظار جواب مخالقز از او را یم کشم  فرسی

 ! مه باهمتا خانه را روی رسم بگذارم. آهسته یم گوید: ه

 آه یم کشم و یم گویم: حاال نه ... شاید ... شاید سهراب

 .بیاد

 چند روز دیگه یم ریم خوبه؟ _

ز نیستم بخواهم بروم  . رستکان یم دهم اما هنوز مطمی 

ون یم رود و من دوباره به عکسهای سهراب نگاه یم  بت 

 کنم تا شاید تصویرش با چشمهای بسته و آن قطره اشک

 وند از فکر کردن خسته ام فقط یم خواهماز ذهنم پاک ش

 . مرور کنم . همه لحظه هایمان را مرور کنم

 گویسی توی دستم یم لرزد و کیم بعد پیامکش را یم بینم

 حرفاتو شنیدم، نیم تونم باورت نکنم...نیم تونم دوستت :

 نداشته باشم اما انتخابت اگر منم هیچ وقت ایک رو نیم
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 ! یامک یک کلمه ستبیتز هیچ وقت! جواب این پ

 کیم به کلمات نگاه یم کنم. کیم به تصویر ایک روی

ین که پردرد است هنوز ! بلند یم شوم  دیوار کیم به شت 

 موهایم را باز یم کنم دوباره یم بندم گویسی ام را خاموش

خانه یم ایستم ز ون یم روم در آستانه ی در آشتر  یم کنم بت 

ز امشب بریم سفر   ؟و یم گویم: میشه همی 

 و از ذهنم یم گذرد به خودم اعتماد ندارم. یم ترسم ایک را

م با نگاه به صورتش اشکهایم  بدهم و عشقم را پس بگت 

 . جاری یم شود

ه ی هر سه شان ختی از نگرایز شان یم دهد  .نگاه خت 

 شانه باال یم اندازم و با صدایی که به شدت خشک است

 یم گویم: یه سفر بریم ... بریم بابا؟

 ب فرجام تبدیل به خنده یم شود و یم گوید: چرا کهتعج

 .نه! شما برید تا من کالسامو رسوسامون بدم و بیام

 مهری یم گوید: کجاآخه تو این وضعیت؟

م هوس سفر _  وضعیتمون طوری نیست مهری جان! دختر

 کرده ... یم ریم خونه ی بابا! اونجا هنوز همونطور که قبال

 . حتر با وجود خیابون هایبود مونده همونقدر باصفا.. 

 ...جدید

 :حیس توی چشمهای مهری یم لرزد آهسته یم گوید

؟  برگردیم؟ مطمئتز

 خونرسدانه شانه باال یم اندازد و یم گوید: اکرم خانم
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 رانندگیتون تو جاده چطوره؟

 !ایک یم گوید: منو معاف کنید

 ! اختیار دارید بدون شما که نمیشه _

یایک لبهایش را به دندان  د تا از اشکهایش جلوگت   یم گت 

 کند منتظرم بحثشان نتیجه بدهد مهری میگوید: حاال بیا یه

ی بخور ز  .چت 

م _  ...ست 

 به اتاقم بریم گردم و تا وقتر که صدایم کنند برای سفر

 ناگهایز مان آماده شوم با این وسوسه که گویسی را روشن

 ! کنم یم جنگم

********** 

داری آمده ایم. لباس سفیدتوی دشت یم دوم، برای فی  لمتی

 گیپورم همانطور که خواسته ام دامن پقز ندارد و دنباله ی

 کوچکش پشت رسم یم دود آهسته یم دوم مبادا پاشنه ی

 بلند کفشم بلغزد روی علف های نم خورده صدای سهراب

کن  ... از پشت رسم یم آید: صتی

 رس یم گردانم عکیس گرفته یم شود یم خندم سهراب

گ های رسخ رانزد وع یم کند گلتی  یکتر یم آید مارتا رسی

 روی صورتم یم ریزد هنوز توی چشمهای سهراب یم

 خندم گلها دنباله ی دامنم را یم پوشانند... پاشنه ی کفشم

ز یم شوم و نگاهم هنوز به دست  یم لغزد نقش زمی 

 سهراب است که برای گرفتنم دراز شده یی هیچ حرکت



 

1142 
 

 Romanbook_ir@ داغ

 لبخند عمیق گل یم ریزد زیردیگری، مارتا با همان 

گ های رسخ مدفون شده ام جهان سیاه یم شود دیگر  گلتی

 ...سهراب را نیم بینم

 وحشت زده چشم باز یم کنم دستر به یقه ام یم کشم و

 به جاده نگاه یم کنم ایک از توی آینه نگاهم یم کند و

 مهری بریم گردد یم پرسد: جر شده؟

 ... ه به آنها چشم یم دوزماطرافم را نگاه یم کنم و دوبار 

ه به خانه های ساده ی  خودم را به در یم چسبانم و خت 

 روستایی که از آن عبور یم کنیم به سهراب فکر میکنم که

 از او فرار کرده ام اما همراهم در این سفر است به این که

 بعد از این به هرجای دنیا که فرار کنم دارم او و خاطراتش

 به ناباوری ام فکر میکنم و این کهرا همراهم یم برم . 

 ! چقدر طول یم کشد بپذیرم دیگر ندارمش

 که پخش یم شود
ی

 سیع یم کنم حواسم را بدهم به آهنیک

 نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من دل چو تخته:

 ... پاره بر موج رها رها رها من

ز بود هر چقدر بخواهند  رها شدن از سهراب دقیقا همی 

 د نیم شود! در هر سفری که بروم این هوایانکارش کنن

 گریه با من است و او از قلبم به من نزدیک تر یم شود

 همه ی سفرهای دنیا نیم توانند مرا دوباره احیا کنند من

 ! هنوز کنار دریا با او جا مانده ام

 اول صبح یم رسیم خواب آلودیم ایک خمیازه ای یم کشد
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 و یم گوید: مهری مطمئتز همینه؟

 مهری با اضطراب به در قدییم خانه نگاه یم کند و یم

 !گوید: همینه

ز حال را دارد به هم ریخته  از وقتر وارد شهر شده ایم همی 

 و عصتی است ایک یم گوید: آروم باش! مگه نگفتر 

 چندین بار باهاش حرف زدی و رفتارش خوب بود دیگه چرا

 ترسیدی؟

 لت باشهترس نیست! نیم دونم چه حسیه، شاید خجا _

 شاید هیجان ... نیم دونم کاش نیم اومدیم یا حداقل خود

 .فرجام هم بود

 . حاال که نیست تا گ یم خوایم اینجا بمونیم _

ز را باز یم کنیم، زنگ خانه را ایک یم فشارد  درهای ماشی 

 و کیم بعد در باز یم شود. مهری در را به عقب یم راند و

ز کیس ست که وارد یم شود  . اولی 

مردی که روی ایوان خانه ایستاده دقیقا شبیه فرجامپ  ت 

 ... است با همان قامت و اندام حتر فرم عینکشان ییک ست

 یم توانم تصور کنم آینده ی فرجام را یم بینم . ابروهای

 در هم کشیده اش هم نیم تواند تصورم را به او خراب کند

 و باور کنم او مردیست که روزی فرجام را از مهری جدا

 . کرده

د کیم جلو ز  جلوتر یم رویم صدای سالممان در هم یم آمت 

 . تر یم آید و یم گوید: خوش آمدید
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 باال یم رویم. مهری مقابلش یم
ی

 از چند پله ی سنیک

ه به مهری نگاه یم کند لبخندی نرم کنج لبش  ایستد خت 

ز کوه به کوه نیم د و یم گوید: از قدیم گفیر  جان یم گت 

ی کرد برات اون رسه آدم به آدم یم  رسه! دیدی چه صتی

ی خیال یم کنیم  مرد؟ حیف که ما گایه به رسم بزرگتر

 !عشق رو بهتر یم شناسیم

 ! مهری با لبخند یم گوید: خوشحالم که دوباره یم بینمتون

م _  فرجام برگشتر دختر
ی

 !منم خوشحالم که به زندگ

 :نگاهش یم چرخد سوی ایک و بعد من با خنده یم گوید

 ! شباهتچقدر 

 ایک با خوش زبایز یم گوید: خوبید حاج آقا چه خونه ی با

 صفایی دارید حقا که آقا فرجام با اون طبع شاعرانه دست

 . پرورده ی صاحب این خونه ست

م بفرمائید ... بفرمائید _  .لطف دارید دختر

 پشت رسش داخل یم رویم خانه بوی چند جور داروی

 هایی یم دهد . با اینگیایه یم دهد روشن است و بوی تن

 !حال زنده است حتر همه ی اشیا توی خانه زنده اند

ی که صبحانه را روی آن چیده اشاره یم کند و یم ز  به مت 

 !گوید: فرجام گفته بود صبح زود یم رسید

 مهری یم گوید: چرا زحمت کشدید؟

ی از اضطراب دقایقر پیش  خیالش راحت است. و ختی

خانه یم رودو صداینیست دنبال پدرشوهرش به آش ز  تر
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 ... زمزمه شان یم اید ایک با لبخند یم گوید: خوب شد

 .خییل خوب شد

 مثل کیس حرف یم زند که یک کار مهمش به ثمر رسیده

 است یی آن که از عاقبتش ختی داشته باشد رستکان یم

ز دستهایم به حیاط بریم گردم خانه را  دهد و برای شسیر

 راب اینجا بود هم دوستدوست دارم و فکر میکنم اگر سه

 .یم داشت

******* 

 حاال باید توی آرایشگاه یم بودم! موهایم را همان مدیل

 که سفارش کرده بودیم یم آراستند و لباس عرویس که

 ...سهراب با ذوق فراوان انتخاب کرده بود را یم پوشیدم

 اما اینجا نشسته ام روی ایوان خانه ی پدری فرجام و به

 ام نگاه یم کنم یی آن کهصفحه ی خاموش گ
 ویسی

 شهامت روشن کردنش را داشته باشم. زانوهایم را توی بغل

 گرفته ام و به سهراب فکر میکنم به تنهایی اش به

 جوابهایی که باید به همه بدهد ... به روحیه اش که حسام

بعد از عمل پیوندگفته بود طول میکشد ترمیم شود و 

 حضور

ین شانسش بود! به م  ردیم که جای خایل مرامن بهتر

هایی که کنارش هستند
 . کنارش نگاه یم کنند . به دختر

 گایه انقدر زیاد یم شود که دلت رِس یم شود دیگر
ی

 دلتنیک

 نیم توایز حست را تشخیص بدیه نیم توایز بفهیم این
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 !درد متعلق به کجای احساساتت است

 ایک یم آید کنارم یم نشیند. به درخت های انار توی حیاط

ز تازه آقا محمد عیل پدر  نگاه یم کندو شیلنگ آیی که همی 

 فرجام، توی باغچه گذاشته آهسته یم گوید: دورت بگردم

؟  به جر فکر میکتز

 بریم گردم نگاهش یم کنم و یم گویم: دیگه نیم خوام

 !برگردم به اون خونه

 لبخندی روی لبش یم نشیند و یم گوید: یم خوای بری

 پیش مامانت؟

ی پیدا نکرد؟نه یه  _ یم ملیک مشتر  خونه ی دیگه بگت 

م یه خونه نقیل پیدا کنه اجاره _  نه نکرد ویل یم ستر

 !بشینیم تا خونه با قیمت مناسب فروش بره

ون از  رستکان یم دهم و یم گویم: من اشتباه کردم ... بت 

 خونه دنبال همدرد یم گشتم و نفهمیدم مگه چند تا ادم

ز که بتونن   !شبیه ما بشنتوی دنیا هسیر

ی نیم ریس محبوب _ ز  !از رسزنش خودت به چت 

 از جر به سهراب یم رسم؟ _

 . اگر پیداش کنم معطل نیم مونم _

 قرار بود شب عرویس تو کل شهر بچرخیم و بوق بزنیم _

سونیم  ... قرار بود من بشینم پشت فرمون و همه رو بتر

؟ _ ز  دیگه قرار بود چه خریت هایی بکنی 

 سته گلم رو مارتا درست کنه، آی ایک یادمقرار بود د _
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 ... رفت به مارتا بگم نکنه

د. یم گویم: قرار بود  ایک هم زانوهایش را در بغل یم گت 

 دوروز بعد بریم شمال ... اما حاال که نشد؛ ما همدیگه رو

 .داریم مگه نه؟ من تو رو دارم

 ...داریم مادرم _

ی  !ن رو درنیارمیان گریه یم خندم و یم گویم: ادای شت 

 ... نیم دویز چقدر بهش نیاز دارم به این که بگه مادرم _

 بغلم کنه بگه ایک جانم تو خانیم کن ... آخ هر وقت اینو

 میگفت واسه سه روز خانم بودم ... خانمش مثل این خانیم

 ...که فرجام یم گه نبود محبوب

 تو خانیم ایک ... از همه آدمهایی که دیدم خانم تر ! قد _

 ... تو خانم بودن سخته ایک

؟ _  چرا گوشیتو روشن نیم کتز

 که زنگ نزدنش رو بذارم به حساب خامویسی گویسی  _

 خودم ... دلمو خوش کنم که زنگ یم زنه و من جواب نیم

 . دم

 ...بریم این اطراف رو بگردیم؟ برگشتر به شهر مادریت _

ه؟  جایی که متولد شدی بریم ببینیم چه ختی

 .ر رو ببینمیم ترسم یاو  _

 !از بابای فرجام پرسیدم درموردش _

 وای ... چرا آخه؟ یم شناختش؟ _

 حس عجیتی دارم نیم دانم یم خواهم ببینمش یا نه! نیم
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 !دانم اگر او را ببینم باید چه کنم

 خییل آدرس دادیم تا یادش اومد، فکر کن من جلوی _

 مهری نشستم از پدر شوهرش رساغ یاور رو گرفتم... بهت

 ... زده شد بچه ! زودم اومدم اینجا

 خب جر گفت؟ _

رده خییل سال پیش _  ! مر

 برای لحظایر مکث یم کنم؛ نیم دانم چه حیس باید

 داشته باشم قلبم به درد آمده اما نیم دانم برای چه؟

 تصویرش را به یاد یم آورم ایک ادامه یم دهد: شاید برات

 !جالب باشه بدویز خودکیسی کرد

م یاور هم درد یم کشیداز دستهایم را   جلوی صورتم یم گت 

 . گنایه که یکروز کرده بود و عشقر که از دست رفته بود

 حرفهایمان با آمدن فروزان خواهر فرجام و دوپرسش ناتمام

 یم ماند. همه آنها آنقدر مهربانند که انگار سالهاست یم

 شناسمشان، از همان آدمها هستند که دوست داری ساعتها

 کتز حتر اگر مثل من از دور نگاهشانمیانشا
ی

 ن زندگ

 کتز و بیشتر اوقات از توی اتاق پشت درهای بسته

 صدایشان را بشنوی ... پرسها دو قلو هستند اما یی شباهت

 به هم. ییک همیشه همراه مادر و دیگری از خانه فراری،

 فروزان عاشقانه دوستشان دارد و هر وقت از آنها حرف یم

 یم زند.حاال هم همانطور که جلو یم آید زند نگاهش برق

ز یم گوید  .با ایک حرف یم زند، توی چند دقیقه از همه چت 
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 بلند یم شوم به جای سالم رسی تکان یم دهم داخل یم

 روم . توی اتافر که برایمان درنظر گرفته اند یم نشینم و

 .دعا یم کنم زودتر فرجام بیاید تا به خانه برگردیم

******** 

 یجدهمفصل ه

 سفر ده روزمان با آمدن فرجام پایان گرفت وقت زیادی

 برای ماندن نداشت باید بعد از دوروز بریم گشت و ما هم با

 .او همراه شدیم

 حاال درخانه ی جدید حبس شده ام ! خانه ی کوچیک ست

 اندگ از وسایلمان را اورده ایم و توی دواتاق کوچک خانه

 ت روی مبل نارنچی ایک یمجا داده ایم. حاال دیگر به نوب

 نشینیم و فیلم یم بینیم ... فرجام چند بار آمده و درباره ی

ز به دانشگاه یا پیدا کردن کار جدیدی با من حرف زده  ! رفیر

یم و همه با  حتر درباره ی این که خانه ای دوطبقه بگت 

 کنیم ! هیچ کدام را نیم خواهم از هر
ی

 هم یکجا زندگ

وع دوباره ای یم تر   .سم یم خواهم در همان انزوا باشمرسی

 و تنهایی خوب است ... فقط گایه دلم یم
ی

 انزوا، افرسدگ

 کنم گایه دلم میخواهدسهراب را صدا
ی

 خواهد دوباره زندگ

 ! کنم و او بگوید: جاِن سهراب

 دلم یم خواهد رسم را روی سینه اش بگذارم برایش شعری

 شعری که طویط وار حفظ کرده ام را بخوانم و او هم

 !زمزمه کند که من از شنیدنش متعجب یم مانم
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ز خوب است فقط دلم یم خواهد گویسی لعنتر را  همه چت 

 روشن کنم و فقط یکبار دیگر ببینم توی دستم یم لرزد و

 روی صفحه نوشته شده : آرام جانم! و نگاه سهراب آرام

 جانم شود . فقط دل است دیگر یم خواهدیکبار دیگر توی

هکافه روبه ر   وی سهراب بنشینم و حرف هم نزنم فقط خت 

 شوم به نگاهش به خنده های کم و کوتایه که گوشه ی

 لبش جا مانده ! فقط دلم شب یلدایی یم خواهد که برف

 هم ببارد که کارن هم بخواند که سهراب زانو بزند و من

 .... هم مقابلش

 ایک یم آید، رفته بود یک جا کارتهایش را نشان بدهد

 ...ولید انبوه ! صدا یم زند: محبوب... محبوببرای ت

 اشکهایم را پاک یم کنم نگاهم را یم گردانم سوی او که

ز مقابلم یم یتز را روی مت   با دست پر آمده جعبه ی شت 

 گذارد و یم گوید: قبولشون کردن ... خواسته یم دویز چند

 تا سفارش گرفتم؟ هزارتا کارت دست ساز خواسته ... واسه

 ...عرویس

 یم خواهم بخندم اما لبهایم از هم باز نیم شوند ایک سیع

د. با همان ذوق یم گوید  :یم کند اشکهایم را نادیده بگت 

 پرسه از اون پولداراست ... گفته کارت عرویس دستساز یم

 خوایم ... وقتر دویست تا سفارش داد صاحب مغازه هول

 شد خودشم سفارش داد ... باورت میشه؟

 م و یم گویم: چرا ما به ذهنمون نرسید کهرستکان یم ده
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؟  کارت عروسیمون رو تو درست کتز

یتز نیم خورده را توی جعبه  همه ذوقش پر یم کشد شت 

ارم ز  یم گذارد و یم گوید: از این که نیم تونم کاری کنم بت 

 

 محبوب خودت یه کاری کن برای خودت ... چرا دوباره ...

 نیم ری ورزشت رو ادامه بدی؟

 ! گری بود کهوحیسی  _

 خوب بود هرجر بود ... زنده بودی ... من یم دیدم که _

 ... زنده ای

یتز بریم دارم توی دهانم یم گذارم و یم  تکه ای شت 

 .گویم:خسته م شاید یه مدت دیگه رفتم

ز جواب رو دادی؟ داره _  یم دویز هر کار بهت گفتیم همی 

 سه ماه یم شه ، یه مدت دیگه یعتز گ؟

 !م ایکنیم دون _

 .االن فرجام و مهری میان _

 بلند یم شوم یی حرف سالن کوچک خانه را جمع یم کنم

ین آهسته یم  و دلم پرمیکشد برای خانه مان برای اتاق شت 

 گویم: ایک برگردیم خونه؟

 !اینجا هنوز قرارداد داریما _

 !یم خوام که برگردیم _

 !اگر خوب یم یسی بریم گردیم قربونت برم _

 ...شم ایک خوب میشمخوب می _
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 فرجام و مهری یم ایند. هر دو نشان یم دهند شادند مثل

 
ی

 همه ی مدت گذشته، یم خواهند به من ثابت کنند زندگ

 من محبوس
ی

 ادامه دارد حواسشان نیست ادامه ی زندگ

 . است در چشمهای سهراب

 فرجام صدایم یم کند توی اتاقم یم نشینیم حاال دیگر

 نشسته ایم و حرف زده ایم کهاینقدر روبه روی هم 

 حسابش از دستم در رفته ! لبخند یم زند و یم گوید: دوتا

 کار یم تویز انجام بدی ... کنکور بدی یا برگردی به

 ورزشت کدوم؟

م  رسکج یم کنم . با خنده یم گوید: اگر من تصمیم بگت 

 ! باید بشیتز یکسال درس بخویز و بعدم آزمون بدی

 ! بریم گردم باشگاه _

 !آفرین دختر  _

 ! قراره برگردیم خونه مون _

 !هنوز دوست نداری بیای پیش ما _

 من همه تون رو دوست دارم ... من همه رو خییل دوست _

 ... دارم

 قلبم را یم سوزاند ... و یم« دوستت دارم»این جمله ی 

 بینم با همان سوز آدمها را دوست دارم نفسم را فرویم دهم

 بعد یم گویم: تو رو دوست دارم،کیم نگه یم دارم و 

ین رو ... اما  مامان رو، سهراب رو، مارتا و خاچیک و شت 

 !ایک ... ایک تنهاست بابا
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؟ _  اگر قول بدم تنهاش نذاریم جر

 

 من به قرارها بدبینم ... ترجیح یم دم انجام بدم ... من با _

 ایک یم مونم تا ثابت کنم نمک نشناس نیستم. من ایک رو

 رم تو روزهای یی پدری برام پدری کرد ازم نخواهدوست دا

ز ییک،  بچه ی ناخلقز باشم . دیگه نیم تونم برای داشیر

 ییک دیگه رو از دست بدم میفهیم؟ یا همه با هم یا

 هیچیک ... اگر با ایک نباشم ترجیح یم دم تنها بمونم پس

ز طور با هم بمونیم  . بذار همی 

 !نم آدم خوبیهرستکان یم دهد و یم گوید: اکرم خا

_  
ی

 !تو این جمله روبهش بدهکاری باید به خودش بیک

 یم خندد دست یم برد توی جیبش پاکتر در یم آورد روی

ز چند باره یم گم شماره ز یم گذارد و یم گوید: ببی   مت 

 ! حسابت رو بده

 یم دانم این پاکت هم باز نشده کنار بقیه یم ماند آدم

ز افرسده مخارجی ندارد اما نیم توا  نم انکار کنم پول گرفیر

ین است  . از پدر چقدر شت 

 .همراهش به سالن بریم گردم صدا یم زند: اکرم خانم

 ایک دوست ندارد کیس به این اسم صدایش بزند اما به

ه توی چشمهایش ام فرجام لبخند یم زند و فرجام خت 
 احتر

 یم گوید: شما خانم خویی هستید... این جمله رو بهتون

 . بدهکار بودم
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ز   ایک یم خندد بعد از مدتها یم بینم گوشه ی چشمش چی 

 . افتاده و چشمهایش برق یم زند

********* 

ین زار زدیم و شب  به خانه مان برگشته ایم در اتاق شت 

 همانجا روی تختش خوابیدیم. روز بعد ایک برایم شاخه گیل

 .آورد که تا به حال ندیده ام یا شاید به آن توجه نکرده ام

 به دستم یم دهد و یم گوید: مارتا گفت: آمدنت آن را 

 !خوش یمتز بزرگیست برای محله

 شانه باال انداختم و گفتم: بازگشت قهرمانانه ست نه؟

؟ _  هیچر نپختر

 ! نه _

؟ _  پس از اون کالسای کوفتر جر یاد گرفتر

 !همه جر از یادم رفته ایک _

ی بخوریم بریم دور کارتا ... یه سفار  _ ز  ش دیگهبیا یه چت 

 ! دارم باید اینا رو تموم کنیم کمک کن تو رو خدا

 .کمک یم کنم _

 غذایمان را یم خوریم و هر دو به اتاق ایک یم رویم. حاال

 دیگر بلدم چطور نوارهای کاغذی را بپیچانم و چه مقدار

 . چسب روی کاغذ بگذارم

 ایک ناگهان رس بلند یم کند و یم گوید: گوشیتو روشن کن

ون بهت زنگ بزنموقتر  ...  .یم رم بت 

 .تلفن خونه هست _
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 نگاه موشکافش را به چشمهایم دوخت و گفت: هیچ وقت

 !نگفتر چرا خاموش کردی

ز که تلفن _  آدمهایی که باهام کار دارن اونقدری دور نیسیر

 !الزم باشه

 ! دلیل اصیل _

 شانه باال یم اندازم و او حرف را عوض یم کند: یم خوای

 مارتا؟ بری یه رس پیش

 .نه حوصله ندارم _

 !مارتا همیشه حالتو خوب یم کرد که _

 دستم را زیر گلوی طویط یم کشم. با صدایی خفه

ون کن که بیسی یه ایک  یم گوید: این خیال رو از رست بت 

 !دیگه

؟ _ ین دیگه جر  یه شت 

 پلک هایش را با درد روی هم یم گذارد یم گویم: دورس

 !ارثه ها

 ! فشارد و یم گوید: هرگز نیم ذارملبهایش را به هم یم

 سیع یم کنم بغضم را مهار کنم وقتر یم گویم: پس

 مهری؟

 . نیم ذارم بچه... نیم ذارم _

ه اش هزار درد است که هر هزارتایش به من  توی نگاه خت 

 ربط دارد. ازکار دست یم کشم به پشتر صندیل تکیه یم

ز   انداخته دهم و نگاهش یم کنم همانطور که رسش را پایی 
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ز یم کند تا شبیه برگ شود یم  و نوک کاغذی را تت 

؟
ی

 گوید:اگر دوباره سهراب رو ببیتز جر بهش یم گ

 یه روزایی خییل حرفا دارم براش اما امروز از اون روزاست

 !که هیچر ندارم بهش بگم

 !امروز از ملیک رساغ خونه تون رو گرفتم ؛ هنوز نفروخته_

ز این حرفهابه ایک نگاه یم کنم تا بفهم  م هدفش از گفیر

 چیست؟ هر چقدر بیشتر نگاهش بیشتر رسش را روی کار

 خم یم کند نفس عمیقر یم کشم و یم گویم: دیگه به

 ... من ربط نداره؛ نه خونه ش، نه

 جمله را نیم توانم کامل کنم توی رسم این فکر که بعد از

 ان همه خودسوزی به جایی رسیده ام که بگویم به من ربط

 ارد ! حجم گرفته و آزارم یم دهد . ییک از نوارهایند

م و او با لبخند یم گوید: منم  کاغذی را توی دست یم گت 

؟  یه زمایز مثل االن سهراب بودم میدویز

 هم دلم یم خواهد بیشتر از او حرف بزنیم هم از این حرف

 زدن یم ترسم با تردید یم پرسم: چطور؟

ایی رو ب_
ز  ذارم کنار تا به آرامشفکر میکردم باید یه چت 

 !برسم

ایی ام؟_
ز  من یه چت 

ز   !شانه باال انداخت و گفت: شاید همه چت 

ز عشق بود؟_  واسه تو همه چت 

 باالخره رسش را باال یم آورد ابرویی باال یم اندازد و با
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 لبخندی کنج لب یم گوید: االن داری سیع یم کتز از زیر

؟  زبون من حرف بکیسی

 .ه یم گویم: آره شک نکنرستکان یم دهم و صادقان

 !بیخودی داری تالش یم کتز _

سم ایک؟_  یه سوال بتر

س ویل نرو تو گذشته ی من باشه؟_  ده تا بتر

 تو از گذشته ت فرار یم کتز همونطور که از آینده! این_

 کردن داغونت کرده خودت اینو یم
ی

 همه توی حال زندگ

؟  بیتز

 سوالت اینه؟_

 ! نه_

س_  !پس سوالت رو بتر

 ن روز که رفتیم خونه سهراب ... تو از کجا خونه شوناو _

ز من به کلینیک تو خونه  رو بلد بودی ؟ حتر قبل از رفیر

 سهراب رو بلدبودی و من راستش ... حتر خیال یم کردم

 !که اونجا خونه ت بوده یه وقتر 

 !خونه ی من تهران نیست_

 کجاست؟_

ز   ... یم خندد و یم گوید: بچه ای که تربیت کردم رو ببی 

 یم کنه
ی

 .چه احساس زرنیک

 به طفره رفتنش از جواب یم خندم و یم گویم: باشه حاال

 !خونه ی سهراب رو بگو
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 !اگر بگم ازم بدت میاد _

 !نه دیگه هیچر نیم تونه باعث بشه از تو بدم بیاد _

 یه روز رفتم آرایشگاه _

 خب؟ _

 سیما داشت واسه اومدن سهراب آماده یم شد برنامه _

ز   ... انگار داشیر

 با ابروهای باال رفته نگاهش یم کنم چند بار ابزار کارش را

ز یم زند و بعد توی چشمهایم  توی دست یم چرخاند به مت 

 نگاه یم کند و یم گوید: سوژه ام بود! مدت زیادی دنبالش

 بودم تو هم دنبال کار بودی ... من حتر تو باورم نیم

 کنیم و خیال 
ی

 یم کردم لطفگنجید بتونیم درست زندگ

 کردن به تو یعتز که مثل ما دله دزد نیسی و کارت رو با

وع کتز ... اینطور نگام نکن! این بار روی  آدیم مثل اونا رسی

ز راحت بشم... بعد این حرفا یم تویز   دوشمه بذارمش زمی 

 ... بری پیش مامانت یا هر کاری

 ناگهان چشمهایش پر اشک یم شود و با همان صدای

 گوید: خب چیکار میکردم برات؟ مثل دیوونهبغض آلود یم  

ها بودی شاید خودت یادت نیست اما خوب نبودی ... 

 اونقدر

 خوب نبودی که خودتو انداختر زیر مشت و لگد آدمایی که

ین هم یم  جونشون کف دستشون بود. مهری و شت 

ز حقیقت منم با خودم فکر کردم خب با یه  ترسیدن از گفیر
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ی بهتر ا دت اون مسابقاتآدم حسایی بتر  ز اینه که پوریا بتی

 !وداغونت کنه

 مسابقات رو از کجا یم دونستر ؟ _

 .قبال هم گفتم تعقیبت یم کردم _

 چرا؟ _

 !یم ترسیدم بالیی رست بیاد _

؟ _  کیارش رو هم یم دونستر

 ... نه _

 ! نیم فهمم _

 ویل من یم فهمم ... مادری کردن من با مهری و _

ین فرق داشت. من   چشمم ترسیده بود ... من تجربهشت 

 ... کرده بودم که

 از جر چشمت ترسیده بود؟ _

 پلکهایش را روی هم یم فشارد اشکهایش به رسعت روی

 گونه رس یم خورند بعد از کیم یم گوید: سهراب رو مدیر 

 تعقیب کردم چند بار بردمت اونجا که درموردش بهت بگم

ا ز  ی دیگه یمویل تو نیم خواستر که بشنوی! یعتز چت 

 خواستر ... یه روزم دیدم باید روهر جر که فکر میکنم

 درسته پا بذارم تا بهت ثابت کنم خوشبختر و حال خوبت

 برام مهمه !یم دویز االن پشیمون نیستم واقعا ... اگر چه

 تلخ ویل تو زندگیت عوض شده شبیه هیچ کدوم از ما سه

 !نفر نشدی
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ه؟ _  از کجا فهمیدی سهراب دکتر

 قیبش یم کردم آگیه داده بود واسه کلینیک من رفتمتع _

 واست فرم پر کردم. بعد دوباره رفت اونور و یی خیالش شدم

 که بعد از تو شنیدم که واسه جر رفت؛ بقیه شم که خودت

 .یم دویز 

ز یم اندازم افکارم از قبل هم پراکنده ترند. ایک  رسم را پایی 

 حق داری
ی

 !یم گوید: هر جر بیک

ی نیم _ ز   خوام بگم ایک! خیال یم کردم چرا باید اینچت 

ن و سهراب رو رسراهم قرار  همه اتفاق کنار هم قرار بگت 

 بدن تا زندگیم عوض بشه اما حاال یم بینم که اینم تو بهم

 !دادی

 اوه باز فیلم هندیش کرد! من بهت گفتم واسه جر یم _

 ... خواستم این کار رو

 !باشگاه بگذریم حاال ... از فردا یم رم _

 . خوبه برو _

ز از ون رفیر  اما فردا که یم شود فراموش یم کنم حاال بت 

 خانه برایم تبدیل به کابویس شده که یم ترسم در بیداری

 تجربه اش کنم . خیابان ها بدون سهراب ... گلخانه کافه و

 همه جای دنیا بدون سهراب مثل بختک یم افتد روی

 . سینه ام

**** 

 را روی کانتر یم گذارد. شالش را از دسته ی زنبق بنفش
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 روی رس بریم دارد پالتواش را گوشه ای یم اندازد و یم

 ! گوید: اوف محبوب چه خسته ام یه چایی بده

 انگشتم را روی طناب کنقز ظریف دور گلها یم کشم و

 پروانه ای که روی گره جا خوش کرده قلبم یی قرار توی

 ن تر یم کنم و سیع یمسینه یم تپد لبهایم را با نوک زبا

 کنم حرفهای ایک را بشنوم: شهر غلغله ست باز دم عید شد

؟ حاال خوبه کِم کم بیست روز وقت دارن نیم  یم بیتز

 ...فهمم چرا اینطور هجوم اوردن

ی برفر را بریم دارم از آب پر میکنم بریم گردم به  کتر

 زنبق ها نگاه یم کنم که جور عجیتی لبخند یم زنند ایک

 مه یم دهد: ویل واسه ما که خوب شد... اصال امروز روزادا

 خویی بود محبوب ... صبح که یم رفتم مارتا بهم گفته بود

 امروز دنیا به روی تو لبخند یم زند ... تو دلم گفت: پت  

 شدی مارتا دیگه خنده کجا و ما کجا ! اما دیدم نه المصب

ز غیب گوییش کار یم کنه  ... هنوز ماشی 

 ی را فشار یم دهم بریم گردم نزدیک زنبقدکمه ی کتر 

 ها ایک یم گوید: سفارش های این چند روزه خییل حال

ز محبوب ... از اونا که دوست داری همه عشقر و  خوب کیز

 آهسته یم پرسم: چرا زنبق؟

 :رسبلند یم کند کیم به چشمهایم نگاه یم کند و یم گوید

م واسه محبوب  گفت  خب ... نیم دونم من گفتم جر بتی

 !زنبق
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 من مگه ازت گل خواستم ایک؟_

 وا؟! باز زده به رست؟ گل هدیه ست نباید تو بخوای خودم_

 . باید فهمم برسه برات بخرم

 !چشمهایم پر اشک یم شود یم گویم: دیگه برام زنبق نیار

 جر شدی تو؟ این گل آماده بود محبوب مارتا داد گفت_

 ها قربونتواسه محبوبه ست من نخریدمش! گریه نکتز 

 . برم

ین بشم نیم خوام دلم به گلهایی که_  نمیخوام مثل شت 

 !شما برام میخرید خوش بشه

 فدای دلت بشم چه عیتی داره آدم به این دل خوشیا زنده_

 ... ست

 !واسه سهراب زنبق یم بردم_

 !خب مگه این بده ؟ این گل عشقته_

 !نیم خوام باشه نیم خوام_

ز پروانهمحبوبه جونم این قدر بدا_  خالق نباش ... عه ببی 

ت  !زده روش مثل انگشتر

 !با حرص لبهایم را روی هم یم فشارم و یم گویم: ایک

 با خنده یم گوید: تو دو راه داری! یا قبول کتز سهراب رو

 اونقدری دوست داری که نیم تویز و نباید فراموشش کتز 

یا فراموش کتز و بری دنبال زندگیت! دویم رو که میدونم 

 رضه شو نداری اما اگر داری این گلها رو یم ندازمع

 .سطل اون انگشتر رو هم بهم بده یه جور بهش برسونم
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ز چند ماه شد! من انتظار_  هیچ رسایعز ازم نگرفت ... ببی 

سه  ... نداشتم بیاد اما القل حالمو یم تونست بتر

 ما از هیچر ختی نداریم. گوشیت خاموش بود گویسی منم_

 نه یم دویز که مردای خوب باهاش مشکلکه از راه در ک

 .دارن

 به خودت برچسب نزن ... دیگه هیچ وقت اینطور با یی _

 ...خیایل درباره ی خودت حرف نزن هیچ وقت

 . چته بابا خونت به جوش اومد شوجز کردم_

 شوجز هم نکن خب؟_

 چشم شوجز هم نیم کنم ... اه اه اه چه بچه ای شدی_

 ندارم پاشو جمع کن برو خونه محبوب! من دیگه حوصله تو 

 . مادرت

 ابروهایش را در هم کشیده بود به نظر یم رسید ناراحت

 :است. پشت دستم را روی پلک هایم یم کشم و یم گویم

 . خب حاال ! یه لحظه عصبایز شدم

 نه کال من سنم جوری نیست بتونم حال و هوای تو رو_

 !تحمل کنم ... یم خوام بری

 . من جایی نیم رم_

 غلط کردی ... مگه من گناه کردم ؟ یم خوام ازدواج کنم_

 !اصال

 با گ؟_

 !چه یم دونم یه خری پیدا یم شه دیگه_
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 ! ایک_

 ها؟_

 ببخشید خب یهو عصبایز شدم . یم گم که ... ناراحت_

 نیسی آ ویل یادته فاتح چقدر دوستت داشت ؟

ه یم شود به یک نقطه با همان  لبخند یم زنم اما او خت 

 ه یم روم گلدان بریم دارم گلها را توی آب یم گذارمخند

 و یم گویم: باشه گل بیار زنبق بیار ... اخم نکن ... نگو برو

 من از پیش تو نیم رم تالش بیهوده نکن. در مورد فاتح

 حرف بزنیم؟

 ! نه_

 فقط یم خوام ببینم جر شد که اون روز دیگه زیاد دور و_

 وران تو رو یی خیال نیمبرت نپلکید ؟ اصال یم رفتیم رست

 شد چرا االن اینطور شده؟

 هوفز یم کشد کیم نگاهم یم کند و یم گوید: ناامیدش

 !کردم

 چطور؟ _

 یادته ییک بود بهش یم گفتم ملنگ؟_

 !آره یادمه _

 .با اون رفتم رستوران فاتح ! نامزدم معرفز کردم_

 وای ایک چرا؟ _

 ...چه یم دونم مرض داشتم_

 و؟یم خواستر اون_
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 نه بابا تو گرفتاری اون روزامون گمش کردم خوشبختانه؛_

 !ویل خب حساب هم اومد دست فاتح

 بد کردی بهش آقا فاتح مرد خویی بود دوستت داشت یم_

 .دونم. یه عمر به پات موند

 اوههه اینو باش ... رومئو بود نه؟_

 خب قرار نیست همه رومئو باشن همه مجنون بشن ویل_

... 

  مثل تو مجنون یم خواد مگه نه؟ویل لیالیی  _

 . حرف من نیست_

 همه حرفهای دنیا واسه من حرف توئه حتر وقتر اخبار از_

 . یخبندون های اون رس دنیا یم گه من به تو فکر میکنم

گها را نوازش یم کنم و به  آیه یم کشم با انگشتم گلتی

ی بریم گردم چای را دم یم کنم و در همان  سوی کتر

 : به این که نیم خوای هیچ مردی توحال یم گویم

ام یم ذارم، به فردیتت ! اما دیگه نگو برو  زندگیت باشه احتر

 !خونه مادرت

 دیر یا زود باید بری من شاید برم اونور، نیم دونم یم _

 خوام چه کنم اما ازت یم خوام بری حوصله همخونه ندارم

 ...دیگه

 صدایش یم شکند چشمهایش پر اشک یم شود به سوی

 اتاقش یم رود و در همان حال با صدای بغض آلود یم

 گوید: زنبق و پروانه با هم میشن ترکیب تو ! شاید واسه این
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ز اون طناب ر اینطور  مارتا اینو فرستاد. شاید واسه همی 

 محکم بست. بذار منم تفست  کنم... این طناب نشون یم ده

 !باید خودتو جمع کتز 

 را یم شنوم. کیم به صدای باز و بسته شدن در اتاقش

نگ توی قوری شیشه ای نگاه یم کنم، فنجایز   چای خورسی

 .بریم دارم از چای پر یم کنم و به سوی اتاقش یم روم

 .دارد گریه یم کند و زیر نوک طویط را نوازش یم دهد

وع کنیم کار رو  فنجان را مقابلش یم گذارم و یم گویم: رسی

 ؟ _

؟  اگر بشنوی ترنم اومد چکار میکتز

 !شانه باال یم اندازم و یم گویم: هیچکار از دستم برنمیاد

؟  میشه باهام از این آدما حرف نزیز

 پر از خشیم؟_

 !پر از دردم ایک _

 چانه ام یم لرزد و او یم گوید: من نیم ذارم این دردا تیشه

 ...ی ریشه ت بشه مادرم

 ! دستم ر ا روی دستش یم گذارم و یم گویم: نمیشه

 . هم یم فشارد و مصمم یم گوید: نمیشه لبهایش را روی

 مثل اون پروانه ی روی طناب دورت یم گردم که همیشه

 !گل کتز 

 !چه شاعری شدی ایک_

م تیمارستان_
َ
 ... با تو همه جر شدم آخرش هم یم برند
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 یم خندد من هم به خنده اش لبخند یم زنم. مقواها را

 م اینا رومقابلم یم گذارد و یم گوید: تا من چاییمو میخور 

یم اسمشو اوردی هوایی   درست کن . شام از فاتح یم گت 

 ...شدم

 یم خندد. شانه باال یم اندازد و یم گوید: از اولش آدم

 . شدن واسم سخت بود

ز مشغول  روی مت 
ی

 آه یم کشم و خودم را به مقواهایی رنیک

 یم کنم نوارها را یک اندازه برش یم دهم. و فکرم را یم

 ! هافرستم کنار زنبق 

* 

 آخرین گل را روی کاغذ یم چسبانم. ایک به صندیل تکیه

 یم دهد کش و قویس به تنش یم دهد و یم گوید: داشت

 . کابوس میشد

 لبخندی یم زنم کارت را توی پاکت یم گذارم و یم گویم

 .ویل تمام شد

 .از این که در این مدت پا به پای او کار کرده ام راضز ام

 این است که فکرهایت نظم یمخویی کارت پستال سازی 

ند خاطره هایت را یم توایز از اول دسته بندی کتز یم  گت 

 توایز خوبها را بگذاری برای کارتهای عرویس و خاطره

 جدایی دارند
ز ز غمگی 

 . های بد را برای آنهایی که میر

 امروز مارتا برایم یک سبد گل بزرگ فرستاد هنوز به

 اد سهراب یم افتم کهدیدنش نرفته ام از دیدن سبد به ی
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م ام و صداقت رو یکجا بتی  یم گفت : یم خوام عشق و احتر

 !تو خونه

 گلها بوی خاض دارند بویی آشنا که دوستش دارم. دلم یم

 خواهد در هر رفت و آمد به آنها نگاه کنم . جای خایل زنبق

 ست وقتر خودم
ی

 میان گلها دلتنگم یم کند شاید دیوانیک

 .م زنبق نیاورند اینطور دلتنگ شده امخواسته ام دیگر برای

 :یم گوید

 یه کم حرف بزنیم؟

 از جر ؟ _

 !از هر جر که دوست داری؟ مثال سهراب _

 !دیگه بهش فکر نیم کنم ایک _

 برو  _

 ...کنم یم گویم: خب نباید فکر

 از آدیم که بهش فکر نیم کتز برام بگو ... اون شب _

 جر شد که یهو گفتر بریم سفر؟

 .حس کردم باید ازش دل بکنمیهو  _

 !بهم دروغ نگو محبوب _

 ... دروغ نیم گم باید ازش یم بریدم _

؟ _  اگر به این نتیجه رسیدی چرا اینقدر داغویز

 گریه یم کند یم گویم: چرا گریه یم کتز ؟

 و حواسم نیست که خودم هم دارم اشک یم ریزم. یم

 !گوید: خییل بزرگ شدی تو بغلم جا نیم یسی محبوب
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ز باری که  یه لحظه برگشتم به گذشته به اولی 
 یم دویز

 بغلت کردم قبلش عهد کرده بودم دیگه هیچ بچه ای رو

 .بغل نکنم

 چرا؟ _

 بگذریم از چراش! اینقدری بدون که معصومیت بچه ها _

 یم کنه ... وقتر بغلت کردم دوباره
ی

 آدمو وادار به زندگ

 تر اونا تپیلقلبم تپید. هر چند با همه بچه ها فرق داش

ین اما تو مردیز بودی حتر  ز و شت 
 بودن لپای رسخ داشیر

 گایه خیال یم کردم مردی و فقط واسه دلخویسی مهری

 . بود که قاشق آب قند رو جلو دهنت یم گرفتم

 اشک هایش رسعت گرفتند... رسبلند کردم و گفتم: چته

 ایک؟ چرااینجوری هستر ... مگه این خاطرات رو صدبار تا

 نگفتر و نشنیدم؟حاال 

 با رسانگشت موهایم را عقب یم زند ویم گوید: خییل وقتا

ی وقتر سهراب بیمارستان بود هم  خیال کردم یم مت 

ی! و مثل همه وقتای دیگه ای که جلو  خیال کردم یم مت 

 چشمم جون یم دادی قسم خوردم نذارم ... حتر اگر به

 ... یک: دوستت دارم ا!قیمت جونم باشه ! تو جونیم آخه

ون خییل تنها شدم ... همون لحظه _  وقتر از خونه زدم بت 

 اول تنها شدم همه آدمها پوشایل شدن ... وقتر تو خونه 

ِ خونه به نظرت عادیه
ز  ای، وقتر خانواده تو داری، همه چت 

ون بیش از حدمعمول قشنگن، آدما ای بت  ز  و بعضز چت 
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ز   . اما همی  ز
 که زدیبیشتر از خانواده ات به دل یم شییز

ز که توشون ون یم بیتز نه اینا فقط یه مشت پوسیر  بت 

 هیچ اهمیتر واسه تو نداره انگار از کاه پر شدن و یم بیتز 

 تو هم زیر اون پوست جایی نداری یه قطره از خون تو زیر

 اون پوست در جریان نیست. من اینجوری بودم وقتر زدم

ون و تا وقتر شما رو پیدا کردم با یه مشت آد  م پوشایلبت 

 بودم آدمای همجنس خودم ...وقتر شما رو پیدا کردم انگار

 ... دوباره خانواده دار شدم ... نیم خواستم از دستتون بدم

، فقط یم خواستم باشید. دیگه  فرفر نداشت به چه قیمتر

 تنهایی نیم خواستم . و دیگه همیشه این ترس با من بود

... 

 ترس از جر ؟ _

 رسیدم از تنها شدن از اینکه دوبارهترس رفتنتون ... ت _

 خانواده مو از دست بدم و من بمونم و آدمهای پوشایل که

 ... یه قطره از خون من تو رگشون نیست

 تو رگ ما بود؟ _

 ... نبود اما انگار بود _

 خب؟ _

 یم ترسیدم مستقل بشن بچه ها و برن دنبال _

ی  نزندگیشون، تمام این سالها این ترس رو داشتم شت 

 دوست داشت عرویس کنه ... آه چقدر از این رویای

مزخرفش متنفر بودم... تو عاشق سهراب شدی 
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 چقدرترسیدم

 ، فرجام اومد. همه جر از دستم در رفت ... خییل ترسیده

 ... بودم محبوب خییل ترسیده بودم

 خودم را به او یم چسبانم . ادامه یم دهد: شتی 
 کیم بیشتر

 تا دیو سیاه اومدن و شما رو بردن نبود که خواب نبینم سه

... 

 میخندد و در همان حال اشک یم ریزد: اگه توعاشق

 نمیشدی هنوزم داشتم تورستون یم کردم که ما همیشه

 ... همینیم

 :دوباره یم خندد. خنده هایش خسته و ناآرام است یم گوید

 اما تو عاشق شدی،دیگه بعدش دیدم بایدتن بدم به عاشق

 خودمم یم خوام که تو خوشبخت بایسی اماشدن تو، دیدم 

 ... شایدم من یه روزی یی 
ز  لعنتیا خوشبختر رو ازت گرفیر

 ... اینکه بخوام گرفته بودم ... نیم دونم

 ... ایک چرا اینطور گریه یم کتز ؟ بسه دیگه _

 من خوشبختر رو یه روز که داشتم نوازشت یم کردم و _

 کنم به یه بچه یخیال یم کردم باید هرطور شده تبدیلت  

 ... تپیل که رو لپاش گل انداخته ازت گرفتم

 این گناه تو نیست ایک ... گناه هیچیک نیست این _

 رسنوشت ما بود مگه نه؟

یز  _ ز  من یم بینم که شبا با حلقه ی تو انگشتت حرف مت 

 محبوب... من یم بینم که داری از این عشق یم سوزی
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 لبخند بزیز ... منیم بینم که داری جون یم کتز تا یه 

 دارم توچشمات یه مهری دیگه یم بینم دیگه نیم تونم

 رو من برات ساختم ... بهت گفتم
ی

 تحمل کنم ... این زندگ

 برو رساغ سهراب بهش بگو ایک از ما نیست اما تو احمقر 

 ...پرسه یم خواست برگرده چرا نذاشتر  ...

 !ایک؟ _

 .. نه فقطگوشیتو روشن کردم، صدبار زنگ زده بود .  _

 خودش، هر کدومشون صدبار ... پیامک دادن، آخرین پیام

 داد: محبوبه کجایی سهراب داره آب یم شه
ز  ...رو نازنی 

؟  دلم یم لرزد یم نالم: این یعتز جر

 ... اومده دنبالت پیش مارتا پیش خاچیک ما نبودیم _

 و معنایی که
ز  ذهنم مانده روی همان یک جمله ی نازنی 

 .  کنمبرایش پیدا نیم

ز یم شوم دست یم  گریه های ایک طبییع نیست نیم خت 

 کشم روی چشمهایش و یم گویم: گریه نکن دیگه ... بسه

 !یم ترسم از گریه هات ایک ...

 بلند یم شوم برایش آب یم آورم کیم یم خورد و یم

 گوید: اولش خواستم فقط بگم که دوستت دارم اما یهو

 .چقدر چرت و پرت گفتم

 ا بریم دارد رسم را روی شانه اش یم گذارمگویسی اش ر 

م  .دستش را دورتر یم برد و یم گوید: بخند عکس بگت 

د و من هنوز منتظرم  یم خندم به جای عکس فیلم یم گت 
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ز بیاورد طوالیز که یم شود یم گویم: عه  گویسی را پایی 

 ...نکن دیگه ایک عکستو بگت  

ز  _  رو نگاه اوف اوف چه جیگرایی هستیم... محبوب دوربی 

... 

ز یم چرخانم. یم گوید: اگر یه ختی   نگاهم را توی دوربی 

م میاد؟  خوب بهت بدم جر گت 

 !هیچر  _

وپاتاال فردا جمع ز یم خنددو یم گوید: تیم پت   توی دوربی 

 .یم شن کافه تو رو هم دعوت کردن

 به لحنش یم خندم و یم گویم: دلم براشون تنگ شد

ز اتفاقا... یا عکستو بگت  یا او   . ن گویسی رو بیار پایی 

 ! بهم بگو ایک دوستت دارم

ز نگاه یم کنم و یم گویم : ایک دوستت  با غیظ توی دوربی 

 .دارم

ز یم د و گویسی را پایی   فیلم را قطع یم کند.عکیس یم گت 

 آورد و با لحتز متاسف گفت: معذرت یم خوام بخاطر بدی

 ههام بخاطر فکری که مونده بود تو کار خالف و تالیسی ک

م اون سمت  ... کردم تا فکرتو هم بتی

 سوالهایی درباره ی سهراب تا پشت لبهایم یم آید و یم

 رود وسوسه یم شوم گویسی ام را بردارم اما حال ایک حال

 .خویی نیست توی آغوشش به خواب یم روم

* 
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 کش و قویس به بدنم یم دهم بلند یم شوم طویط روی

ز نوکش را به چوب یم زند کارتها نی  ست. به سوی اتاقممت 

 یم روم تا گویسی ام را بردارم گفته بود: سهراب صد بار

 ! زنگ زده

 داخل اتاق یم روم گویسی را بریم دارم پیامک ایک را باز

 !یم کنم: محبوبم من رفتم خدانگهدار

ی ساده نیست د این پیام یک پیام ختی  .نفسم یم گت 

 .امروزبالفاصله پیام بعدی اش یم رسد: راستر خونه بمون 

م و در همان حال به اتاقش بریم  شماره اش را یم گت 

ز رسجایش  گردم. کمد لباسهایش را باز یم کنم همه چت 

 مانده از ذهنم یم گذرد این ییک از شوجز های لوس ایک

 است اما حرفهای دیشبش نیم گذارد این فکر ماندگار باشد

. 

 باالخره صدایش توی گوشم یم نشیند هنوز بغض دیشب را

 !همراه دارد : جونم محبوب

 .کجایی ایک ؟ برگرد خونه من تنها یم ترسم _

 بزرگ شدی دیگه از جر یم تریس؟ _

ز االن برگرد ایک  ... صدایم جیغ یم شود : همی 

 ...محبوبم _

 صدایش یم شکند... صدای زنگ خانه توی گوشم یم

 ... پیچد و همزمان صدای ایک : درو باز کن

 :ا خنده ای کنج لب یم گویمبه سوی در یم روم و ب
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 مسخره بازیتو تمامش کن ... یم ذارم پشت در بمویز تا

 !بپویس

 !باز کن دیوونه _

ه یم گذارم و یم گویم: نصف جون  دستم را روی دستگت 

 !شدم خیال کردم تنهام گذاشتر 

 ... تو دیگه هیچ وقت تنها نیم مویز عزیزم ... هیچ وقت _

 ... نیم ذارم

 کنم مات یم مانم بادر را باز یم  

 
ی

 نفیس بریده به چشمهایی که یم درخشد و لبخند پررنیک

 :که روی لبش مانده نگاه یم کنم توی گویسی یم گویم

 ... ایک

 کن محبوب... جای هر سه مون ... من، تو ، _
ی

 زندگ

ین  ...شت 

ین مبتال شود یم لرزم و  از این ترس که به رسنوشت شت 

 ... یم نالم : نه ایک

 ...د: من زنده یم مونم مادرمیم گوی

ین یم شود. صدای بوق ها  لحنش عجیب شبیه لحن شت 

 توی گوشم یم پیچید و آن نگاه آشنا هنوز توی چشمهایم

 ... یم خندد

 نیم توانم چشم بردارم نه از او و نه از تصویر ایک روی

ز آنها یم چرخد ، نگاهم بی   .گویسی

م. در   را تا نیمه یمباالخره یم توانم دل از نگاهش بگت 
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 .بندم دستش را روی در یم کوبد و یم گوید: صتی کن

ه یم ماند به برق حلقه توی انگشتش که هیچ  نگاهم خت 

 وقت نشد لنگه اش را توی انگشت بیاندازم. صدایم مرتعش

 و خسته است: برو من باید ایک رو پیدا کنم ... تو وادارش

ین... اگر ... اگر   بالیی رسش بیادکردی بره... اگر مثل شت 

؟  یم تویز خودت رو ببخیسی

؟ _  از جر حرف یم زیز

ز   آنقدر فکرم از ایک پر شده که نیم توانم به هیچ چت 

 دیگری فکر کنم. دو قدم به عقب بریم دارم و کم کم

ز از سهراب آسانتر یم شود به سوی اتاقم یم  چشم گرفیر

ون یم آیم  دوم. مانتو شالم را بریم دارم از اتاق که بت 

 . لبهایم را روی هم یم فشارم یشومبا او رو در رو م

 .و یم گویم: باید پیداش کنم

 .باید حرف بزنیم _

؟ _  چه حرفز با تو بزنم؟ چند ماهه رفتر

 همون روز اول پشیمون شدم. اومدم نبودی، زنگ زدم، _

 .پیام دادم ... خاموش بودی

 خاموشم کردی! ویل نه تلفن ایک خاموش بود نه مامان _

 ...نه فرجام

 !نیم خواستم جز خودت با کیس حرف بزنم _

 چرا؟ هنوز به چشمت گناه کارن؟ _

 .من مجبور نیستم جز تو به کیس فکر کنم _
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 منم مجبور نیستم به کیس که خانواده مو قبول نداره _

 .فکرکنم

د و آهسته یم گوید: ایک  رسش را میان دستهایش یم گت 

 خانواده ی توئه؟

 !ایک هویتمه _

ه یم شوم و تازه یم بینم چقدر  لجوجانه به چشمهایش خت 

 یی رمق است. لبهایم یم لرزد و دلم یم رود برای طرز

 نگاهش؛ نفس عمیقر یم کشد و یم گوید: باشه ... باشه

 و آینده مون نداره
ی

 !هست. اما این ربظ به زندگ

ز حرفا؟ _ ز فراریش دادی؟ با همی   برای همی 

 همه چیو با هم قایط نکن، منمحبوبه به خاطر خدا  _

 هیچ ارتبایط باهاش نداشتم که بخوام فراریش بدم تمام

 این مدت اومدم و رفتم نبودی و هیچکس هم ازت ختی 

ز چند هفته پیش که مارتا گفت  نداشت یم فهیم؟ تا همی 

 برگشتر بازم خوستم بیام ویل مارتا فرصت خواست نیم

 !دونم چرا تا امروز که گفت منتظرم هستر 

 منتظرت نبودم هیچ روزی منتظرت نبودم ... از روزی که _

 همه ی کارامو گذاشتر به پای گناهم دیگه منتظرت نبودم

 .!..از روزی که چشمت رو روی همه جر بستر  ...

 اشکهایم یی معطیل روی گونه ام جاری یم شوند: حتر به

 اندازه ی ییک از مراجعینت وقت نذاشتر که حرفامو بشنوی
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 اشتر از خودمون دفاع کنیم. آره قابل دفاع نیست امانذ ...

ین رو یم فهمیدی و  شاید قابل درک یم بود اگر درد شت 

 خودکشیش رو ربط نیم دادی به عذاب وجدانش، اگر ایک

 رو درک یم کردی که چطور با چنگ و دندون سیع داشت

 زنده نگهمون داره ... ما رو با گ مقایسه کردی که به

ین چشمت اونقدر   بد اومدیم؟ با اطرافیانت؟ بزرگتر

ز   مشکلشون جر بود؟ بهم بگو ... رسماه نیم تونسیر

ز دکور خونه ز یا رسسال نیم تونسیر  لباسشون رو نو کیز

؟ درد ما جر بود؟ نون نداشتیم بخوریم ز  .شون رو از نو بچییز

 منم اینا رویادم نبود و یه روزی از رس حماقت نشستم تو

 ی که برای زنده بودنم تنها داراییشبوستان و از خانواده ا

 رو فروخت با آدیم که عجیب شبیه تو بود حرف زدم و

 خیال کردم کمکم یم کنه ... آره کمک کرد کیارش کمک

سم، کمک کرد دنبال یه راه  کرد شهامت داشته باشم بتر

 دیگه بگردم و یه روزم کمک کرد تو رو بشناسم بفهمم

 به اندازه ی ییک اززندگیمو واسه گ گذاشتم کیس که 

 ویزیت هاش برام ارزش قائل نیست ... ایک گفت سهراب

 یم فهمه ... اون روانشناسه ... من ترسیدم من مدام از تو

 ترسیدم چون تو گفته بودی که حرفه ات ربظ به عقایدت

 ! نداره و حاال یم بینم راست یم گفتر 

ز جدا کردم درست _  محبوبه من حسابت تو رو از همه چت 

 همون روز که حرفاتو زدی وقتر کیارش اومد تو آرامش
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 .تونستم حرفاشو بشنوم

 از شنیدن نام کیارش دیوانه یم شوم فریاد یم زنم: آره بازم

 اون گفت که باور کردی ویل دیگه برام مهم نیست تا دیروز

 اگر اومده بودی برام مهم بود اما االن فقط ایک برام مهمه

 ... فقط رفتنش ، فقط برگشتنش

 کالفه ایه یم کشد درمانده است نفس های عمیقش را

ش تمام یم شود یم رود  یم شناسم یم دانم کم کم صتی

ز لحظه است که  دوباره یم رود و انگار برای تماشای همی 

 ایستاده ام و اشک یم ریزم بریم گردد نگاهم یم کند

 لبهایش را روی هم یم فشارد حاالت چهره اش نمود

 درویز است
ی

 . جنیک

چند قدم به طرفم بریم دارد نگاهم توی نگاه پر التماسش 

هایش به رسجز همان روزهای بیماری اش  گره یم خورد پلک

است و اشکها را به زحمت پشت پلکهایش  توی کلینیک

 .حبس یم کند

 یم ترسم از همه ی این اتفاقهایی که شبیه

 رویاست یم ترسم. لبهای لرزانش از هم باز

 کردم عزیز من! من هیچ وقت به اندازه ی  یم شود: اشتباه

 
ی

 تو خوب و بخشنده نبودم ویل این چند ماه دور از تو زندگ

 نیم کنم
ی

 .نکردم. اگر منو از خودت برویز بعد از اینم زندگ

 تو بود که ما رو کنار هم نگه
ی

 یم دونم همیشه بخشندگ

 داشت. یم دونم همیشه تو بودی که تالش کردی واسه
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ان یم کنم باشه؟این که بفهمم  ت من کم گذاشتم ویل جتی

ان یم کنم  ... اشتباهمو جتی

؟ _  چه جوری؟ چیو بهم برمیگردویز

 !هر جر تو بخوای رو _

 من بدون ایک ناقصم ... یم تویز قبول کتز که ایک _

 هویت منه؟

لبهایش را روی هم فشار یم دهد هوفز یم کشد با نگایه 

 مصمم توی چشمهایش

 یه کلمه ست ... اگر نه ولم کن بذار برمیم گویم: جوابش 

 من به
ی

 پیداش کنم تا دیر نشد ... اگر ایک واسه زندگ

ین دچار بشه نه تو رو یم بخشم نه خودمو  ... رسنوشت شت 

منتظر یم مانم و توی قلبم غوغاست نفس هایم به شماره 

 یم افتد او هنوز به اطراف

 آدم کناررسیم چرخاند و باالخره یم گوید: من با اون 

 !نمیام. ویل یم دونم که این چند ماه رو پاک کار میکرد

؟ _ ز بیسی  موندی کنار تا مطمی 

ی عوض نمیشه _ ز  نه برام مهم نیست، در مورد اون چت 

 ... برام فقط تو مهیم

 .اشکهایی که به زحمت خشکانده ام دوباره روان یم شوند

 میگویم: بخاطر تو رفت ... ایک بخاطر تو رفت. ولم کن

ز طرز فکر دیوونه کننده ت ... اون یم...  بخاطر همی 

دونست تا باشه برنیم گردی! ولم کن بذار برم دیگه 
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 .نمیخوامت

 صدای شکسته اش را یم شنوم : بدون تو نیم

م  ! تونم...زندگیم یی تو جهنمه برنگردی یم مت 

 به هق هق یم افتم و در میان همان زاری

 هیچ تصمییم براییی پایان یم گویم: من بدون ایک 

 زندگیم ندارم. باید اول ایک رو پیدا کنم. بعد اگر تونستر 

، دلش رو نشکتز هستم مثل همیشه که بودم  . قبولش کتز

 به سوی در یم روم در

 حایل که با همه وجودم منتظرم صدایم کند. انتظارم بیهوده

 است با همه ی عجله ام قدمهایم روی پله ها کشیده یم

 توی خانه کنار سهراب جا گذاشته ام. از اینشوند قلبم را 

ز ییک باید دیگری را از دست بدهم  که همیشه برای داشیر

 خسته ام . یم روم ایک را پیدا یم کنم و یک جای دنیا

 زندگیمان را ادامه یم دهیم جایی جز این محله، خدایا ایک

 را برایم نگه دار تا وقتر که پیدایش یم کنم من دیگر نیم

 ... یک از آن سه زن را از دست بدهمتوانم ی

 باالخره به دری یم رسم که اگر باز و بسته شود دیگر هیچ

 وقت سهراب را نخواهم دید. از ذهنم یم گذرد برای

ز نیستم اگر ز طویط داخل خانه برگردم اما مطمی   برداشیر

 . برگردم بتوانم یکبار دیگر دل از سهراب بردارم

ز در را باز یم کنم قدم توی کو   چه یم گذارم کیم به ماشی 

 سهراب نگاه یم کنم که درست جلوی در پارک شده کیم
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ز آمده ام نگاه یم کنم در را  به پله هایی که از انها پایی 

 همانطور باز رها یم کنم هنوز چند قدم نرفته ام که صدایم

 ...یم زند : محبوبه ... محبوب

ز اشاره یم کند و یم گوید: با   همبریم گردم به ماشی 

 .پیداش یم کنیم

 نیم دانم این سستر اثر مهربایز ناگهایز سهراب است یا از

 :ترس پیدا نشدن ایک ... نفس عمیقر یم کشم و یم گویم

 .تا قبل پیداشدن ایک نیم خوام با هم باشیم

ز یم کوبد و یم گوید  :هوف یم کشد دستش را روی ماشی 

ز فکر کن آژانس گرفتر   ... بیا بشی 

 نشیند با همان سستر به سویش یم رومپشت فرمان یم 

 کنارش یم نشینم عطر آشنایش را نفس یم کشم و غریبه

 آدرس هایی که فکر میکنم شاید ایک را آنجا پیدا
ز  وار اولی 

 کنیم به او یم دهم ایمان دارم تا ایک پیدا نشود با سهراب

 به آرامش نخواهم رسید اما این که در این راه همرایه ام

 . را گرم کرده استیم کند دلم 

م خاموش است از تصوری  یکبار دیگر شماره ایک را یم گت 

ه به تصویرش روی گویسی یم نالم  : تلخ یم لرزم و خت 

 .... ایک .... ایک

 !سهراب یم گوید: آروم باش

 کنار سهرابم همدوش مردی که ذره ذره ی جانم او را یم

 ازخواهد اما این شادی بدون ایک ناقص است ییک دیگر 
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 چراغ های ته قلبم سو سو یم زند یم ترسم از خامویسی 

 اش ... دستم را روی قلبم یم فشارم تا تپش هایش را

ل کنم  .کنتر

ز را حرکت میدهد به خم کوچه یم رسیم بوی گلخانه  ماشی 

در آمیخته با عطرقهوه ی خاچیک از خنکای تنش عبور یم 

ای یم نشیند رسخم یم کنم برای لحظه  کند و در مشامم

 چشمان پر اشک

 مارتا و خاچیک را یم بینم و لبخندی که کنج لبشان جا

 . خوش کرده

 سهراب به سوی من یم چرخد توی چشمهای اشیک ام

 یم زند 
ی

 لبخند کمرنیک

 !زمزمه یم کند:پیداش یم کنیم. قسم یم خورم

 به گرمای لحنش اعتماد یم کنم. رو به رو را نگاه یم کنم

  را پیدا یم کنیم. امید دارم ایک رابرای با هم ماندمان ایک

م  .دوباره در آغوش بگت 

 پایان
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 ن!سپاس و درود به شما عزیزا

برای دانلود بھترین رمان ھای ایرانی و خارجی در گوگل با 

 :سرچ کردن

 عاشقانه دانلود رمان

 یا

 عاشقانهرمان  

 وبا کلیک روی آدرس رمان
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