
  شبیه تو

  
 

 

  1 

 

 بنام خدایی که در همین حوالیست

 

 

 شبیه تو

 07/07/1398تاریخ شروع:

 01:13ساعت: 

 نویسنده: شادی جمالیان )آنالـــیا(

 

 

 

 



  شبیه تو

  
 

 

  2 

 

 

 این رمان را میخواهم تقدیم کنم به:

 همسرم؛ کسی که همیشه باورم دارد.

 مادرم؛ کسانی که یادم دادند بنویسم، افکارم را با کاغذ و قلم در میان بگذارم.پدر و 

 دل آرا دشت بهشت و بهار، دوستانی که به من جرئت دادند بعد از مدتها قصه ای بسازم.

 آریانا، همراه همیشگی متن هایم...
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 چقدر تنهام نیستی تو که چون چقدر تنهام رویا تو میرم تو فکر با تنهام گوشه یه شب نیمه هر

 چقدر تنهام نیستی تو اونکه ولی هست اون نه صادق اما باهاش خوبم نه عاشق اما ام رابطه تو

 داشت حقیقت تو کنار من رویای

 ...نیستی داشت جرات کاری هر واسه تو پیش داشت امنیت حس تو با من قلب

 نیست ساده تقدیره کن باور ولی ام رابطه تو

 نیستی میگیره دنیامو داره تو درد گیره پیشت قلبم وقتی

 نمیشه تو شبیه میخنده هرجوری نمیشه تو شبیه میبنده موهاشو

 نمیشه تو شبیه جذابه اینکه با نمیشه تو شبیه بیتابه آرومه

 تنگه واست اما دلم نیستی میرم جا هر رنگه کم قلبم توی و هست میرم جا هر

 نمیشه تو اون ولی تو وقتای اون مثه شیشه پشته میشینه میباره که بارون

 «شبیه تو -ایوان بند»

 ترانه سرا: حدیث دهقان
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 !با صدای بلندی میگویم: اونطوری نزن دختر، مگه کفگیر گرفتی دستت، هالتره

دمبل های کنار آینه را  با شنیدن صدای من تقریبا همه دخترهای سالن به خنده می افتند،

سپس سراغ وزنه های کنارشان میروم و آنها را هم روی هم میچینم و دسته  .مرتب میکنم

مرسده با  تی و طناب را بر میدارم و داخل سبد می اندازم. همین که چشم از آنها میگیرم

و در حالیکه با درجا زدن سعی میکند بدنش همچنان گرم  سبز میشودبرنامه تمرینش مقابلم 

 .میگیرد: اینو نمیفهمم را مقابلم تمرینش بماند برگه

 میکنم و آن را میگیرم: کدوم؟ اشنگاهی به برنامه 

با دست به خط دوم اشاره میکند، چشم میچرخانم و به ردیف استپ هایی که کنار ورودی 

 .چیده شده اشاره میکنم: برو یه استپ بیار

  .مثل میگ میگ سریع به سمت استپ ها میرود

و را از دستش میگیرم و روی زمین میگذارم  آن ،ی ایستدمرسده با استپ کنارم مکمی بعد 

میگویم: ببین اینطوری میری رو استپ، شونه هات نباید خم بشن بعد با برداشتن دو دمبل 

 .که  یه گام به عقب برمیداری
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مرسده با دقت به حرکتی که اجرا میکنم خیره میشود و با چند سوال دمبل ها را از دستم 

 دور میشوم میگوید: سامی جون با چه وزنه ای بزنم؟ میگیرد وقتی از او

: هرکدوم خودت راحت تری ولی باید کم کم عضله رو تقویت می گویمسری تکان میدهم و 

 .کنی بتونی سنگین تر بزنی

فتد که به شاگرد خصوصی اش مشغول یاد دادن حرکت جلو بازو است ا نگاهم به بنفشه می

نمیشوند. با خنده از کنارشان رد میشوم و به بنفشه و آرنج های دخترک که اصال ثابت 

 میگویم: قهوه میخوری؟

بنفشه با پلک زدن جوابم را میدهد و به طرف آشپزخانه میروم، مبینا مشغول جذب ورزشکار 

اسمم همین که به آنها میرسم با صدای بلندی  .جدید است و از مزایای سالن برایش میگوید

تری که به سالن و لوازم خیره شده و خریدارانه نگاه میکند میگوید: و بعد رو به دخ را میخواند

 .بفرمایید ایشون سامی جون هستن مربی حرفه ای ما
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از آب و تابی که به اسمم داده است میخندم، کنارشان می ایستم با دختر جدید دست میدهم 

ه های سالن بچلی یزم خوش اومدی، اسمم سامره است وو خودم را معرفی میکنم: سالم عز

 .منو سامی صدا میکنن

 .دخترک با لوندی خاصی میگوید: چه جالب واال اگه نمیدیدم شما رو فکر میکردم پسرین

نگاهی به  .جواب این حرفش فقط لبخندی است که روی لب های من و مبینا ظاهر میشود

دیگه قامت چاق دختر میکنم و او که متوجه نگاهم شده است میگوید: ببین من شیش ماه 

 .عروسیمه میخوام کلی الغر بشم

میخواهم حرفی بزنم که مبینا بی مقدمه میگوید: عزیزم نشد نداره فقط باید دوره خصوصی 

برداری، تو دوره های خصوصیمون هم رژیم غذایی میدیم هم برنامه ویژه و تخصصی و زیر 

 .نظر مربی هستی و کامل مربی باال سرته

دلم نمیخواهد نه موافقتی بکنم و نه مخالفتی.  ،سکوت میکنمدر جواب توضیحات مبینا فقط 

ترجیح میدهم بگذارم حسابی برای این دخترک دان بپاشد و پز مرا بدهد، حتی جمله بعدی 

او هم تیر خالصش را میزند و با اشاره به  .اش را که به قول خودش تیر خالص است میدانم
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ید: بین خودمون بمونه ها، اون خانم باالی بنفشه که در کشمش با نادیا شاگردش است میگو

صد کیلو بود با برنامه های سامی جون االن هم الغر شده هم زیر نظر سامی جون دوره 

 .مربیگری رو گذرونده

دخترک که حسابی تحت تاثیر تعاریف مبینا قرار گرفته رو به من میگوید: باید با خودتون 

 ؟هماهنگ بشم

: اول باید ورودی رو پرداخت کنید بعد بیاین من سایزتون کنم، ابروهایم را باال می اندازم

چند تا سوال میپرسم بعد براتون رژیم غذایی و برنامه ورزشی تنظیم میکنم که کامال باید 

 .دقیق انجام بشه

دخترک باز نگاهی به بنفشه میکند به شکم صاف و تختش به پاهای کشیده اش و میدانم 

در لباس عروسش تصور میکند. بدون اینکه چشم از بنفشه بردارد خودش را با استایل بنفشه 

کارت را از جیب شلوارش بیرون میکشد و به مبینا میگوید: برای دوماه رو یه جا بکش رمزش 

 .بیست و دو هفتاد و دوئه
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. شانه ای باال می میقاپدلبخندی روی لبهای مبینا جاخوش میکند و کارت را از دست دخترک 

 ای قهوه ای که حسابی دلم برایش لک زده است به آشپزخانه میروم.اندازم و بر

وقتی بیرون می آیم دخترک منتظرم ایستاده است. فنجان قهوه مبینا را روی میزش میگذارم 

و سینی را به طرف میزم که گوشه سالن بدنسازی است میبرم. نگاهی به ساعت میکنم، بیست 

نده است و من هنوز فرصت دارم از آرامش درون دقیقه ای تا شروع کالس زومبا باقی ما

 سالن لذت ببرم.

چشمان بنفشه با دیدن قهوه های روی میز برقی میزند و دخترک کنار میزم می ایستد. از  

کشوی دوم سمت راست که مخصوص خودم است دفترم را بیرون میکشم و صفحه جدیدی 

ی نشینم و کمی صندلی را به جلو برای ورزشکار جدیدم باز میکنم. پشت میز روی صندلی م

میکشم، خودکار را از الی دفتر در میاورم و به دنبال صفحه خالی میگردم. با دیدن یک صفحه 

 خالی دستم را وسط دفتر میکشم و رو به دختر میگویم: اسمت چیه؟

 .لبخندی روی لبش جا خوش میکند: مهرانه شریفی

 ادامه میدهم: سن؟باالی صفحه اسم و فامیلی اش را مینویسم و 
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 .بیست و هفت سال-

 .از جا بلند میشوم: لباسها و کفشتو در بیار بیا رو ترازو

انگار با شنیدن اسم ترازو دگرگون میشود، رنگش رو به سرخی میرود، بینی کوفته سفید 

رنگش وسط صورتش که به سرخی رفته است حسابی دیدنی میشود. مانتو  و شالش را در 

حوصلگی روی میزم میگذارد. سینی قهوه ها کمی کنار میکشم و به کفش  می آورد و با بی

هایش اشاره میکنم. به سختی خم میشود و کفش های پاشنه بلندش را از پا در می آورد، 

 تعجب میکنم با این هیکل چطوری اعتماد به نفس دارد که این کفش ها را بپوشد.

 .و پنج کیلو گرم چشمانم درشت میشوندبا کرختی روی ترازو میرود، با دیدن عدد نود  

نگاهی خصمانه ای به مبینا میکنم که مشغول صحبت با تلفن است و در دل میگویم: احمق 

 چطوری من شیش ماهه این کپه گوشت رو آب بکنم آخه؟

متر را از کشو برمیدارم و مشغول سایز گرفتن میشوم و در حین نوشتن اعداد میپرسم: به 

 داری؟ چه غذاهایی عالقه
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انگار با او راجع به مد پاریس حرف میزنم، غرق در لذت میشود و کمی در فکر فرو میرود. 

ترشح بزاق دهانش را هم از  محتما انبوهی غذا مقابل چشمانش سبز شده اند، حتی میتوان

فکر کردن به غذا حس کنم. به چشمانش که غرق در لذت هستند نگاه میکنم، نه او قصد 

ی شیرین خوردن دست بردارد. آب دهانش را قورت میدهد و میگوید: پیتزا، ندارد از رویا

 کباب ترکی، الزانیا با پنیر دوبل، چیزبرگر مخصوص...

 .حرفش را قطع میکنم: بسه بسه... فهمیدم. تا شش ماه با این عالقمندی هات خداحافظی کن

دکانه باشد می نالد: لب و لوچه اش آویزان میشود و با لحن مسخره ای که سعی میکند کو

 ....ساااامی جووون تلوخداااا

دوست دارم سرش جیغ بکشم ولی کنترل خودم را حفظ میکنم: بذار عروس بشی بعد کل 

 .روز بشین پیتزا و چیزبرگر دوبل بزن

لبخند گل و گشادی روی صورتش نقش میبندد، انگار به بچه سه ساله وعده شهربازی داده 

 باشی!
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اندازه هایی که نوشته ام نگاه میکنم، خودکارم را الی دفتر میگذارم و می یک دور دیگر به 

 .صبح بیا برای جلسه اول. شمارتو بده 10بندم و رو به مهرانه میگویم: پس فردا ساعت 

شماره اش را میگوید و وارد گوشی میکنم و ادامه میدهم: صبحانه دو کف دست نان جو با 

لیوان چایی و دوتا خرما. بیشتر نه! یک جفت کفش  یک تخم مرغ آب پز میخوری با یک

 .ورزشی مناسب با لباس و یه حوله هم بیار با خودت یه بطری آب و ویتامین سی هم بیار

مهرانه که حسابی کالفه شده با همان لحن مسخره میگوید: سااامی فقط یه تخم مرغ بخولم 

 ؟ اونم آب پز؟

میدهد انگار بدش آمده است. لبخندی میزنم:  بعد با حالت چندش کننده ای سرش را تکان

ببین شش ماه اذیت میشی عوضش تو لباس عروس قشنگ به نظر میای بعدش بشین کل 

 .روز بخور

. به محض رفتن او بنفشه که اما من از حرفم کوتاه نمی آیم و میرودمهرانه کمی چانه میزند 

 : باز من صد کیلو بودم؟جلسه اش با شاگردش تمام شده خرامان به سمت میز می آید
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با جمله اش میخندم: آره. بخواد تورو تبلیغ کنه من میشم صد کیلو  بخواد منو بولد کنه از تو 

 .مایه میذاره

لبخندی میزند و فنجان قهوه یخ زده اش را برمیدارد، من هم بی خیال خوردن قهوه داغ 

صدای ضبط سالن را تا آخر زیاد میشوم و فنجانم را برمیدارم. تا میخواهم حرفی بزنم فتانه 

 میکند و با گذاشتن موزیکی که مخصوص رقص زومباست حضورش را اعالم میکند.

من و بنفشه سری تکان میدهیم و او به سراغ یکی از بچه ها میرود که راجع به برنامه اش 

به سوال دارد. در شلوغی های فتانه با حوصله قهوه ام را میخورم و بعد هر دو فنجان را 

 آشپزخانه میبرم و میشورم.  ساعت نزدیک دو شده و وقت رفتن است.

میز را مرتب میکنم و وسایلم را برمیدارم و کشویم را قفل میکنم. با صدای بلند بنفشه را 

صدا میزنم برایم دستی تکان میدهد و کمی بعد خودش را به من میرساند: من دارم میرم 

 کاری نداری؟

 نه باال می اندازد : برو قربونت فردا نیستی دیگه؟ ابروهایش را به نشانه

 .لبخندی میزنم:نه ولی پس فردا کل روز اینجام
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 .نگاه خصمانه ای به فتانه می اندازد: بخاطر این عنترخانوم باید جیغ بزنیم

میخندم : خودتو حرص نده، باز ما باهاش راه اومدیم طبقه پایین که نمیتونه بره با این سر و 

 .صدا

فه موهایش باز میکند و دوباره با کش محکم میبندد: من و تو خریم، چرا زومبا رو کال

خودمون بر نداشتیم؟ بعدشم ملیکا باید برنامه رو یه طوری میچید تداخل نداشته باشن من 

 .دارم سرسام میگیرم

شانه ای باال می اندازم و با بنفشه دست میدهم و او هم طبق عادت با کف دست به پشت 

فم میزند. از بنفشه جدا میشوم و از آینه برای فتانه که حسابی خیس عرق شده هم دستی کت

 تکان میدهم و به طرف سالن رختکن میروم. 

. حوصله لباس عوض کردن ندارم، می چینمبا الکر در کمدم را باز میکنم و وسایلم را مرتب 

م را هم برمیدارم. کتانی ها شلوار جین را روی همان شلوارک باشگاه میپوشم و مانتو و شال

را هم داخل کیسه توی ساکم میگذارم تا بشورمشان و از رختکن خارج میشوم. با اشاره مبینا 
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انگشت سبابه ام را روی دستگاه ورود و خروج قرار میدهم و بعد از ثبت ساعت از سالن 

 خارج میشوم.

پاییز بدهد. میخواهم از باشگاه هوا هنوز خنک نشده، انگار نه انگار مهرماه است و باید بوی 

تا خیابان اصلی و ایستگاه اتوبوس را پیاده روی کنم. از جیب کنار ساکم هندزفری را بیرون 

میکشم و به گوشی وصل میکنم. از لیست آهنگ ها یکی را انتخاب میکنم و به مسیرم ادامه 

 میدهم.

می بعد وقتی اتوبوس می وقتی به ایستگاه اتوبوس میرسم کارت میکشم و وارد میشوم، ک

آید به سمت خانه حرکت میکنم. تمام طول مسیر سرم را با آهنگ ها و کانال های شبکه 

های مجازی گرم میکنم. به مهرانه پیام میدهم و همراه با اینکه از او میخواهم شماره ام را 

 ذخیره کند باز تذکر میدهم که پس فردا صبحانه سبکی بخورد.

م ساعت نزدیک چهار است. کلید می اندازم و وارد میشوم و هنوز داخل وقتی به خانه میرس

نشده صدای غر زدن های سیما را میشنوم. کفش هایم را در می آورم و کیسه کتانی ها را 

 جاکفشی میگذارم.  داخلهم از ساکم بیرون میکشم و کنار کفش ها 



  شبیه تو

  
 

 

  15 

 

 را میشنوم: سامره تویی؟ با سر و صدا کردن مامان را متوجه حضورم میکنم، صدای مامان

 تنها کسی که عالقه ای به مخفف کردن اسمم ندارد مامان است و بس!

کالفه وارد آشپزخانه میشوم، ساکم را جلوی در کنار کابینت رها میکنم و کنار سیما پشت 

میز نهار خوری مینشینم. مامان مشغول سرخ کردن سیب زمینی است و سیما هم یک چیپس 

مقابلش باز کرده و حسابی مشغول خوردن است. روی چیپس ها را هم غرق در خانواده را 

جواب سالم و احوالپرسی اش را  ،سس کرده و دور لب و انگشت هایش هم سسی شده

 با همان دهان پر حرف میزند و به شدت از این موضوع متنفر میشوم. .میدهم

باره مشغول سس ریختن روی سراغ یخچال میروم، مامان نگاهی به سیما میکند که دو به

 چیپس هاست و میپرسد: چایی میخوری مادر؟

 .بطری آبی از یخچال بیرون میکشم و رو به مامان نشان میدهم: نه تشنمه

 بعد با خنده میپرسم: احوال فرخنده خانوم؟

مامان لبخندی میزند و سری تکان میدهد. مشغول جمع کردن سیب زمینی های سرخ شده 

 شروع به غر زدن از مسعود شوهرش میکند.ه باالخره دهانش را خالی کرده میشود و سیما ک
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 به کابینت تکیه میدهم، مامان هم مثل من در جواب غر زدن های سیما فقط سر تکان میدهد.

سیما هیچ حقی ندارد، این را هم من هم مامان و حتی سینا به خوبی میدانیم ولی خودش اصال 

 یه کردن ندارد!باور ندارد که حقی برای گال

 سیما رو به من میگوید: حواست هست چی میگم؟

 سری تکان میدهم و او با نگاه منتظر به من خیره میشود تا حرفهایش را تایید کنم.

 جوابی نمیدهم و میپرسم: باز چی شده؟

سیما با لحن سرشار از خشم جواب میدهد: بفرما، دو ساعته دارم حرف میزنم بعد میگه لیلی 

 یا مرد؟زن بود 

 می خندم: باز مادرشوهرت چیکارت کرده آتیشی شدی؟

انگار منتظر همین است، همین که یکی بگوید و او داغ دلش تازه شود و برایش از ظلم و 

 ستم خانواده شوهرش بگوید.
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جواب میدهد: اعصاب نذاشته برام، میخوایم خونه رو رنگ کنیم هی میاد یه خودی نشون 

گه نه تو نمیدونی. یکی نیست بگه نه تو میدونی با اون سلیقه زشتت. میده، هرچی من میگم می

مسعود هم جلوی مادرش اللمونی گرفته، هرچی خودمو به آب و آتیش میزنم انگار نه 

 انگار....

کمی مکث میکنم و شانه ای باال می اندازم: خب مسعود واسه چی باید بیاد طرف تورو بگیره؟ 

 ؟به چی تو باید دلش خوش باشه

سیما براق میشود ولی بدون توجه به چشم غره های مامان ادامه میدهم: االن از مادر شوهرت 

شاکی هستی؟ باشه حق داری ولی چه دل خوشی برای مسعود بدبخت ساختی که بیاد طرف 

تورو بگیره؟ نهار و شام به موقع یا خونه مرتب یا جذابیت زنونه؟ غذات که یا از بیرون میاد 

دو سری که میگی سلیقه نداره میپزه برات میاره. خونه کثافت گرفته ات هم به  یا همون دیو

لطف اومدن های مامان داره تمیز میشه که هر ده روز داره میاد میشوره و میسابه. اگه ما 

فردا نیایم حتی یه لیوان تمیز نداری توش آب بخوری. وقتی زن مسعود شدی فقط چهل و 
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صد کیلویی فقط یه شیکم زاییدی و بعد زاییدن نشستی جلوی هشت کیلو بودی االن باالی 

 .ماهواره خوردی و خوابیدی. واال همین که نرفته سرت هوو بیاره از آقایی مسعود بوده

سیما با تکانی از پشت میز بلند میشود، جالب اینجاست از بس چاق شده است به سختی از 

خنده می افتم. مامان حسابی عصبانی داخل صندلی خودش را بیرون میکشد، از وضعیتش به 

میشود ولی میداند نمیتواند مرا خاموش کند. سیما به سمتم می آید انگشت سبابه اش را باال 

میگیرد: حالیته چی میگی؟ مسعود زن دوم نگرفته از آقاییشه... تو به من حسودیت میشه به 

. نه؟ هنوز داری اینکه مسعود منو گرفت ولی اون پسره گردن دراز ولت کرد رفت..

 میسوزی؟

میخندم و سیما عصبانی تر میشود: آره بخند بخند بیچاره میری واسه مردم دمبل میزنی فکر 

 .کردی خری شدی واسه خودت

میخواهم جوابش را بدهم که سینا حوله پوشیده جلویمان ظاهر میشود: باز نرسیده دعواتون 

 شد؟
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سینا میروم لپش را میکشم: باز شیش تیغه بدون توجه به سیما که حسابی آتش گرفته سمت 

 کردی؟

 .میخندد و رو به سیما میگوید: بیا توله هاتو حموم کردم برو لباس تنشون کن

سیما با غیض نگاهی به من میکند و تنه ای به سینا میزند و میرود و با صدای بلندی میگویم: 

 بفرما توله هاشم تو باید حموم کنی این چه غلطی میکنه....

امان دستم را میکشد و جمله ام ناقص میماند. سینا یقه حوله اش را می بندد و میگوید: ولش م

 .کن سامی، حوصله داریا

روی صندلی می نشینم و با صدای آرامی میگویم: واال مسعود هزار بار زنگ زد بهم بگو 

 .مامانت نیاد، تازه عمل کرده کمرش رو خدارو خوش نمیاد

بعد هر دو به مامان نگاه میکنیم. مامان نگاهی به هال میکند تا  سینا سری تکان میدهد،

مطمئن شود سیما نیامده است و با صدای خیلی آرام تری میگوید: چیکار کنم؟ دختره راه به 

 کارش نمیره، بذارم حرف خونواده شوهر بخوره؟

 .سینا میخندد: نه که خیلی هم بی جواب میذاره
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 با جمله سینا من و مامان هم میخندیم. 

تا بعد شام سیما برایم قیافه میگیرد و من هم مشغول کل کل با سینا و دوقلوهای سیما میشوم. 

مامان وقتی سفره را جمع میکند برای مسعود هم شام میکشد و توی ظرف میگذارد تا سیما 

 با خود ببرد.

اند و برایم خط و نشان میکشد سر به سر وقتی سیما میرود مامان حسابی گوشم را میپیچ

 سیما نگذارم ولی خودش هم میداند گوش من به این حرفها بدهکار نیست!

صبح زود با مامان به خانه سیما میرویم، وقتی در را باز میکند هنوز خواب آلود است و لباس 

ان حرفی خواب زشتی به تن دارد. با دیدن من اخم هایش را در هم میکشد ولی بخاطر مام

د و با مامان وارد خانه میشویم. مامان نرسیده مانتویش را در می آورد و همراه کیفش ننمیز

 به دست سیما میدهد که هنوز گیج خواب است.

میخواهم حرفی بزنم ولی زیپ دهانم با حرفهای مامان بسته شده است، در نتیجه سکوت 

ر خوری میگذارم و به آشپزخانه میروم. میکنم و مانتو و کیفم را روی یکی از صندلی های نها
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از کشو کیسه زباله را برمیدارم و به هال برمیگردم و از همان ابتدا مشغول جمع کردن آشغال 

 های درشت میشوم.

سیما مانتوی مامان را به اتاقش میبرد و در را میبندد. با دیدن پتو و بالشی که روی مبل است 

میدارم تا چشم مامان به آنها نخورد. مادر بیچاره من با  آه بلندی میکشم و سریع آنها را بر

این کمر درد هر چند روز یکبار می آید تا خانه به گند کشیده شده دخترش را تمیز کند 

 مبادا دامادش شلوارش دوتا شود ولی نمیداند که این دو مدت هاست از هم جدا میخوابند.

دم را داخل اتاق سیما می اندازم. سیما از مامان صدایم میکند ولی جواب نمیدهم و سریع خو

 ؟اینکه بدون در زدن وارد شده ام با صدای بلند میگوید: هووووش چه خبرته

با اخم نفسم را بیرون میدهم: عوض دستت درد نکنته؟ میخواستی مامان بفهمه شوهرت 

 جای خوابش فرق داره؟

. مامان در حالیکه خمیده به کابینت پتو و بالش را روی تخت می اندازم و از اتاق بیرون میروم

 .تکیه داد میگوید: سامره مادر، بیا من کمرم گرفت
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خودم را به مامان میرسانم و زیر بغلش را میگیرم و او را به طرف میز نهار خوری میکشم و 

روی یکی از صندلی ها می نشانم. مامان نفسی تازه میکند و میگوید: برو مادر از کیفم یه 

 .تا دردش امونم رو نبریدهمسکن بیار 

گفتن سیما وارد اتاق « چیه»زیر لب چشمی میگویم و به اتاق سیما میروم و در میزنم و با 

میشوم. از کیف مامان قرصش را برمیدارم. سیما مشغول شانه کردن موهایش است، لباسش 

 را عوض کرده و میخواهد ظاهرش را مرتب کند.

ه همراه یک لیوان آب به دست مامان میدهم. سیما هم از اتاق بیرون می آیم و قرص را ب

باالخره خودش را تکانی میدهد و از اتاقش خارج میشود. دوباره کیسه را برمیدارم و مشغول 

جمع کردن آشغال ها میشوم. سیما سالنه سالنه به طرف آشپزخانه میرود، چای ساز را روشن 

 شد.میکند و از توی یخچال مربا و کره را بیرون میک

 رو به مامان میپرسد: صبحونه خوردین؟
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مامان که مشغول ماساژ دادن کمرش است با تکان دادن سر به سیما جواب میدهد، بعد سیما 

نان را از فریزر در می آورد و گاز را روشن میکند و نان یخ زده را روی گاز گرم میکند. کمی 

 بعد بوی نان سوخته در خانه میپیچد.

ی نمیخواهم حرفی بزنم. سیما با لقمه های پر از مربا و کره مشغول میشود دلم بهم میخورد ول

پر شده را کنار در ورودی  اولی کهو من هم برای برداشتن کیسه دوم به آشپزخانه میروم. 

 میگذارم و درش را گره میزنم.

و مشغول چیدن آنها در ماشین  را روی هم میگذارموقتی آشغال ها را جمع میکنم ظرف ها 

 میرود.ظرفشویی میشوم. سیما برای رساندن دوقلوها به مهد کودک از خانه بیرون 

مامان وارد آشپزخانه میشود و با دیدنم با صدای بلندی میگوید: وااای مادر نکن بذار خودمون 

 .میشوریم

م مگه با هزار تا خونم به جوش می آید کمر صاف میکنم: مامان جان دیدی چقدره؟ بعدش

قرض و بدبختی این بی صاحاب رو برای دخترت نخریدی یه وقت النگوهاش نشکنه موقع 

ظرف شستن... تا حاال یه بار روشن کرده؟ هنوز برچسب روشو نکنده از بس کار نکرده 
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باهاش. به خودت روا نمیدونی؟ از شیکم خودت و اون سینای بدبخت زدی که فقط 

 انوم پر بشه؟آشپزخونه این عنتر خ

میخواهد جوابم را بدهد که صدای زنگ تلفن را میشنود. سری تکان میدهد و به طرف تلفن 

 میرود.

 با صدای بلندی میپرسد: شماره رو نمیشناسم جواب بدم؟

 .میره رو پیغامگیر .شانه ای باال می اندازم: ولش کن شر میشه

میشود، بعد از چند تا بوق صدای مامان دستمال و اسپری را برمیدارد و مشغول گردگیری 

 .مسعود در خانه میپیچد: بازم نیستی؟ گوشیتم جواب نمیدی. یه زنگ بزن

مامان سری تکان میدهد و مشغول میشود. نمیدانم چرا دلم میخواهد هر چه زودتر از خانه 

 سیما خارج شوم.

ایش پیتزا نظافت خانه سیما تا نزدیک های غروب طول میکشد، ظهر برای خودش و بچه ه

 سفارش میدهد، من و مامان لب نمیزنیم و من هم برای خودمان املت درست میکنم.
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از این زندگی رقت انگیز سیما حالم بهم میخورد. وقتی میخواهیم از خانه خارج شویم خانه 

اش از تمیزی برق میزند، مامان روی سیما را میبوسد: سیما مادر، نذار خونه ات کثیف بشه 

 .کاراتو بکنی نه خسته میشی نه تلنبار میشهخرده خرده 

 دلم به حال مادر ساده لوحم میسوزد!

صبح خیلی زودتر از همیشه به باشگاه میرسم، سریع لباسم را عوض میکنم و مشغول مرتب 

میشوم. کمی بعد سر و کله مبینا پیدا میشود، سالم بلندی میگویم و به سمتش  لوازمکردن 

کتابهایی که توی دستش است اشاره میکنم: کالس زبانت شروع  میروم و دست میدهیم. به

 شد؟

 .لبخندی میزند: آره، ساعت یازده ملینا میاد من میرم

بعد به طرف میز مدیریت میرود و وسایلش را روی میز میگذارد. فلشم را به اسپیکر های 

ند سالن وصل میکنم و موزیک مالیمی پخش میشود. دلم نمیخواهد اول صبح آهنگ ت

 بگذارم.
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میدانم کمی دیگر سر و کله مهرانه پیدا میشود. تصمیم دارم در حینی که با او کار میکنم 

خودم هم تمرین کنم. با آمدن بنفشه برایش دستی تکان میدهم، او هم ساعت میزند و 

 سرسری با مبینا سالم علیکی میکند و مشغول عوض کردن لباسش میشود.

 !: چطوری سامی جون؟ از اینورال سالن می آیدداخکمی بعد با انرژی زیادی 

 از روی صندلی بلند میشوم دست میدهیم و میگویم: از اونورا... 

 بنفشه پیچ و تابی به بدنش میدهد: مرخصی خوش گذشت؟

 .کار کردن های دیروز مقابل چشمانم جان میگیرند، لبخندی میزنم: آره بد نبود خدا رو شکر

روترش میکند، به حرکت غیر ارادی اش میخندم. فتانه با صدای بلند با آمدن فتانه بنفشه 

سالم میکند و نرسیده مشغول تعویض لباس میشود. وقتی از رختکن بیرون می آید با صدای 

 بلندی میپرسد: کسی قهوه میخوره؟

 سریع دستم را باال میگیرم و بنفشه هم همین کار را میکند. 
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سالن میشود، مبینا اخم میکند. از اینکه اصال به مبینا توجهی وقتی فتانه با سینی قهوه وارد 

ندارد خنده ام میگیرد. سینی را روی میز میگذارد و چندتا استپ را روی هم قرار میدهد تا 

صندلی درست کند و روی آنها می نشیند. بنفشه هم مثل فتانه روی چند استپ می نشیند. 

ن میگوید: سامی تو بیرون از سالن کالس باشه فتانه کمی دست دست میکند و بعد رو به م

 میری؟

نگاهی به مبینا میکنم که سرش با تلفن گرم است، بعد نگاهی به بنفشه می اندازم و جواب 

 میدهم: چه کالسی؟

فتانه پا روی پا می اندازد: ببین یه شاگرد داشتم قبال، االن میخواد بدنسازی خصوصی کار 

 .نمکنه، من میخوام تورو معرفی ک

 متعجب میپرسم: سالنی که اون میره برم؟

 .فتانه ای ابرویی باال می اندازد: نه بری خونشون

 بنفشه با لحنی پر از تمسخر میگوید: بره خونشون؟ مگه تجهیزات داره؟
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فتانه پشت چشمی نازک میکند: ببین سامی وضعیت مالیشون عالیه، بعدشم تو خونشون یه 

اونجا ورزش میکنه. ولی خواهره مربی خصوصی میخواد،  باشگاه کامل دارن. برادرش هم

 .قبال واسه هیپ هاپ شاگردم بوده ولی االن میخواد بدنسازی حرفه ای کار کنه

 پیشنهاد وسوسه انگیز فتانه دلم را قلقلک میدهد: خب چرا من؟ چرا بنفشه و بهار نه؟

فتانه هستم ولی بنفشه بنفشه نگاهی میکند و بعد سرش را پایین می اندازد منتظر جواب 

 .میگوید: خونواده من نمیذارن اینطور جاها برم سامی، فتانه میدونه 

فتانه خودش را وسط حرفهای بنفشه می اندازد: بعدشم کار کی قدر تو خوبه؟ پای آبروی 

 .منم وسطه ها. دختره الکچریه، بهار کار بلد نیست آبروم میره

 ه اش پیدا میشود: خانوما میز گردتون تموم شد؟میخواهم جوابی بدهم که مبینا سر و کل

بنفشه زودتر از همه بلند میشود و استپ ها را سر جایش می گذارد، فتانه به محض بلند شدن 

 .روی میز خم میشود و به آرامی میگوید: زود بهم خبر بده
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هنوز  مبینا بچه ها را پراکنده میکند و میرود. دلیل این کارش را نمیفهمم، سالن خالیست

شاید میخواهد اقتدار  هیچ شاگردی نیامده برای چه میخواهد ما با فاصله از هم راه برویم.

 مدیریتیش را به رخ ما بکشد.

کم کم سر و کله ورزشکاران پیدا میشود و سر ما هم گرم آنها میشود. با آمدن مهرانه از 

سی میکند، دست میدهیم پشت میزم بلند میشوم و به طرفش میروم. به گرمی سالم و احوالپر

 .و میگویم: برو لباستو عوض کن بیا تو سالن. از مبینا الکر بگیر

، کمی بعد در حالیکه لباس جذب ورزشی به رنگ میکندمهرانه مو به مو به حرفهایم عمل 

صورتی فسفری پوشیده جلویم سبز میشود. نگاهی به سر تا پایش میکنم، جدا از جلف بودن 

چیزها مشکلی ندارد. با اشاره من به طرف دستگاه الپتیکال میرویم، وضعیت لباسش بقیه 

اول از همه خودم روی دستگاه میروم و مشغول آموزش دادن میشوم که چطوری با دستگاه 

 کار کند.

مرا از دستگاه پایین میکشد و خودش روی دستگاه میرود. با لبخند « حله»مهرانه با گفتن 

 .ل بزنیمیگویم: یه ربع باید الپتیکا
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که آخر شب خسته و کوفته برایش نوشته ام را از الی  ای بعد به طرف میزم میروم و برنامه

 دفترم بیرون میکشم و به آن نگاهی می اندازم.

تا ظهر سر و کله زدن هایم با مهرانه ادامه دارد. وقتی تمام حرکاتی که برایش نوشته ام را 

ش را میکشم و او را روی دوچرخه می نشانم. در مو به مو و با نظارت من تمام میکند، دست

حینی که دارم دستگاه را تنظیم میکنم میگویم: برنامه غذاییتو برات فرستادم. مو به مو انجام 

 .میدی

مهرانه که از خستگی در حال غش کردن است و سر تا پایش حسابی خیس عرق شده سری 

شود. بنفشه به طرف آشپزخانه میرود تکان میدهد. دوچرخه را تنظیم میکنم و او مشغول می

 و با صدای بلند میگوید: سامی غذاتو گرم کنم؟

با حرکت دست جواب مثبت میدهم و همچنان باالی سر مهرانه می ایستم. میدانم سرم را 

 بچرخانم فرار میکند و میخواهم از ترس من هم که شده کارش را تمام کند.

مبینا با خنده از کنارمان رد میشود، مهرانه که حسابی به نفس نفس افتاده در حالیکه زیر لب 

غر میزند با بی حالی پدال های دوچرخه را تکان میدهد. کاش سیما هم کمی عقل داشت و 
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ورزش میکرد تا دوباره سوگلی مسعود شود. از فکرم خودم خجالت میکشم، میدانم این 

 اسین خواندن است برای سیما و او اصال تکانی به خودش نمیدهد.حرفها این فکرها ی

 کنمولی باالخره سیما هم خواهرم است و می بایست کمکش  میدهمهرچند به مسعود حق 

 از این دوره سخت و بگذرد!

باالخره تایم دوچرخه مهرانه تمام میشود و با کوفتگی شدیدی که دارد به سختی خودش را 

وارد آشپزخانه میشوم و پشت میز کوچکی که به زور در آنجا جای داده به رختکن میرساند. 

ایم می نشینم. بنفشه بشقاب غذایم را که گرم کرده است مقابلم میگذارد و با اشاره به ظرف 

 خودش میگوید: قیمه میخوری؟

قاشقی از خورشتش بر میدارم و او هم تکه از مرغ مرا میکند. فتانه که مشغول خوردن آش 

 میکنید؟ Shareبا خنده میگوید: هنوز غذاهاتونو با هم  است

 بنفشه پشت چشمی نازک میکند و من جواب میدهم: اینطوری خوبه که، همه چی میخوریم

 .به ظرف آشش اشاره میکند و میگوید: پس بفرما

 .میخندم: از شانس تو من آش رشته دوست ندارم ولی بنفشه فکر نکنم بدش بیاد
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آش بر میدارد و فتانه به جای قیمه او به مرغ من ناخنک میزند و میگوید:  بنفشه یک قاشق از

 .از اول بوی مرغ سامی مستم کرده بود

بنفشه که از این حرف خوشش نیامده رو به من میگوید: پیشنهاد فتانه رو میخوای چیکار 

 کنی؟

عنی اینقدر کمی فکر میکنم و میگویم: خیلی خوبه ولی خب تا حاال من اینطوری نکردم، ی

 .خصوصی

فتانه وسط حرفم میپرد: جاش مطمئنه، بابا من دوسال با دختره کار کردم هیکلش میزونه 

 .ولی االن زده تو خط بدنسازی

از این  هم خوبه ها... هرچی باشه، هرچی بدبنفشه پشت حرف فتانه را میگیرد: به نظر من

 .خانوم اکبرنژاد که بیشتر میده

ی آرامی میگوید، پیشنهاد فتانه حسابی وسوسه انگیز است. ته دلم جمله آخرش با صدای خیل

اصال از پول بدم نمی آید و میدانم این در آمد سوای بقیه پولهایم میشود و میتوانم پس 

 اندازش کنم.
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 رو به فتانه میگویم: تا کی وقت دارم جواب بدم؟

تو نری یکی دیگه رو پیدا فتانه لقمه در دهانش را قورت میدهد: به نظرم هر ثانیه مهمه، 

 .میکنن دختره لنگ که نیست چون منو میشناخت زنگ زد گفت

نمیدانم چرا ته دلم حس میکنم فتانه پیاز داغ ماجرا را زیاد کرده، شاید او هم این وسط 

. بنفشه دیگر سکوت میکند و حرفی نمیزد. تا میکندکه اینطوری بازار گرمی است ذینفع 

دست میکنم وقتی برای شستن بشقابم بلند میشوم رو به فتانه که تمام شدن غذایم دست 

داشت کاسه کثیفش را درون کیسه میپیچد میگویم: شماره منو بده بهم زنگ بزنه قرار مدار 

 .بذاریم. ببینم اول شرایط اونا چیه

فتانه بشکنی میزند و کیسه اش را برمیدارد و به طرف رختکن میرود. بنفشه هم برای شستن 

قابش بلند میشود، ظرفش را از دستش میگیرم و او هم به کابینت تکیه میدهد و میگوید: بش

 .دستت درد نکنه

 لبخندی میزنم و ادامه میدهد: میخوای بری جدی؟

 !به نظرم بد نیست حاال ببینم نظر طرف چیه اصال شرایطش چیهسری تکان میدهم: 
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میکند و میگوید: من بودم بی معطلی  بنفشه لیوانی برمیدارد و از آب سرد کن یخچال پرش

 .میرفتم ولی قبلش چندتا قیمت بگیر، کم نگی

 بی توجه به حرفش میپرسم: تو چرا نمیری؟

جرعه ای آب مینوشد: بابای من به زور میذاره همینجا رو بیام، مدلش فرق داره اصال با اینکه 

کمتر از من دردسر داری...  برم خونه مردم کار کنم کنار نمیاد ولی تو خب... تو آزاد تری

 مامانت بهت اطمینان داره، سینا اصال کار به کارت داره؟

فقط سیما همش  ...دستهایم را آب میکشم: سینا از من کوچیکتره چیکار میتونه داشته باشه

 .ولی خب اونم شوهر کرد رفت ،دم پر من بود

 .شستی بنفشه گونه ام را میبوسد: تو یه دونه ای، دستت طال ظرفا رو

بعد سریع به سالن بر میگردد. پشت سر او وارد سالن میشوم، فتانه در حال گرم کردن 

شاگرد هایش است و خیلی زود صدای بلند آهنگش سالن را پر میکند. مبینا که مشغول 

حرف زدن با تلفن است به محض بلند شدن صدای موزیک سر و ته حرفهایش را هم می 
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سالن به شدت خلوت است و بنفشه هم تشک ها و استپ ها را  آورد و تماس را قطع میکند.

 مرتب میکند.

مبینا یک دور در سالن چرخ میزند و چندبار به بنفشه بابت چیدمان استپ ها تذکر میدهد. 

فتانه به شاگردانش آنتراک میدهد و مشغول عوض کردن موزیک میشود. خودم را به او 

 میرسانم و میگویم: شمارمو دادی؟

 .دد: آره تا اوکی دادی براش فرستادم گفتم شب زنگ بزنه که رفته باشیمیخن

 آرام به شانه اش میزنم: قربونت. میشه سانس بعدی منم بیام زومبا؟

 فتانه آهنگ را عوض میکند و میپرسد: واسه تمرین؟

 .با تکان دادن سر جواب مثبت میدهم که میگوید: قدمت رو چشم

ه ریتمیک و تند مشغول میشود و با صدایش و حرکات به محض پیدا کردن آهنگ دوبار

 دستهایش شاگردهایش را هم به شور می اندازد. 



  شبیه تو

  
 

 

  36 

 

بنفشه کارش را تمام میکند و خودش را روی صندلی ولو میکند. به آرامی از بین شاگردان 

 فتانه رد میشوم و خودم را به بنفشه میرسانم: وا رفتی چرا؟

 .چرا با بی حالی میگوید: کسلم نمیدونم

گوشی را از کشوی میزم بیرون میکشم، با دیدن پیامی از طرف مهرانه سریع بازش میکنم: 

 .سامی جووون دارم از درد جون میدم

 میخندم با خنده من بنفشه کنجکاو میشود: چی شده؟

 .گوشی را به طرفش میگیرم: همون دخترست که صبح اینجا بود، ببین چی نوشته

میرود. برای مهرانه می نویسم: دوش بگیر و اصال مسکن نخور... اگه پیام را میخواند و ریسه 

 .خیلی درد داشتی با کیسه آب گرم بدنتو گرم نگه دار

پیام را میفرستم و به طرف میز مبینا میروم و یکی از صندلی های مقابلش را برمیدارم و خودم 

رفی نمیزند. فتانه با هیجان را به بنفشه میرسانم. مبینا که میبیند سالن به شدت خلوت است ح

 .زیادی با شاگردانش کار میکند
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بنفشه نگاهی به فتانه میکند و با تکان دادن سر و نچ نچ کردن میگوید: تروخدا ببین، من و 

 .تو عالف این داره مثل یو یو باال پایین میپره

 .با حرفش میخندم: ولش کن، اونم بدبختی های خودشو داره

الت میگذارنم البته اگر شرکت در یک جلسه زومبا را نادیده بگیرم بقیه تا شب وقتم را به بط

روز عمال کار خاصی انجام نمیدهم، مبینا حتی نمیگذارد نیم ساعت زودتر از سالن خارج شوم. 

به محض اینکه از باشگاه بیرون می آیم گوشی ام زنگ میخورد. با دیدن پیش شماره که 

وهایم باال میرود. گلویم را صاف میکنم و تماس را جواب حسابی به باالی شهر میخورد ابر

 ؟میدهم. کمی بعد صدای زیبای دختری در گوشم میپیچد: سالم، سامره خانوم

 میخندم: سالم، خودم هستم. 

 .خوبین؟ من نازگلم، شمارتونو فتانه جون بهم داده-

 .میخندم: خوبم شما خوبین؟ بفرمایید در خدمتم

 سامی صداتون کنم؟سامره جون میتونم -
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 جانم؟ .از اینکه اینقدر زود دخترخاله میشود تعجب میکنم. بدون مکث میگویم: میشه عزیزم

با لحن خاصی میگوید:  ممنون، عزیزم من میخوام بدنسازی حرفه ای کار کنم. فکر کنم فتانه 

 جون بهتون گفتن. 

 ؟ت رو دارینحرفش را قطع میکنم: آره فتانه یه چیزهایی گفت. انگار تجهیزا

میخندد: آره داداشم تو طبقه پایین یه نیمچه باشگاه واسه خودش راه انداخته. شما بیا اگه 

 .چیزی کم و کسر بود تهیه میکنیم

راهم را به طرف ایستگاه اتوبوس کج میکنم و به نازگل میگویم: راجع به دستمزد من فتانه 

 چیزی گفته؟

 .ی بمونینازگل میخندد: شما بیا نمیذاریم ناراض

دوان دوان وارد ایستگاه میشوم، کارت میکشم و قبل از بسته شدن در خودم را داخل اتوبوس 

می اندازم، نازگل همچنان پشت خط است. نفسی تازه میکنم: پس آدرس رو برام بفرستید، 

 .بقیه اش رو رو در رو حرف بزنیم
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 بعد از تشکر کردن تماس را قطع میکند.

ندازم و به خیابانها خیره میشوم. اصال از شلوغی شب خوشم نمی آید گوشی را ته ساکم می ا

اما بخاطر مرخصی دیروزم مجبورم تحمل کنم. وقتی به سر خیابان خانه مان میرسم دیگر نا 

ندارم. ساکم را روی شانه ام جا به جا میکنم و سالنه سالنه به طرف خانه میروم. وقتی میرسم 

م، دستم را روی زنگ میگذارم و کمی بعد سینا در را باز حتی حوصله کلید انداختن ندار

 میکند.

وقتی از پله ها باال میروم میبینم سینا در راه پله منتظرم است، با دیدنم ساکم را میگیرد: 

 ؟احوال سامی خانوم

 .با بی حالی میگویم: له لهم، هیچ کاری هم نکردم ها اما جون ندارم

یشویم و سینا ساکم را جلوی در میگذارد و میگوید: خستگی سینا میخندد، با هم وارد خانه م

 .از دیروز مونده رو تنت دختر

شانه ای باال می اندازم و به طرف حمام میروم. از سینا که میخواهد چای بریزد میپرسم: مامان 

 کو؟
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سینا لیوانش را روی کابینت میگذارد و مشغول پر کردن کتری میشود و جواب میدهد: 

 .ر و صدا نکن ، کمرش درد میکردخوابیده س

حالم گرفته میشود، دیروز حسابی در خانه سیما خسته شد و برای همین امروز کمرش درد 

 گرفته است. خودم را داخل حمام می اندازم و آب را باز میکنم.

 وقتی از حمام بیرون می آیم سینا لیوانی شیر و عسل مقابلم میگذارد: بخور خستگیت در بره

کنم و حوله را محکم دور خودم میپیچم، سینا پنجره آشپزخانه را میبندد: گرمت تشکر می

 .بود بعدا باز کن

تشکر میکنم و به اتاقم میروم. خیلی زود لباسهایم را میپوشم و به هال برمیگردم، سینا لپ 

تاپش را مقابلش گذاشته و مشغول کار کردن است. موهایش را بهم میریزم و لیوان شیر و 

را از روی میز برمیدارم و جرعه ای مینوشم. سینا با وسواس موهایش را مرتب میکند  عسلم

 و چشم غره ای به من میرود.

وقتی محتویات لیوان را کامال میخورم و لیوان خالی میشود رو به سینا میگویم: خیلی خوب 

 .بود دستت درد نکنه
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نوش جونت، هرچقدر تو قدر  سینا بدون اینکه چشمش را از مانتیور بگیرد جواب میدهد:

 شناسی اون خواهرت....

 جمله اش را میخورد، نگاهی به در بسته اتاق مامان میکنم و می نالم: باز چی شده؟

 .سینا با صدای آرامتری میگوید: از من نشنیده بگیر ولی با مسعود یه بحث هایی کردن

 !ددل نمیکنهچشم هایم را ریز میکنم: تو از کجا میدونی؟ اون که با تو در

میخندد: داشت با مامان حرف میزد فهمیدم. مامان دستش بند بود زده بود رو اسپیکر. باز 

 .زدن به تیپ و تاپ هم

 .آه بلندی میکشم: این دختر آخرش سرشو به باد میده

سینا لپ تاپ را کنار میگذارد، خودش را به من نزدیک میکند: تقصیر مامانه، بهش رو میده 

 .کارهای اونو ماست مالی کنههمش میخواد 

میخندم: فکر میکنی من نمیدونم؟ دردونه مامانه، چشم و چراغشه اصال ما دو تا یه ور اون یه 

 .دونه باالی سر
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با حرفهای من سینا هم میخندد. از جایم بلند میشوم لیوان را برمیدارم به آشپزخانه میروم. 

 نگاهی به کتری میکنم: روشن بمونه؟

ول وصل کردن شارژر لپ تاپ است میگوید: آره کار دارم پروژه ام کلی کار سینا که مشغ

 .داره

لیوان را میشورم و با گفتن شب بخیر خودم را داخل اتاقم می اندازم. اصال حوصله چک کردن 

شبکه های اجتماعی را ندارم. ساعت را برای صبح تنظیم میکنم و گوشی را روی میز کنار 

سرت به » تا گلویم باال میکشم و چشمهایم را میبندم. به قول سینا  تختم میگذارم و پتو را

همین که پلکم کمی گرم میشود صدای پیام گوشی بلند میشود، « بالش نرسیده خوابت میبره

کورمال کورمال گوشی را نگاه میکنم،شماره را نمیشناسم ولی از متن پیام میفهمم نازگل 

 از سایلنت کردن گوشی دوباره زیر پتو میخزم. است. شماره اش را ذخیره میکنم و بعد

توی آینه رختکن نگاهی به سر تا پایم میکنم، برای نهار با نازگل قرار دارم و میخواهم ظاهر 

 وارد رختکن میشود: عالی شدی دختر!مناسبی داشته باشم. بنفشه 
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کنم و به چرخی میزنم و به تیپ ساده و اسپرتم نگاه میکنم. شالم را روی سرم مرتب می

 .بنفشه میگویم: از چندجا قیمت گرفتم. انشاهلل جور بشه

بنفشه اسپری را از داخل کمدش برمیدارد: فتانه که میگه حتمی دختره استخدامت میکنه، 

 برنامه ات با اینجا چی میشه؟

کیفم را روی شانه ام جا به جا میکنم و ساکم را داخل کمدم میگذارم: یه طوری با اون هماهنگ 

 .شم که اکبرنژاد شاکی نشهمی

 .بنفشه میخندد: فکر کردم نونت بره تو روغن و نیای

ابرویی باال می اندازم، کمی فکر میکنم: اگه چندتا اینطوری به پستم بخوره فکر خوبیه که 

 .نیام

 مبینا ناگهان سر و کله اش پیدا میشود: کجا نیای؟

ش کردم میگم خز بازیه میگه فکر بنفشه نگاهی به من میکند: برای مهمونی دوستم دعوت

 .خوبیه نیام
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مبینا نگاهی به جفتمان میکند و به بنفشه میگوید: بهتر نیست به سالن برگردی جای مهمونی 

 ؟دعوت کردن

و میرود. وقتی از رختکن خارج میشود بنفشه پشت سرش شکلکی در می آورد. با همه 

مقابل در باشگاه منتظرم است خودم را  خداحافظی میکنم و با ماشینی که قبل تر گرفته ام و

 به آدرسی میرسانم که نازگل فرستاده است.

یک ساعت بعد راننده مقابل یک خانه بزرگ ویالیی نگه میدارد، نگاهی به پالک روی در 

میکنم و از ماشین پیاده میشوم. نفس عمیقی میکشم و زنگ را فشار میدهم. از الی نرده ها 

میتوان دید. به خاطر برگ هایی که به دور میله ها تنیده شده اصال به زحمت داخل حیاط را 

راحت نیست دید زدن حیاط. کمی بعد در بزرگ مقابلم با ریموت باز میشود. نگاهی به 

 اطراف میکنم و داخل میروم.

روبرویم  سنگفرشی است که به در ورودی ویال منتهی میشود،  سمت چپم در ورودی ماشین 

مسیر را نگاه میکنم و چشمم به ماشین هایی می افتد که به قول سینا فقط در  رو است. امتداد
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جی تی ای میتوان بهشان رسید. با این فکر لبخندی میزنم و مسیر سنگفرش را طی میکنم. 

 از اینکه کسی هنوز به استقبالم نیامده است دلخور میشوم ولی پول برایم مهم تر است. 

باز میشود و خانم سن و سال داری که از پیشبندش پی به وقتی به در ورودی میرسم در 

 خدمتکار بودنش میبرم از در خارج میشود. با دیدنم سالم میکند و من نیزجوابش را میدهم.

از جلوی در کنار میرود، از پله های منتهی به ساختمان باال میروم و با اشاره دست زن جلوی 

سالن بزرگی است زیبا و  ر را میبندد. مقابلمداخل میروم. پشت سرم وارد میشود و د ،در

 فریبنده!

حاال که خانه نازگل را دیده ام درصدی به حقوق پیشنهادی ام در جا اضافه میکنم. زن 

خدمتکار مرا به سمت راحتی های ال مانندی که سمت راست سالن مقابل تلویزیون چیده 

نند مشکی درست مقابل دیواری قرار شده اند میبرد. نگاهی به سالن میکنم، راحتی های ال ما

گرفته اند که سیاه است و روی آن تلویزیون بزرگی خود نمایی میکند.  پشت این مبل ها دو 

پله میخورد و یک نیم ست دیگر چیده اند که پشت سرش کتابخانه بزرگی است. آن طرف 

لی تا به خودم سالن هم با مبل های سلطنتی پر کرده اند. دنبال میز نهار خوری میگردم و
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بیایم دختر جوانی که موهای نسکافه ای دارد مقابلم سبز میشود. با دیدنم سالم میکند و 

دستش را برای دست دادن به طرفم میگیرد. کمی هول میشوم و با دست دادن همزمان سالم 

 میکنم.

نازگل مرا به نشستن دعوت میکند و خودش مقابلم می نشیند: خوش اومدی سامی جون 

 ت پیدا کردی؟راح

لبخندی میزنم و به خانم خدمتکاری که باالی سرما ایستاده میگوید: ببین مهمونمون چی میل 

 .دارن پذیرایی کن. برای منم قهوه ترک بیار

 .وسط حرفش میپرم: منم با همون قهوه موافقم

 .دنبا رفتن خدمتکار نازگل تکانی به سر و گردنش میدهد: فتانه جون خیلی ازتون تعریف کر

لبخندی میزنم و قد و باالیش را نگاه میکنم: ماشاهلل خودتون ورزشکارین استایل خوبی 

 .دارین

کمی خجالت میکشد و میگوید: میخوام عضله سازی کنم، تنها هنرم این بوده خودمو الغر 

 .نگه داشتم ولی حس میکنم جون ندارم
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 ابروهایم را باال می اندازم: میخواین حرفه ای کار کنید؟

با آمدن خانم خدمتکار فنجان قهوه را از سینی برمیدارد و مقابلم میگذارد: درسته میخوام 

 .یاد بگیرم و شاید اصال اومدم تو حرفه شما

تشکر میکنم و خدمتکار میرود. نگاهی به صورتش میکنم. بینی قلمی دارد که به نظر عمل 

می آید. چشمان میشی و شده می آید، موهای نسکافه ای رنگش هم به صورت گندمی اش 

 گونه های برجسته ترکیب خوبی به صورتش داده است. 

 !فنجانم را برمیدارم و پایم را روی پای دیگرم می اندازم: خیلی هم عالی

 .نازگل میخندد: شما قهوه تون رو میل کنید تا بریم سالن رو ببینیم

مشغولم بهتر است. این حتما سالنی که نازگل حرفش را میزند از سالنی که خودم در آن 

خانه و زندگی قطعا بهترین ها را شامل میشود. در دلم برای فتانه کلی دعا میکنم که چنین 

 نانی در دامنم گذاشته است. 

نازگل با آرامش قهوه اش را می نوشد، طوری که میخواهد بعد از هر جرعه تمام ذرات قهوه 

دش قهوه را میخورد. تمام حواسش به طعم را مزه کند، انگار نه با زبانش بلکه با کل وجو
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قهوه و لذت بردن از آن است. از خنده محوی که روی لبهایش نشسته، از چینی که گوشه 

 چشمش افتاده میتوان شاد بودنش را بفهمم.

به محض اینکه قهوه ام تمام میشود نگاهی به نازگل میکنم. انگار اشتیاق را از نگاهم میخواند 

ند میشویم. به سمت کتابخانه میرود، من هم پشت سرش راه می افتم. اصال و با هم از جا بل

متوجه راه پله هایی نشده بودم که از طبقه باال به پایین می آمد. نازگل از کنار کتابخانه رد 

میشود و مقابل درب آسانسور می ایستد. همانطور که کنارش می ایستم به اطراف نگاهی 

 م بفهمد مات این همه ثروت شده ام.میکنم. دوست ندارم از نگاه

آسانسور از راه میرسد و با نازگل سوار میشویم و او دکمه منفی یک را میزند. از اینکه وسط 

 خانه شان آسانسور دارند به وجد می آیم و به راه پله های خانه خودمان فکر میکنم.

ی تمیز و زیباست. وقتی به طبقه پایین میرسیم چشمم به استخر بزرگی می افتد که حساب

 آب بیندازم. درونطوری که دوست دارم بی تردید خودم را 

و وارد سالنی میشویم که حرفش را میزد. با دیدن  استخر را دور میزنیمبا اشاره دست نازگل 

دستگاه های کامل و به روز توی سالن سوتی میزنم. این حرکتم کامال ناخواسته است و باعث 
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خجالت زده رو به او میگویم: ببخشید ولی توقع همچین امکاناتی رو خنده نازگل میشود. 

 .نداشتم، ته تهش گفتم یکی دوتا بارفیکس و دمبل باشه

میخندد: داداش کوچیکه خیلی اهل ورزشه برخالف اون دوتای دیگه که تنها هنرشون برج 

 .ساختنه

یست و کامال صمیمانه به با اینکه به شدت پولدار است ولی رفتاری دارد که اصال فاخرانه ن

نظر میرسد. نگاهی به دستگاه ها میکنم حتی به ترتیب دمبل ها و وزنه هایی که خیلی مرتب 

کنار هم چیده شده اند. شاید اگر کل عمرم درگیر کار با این سالن های ورزشی نبودم االن 

 باورم میشد اینجا تکه ای از بهشت است.

نم هیچ کم و کسری پیدا کنم، حتی هارمونی رنگ لوازم همه چیز کامال تکمیل است و نمیتوا

کامال رعایت شده است. آینه های سالن به شدت زیباست، دیواری که به سمت استخر میرود 

با آینه های مشبک که به زیبایی تراش داده شده اند پوشانده شده است و بقیه سالن هم 

 آینه کاری مناسب و زیبایی دارد.
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ساخت این سالن به کار رفته است ورای تصور من از خلوت گاه یک  حسن سلیقه ای که در

پسر است. نازگل نگاهی به من میکند که با لذت وصف ناپذیری به تماشای دستگاه ها 

 مشغولم: به نظرتون چیزی الزم نیست؟

 !بدون اینکه چشمم را از سالن بردارم میگویم: نه همه چی کامله

ه شده است مرا به قدری دچار هیجان کرده است که سالن ال مانندی که به خوبی چید

 نمیتوانم حرف خاصی بزنم.

کمی در سالن میچرخیم و در مقابل اصرارهای نازگل برای صرف عصرانه بهانه ای می آورم 

 و از خانه آنها خارج میشوم.

وقتی در خیابانشان تنها میشوم نفس عمیقی میکشم، ذهنم هنوز نتوانسته است این خانه را 

 هضم کند. کمی در خیابان قدم میزنم و خودم را به ایستگاه مترو میرسانم.

وقتی سوار قطار میشوم گوشی را از کیفم در می آورم، با دیدن پیام هایی از سینا و بنفشه و 

فتانه خنده ام میگیرد. اول پیام فتانه را باز میکنم و خبر گرفتن کار را به او میدهم و حسابی 
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نم. در جواب بنفشه هم همین ها را میگویم و به او قول میدهم فردا همه چیز از او تشکر میک

 را مو به مو برایش تعریف کنم.

سینا هم به شدت مشتاق است بداند کار را گرفته ام یا نه اما جوابش را نمیدهم و ترجیح 

 میدهم طور دیگری خوشحالیم را با او سهیم شوم.

ه های اجتماعی چرخ میزنم و به غر غر های سینا میخندم تا به خانه برسم در اینترنت و شبک

 که فهمیده است پیامش را دیده ام ولی جواب نداده ام.

سر راه یک جعبه شیرینی میخرم و به خانه میروم. میدانم سینای شکمو با دیدن شیرینی همه 

 دلخوری هایش را فراموش میکند.

را به میز چسبانده میگویم: خونشونو باید نگاهم را از مبینا میگیرم و به بنفشه که خودش 

 !میدیدی خیلی خوشگل بود مثل این فیلم ها

 .میخندد: خدا خیر بده این یو یو رو 

 .سری تکان میدهم و میگویم: براش یه لباس ورزشی خریدم به عنوان تشکر
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 .بنفشه سوتی میکشد: اوالال خدا شانس بده

فاصله میگیرد، مبینا چشمانش را ریز میکند: یه با آمدن مبینا بنفشه سوت زنان از میزم 

 ؟!خبرایی هست صداتون در نمیاد ها

شانه هایم باال می اندازم و به او نگاه میکنم. موهای لخت مشکی اش که به صورت مصری 

کوتاهشان کرده است، چشمان درشت مشکی رنگش با بینی قوز داری که به صورت 

مش بیش از ظریف است ولی عالقه شدیدی به الغر . اندانمیدهداستخوانی اش جلوه بدی 

 شدن دارد و هر وقت بتواند ورزش میکند.

در بین مبینا و ملیکا و ملینا فقط عاشق فرم صورت ملیکا هستم که به قول خانم اکبرنژاد به 

عمه هایش رفته است. نه قد کوتاه خواهرانش را دارد نه دماغش مشکلی دارد. به نظرم بیش 

 و جذاب است. از حد زیبا

 <مبینا کمی سر میچرخاند و با دیدن دفترم روی میز میگوید: برای منم برنامه مینویسی

 .سری تکان میدهم: باید اول سایز کنمت

 .با صدای زنگ تلفن به طرف میزش میرود: یه روز که خلوت بودم میام مزاحمت میشم
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دختر جوانی است که به تازگی در جوابش فقط لبخندی میزنم. بنفشه مشغول تمرین دادن به 

 آمده، با صدای بلندی میپرسم: بنفشه قهوه میخوری؟

در جوابم فقط دستش را تکان میدهد و به آشپزخانه میروم. کمی بعد مهرانه می آید و 

 میخواهم با قهوه خوردن آرام شوم تا از پس او بر بیایم.

مبینا میریزم و موقعی که به سمت وقتی قهوه درست میشود دل به دریا میزنم و فنجانی برای 

میزم میروم فنجانش را روی میزش میگذارم. با صدای بلندی تشکر میکند، صدایی که از 

 شدت ذوق کنترلی روی بلندی اش ندارد.

دستی برای بنفشه تکان میدهم و به قهوه های روی میز اشاره میکنم. از پس فردا برنامه 

میخواهم شب با آرامش کامل برنامه تمرینش را تمرینم در خانه نازگل شروع میشود، 

بنویسم. در سکوت قهوه ام را میخورم، بنفشه می آید و فنجانش را بر میدارد و تشکر میکند 

 و باز به سراغ بچه های سالن میرود.

وقتی فنجان قهوه ام را به آشپزخانه میبرم سر و کله مهرانه پیدا میشود. با دیدن حالت خسته 

ی که به خود گرفته است میخندم طوری که مبینا از داخل رختکن سرک میکشد و قیافه زار
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تا دلیل خنده ام را بفهمد. مهرانه به قدری بیحال است که به قول خودش نمیتواند قدمی 

بردارد، کشان کشان او را به سمت رختکن میبرم و به دست مبینا میسپارم که مشغول چک 

 کردن الکر های خالی است.

رانه لباس عوض میکند و به سالن برمیگردد مشغول میشویم، کمی بعد سانس کالس وقتی مه

فتانه است و سر و کله اش پیدا میشود. به محض ورودش به سالن بعد از ثبت حضورش 

 دستش را میکشم و مهرانه را به بنفشه میسپارم و او را به رختکن میبرم.

 با خنده میگوید: چته؟

بسته کادوپیچ شده ای که متعلق به اوست را بیرون میکشم و به در کمدم را باز میکنم و 

 .دستش میدهم: قابل تورو نداره

 ؟بسته را از دستم میگیرد و روی شانه ام میزند: دیوونه این کارا چیه

 .میخندم: خیلی با مرامی دستت درد نکنه

 .درد نکنه فتانه صورتم را میبوسد: دست خودت
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 .بینا نیومده بذار تو ساکت وگرنه باید هی جواب پس بدیمنگاهی به بیرون میکنم: تا م

بی توجه به حرف من کادو را باز میکند، از دیدن ست لباس ورزشی جذبی که برایش خریده 

 .ام خوشحال میشود: برو بابا االن میپوشم میام تو سالن

ن بیرون زیر لب مبارک باشه ای میگویم و از رختکن خارج میشوم. کمی بعد فتانه از رختک

می آید، بنفشه با دیدن لباسی که به تن دارد میخندد و نزدیک من و مهرانه می آید: وای 

 .سامی نمیری تو شبیه پاستیل شده

میخندم، نگاهی به فتانه میکنم که حسابی از لباسش خوشش آمده و مشغول آهنگ گذاشتن 

 است. 

 .ه بیا پاییننگاهی به تایمر گوشی ام میکنم و رو به نازگل میگویم: بس

تردمیل را خاموش میکند و بعد از نگاه کردن به برنامه اش مشغول آموزش دادن حرکت 

میشوم. نازگل با دقت بسیار به تمام بدنم خیره میشود، انگار میخواهد جز به جز حرکت و 

 تاثیرش روی بدنم را ببیند.
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کمرش را تنظیم دمبل را به دستش میدهم و مشغول میشود، پشت سرش می ایستم و قوس 

 !میکنم: اینطوری باید وایسی که آسیب نبینی

به سختی باشه ای میگوید و به کارش ادامه میدهد. با صدای بلند برایش میشمارم و به محض 

تمام شدن ست اول تایمر را فعال میکنم و بطری آب را به دستش میدهم. موهایش را که 

تمام شدن تایم بین دو ست دوباره خیس عرق شده باالی سرش جمع میکند و به محض 

 مشغول میشود.

نمیدانم جذابیت سالن یا روان بودن نازگل باعث میشود که اصال متوجه زمان نشوم وقتی به 

خودم می آیم که نازگل هوازی آخر برنامه هم انجام میدهد و خیس عرق روبرویم می ایستد. 

هم، مشغول خشک کردن صورت حوله را از روی دسته دوچرخه برمیدارم و به دستش مید

و گردنش میشود. کمی از بطری آبم مینوشم و برنامه ای که برایش نوشته ام را به دستش 

 .میدهم: خب امروز خیلی عالی بودی حسابی مواظب خودت باش

 .میخندد: ولی سخت گرفتی ها

 نگاهی به سر تا پایش میکنم: اذیت شدی؟



  شبیه تو

  
 

 

  57 

 

 لی خب عادت نداشتم به این همه ورزش کردنخودش را روی زمین ولو میکند: اذیت نه و

 !مانتو ام را میپوشم: کم کم بدنت عادت میکنه، هرچند قبال با فتانه یه حرکت هایی زده بودی

 .سری تکان میدهد و دوباره موهایش را باز میکند: اون رقص بود این خیلی فرق داره

 شالم را روی سرم مرتب میکنم: فرق که دارن ولی خب هرکدوم جذابیت های خودشو داره. 

 .به سختی از جایش بلند میشود: من برم بپرم تو آب تا کوفتگی تنم بره

ولی برای نازگل فقط لبخند میزنم. با هم به طرف در « خوش به حالت»توی دلم میگویم

نازگل زنگ میزند و کمی بعد صدای زن  خروجی سالن میرویم، کنار در یک زنگ است

 ؟جوانی می آید: بله خانم

نازگل خودش را به زنگ نزدیک میکند: سودابه مایو و حوله منو بیار و مهمون منم تا دم در 

 .همراهی کن

 .با چشم گفتن سودابه تماسشان قطع میشود، رو به نازگل میگویم: خودم میرم

 .رفیه زشته بدون بدرقه بریدستش را پشت کمرم میگذارد: این چه ح
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در جوابش فقط سری تکان میدهم و با هم به طرف استخر میرویم، کمی بعد سودابه با حوله 

و مایو می آید و آنها را به دست نازگل میدهد. با نازگل دست میدهم و خداحافظی میکنم و 

 همراه سودابه به طرف آسانسور میرویم.

و بعد از اینکه چند قدم از خانه دور میشوم با ریموت در  سودابه مرا تا دم در همراهی میکند

بسته میشود. سالنه سالنه به طرف خیابان اصلی میروم و به پیام سینا جواب میدهم. وقتی به 

خیابان اصلی میرسم سوار تاکسی میشوم و با زنگ گوشی آن را جواب میدهم. با شنیدن 

 صدای سینا خنده ام میگیرد: چی شده ته تغاری؟

 !سینا کمی سکوت میکند و بعد میگوید: وایسا یه لحظه

 صدای بسته شدن در را میشنوم و بعد صدای سینا که در فضا میپیچد: داری میای خونه؟

 آره صدات چرا میپیچه؟ کجایی؟-

 .سینا باز مکث میکند، بعد جواب میدهد: تو راهرو دارم میرم بیرون

 نگران میشوم: چیزی شده؟
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 .ش میگوید: نه بابا فقط سیما اومده اینجابا لحن همیشگی ا

 .نفسم را بیرون میدهم: ای بابا

سینا وسط حرفم میپرد: میشه اومدی مسخره بازی در نیاری با مسعود دعواش شده، با چش 

 .گریون اومد

 .میخواهم حرفی بزنم ولی سکوت میکنم و سینا ادامه میدهد: تروخدا سامی جنگ راه ننداز

 ؟صال شب نیام خونهمیخندم: میخوای ا

 .کمی عصبانی میشود: ای بابا مسخره نشو بیا ولی دم پر این عجوزه نباش

 زیر لب باشه ای میگویم و میپرسم: حاال تو کجا میری؟

 .جایی نمیرم نمیخواستم جلوی اون بهت زنگ بزنم به هوای خریدن خوراکی زدم بیرون-

 آهانی میگویم و سینا میپرسد: کی میرسی؟

 .تازه زدم بیرون نمیدونم-

 .پس خونه میبینمت-
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تماس را قطع میکنم و به سیما فکر میکنم. به رختخواب جدا شده ای که در خانه اش دیدم، 

 به نگرانی مامان، به حال خرابی که االن دارد و حرص زندگی دختر بی عقلش را میخورد.

ام سیما خانه ماست هیچ  با رسیدن به ایستگاه مترو از تاکسی پیاده میشوم، حاال که فهمیده

 عالقه ای برای زود رسیدن ندارم، اصال دلم نمیخواهد بروم!

توی ایستگاه می نشینم و با نهایت آرامش منتظر میشوم تا قطاری بیاید که خلوت تر باشد، 

حاال که سیما با چشم گریان آمده است عالقه ای ندارم زیاد جلوی چشمش باشم. همین که 

 اتاقم استراحت کنم برایم کافیست. به خانه برسم و در

چهل دقیقه ای خودم را با دیدن مردم و انتظار معطل میکنم و به محض دیدن واگن خالی 

 ویژه بانوان خودم را درون قطار می اندازم. سینا پیام میدهد:

 کجایی پس؟-

رم برایش می نویسم: مگه نمیگی دم پر عجوزه نباشم؟ یواش یواش میام یه شام بخورم و ب

 .بخوابم
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میدانم سینا هم حسابی حرص میخورد، بیشتر از مامان نباشد از او کمتر هم نیست. میدانم 

از اختالف بین من و سیما ناراحت است و دوست دارد مثل سابق همه با هم خوب و خوش 

باشیم ولی نمیشود، وقتی سیما جلوی من گارد گرفته اصال نمیشود. من بیشتر از خودش 

را میخورم ولی سیما آن را به پای حسادت میگذارد و من هم جز دوری حرص زندگیش 

 کردن کاری از دستم بر نمی آید.

وقتی به خانه میرسم به قدری بی انرژی هستم که توانی برای سر و کله زدن با سیما را ندارم. 

 مثل همیشه در آشپزخانه کنار مامان نشسته و هم میخورد و هم حرف میزند.

میشوم و بعد از بستن در اول چند لحظه با دقت به صداها گوش میکنم تا بفهمم  بی صدا وارد

وضعیت خانه چطوری است. همین که کفشهایم را در می آورم مامان صدایم میکند: سامره 

 تویی؟

 ؟میخندم: باز مچمو گرفتی فرخنده خانوم

سینا می افتم و  به آشپزخانه میروم، سیما با دیدنم پشت چشمی نازک میکند، یاد حرفهای

 بی توجه به رفتار سیما میگویم: احوال آبجی بزرگه؟ خووبی؟
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 با لحن شادم انگار کمی از موضعی که گرفته کوتاه می آید: سالم خوبی؟ دیر کردی؟

 .میخندم: شاگردی که دارم راهش دوره عالف مترو شدم

ی نشینم و از بیسکوییت مامان برایم یک لیوان چای میریزد و روی میز میگذارد. کنار سیما م

 !هایش یکی بر میدارم: با اجازه

 سیما رو به مامان که در آستانه نشستن است میگوید: یه چایی هم به من میدی؟

میخواهم حرفی بزنم ولی سکوت میکنم. همین که چشمان سرخش را میبینم آتش میگیرم 

میریزد و مقابل من پشت دیگر نیازی نیست من به او تشر بزنم. مامان برای هردویشان چای 

میز می نشیند. سیما لیوان را از توی سینی بر میدارد: چه خبرا؟ سینا میگفت شاگرد خوبی 

 گرفتی؟

 «تو روحت دهن لق»زیر لب میگویم: 

و بعد با صدای بلندی جواب سیما را میدهم: آره یکی از بچه های سالن معرفی کرد. دختره  

 . وضعش خوبه میخواد تخصصی ورزش کنه
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سیما جرعه ای از چایش را مینوشد و بعد بیسکوییت را بر میدارد و درون چایش میزند و 

 میپرسد: میرین سالن واسه ورزش؟

با اینکه دلم نمیخواهد سین جیم شوم اما همین که فکر سیما از مشکالتش پرت شود باعث 

 میشود به سواالتش جواب بدهم:

ا داداشش هم حرفه ای ورزش میکنه یه نیمچه نه تو خونشون امکانات ورزشی دارن، گوی-

 .باشگاه زده برای خودش، میگم که پولدارن

سیما سری تکان میدهد و مامان به هوای سر زدن به خورشت بلند میشود. نگاهی به اطراف 

 میکنم و از سیما میپرسم: این توله هات کجان؟

 .سینا بردشون پارکمامان در قابلمه اش را میگذارد و جای سیما جواب میدهد: 

دست دست میکنم با سیما حرف بزنم ولی میترسم از واکنشی که ممکن است نشان بدهد به 

شدت میترسم واسه همین حرفم را قورت میدهم و سکوت میکنم. سیما چانه اش میلرزد و 

میدانم به سختی جلوی گریه اش را گرفته است. دستم را زیر میز مشت میکنم و به قدری 
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دهم که ناخن هایم درون گوشت دستم فرو میروند. مامان با چشم و ابرو میگوید با فشار می

 سیما حرف بزن. 

 دل را به دریا میزنم و به سیما میگویم: چیزی شده؟

انگار کل دیوار دفاعی که برای خودش ساخته است ناگهان فرو میریزد. چشم های عسلیش 

ش میلرزد، چشمانش را میبندد و اشک نمناک میشود و اشک هایش روان میشوند. چانه ا

میریزد، لیوان چای را پس میزند و با انگشت چشمانش را فشار میدهد که نبارند. بغلش 

 میکنم و سرش را روی سینه ام میگذارم:

 چی شده گل دختر؟-

سوالم اشک ریختنش را به هق هق تبدیل میکند. مامان هم بغض میکند و اشک هایش جاری 

چشم غره میروم که حداقل او مراعات سیما را بکند. لحن صدایم را عوض  میشود، به مامان

 میکنم و به نرمی میپرسم: نمیخوای بگی چی ناراحتت کرده؟

 !ناله میکند: مسعود ازم خسته شده میخواد طالقم بده

 .با عصبانیت میگویم: غلط کرده پسره الدنگ
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 .میگه توله هاتم ببر زنیکه-

ت دراز میکنم و از گوشه میز دستمال را به سمت خودمان میکشم دوباره هق هق میکند. دس

 و مشتی دستمال به دستش میدهم. 

 .بوسه ای روی موهایش میزنم: کامل بگو چی شده

 .از بغلم خودش را بیرون میکشد: بهم میگه خرس شدی، نمیتونی زن باشی برام

از ساکت میشوم. سیما درمانده میخواهم بگویم من هم هزار بار اینها را به تو گفته ام ولی ب

 .نگاهم میکند: میخوام طالهامو بفروشم برم عمل کنم شاید باز منو بخواد

 دلم از غم صورتش آتش میگیرد: شما غلط میکنی، فکر میکنی اون کار درسته؟ 

 چیکار کنم پس؟-

 .دوباره بغلش میکنم: به من اعتماد داری؟ بذار من کمکت کنم

 .من رژیم گرفتم ولی الغر نشدم با صدای آرامی میپرسد:
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موهایش را نوازش میکنم: ببین عزیز من فقط رژیم نیست که. به حرف من گوش بده جواب 

 .نگرفتی خودم میبرمت عمل کنی 

مامان پشت حرفم را میگیرد: سیما جان مادر، سامره انقدر شاگرد داشته الغرشون کرده، 

شت تنتو بکنن تا الغر بشی؟ درست عمل خوب نیست مادر ضرر داره. میخوای بدی گو

 .نیست

سیما حرفی نمیزند، به مامان اشاره میکنم ادامه ندهد. نمیخواهم تحت فشار بگذاریمش و 

 االن وقت این است خودش تصمیم بگیرد.

  .مامان بلند میشود: بذار سامره کمکت کنه یه مدت نرو خونتون بمون همینجا

ه میدهد: برم زنگ بزنم سینا بچه ها رو بیاره شام باز به مامان چشم غره میروم که ادام

 .بخوریم نصف شب شد

مامان از آشپزخانه بیرون میرود، سیما خودش را از آغوشم جدا میکند. وقتی از رفتن مامان 

 مطمئن میشود میپرسد: یعنی میتونم؟
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 لبخندی به صورتش میزنم: چرا نتونی؟ عمل آخرین راهه هر وقت دیدی نشد برو ولی من

میدونم که میشه و اونوقت خودت خوشحال میشی که عمل نکردی، طالهاتم بذار الغر شدی 

 .با لباس قشنگ هات بنداز

سیما صورتم را میبوسد، دوباره بغلش میکنم: فقط به حرفم گوش بده، یه مدت بمون همینجا 

 .خونتون نرو بذار اعصابت آروم باشه

دوقلوها دیگر حرفی نمیزنیم. موقع شام سینا با سیما فقط سر تکان میدهد، تا آمدن سینا و 

چشم و ابرو به سیما اشاره میکند و به او میفهمانم بهتر است سکوت کند. سیما فقط با غذایش 

بازی میکند و کامال بی میل است، این بی حوصله بودنش حتی به چشم دوقلوهایش می آید 

 و کیان میگوید: مامان تو غذا نمیخوری؟

سر کیان و کاوه میکشد: مامان و خاله سامره قبل اومدن ما یه چیزایی خوردن  سینا دستی به

 .واسه همین سیر شدن
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دوقلوها نگاهی به من و مادرشان میکنند و با قربان صدقه رفتن های مامان و سینا بهانه گیری 

اتاق  نمیکنند و مشغول غذا خوردن میشوند. بعد از شام رو به سیما میگویم: بچه ها رو ببر تو

 .من، اتاقهای دیگه کوچیکن جاتون نمیشه

سیما که کامال تو خودش است باشه ای میگوید و دست بچه ها را میگیرد و به اتاق من میرود. 

مامان بلند میشود تا میز را جمع کند ولی مانع میشوم: تو هم برو یه کم بشین همش سرپا 

 .بودی

ا میکنم: بیا اینجا ته تغاری به تو اجازه فرار سینا که میخواهد از آشپزخانه فرار کند را صد

 !ندادم

سینا با خنده وارد میشود، چند تکه ظرف را داخل سینک میگذارم و در حینی که مشغول 

شستن میشوم از سینا میخواهم میز را جمع کند. سینا بی حرفی مشغول میشود و وقتی خیالم 

ا که کنارم ایستاده و مشغول خشک از جاگیر شدن بچه های سیما راحت میشود رو به سین

 .کردن ظرف هاست میگویم: سر به سرش نذار

 سینا میخندد: نه بابا آفتاب از کدوم طرف در اومده تو داری وساطت سیما رو میکنی؟
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 با صدای آرامی میپرسم: اصال خبر داری چی شده؟

 .سینا نگاهی به صورتم میکند: نه واال ولی فقط میدونم دعواشون شده

 .عود گفته میخوام طالقت بدم و خرس شدی و خوشم نمیاد ازتمس-

 سینا با چشم هایی که از شدت عصبانیت سرخ شده اند نگاهم میکند: غلط کر...

تشر میزنم: صداتو بیار پایین الزم نیست جوش بیاری تکلیف اونم به موقع روشن میکنیم 

 .ولی االن آرامش سیما و بچه هاش مهمه

 د: شیطونه میگه برم سراغ این عوضی....سینا با خشم میگوی

باز وسط حرفش میپرم: شیطونه غلط کرد با تو، میگم هیچی نگو تو سوار خر شیطون میشی 

 ؟واسه من

سینا چشمی میگوید و ظرف هایی که خشک کرده را داخل کابینت میگذارد، دوباره خودش 

 !شارالتان بکنی باید منم باشم هارا به من نزدیک میکند: هرکاری خواستی با اون مسعود 

 .میخندم: اوووو حاال خوبه ته تغاری هستی اینطوری رگ غیرت میترکونی واسمون
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از حرفم خنده اش میگیرد و بعد از اینکه میز را مرتب میکند شب بخیری میگوید و به اتاقش 

برمیدارم و زود  میرود. وقتی کارم تمام میشود به اتاق مامان میروم و به آرامی پتو و بالشی

 از اتاقش خارج میشوم تا از خواب بیدارش نکنم.

پتو و بالش را روی کاناپه میگذارم و گوشی را از جیبم بیرون میکشم و مشغول چرخ زدن 

 در شبکه های اجتماعی میشوم.

 وقتی مشغول چت کردن با بنفشه هستم سینا پیامی میفرستد، پیامش را باز میکنم: بیداری؟

 ؟آره چطور-

 .بیا تو اتاقم-

از جا بلند میشوم و به بنفشه شب بخیری میگویم و به اتاق سینا میروم. سینا پشت میز 

تحریرش نشسته و مشغول مرتب کردن جزوه اش است. به طرف تخت میروم و روی آن 

 می نشینم: کارم داشتی؟

 .گفتم اگه بیداری به جای تک و تنها بودن بیای از محضر من مستفیض بشی-
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کی از کوسن های روی تختش را به سمتش پرت میکنم: برو بچه کور شه اونی که گدای ی

 !شب جمعه محل رو نشناسه تو یه چیزی میخوای بگی

 ؟جزوه اش را الی کالسور میگذارد: به نظرت مسعود سیما رو طالق میده

 !بعید هم نیست-

 پوچ؟ سینا از بی پرده جواب دادن من شوکه میشود: یعنی چی؟ سر هیچ و

یکی از بالش ها را بغل میکنم و میگویم: سیما هم کم تقصیر نیست ها، همچینم الکی نیست 

این دعوا یا جدایی. مسعود از سیما خسته شده سینا جان. کدوم مردی خوشش میاد زنش از 

 .صبح تا شب بشینه جلو تلویزیون مثل یه تیکه گوشت، به خودش نرسه بخوره و بخوابه

دهد، به آرامی میگویم: خیلی وقته دلشون از هم سواست، از وقتی تو یه اتاق سینا جوابی نمی

 .نیستن یکی رو کاناپه یکی رو تخت

سینا وا میرود و ادامه میدهم: اوضاع خرابتر از این حرفهاست برادر من، درسته سیما خواهر 

بددهنی منه ولی مسعود هم آدمه، خودش نیست خدای مسعود که هست سیما اذیتش میکنه، 

بد هم که باشه باز  بدِ میکنه به خانواده اون توهین میکنه، اونم سنگ که نیست خانواده بدِ
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پدر و مادرشن نمیتونه همش بگه سیما تو راست میگی، دوبار هیچی نگه بار سوم میزنه تو 

 .دهن سیما

 .استسینا که انگار تازه میفهمد عمق ماجرا چقدر است سری تکان میدهد: همش تقصیر باب

این حرف سینا مرا به فکر وا میدارد، چیزی که هردوی ما از اول زندگی میدانستیم: سیما 

 .عزیزکرده بابا بود

همیشه بهترین چیزها برای او بود، همیشه گناهانش با یک بغض کردن تمام میشدند و بابا 

سیما را  هوایمثل کوه پشت او بود. حتی مامان که به نظر هوای من و سینا را داشت باز 

. شاید این لوس بودن سیما باعث شد زندگیش به این ویرانه تبدیل شود چون فکر داشت

 میکرد مسعود هم عین پدر و مادر جورش را میکشند.

 !رو به سینا میگویم: سیما چون بابا مرد ازدواج کرد

حسابی حرفی که سالها در دل داشتم را به سینا گفتم. درست شش ماه بعد از فوت بابا وقتی 

به سیما سخت میگذشت به خواستگاری مسعود جواب مثبت داد، سیما در وجود مسعود 

 دنبال بابا میگشت و خبر نداشت تمام لوس بازی هایش برای مسعود تاریخ انقضا دارد.
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سینا باز خودش را مشغول جزوه هایش میکند و منم با گفتن شب بخیر از اتاقش خارج 

هستیم و میدانیم بیشتر تقصیر ها به گردن خواهرمان است  میشوم. هردوی ما نگران سیما

 ولی نمیتوانم به دردانه بابا حرفی بزنیم. ساعت را تنظیم میکنم و روی کاناپه دراز میکشم.

وقتی در باز میشود و وارد حیاط میشوم نفس عمیقی میکشم و به طرف ساختمان میروم. از 

الفه مان کرده است. تمام تصمیم هایی که آمدن سیما یک هفته ای میگذرد و به شدت  ک

 برای الغر شدن داشت همان شب چال کرد و از فردایش گفت همینی که هست!

من هم دیگر کاری به کارش ندارم و این وسط سینا از درس و دانشگاه افتاده و شده است 

 دایه فرزندان سیما!

تکار به استقبالم نیامده صبر وقتی مقابل درب ساختمان می ایستم متعجب از اینکه هنوز خدم

میکنم تا کسی بیاید و در را باز کند. کمی که میگذرد تقه ای به در میزنم و در باز میشود و 

 پسر جوانی مقابلم می ایستد.

 کمی هول میشوم و میگویم: سالم نازگل نیست؟

 با نگاه موشکافانه میگوید: سالم شما؟
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 .من و منی میکنم: من مربی نازگلم

 .عوض میشود از جلوی در کنار میرود: بفرماییدنگاهش 

از مقابلش رد میشوم و به داخل میروم، او هم در را میبندد: ببخشید من نمیدونستم شما مربی 

 .نازگل هستین االن صداش میکنم

همانجا جلوی در می ایستم و او به سمت پله ها میرود و با صدای بلندی میگوید: نازی ناااازی 

 .دهبیا مربیت اوم

 .و به سمت من میچرخد: بفرمایید االن نازگل هم میاد

به مبل های آن طرف سالن اشاره میکند، من که حسابی دستپاچه شده ام جواب میدهم: 

 .ممنون همینجا خوبه

کمی بعد نازگل از پله های پایین می آید و مرا در آغوش میگیرد: سالممم سامی جونم 

 ؟خوبی
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به سینه کنارم ایستاده میگوید: معرفی میکنم سامی جون بعد رو به پسر جوان که دست 

 !مربی من و کمیل برادرم

دستم را به سمت کمیل دراز میکنم و به نشانه احترام دست میدهیم و بعد کمیل میگوید: 

 .ببخشید بازم، من شما رو نمیشناختم

ی شانه شده نگاهی به او میکنم، قد بلند و اندام ورزیده، موهای مشکی رنگش که به سادگ

بود و به سمت باال هدایتشان کرده است . چشم های درشت و کشیده با بینی عقابی که به 

صورتش می آید. ته ریش دارد درست همانطور که سینا همیشه ته ریش میگذارد و به قول 

 مامان صورتش شبیه کیوی میشود.

سامی جون من یه قهوه  نازگل مرا به سمت مبل ها میبرد و به کمیل میگوید: بیا بشین پیش

 .بیارم بعد ما بریم تمرین

با گفتن این حرف به آن طرف سالن میرود، کمیل اشاره ای میکند و روی مبل می نشینم و 

خودش هم بعد من روی کاناپه دونفره مقابلم می نشیند. سرم را پایین می اندازم به نقش و 

ین است که حرفی برای گفتن نگار فرش چشم میدوزم. به قدری هول شده ام و فضا سنگ
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ندارم. کمیل هم سکوت کرده است و همین کار او مرا بیشتر به سکوت و استرس محکوم 

میکند. کمی که میگذرد کمیل میگوید: نازی خیلی ازتون تعریف میکنه، اما سعادت آشنایی 

 .نداشتم

دهد و میگویم:  سرم را باال می آورم و لبخندی میزنم که ترجیح میدهم صورتم را ملیح نشان

 .نازگل جان لطف دارن

کمیل که انگار موضوعی برای صحبت پیدا کرده باشه نگاهی به کوله ام میکند: خیلی وقته 

 ورزش میکنید؟

به چشمانش خیره میشوم و جواب میدهم: من از اولش عاشق تربیت بدنی بودم، توی انتخاب 

بدنی خوندم و تا اخر کارشناسی هم رشته دوران دبیرستان رفتم فنی و حرفه ای و تربیت 

 .همین رشته رو ادامه دادم

 !نگاه تحسین بر انگیزی میکند و میگوید: عجیبه، معموال دخترها ترجیح میدن دکتر بشن

با حرفش میخندم: من دوست داشتم جور دیگه به سالمت مردم کمک کنم، همه هنرهای 

 !دنیا توی دکتر شدن خالصه نمیشه
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 میزند و پا روی پا می اندازد: جالب شد، پس دید خوبی به دکترها ندارین؟ به پشتی مبل تکیه

بی تفاوت شانه ای باال می اندازم: نه اصال اینطور نیست، دکترها به نظرم سخت ترین شغل 

دنیا رو دارن و نجات جون آدم ها دستشونه، اما من و امثال من کار دکترها رو کمتر میکنیم. 

رن زبون بدنشون رو بفهمن یا بدونن چطوری باید با این پوست و همین که مردم یاد بگی

گوشت و استخون رفتار کنن باعث میشه جامعه سالم تر و با نشاط تری داشته باشیم. بازم 

 میگم شغل پزشکی کامال شغل خاص و شریفیه اما من عالقه ای نداشتم.

الیکه یک سینی حاوی سه کمیل میخواهد حرفی بزند که سر و کله نازگل پیدا میشود در ح

فنجان قهوه در دست دارد. اول به سمت من تعارف میکند و تشکر میکنم و یکی از فنجان 

 ها را برمیدارم.

بعد به سمت کمیل میرود و او هم همانند من فنجانی برمیدارد و تشکر میکند و نازگل هم 

زند: انگار حرفاتون در نزدیک ترین مبل کنار کمیل می نشیند. به محض نشستن لبخندی می

 ؟گل انداخته بود

 !میخندم و کمیل میگوید: آره، مربیت دید خوبی به دکتر جماعت نداره



  شبیه تو

  
 

 

  78 

 

 ...وسط حرفش میپرم: نه! اصال منظور من این نبود

میخواهد جوابی بدهد ولی موبایلش زنگ میخورد. از جایش بلند میشود و بعد از عذرخواهی 

پاسخ میدهد. به محض رفتن کمیل نازگل نزدیک تر به آن طرف سالن میرود و به تماسش 

 .می آید و با صدای آرومی میگوید: کمیل قبال پزشکی میخوند

با جمله نازگل دوباره دست و پایم را گم میکنم ولی او ادامه میدهد: اما یه روز اومد گفت من 

 .آدم این کار نیستم و شرکت تبلیغاتی زد

 ؟من یه کم زیاده روی کردم انگار .دبا صدای لرزانی میگویم: خیلی بد ش

نازگل میخندد: نه بابا، میگم که خودشم دوست نداشت االن ترجیح میده کار تبلیغات بکنه 

 .جای طبابت

با حرفهای نازگل به فکر فرو میروم و ترجیح میدهم به جای حرف زدن از تلخی قهوه ام 

ه پایین میرویم و مشغول تمرین لذت ببرم. وقتی قهوه ها تمام میشود همراه نازگل به طبق

 میشویم.
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گاهی در بین تمرین یاد کمیل و حرفهایم می افتم اما سریع خودم را جمع و جور میکنم و به 

 خودم قول میدهم دیگر درگیر حرفهایی نشوم که به او گفته ام.

ته وقتی تمرین تمام میشود نازگل حوله را برمیدارد و صورتش را خشک میکند: بریم باال خس

 .شدم

از سالن بیرون می آییم و از کنار استخر رد میشویم، نگاهی به آب زالل میکنم و به نازگل 

 ؟میگویم: امروز نمیری تو آب

کالفه حوله را روی گردنش میکشد: نه حوصله شنا ندارم مخصوصا که باید برم باال مایو بیارم 

 .و برگردم

دام از خدمتکارها را ندیده ام. انگار نازگل برایم سوال است چرا از وقتی وارد شده ام هیچک

سوالم را از چشمانم میخواند و وقتی سوار آسانسور میشویم میگوید: تو خونمون یه دزدی 

شد، اصال نمیشد بفهمیم کار کیه، همشون همدست شده بودند بابا هم همه رو اخراج کرده و 

 .تقاضای نیروی جدید دادیم
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از آسانسور پیاده میشویم. میخواهم به سمت در خروجی  میگویم و با هم "آهان"زیر لب 

 .بروم که نازگل میگوید: بذار بیام بدرقه

 .میخندم: تو عرق داری مریض میشی برو دوش بگیر

با نازگل دست میدهم و به طرف در میروم. درست قدر کسی که حسابی ورزش کرده خسته 

و اخالق هایی که جدیدا پیدا کرده است هستم. با بیحالی به سمت مترو میروم، با وجود سیما 

ترجیح میدهم کمتر در خانه آفتابی شوم. حال و روز سیما اصال طوری نیست که بتوان دقیقه 

 ای تحملش کرد و این وسط فقط مامان گیر  او و دوقلوها افتاده است و راه فراری ندارد.

 یگذراند.سینا هم به هوای دانشگاه بیشتر ساعت روز را بیرون از خانه م

با ملینا خداحافظی میکنم و به سمت در خروجی باشگاه میروم که با صدای مرسده برمیگردم. 

 .برنامه تمرینش را مقابلم میگیرد: ببخش سامی جون ولی باز اینو یادم رفته

میخندم و برگه را میگیرم و به خط سوم نگاه میکنم. سرم را برای نشان دادن دستگاه بلند 

م که نسرین چند استپ را با هم بلند کرده تا برای کالس ایروبیک به سالن میکنم و میبین
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طبقه پایین ببرد ولی ناگهان به هالتر روی پرس سینه میخورد و هالتر محکم روی صورت 

 کسی می افتد که زیر دستگاه خوابیده و استراحت بین دو ست را انجام میدهد.

نم ولی هالتر با شدت زیادی به صورت دختر اصال نمیفهمم خودم را چطوری به دختر میرسا

تازه واردی میخورد که زیر دستگاه دراز کشیده است و ناگهان از دماغش خون فواره میزند. 

با صدای جیغ مرسده همه به سمت ما می آیند. حسابی هول میشوم تنها چیزی که به فکرم 

ه دور گردن مرسده و آن میرسد هالتر را از روی صورتش بلند میکنم و چنگ میزنم به حول

را روی صورت دخترک میگذارم. شدت خون ریزی اش زیاد است. ملینا رنگ پریده میگوید: 

 چی شد؟ چرا مواظب نیستین؟

 نسرین یک گوشه دیگر از حال رفته است به بنفشه میگویم: برو اونو جمع کن.

 .اورژانسبعد رو به فتانه که تازه وارد سالن شده داد میزنم: زنگ بزن 

دخترک که حسابی ترسیده و اشک میریزد میخواهد از جایش بلند شود. با دست به شکمش 

 .فشار میاورم: فعال دراز بکش
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اصال نمیدانم باید چکار کنم. ملینا فوری با دو آب قند از آشپزخانه بیرون می آید یکی را به 

میکنم و او دستش را  دست بنفشه میدهد و دومی را به سمت من میگیرد. با خشم نگاهش

پس میکشد. دختر از درد ناله میکند در حالیکه سعی میکنم به خودم مسلط باشم میگویم: 

 .ببین کمکت میکنم بشینی ولی نباید به خودت فشار بیاری

  !فتانه جلو می آید، دست دخترک را میگیرم و روی حوله میگذارم: اینو نگهدار

و می نشانیمش. از شدت درد و ترس اشک هایش جاری با فتانه زیر بغل دختر را میگیریم 

شده اند. فتانه از توی کیفش حوله دیگری میدهد و حوله غرق خون شده مرسده را روی 

زمین می اندازم و حوله فتانه را روی صورتش میگذارم. فتانه بچه هایی که دورمان جمع شده 

 اند را متفرق میکند و دوباره با اورژانس تماس میگیرد. 

دخترک که حاال فهمیده ام اسمش فاطمه است اشک میریزد و ناله میکند.  میخواهم با حرف 

 زدن حالش را بهتر کنم ولی نمیدانم اصال حرفی برای گفتن هست یا نه؟!

تا آمدن اورژانس کمی طول میکشد و بعد خیلی زود دخترهای درون سالن گوشه گوشه 

 ارد سالن میشوند.سالن سنگر میگیرند و دکترهای اورژانس و
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وقتی دکتر ها مشغول رسیدگی به فاطمه میشوند خودم را کنار میکشم و به طرف نسرین 

میروم که دچار شوک عصبی شده است. یکی از دکترها توجهش به نسرین جلب میشود و 

به سمت ما می آید. کالفه از کنار نسرین بلند میشوم دکتر با آرامش چند سوال از فاطمه 

اطمه بخاطر اینکه قبال بینی اش را عمل کرده دچار مشکل بزرگی شده است. اورا میپرسد. ف

سوار برانکارد میکنند، رئیس تیم اورژانس جلو می آید: شما باید بیاین پایین و با پلیس 

 !صحبت کنید

 با تعجب میگویم: من؟

باید برای بی تفاوت نگاهی به تخته شاسی توی دستش میکند: بله مگه صاحب اینجا نیستین؟ 

 !مشکلی که بخاطر نداشتن مدیریت درست شما بوده پاسخگو باشید

 .نیشخندی میزنم: من صاحب اینجا نیستم یه مربی پارت تایمم

بعد چشم میچرخانم تا ملینا را پیدا کنم ولی هرچه میگردم نیست. رئیس تیم اورژانس 

 میگوید: پس صاحب اینجا کجاست؟
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معمول نیست ولی دخترش االنا اینجا بود، یه لیوان آب قند با عصبانیت میگویم: خودش طبق 

 .دستش بود

نگاهی به بنفشه و فتانه میکنم که کمی آن طرف تر ایستاده اند و میگویم: یکی بره ملینا رو 

 .بیاره

بنفشه سریع به سمت میز مدیریت میرود و فتانه هم به سمت پله های طبقه پایین میرود. 

پریده از آشپزخانه بیرون می آید، رئیس تیم اورژانس همان حرفها  کمی بعد ملینا با رنگی

را تحویلش میدهد. ملینا از بنفشه میخواهد مانتو و شالش را بیاورد و بعد با ترس به سمت 

 در خروجی میرود.

 بعد از رفتن آنها خودم را پشت میزم میکشانم رو روی صندلی ولو میشوم.

فتانه که حال و روزم را میبند لیوان آب قندی که روی  از شدت ترس دستهایم یخ میکنند و

 میز ملینا مانده است را برایم می آورد.

مغزم کامال تعطیل شده است. اول فتانه کنارم می ایستد و بعد بنفشه می آید و با صدای آرامی 

 .میگوید: اگه تو نبودی ما چیکار میکردیم من قدر چی ترسیده بودم
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یشتر حواسمونو جمع کنیم. این زن گنده ندید دختره خوابیده زیر فتانه میگوید: باید ب

 دستگاه؟

 ؟با عصبانیت میگویم: مگه طبقه پایین استپ نداره که میان از باال میبرن

 .بفنشه لیوان را از روی میز برمیدارد عجوالنه کمی میزند و به طرفم میگیرد: اینو بخور

ن که ساکت بشم؟ خانم اکبرنژاد که الحمدهلل با لحن تندی میگویم: اینو میدی به خورد م

نمیاد این دخترهاش هم کل وقت فکر جی جی با جی با دوست پسراشونن االن کی میخواد 

 ؟جواب این دختر بدبخت رو بده

بدون اینکه معطل جواب فتانه و بنفشه بشوم سریع به سمت طبقه پایین میروم. ترانه مربی 

لوازمش میبینم، حاال که کالسی ندارد رفتن را به ماندن  کالس ایروبیک را مشغول جمع کردن

ترجیح داده است. چشمم به ردیف استپ هایی میخورد که تا سینه دیوار چیده شده اند، 

همین باعث میشود عصبانیتم بیشتر شود. به سمتش میروم و با صدای بلندی میگویم: واسه 

 یه کالس ده نفره چندتا استپ میخوای؟

 !ی من برمیگردد: به توچهبا شنیدن صدا
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جمله ترانه با هینی که بنفشه پشت سرم میکشد همراه میشود، عصبانی تر میشوم: به من 

چه؟ یه زن مفنگی رو فرستادی بیاد باال برات استپ بیاره، نسرین عملیه نمیدونی؟ اصال 

 ؟!فهمیدی باال چه خبر بود؟ داشت یکی رو میکشت میفهمی

وووو حاال چی شده مگه اکبرنژاد یه زن عملی استخدام کرده تاوانشو ترانه به سمتم می آید: ا

 باید من بدم؟

فتانه که تازه رسیده خودش را به من میرساند و آستین مانتویم را میکشد: بیا بریم سامی 

 .ولش کن

کالفه لگدی به استپ ها میزنم : اینا رو میخوای سر قبر من بذاری؟ واسه چی گفتی دوباره 

 ؟بیاره

صدای ترانه بیشتر از قبل میشود: به تو چه مگه مال بابای تو بوده؟ برو گمشو برزخی نکن 

 .منو

فتانه از پشت مرا میکشد، ترانه سمتم خیز برمیدارد ولی بنفشه خودش را وسط می اندازد و 

 .با صدای بلندی میگوید: برو ترانه االن یه کاری دست خودتون میدین
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حمق را کف دستش بگذارم ولی فتانه به زور مرا سمت پله ها میخواهم حساب این دختره ا

میکشد و وقتی ترانه میخواد حرفهای ناجوری بزند بنفشه دستش را روی دهان ترانه میگذارد 

 و مانع میشود.

وقتی باال می آییم پشت میز مدیریت می نشینم تلفن روی میز را برمیدارم و شماره خانم 

 وش است. با خشم گوشی را روی دستگاه میکوبم.اکبرنژاد را میگیرم ولی خام

 !فتانه با لحن آرامی میگوید: نمیبینی این دختره چه سلیطه ایه؟ سر به سرش نذار

نفسم را بیرون میدهم: اون سلیطه است که باشه، میفهمین نزدیک بود فاطمه بمیره؟ تازه 

  .شانس اوردیم هالتر وزنه نداشت

 یز خم میشود: ول کن سامی االن هیچ کاری ازمون بر نمیاد.فتانه کنارم می آید کمی روی م

به شدت عصبانی هستم ولی دوست ندارم حرفی بزنم که دل فتانه را بشکنم، ساکم را 

برمیدارم و سریع از سالن بیرون میزنم. اصال نمیفهمم چطوری خودم را به ایستگاه اتوبوس 

بزرگ خونی میشوم که روی بافتم جا میرسانم وقتی سوار اتوبوس میشوم تازه متوجه لکه 
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خوش کرده است. برای اینکه توجه مسافران را جلب نکند ساکم را  طوری بغل میکنم که 

 لکه خون دیده نشود و به پشتی صندلی تکیه میدهم و چشم هایم را میبندم.

دو روز است که باشگاه تعطیل شده، از همان شب گوشی خانم اکبر نژاد خاموش است و 

لینا یکبار در گروه اعالم کرد باشگاه تعطیل است تا خودشان خبرمان کنند. بیکاری با فقط م

این وضعیت روحی سیما بیشتر شبیه عذاب است به خصوص اینکه دوقلوها به شدت شیطنت 

 میکنند و من هم حوصله آتش سوزاندن هایشان را ندارم.

مقابل تلویزیون نشسته و  جاروبرقی را خاموش و سیمش را جمع میکنم، سیما بی تفاوت

سرش حسابی با موبایلش گرم است. کاوه و کیان هم مشغول بازی با لپ تاپ سینا هستند. 

جارو را جمع میکنم و به اتاق مامان میروم تا سرجایش بگذارم. مامان روی تخت نشسته و 

مشغول مرتب کردن قرص هایش است، به محض اینکه وارد میشوم لبخند گرمی میزند: 

 .تت درد نکنه سامره جان زحمت کشیدیدس

جارو را توی کمد دیواری میگذارم و به سمت در میروم که میگوید: در رو ببند بیا بشین 

 .کارت دارم
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اول نگاهی به بیرون میکنم و بعد در را میبندم و به سمت مامان میروم و کنارش روی تخت 

 می نشینم.

 .میگوید: سامره جان مادر مسعود زنگ زد بهمجعبه قرصش را روی پاتختی اش میگذارد و 

 نگاهی به چروک های دست مامان میکنم و میگویم: خب چی میگه؟

مامان با هراس نگاهی به در میکند، انگار از گفتن جمله اش میترسد بعد با صدای خیلی 

 !آرامی میگوید: میگه سیما خواست برگرده برگرده نخواست هم برنگرده

 دهم: به خودش هم گفتین؟کالفه سری تکان می

 مامان با تکان دادن سرش جواب میدهد خیر!

دوست ندارم بگویم من که گفته بودم اینطوری میشود، کمی مکث میکنم: خب مادر من برو 

به خودش بگو، شب اول که رسید اال و بال الغر میشم رژیم میگیرم ورزش میکنم عمل میکنم 

ی یادش رفت. درد مسعود چاقی سیما نیست، ولی فرداش گشنگی بهش فشار آورد همه چ

 !اخالق خوش سیماست
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 مامان مینالد: میدونم مادر ولی چیکار کنم؟ بچمه بندازمش بیرون؟

 بی فکر میگویم: من برم با مسعود حرف بزنم بیاد دنبالش؟

مامان انگار منتظر بوده تا من پیشقدم شوم سریع ذوق میکند، دستهایم را میگیرد و میفشارد: 

ره سامره جان، برو. مسعود به حرف تو گوش میده تو براش یه طور دیگه ای یادته همیشه آ

 .میگفت سامره مثل خواهرم میمونه

 ...میخندم: ولی خودش میگه نون زیرکباب ها

 با این حرفم مامان هم به خنده می افتد: میری باهاش حرف بزنی؟

پشیمان میشوم ولی دیگر چاره ای  سری تکان میدهم، در دل از این پیشنهاد ناگهانی ام

 نیست. حرفی زده ام و مامان به شدت به حرفم امید بسته است.

 .میرم ولی قول نمیدم موفق بشم هرچند خیلی ضایع است برم بگم بیا خواهر منو برگردون-

 .مامان کمی فکر میکند و میگوید: خودش زنشو بیرون کرده، کلی بد و بیراه گفته بهش
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افتادم که سیما قهر آمده بود، دلم به حال سادگی خودم و مامان میسوزد، البته یاد شب اولی 

بیشتر دلم برای مامان میسوزد که تمام حرفهای سیما را باور کرده است. شب اول من هم 

باورم شده بود ولی وقتی دیدم سیما هیچ تالشی برای زندگی از دست رفته اش نمیکند فکر 

بوده تا روی کار خودش سرپوش بگذارد. حرفی به مامان  کردم بیشتر حرفهایش دروغی

نمیزنم و به صورت غمگینش نگاه میکنم: میرم گوش اون داماد چلغوزتو میکشم بیاد این 

 .عتیقه رو ببره

مامان گونه ام را میبوسد و من هم بغلش میکنم. با صدای جیغ کیان مامان را رها میکنم و از 

ر جایش نیم خیز شده و نگاهش به در اتاق سیناست، سریع اتاق بیرون میروم. سیما فقط د

به اتاق سینا میروم و میبینم بچه ها لپ تاپ سینا را روی زمین انداخته اند و کاوه جفت پا 

 پریده روی لپ تاپ و کیان جیغ میزند.

مامان هم پشت سرم وارد اتاق میشود. کاوه اصال عین خیالش نیست ولی کیان ترسیده و 

کوتاه میکشد، مامان سریع کیان را بغل میکند و من هم با تشر دست کاوه را جیغ های 



  شبیه تو

  
 

 

  92 

 

میکشم و از روی جنازه ای که یک زمان لپ تاپ سینا بود کنار میبرمش. سیما هنوز نیامده 

 ببینه توله هایش چکار کرده اند و از توی هال برایشان خط و نشان میکشد. 

دکمه های کیبوردش هم از جا کنده شده اند.لپ تاپ مانیتور لپتاپ کامال شکسته و چندتا از 

را باز و بسته میکنم و میبینم کامال شل شده است. کاوه خودش را به من نزدیک میکند، 

توجهی نمیکنم توقع دارد مثل مامان که کیان را بغل کرده اورا بغل کنم و شاید بخاطر 

 شاهکارشان قربان صدقه اش هم بروم.

میگذارم و دکمه پاور را فشار میدهم، ولی روشن نمیشود، از کنار تخت لپ تاپ را روی میز  

سینا شارژر را بر میدارم و به زیر میز میروم تا دوشاخه اش را به پریز بزنم و کاوه دوباره 

خودش را به من میچسباند ولی سرش داد میزنم و از من دور میشود. به سختی دوشاخه را 

یر میز بیرون میکشم. کاوه نزدیک در ایستاده و گریه میکند به پریز میزنم و خودم را از ز

 و زیر لب فحش میدهد.
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از بچه ای که سیما تربیت کند انتظار بهتری هم نمیرود. شارژر را وصل میکنم و دوباره دکمه 

پاور را روشن میکنم ولی فایده ای ندارد. حتی چراغی که اتصال شارژر را نشان میدهد 

 پ تاپ را میبندم، نمیدانم چطوری باید این موضوع را به سینا بگویم.خاموش است. کالفه ل

روی تخت سینا مینشینم و از جیبم گوشی ام را در می آورم تا به فتانه پیام بدهم ببینم کسی 

را میشناسد که لپ تاپ را تعمیر کند. وقتی پیام را میفرستم سیما باالی سرم ظاهر میشود و 

 کردی بچه من بی صاحابه سرش داد میزنی؟با لحن بدی میگوید: فکر 

به طرف در میروم که تنه  .حس میکنم رفتارش از تحمل من خارج است ولی محل نمیگذارم

 !ای به دستم میزند. زیر لب میگویم: استغفراهلل

سیما که صدایم را شنیده میگوید: استغفراهلل چی؟ داری تهدیدم میکنی؟ به چه حقی بچه منو 

 میزنی؟

 گرد میشود: زدم؟ کیو؟چشمانم 

 دست به کمر میزند و با نفرت نگاهم میکند: کاوه رو چرا زدی؟
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نفس عمیقی میکشم: اوال من نزدمش بعدشم دیدی چیکار کرده؟ لپ تاپ سینا رو زده زمین 

 جفت پا پریده روش. 

سیما سری تکان میدهد و با لحنی که به مراتب بدتر میشود میگوید: فدای سرش به تو چه. 

 ؟یگم به چه حقی زدیشم

 .میخندم: میگم نزدمش. نمیفهمی؟ فقط سرش داد زدم خودشو به من نچسبونه

نمیفهمم چطوری دست سیما باال می آید و سیلی ای حواله صورتم میکند. درد سیلی سیما با 

جیغ مامان عجین میشود. دلم میشکند ولی فقط نگاهش میکنم اشک در چشمانم حلقه میزند. 

بزرگترم است و نمیخواهم توهینی کنم، نگاهی به کاوه پنج ساله میکنم با لبخند خبیثی خواهر 

که روی صورتش جا خوش کرده. مامان کیان را روی زمین میگذارد و به طرف ما می آید 

میخواهد سر سیما داد بزند ولی مانع میشوم، دستش را میکشم و از اتاق سینا بیرون میرویم. 

 ده است دنبالمان راه می افتد.کیان که خیلی ترسی

مامان را به اتاقش میبرم و بغلش میکنم و اشک هایم جاری میشوند، مامان دستی روی 

 ؟موهایم میکشد: بمیرم برات مادر، چرا نذاشتی حسابشو بذارم کف دستش
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این جمله مامان اشک هایم را به هق هق تبدیل میکند. صدای گریه کیان هم بلند میشود از 

مان بیرون می آیم و به سمت کیان میروم که گوشه اتاق ایستاده و به دیوار تکیه زده بغل ما

 و گریه میکند، بغلش میکنم و میگویم: خاله تو چرا گریه میکنی؟

از شدت ترس حرف نمیزند، اشک هایم را با پشت دست پاک میکنم و صورتش را میبوسم: 

 .ه کنیببین منم گریه نمیکنم تو هم مرد شدی نباید گری

سرش را توی گردنم فرو میبرد و نفس هایش تند میشود. آرام پشتش را نوازش میکنم و 

او دستهایش را دور گردنم حلقه میکند. همانطور که توی بغلم است راه میروم و با او حرف 

 ؟میزنم: کیان خاله دیگه ناراحت نباش دیگه... دلت میاد من غصه بخورم

م را میبوسد، از بوسه کیان حس خوبی میگیرم و به مامان نگاه سرش را بلند میکند و گونه ا

میکنم که با عشق خاصی به ما خیره شده است. صدای چغلی کردن کاوه از بیرون می آید 

 ولی توجهی نمیکنم و به کیان میگویم: چی شد خاله اونطوری شد یهو؟

یره میشود، به سمت کمی نفس های تند میکشد و نگاهش را از من میگیرد و به دستهایش خ

 تخت میروم و کنار مامان می نشینم، کیان را روی پاهایم میگذارم و به او نگاه میکنم.



  شبیه تو

  
 

 

  96 

 

کمی به در نگاه میکند و بعد با صدای آرامی میگوید: ما بازی میکردیم بعد کاوه باخت لجش 

 .گرفت 

سیما قایم شده جمله اش با باز شدن در ناتمام میماند. چشمم به کاوه می افتد که پشت سر 

 !است. سیما دست به کمر در آستانه در می ایستد: کیان بیا بیرون

کیان خودش را به من می چسباند، میخواهم حرفی بزنم که مامان مداخله میکند: بذار بمونه 

 .ترسیده

سیما میخواهد حرفی بزند ولی ساکت میشود اما نگاه ترسناکی به کیان میکند طوری که انگار 

 و نشان میکشد.برایش خط 

وقتی سیما از اتاق بیرون میرود مامان کیان را از بغلم میگیرد و مشغول حرف زدن با او 

میشود. با ویبره گوشی نگاهم را از کیان میگیرم و پیام فتانه را میخوانم: سالم چی شده؟ آره 

 .داداشم کارش اینه

و ترکونده میشه آدرس نفس عمیقی میکشم و جواب میدهم: خواهرزاده ام لپ تاپ داداشم

 ؟بدی ببرم براش
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از روی تخت بلند میشوم  و به سمت در میروم مامان نگاهش را کیان میگیرد: به سینا چی 

 بگیم؟

نفسم را بیرون میدهم: داداش همکارم کارش تعمیرات کامپیوتره دارم میرم به اون نشون 

 .بدم

 .مامان سری تکان میدهد: خدا خیرت بده انشاهلل درست بشه

لبخندی به صورتش میزنم و به اتاق خودم میروم که حاال در تصرف سیما و بچه هایش است. 

لباسم را عوض میکنم و بعد به اتاق سینا میروم، کوله پشتی اش را از کمدش بر میدارم و لپ 

 تاپ و شارژر را داخلش میگذارم و بعد از خداحافظی از مامان از خانه بیرون میزنم.

برایم میفرستد و از او تشکر میکنم. حوصله معطل شدن برای اتوبوس را  فتانه آدرس را

 ندارم سر خیابان دربست میگیرم و به نشانی که فتانه فرستاده میروم.

مغازه برادرش زیاد دور نیست و خیلی زود پیدایش میکنم. وقتی وارد مغازه میشوم پسر 

با لپ تاپی است که روی میزش  جوانی را میبینم که پشت میز نشسته و مشغول کار کردن

 قرار دارد.
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با صدای بلندی سالم میکنم تا توجهش به من جلب شود. جواب سالمم را میدهد و میگوید: 

 کارتون چیه؟

به سمت میزش میروم و دستم را لبه میز میگیرم، درست مثل بچه هایی که به اتاق ناظم 

 احضار میشوند.

 آقای کاظمی؟-

میدوزد، صورت گرد و ته ریش دارد، سبزه رو است با چشمانی خمار نگاه متعجبش را به من 

 و مشکی رنگ نگاهم به کاله لبه دار روی سرش خشک میشود.

 جواب میدهد: خودم هستم شما؟

 .لبخندی میزنم تا سردی رفتارش را خنثی کنم: من دوست فتانه هستم خواهرتون

بهم خوش اومدین ببخشید اول رنگ نگاهش عوض میشود از جا برمیخیزد: بله بله گفت 

 .نشناختم
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لبخندم عمق بیشتری میگیرد و ادامه میدهد: لپ تاپ برادرتون خراب شده؟ فتانه یه 

 .چیزهایی گفت

 روی میزش را خلوت میکند و کوله را لبه میز میگذارم و لپ تاپ را بیرون میکشم.

کردنش میگوید: اوه اوه این لپ تاپ را از دستم میگیرد و روی میز میگذارد و به محض باز 

 !بیچاره که حسابی نابود شده

خجالت زده سرم را پایین می اندازم و میپرسم: یعنی فاتحه اش خونده شده؟ کاری نمیشه 

 کرد؟

 .نگاه دوباره ای به لپ تاپ میکند: نمیشه قطعی گفت باید سخت افزاری چک بشه

 ی نداره امشب پیشم بمونه؟بعد سرش را باال می آورد و به من خیره میشود: مشکل

 .آه بلندی میکشم و جواب میدهم: نه فقط شمارتونو بدین من ازتون خبر بگیرم

کارتی از کشوی میزش در می آورد و به دستم میدهد نگاهی به اسم و شماره روی کارت 

 میکنم، مقابل شماره همراه نامش را نوشته: فرید!
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 از مغازه خارج میشوم.تشکر میکنم و شماره ام را به او میدهم و 

به محض اینکه بیرون می آیم شماره خانه را میگیرم و بعد چند بوق صدای مامان را میشنوم: 

 سالم فرخنده خانم خوبی؟

 سالم مادر چی شد کاری کردی؟-

 .لبه شالم را دور انگشتم میپیچانم: بهش دادم گفت تا فردا خبر میده

 باشه کی میای؟-

 .یه سر پیش مسعود تک سرفه ای میکنم: میرم

 !باشه سامره جان زود بیای ها-

از لحنش میفهمم سیما همان اطراف است که اینطوری جواب میدهد، زود سر و ته حرفها را 

 هم می آورم و خداحافظی میکنم.
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وقتی به مغازه مسعود میرسم نگاهی از پشت ویترین به داخل میکنم، مسعود را مشغول 

ای ساید به یک مشتری میبینم، کمی جلوی مغازه این پا و آن نشان دادن یک یخچال ساید ب

 پا میکنم و باالخره با خودم کنار می آیم و داخل میروم.

مسعود متوجه حضور من نمیشود صدای صحبت کردنش با مشتری ها را میشنوم: خانوم بازار 

 .لوازم خونگی االن مثل بازار طالست، باید لحظه به لحظه چک بشه

که انگار یخچال را برای جهاز دخترش میخواهد یک کالم به تخفیف اصرار دارد  خانوم مسنی

 ولی مسعود از موضع خودش کوتاه نمی آید.

آرام و ساکت به لوازم خانگی های چیده شده در مغازه خیره میشوم و به یاد روزهایی میفتم 

ه فهمید داماد وسواسش وقتی بیشتر شد ک .که مامان به شدت درگیر خرید جهاز سیما بود

 ست سیما بهترین ها را داشته باشد.خودش در کار لوازم خانگی است. میخوا

سیما درست پنج ماه بعد از فوت بابا اعالم کرد قصد دارد ازدواج کند، وقتی هنوز در شوک 

نبودن بابا بودیم خواهرم تصمیم گرفت از خانه پدری برود. مامان خیلی دلش شکست سینا 

ده بود ولی سیما پایش را در یک کفش کرده بود که باید برود. مامان با به غرورش برخور
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کلی خجالت به بزرگترهای فامیل زنگ زد تا در مراسم خواستگاری دردانه بابا شرکت کنند، 

 دردانه ای که حرمت پدر مرده اش را نگه نداشت!

فریاد کشید  عمو جمشید یک شب قبل خواستگاری از خجالت همه ما در آمد، بر سر مامان

که پسرش به حرمت عموی فوت شده اش عروسی اش را یکسال عقب انداخته و حاال دختر 

 خود متوفی احترامی قائل نمیشود.

پلک میزنم و اشک هایی که منتظر باریدن هستند از گوشه چشمم جاری میشوند، هنوز 

ندماه دندان روی تصویر مامان دلشکسته مقابل چشمانم است. وقتی به سیما التماس میکرد چ

جگر بگذارد و سیما چنان قشقرقی برای مسعود در خانه راه انداخت که مامان مجبور شد 

 پشت او در بیاید و مقابل خانواده پدری ام بایستد.

مسعود و خانم مشتری باالخره معامله شان میشود و برای ثبت فاکتور و پرداخت وجه به 

با پشت دست اشکهایم را پاک میکنم و به آهستگی سمت میز مدیریت انتهای مغازه میروند. 

 به سمت میز مسعود میروم.
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مسعود فاکتور را صادر و آدرس محل تحویل را هم یادداشت میکند، خانم مسن کارت بانکی 

اش را به دست دخترش میدهد تا مبلغ را کارت بکشد. مسعود هنوز متوجه حضور من نشده 

به سمت او میچرخانم: بفرمایید خانوم چیزی است، با صدای شاگرد مسعود سرم را 

 میخواستین؟

به پسر جوانی که بیشتر از بیست ساله نمیخورد باشد نگاه میکنم و جواب میدهم: نه با آقای 

 .احمدی کار دارم

 نگاه موشکافانه میکند و کمی جلوتر می آید: کارتون چیه؟

ون می آید و به پسرک میگوید: که مسعود از پشت میز بیر« به تو چه آخه»میخواهم بگویم 

 .پرهام برو این یخچال رو اوکی کن ببرن

و فاکتوری را به سمت پرهام میگیرد. بعد از رفتن پرهام و مشتری ها رو به مسعود میگویم: 

 سالم داماد چطوری؟

 !مسعود لبخند کوتاهی میزند: خوبم نون زیرکباب

 ...میخندم: شنیدم گرد و خاک کردی
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میزش میرود و روی صندلی می نشیند،به صندلی مقابلش اشاره میکند تا مسعود به سمت 

من هم بنشینم. کوله را روی صندلی کناری میگذارم و مقابل مسعود می نشینم با صدای 

 .بلندی داد میزند: پرهام دوتا چایی بیار

 بعد رو به من میگوید: باز سیما چه خالی بندی هایی کرده؟

عریف کن بعد من خودم میفهمم چی به چیه. مامان میگفت گفتی پوزخندی میزنم: اول تو ت

 ؟خواست بیاد نخواست نیاد

مسعود کالفه میگوید: روم نشد به مامان بگم چی شده وقتی حرف سیما شد از عصبانیت اینو 

 .گفتم

 با نگرانی میگویم: چی شده مگه؟

ف تهران مال من مسعود نفس عمیقی میکشد: کاش عقل تورو سیما داشت به خدا االن نص

 .بود
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پا روی پا می اندازم و به ظاهر برازنده مسعود نگاه میکنم، با اینکه زن شلخته ای مثل سیما 

دارد به لطف مادرش همیشه شیک و مرتب است و همین موضوع باعث حسادت های بی 

 دلیل سیما میشود.

ببین این نیسانیه هست پرهام با یک سینی می آید و مسعود سینی را از دستش میگیرد: برو 

 !بیاد بار این خانومه رو ببره، بگو تخفیف نده ها

 پرهام نگاهی به من میکند و با گفتن چشم میرود، اما هنوز در نگاهش فضولی دو دو میزند.

مسعود از پشت میزش بلند میشود و سینی را مقابلم میگیرد یک استکان چای برمیدارم و 

 لی مقابلم می نشیند: حال بچه ها خوبه؟تشکر میکنم و خودش هم روی صند

 خیلی نگران بچه هایی؟ چرا نمیای ببینیشون؟-

 .از گاردی که تو گرفتی معلومه سیما چیا گفته-

 !کمی به جلو خم میشوم: من که گفتم اومدم حرفهای تورو بشنوم
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 مسعود کالفه دستی به موهایش میکشد: خسته شدم سامی، این زن نیست شیطانه، چند روز

پیش مامانم اومد خونمون سر بزنه، طبق معمول بازار شام رو دید وایساد تمیزکاری. شب که 

 .اومدم خونه سیما میگه مامانت دستبند منو برداشته

 چشمهایم از تعجب گرد میشوند: چی؟ کدوم دستبند؟

ه مسعود نگاه پر از سوالی به من میکند: فرقی میکنه؟ همون که داییم بهش کادو داد و مهر

 .هایی شبیه کفشدوزک داره

حس میکنم سرم به دوران افتاده است، انگار زمان به عقب برمیگردد، مثل یک فیلم که با 

سرعت زیاد به عقب میزنیم. خیلی سریع به خانه برمیگردم به دوساعت پیش به سیلی سیما 

 و دستبندی که در دستش تکان میخورد!

بچه ها نزدمش، صاف صاف تو صورتم نگاه میکنه مسعود آهی میکشد: به خدا به خاطر دوتا 

 !به مامانم میگه دزد

شرمزده به صورت مسعود نگاه میکنم و ادامه میدهد: بهش میگم شاهد داری میگه نه ولی 

  .میدونم اون برداشته
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میخواهم حرفی بزنم ولی مسعود مجال نمیدهد: بعد تازه طلبکاره چرا میاد خونه کارای خونه 

 .ینجا خونه منه مامانت حق نداره دست به چیزی بزنهرو میکنه و ا

 با صدای آرامی میگویم: خب بعدش چی شد؟

مسعود جرعه ای چای مینوشد: میگم باشه اصال مامان من دزد و هرچی تو چرا به زندگیت 

نمیرسی که بیاد کار کنه، از هرچی بهترینش رو داری تو یه استکان آب نمیزنی پس اون 

 رفتی ماشین ظرفشویی خریدی که چی بشه؟همه پول از من گ

حس میکنم مغزم از کار افتاده است با حیرت به دهان مسعود خیره میشوم: سیما از تو پول 

 گرفته واسه ماشین ظرفشویی؟

بی تفاوت میگوید: آره یه روز  اومدم خونه گفت خریدم اینم فاکتورش پولشو  بریز به این 

 .شماره کارت

ضربان قلبم به اوج میرسد، هنوز قسط های ماشین ظرفشویی سیما توسط مامان پرداخت 

میشود اما چیزی نمیگویم و دیگر صدای مسعود را نمیشنوم. اصال نمیفهمم بقیه درد و دل 

 شنیدم و چطوری خداحافظی کردم.  چهگفتم و  چههای مسعود چیست. حتی نمیدانم 
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ه رذالت سیما پی ببرم. وقتی از مغازه مسعود خارج همان یک جمله مسعود کافیست تا ب

میشوم از شدت عصبانیت در حال انفجار هستم حس میکنم تمام خونی که در بدن دارم 

 جوش آورده و هر لحظه امکان دارد قلبم از حرکت بایستد. 

دربست میگیرم و به خانه میروم. حس میکنم خیابان های به بدترین شکل طوالنی شده اند، 

سوزش سیلی سیما با حرفهای مسعود بیشتر میشود،  .ی سیلی ای که عصر زده بود میسوزدجا

او طوری مسعود را دیو دو سر کرد که  .ننه من غریبم بازی هایش تازه برایم معنی میشوند

 هیچ کدام سمت او نرویم و دست سیما رو نشود.

له میکند چانه نمیزنم و پول را وقتی به خانه میرسم با راننده که برای بیشتر کردن کرایه نا

میپردازم و با حرص در ماشین بنده خدا را میکوبم و پیاده میشوم. کلید می اندازم و  پله ها 

را دوتا یکی میکنم و باال میروم. وقتی مقابل در میرسم صدای بلند سیما و سینا را میشنوم، بی 

با پر رویی سر سینا ایستاده و سیما  معطلی کلید می اندازم و وارد میشوم. مامان میان سیما و

 سینا داد میزند:

 .فدای سرم که خراب شد-
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سینا می غرد: زن حسابی کل پروژه دانشگاهیم اون تو بود باید دو هفته دیگه تحویل بدم 

 .رسما گند زدی به این ترمم

سیما پوزخندی میزند، تاب نمیاورم و جلو میروم و بی هیچ حرفی سیلی محکمی به صورت 

سیما میزنم. از حرکت ناگهانی من مامان جیغ میکشد و سینا ساکت میشود. سیما که حسابی 

 شوکه شده است به صورتم خیره میشود و دست راستش را روی گونه اش میگذارد.

 مامان میخواهد حرفی بزند که داد میزنم: خودت میگی چه غلطی کردی یا من بگم؟

نمیتوانم بفهمم چه حسی دارد به من خیره میشود.  که سیما انگار خفه شده است فقط با نگاهی

تمام عصبانیت های دنیا در وجودم جمع میشوند و وسط پذیرایی معرکه میگیرم: مامان خانوم 

از شکم من و سینا زدی از دوا درمون خودت زدی رفتی چند میلیون دادی واسه ایشون 

واده شوهر خجالت نکشه... ماشین ظرفشویی خریدی به عنوان کادو دادی که جلوی خان

کردی یا نه؟ بهش دادی که یه وقت النگوهاش نشکنه و اگه بهش فشار نمیاد چهارتا لیوان 

بندازه تو اون کوفتی تا شب که شوهر بدبختش میاد واسه یه لیوان کل کابینت ها رو زیر و 

 رو نکنه.
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ن رو از مسعود گرفته مامان مستاصل نگاهم میکند و ادامه میدهم: اونوقت ایشون پول ماشی

  !و گفته خودش خریده

مامان هین بلندی میکشد و سینا سر تاسف تکان میدهد: تازه فقط این نیست صاف صاف تو 

صورت مسعود نگاه کرده گفته مامانت دستبند منو دزدیده بعد میدونی جالبیش چیه؟ همین 

 .ش کادو دادهدستبندی دزدیده شده که االن تو دستشه. همونی که دایی مسعود به

مامان در آغوش سینا از حال میرود و سیما هم روی مبل ولو میشود. به قدری برای مامان 

میترسم که یادم میرود حواسم به سیما باشد. سینا در حالیکه مامان را بغل کرده است خودش 

خل را سمت مبل میکشد و مامان را روی کاناپه میخواباند. سریع به آشپزخانه میروم و از دا

 قندان مشتی قند داخل لیوان کنار سینک میریزم و از آب شیر پرش میکنم.

چنگ میزنم و یک چنگال بر میدارم و مشغول هم زدن میشوم و به سرعت خودم را به سینا 

میخواهم کمی  میشودو مامان میرسانم. سینا با دفترچه تلفن مشغول باد زدن صورت مامان 

دوباره به  .ر از اینهاست که بتوانم با لیوان اینکار را بکنمآب قند به او بدهم ولی بیجان ت
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آشپزخانه میروم و یک قاشق و قرص هایش را برمیدارم و به سالن برمیگردم. سینا کمی سر 

 .مامان را باال میگیرد و با ترس میگوید: مامان گلم تروخدا پاشو به خدا دیگه هیچی نمیگم

سینا قفل میشود و در دل به خودم و کار احمقانه  نگاهم به اشک های جاری شده از چشمان

ام بد و بیراه میگویم. با دست لرزان قاشق را توی لیوان میکنم و کمی آب قند برمیدارم و به 

 .طرف لبهای مامان میبرم: مامان تروخدا جون سامره یه کم بخور

به بیرون میریزد، نمیدانم چند قطره داخل دهانش میرود اما بیشتر آب قند از کنار لبهایش 

کیان آستین مانتویم را میکشد و قرص قلب مامان را به سمتم میگرد. قرص را از دستش 

 ، با همان لیوان آب قند!میگیرم و دهان مامان را باز میکنم و قرص را به خوردش میدهم

ا سینا کمی مامان را باال میکشد و به حالت نشسته روی کاناپه قرار میدهد. مچ دست مامان ر

میگیرم و نبضش را چک میکنم. تمرکزی رو شمارش ندارم به سختی مشغول شمارش میشوم 

 و با ناله که از گلوی مامان خارج میشود دستش را رها میکنم.

 ...صدایش به شدت ضعیف است: ســینا

 ؟سینا سر مامان را بغل میکند: جانم قربونت برم جون سینا
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ا با نوازش کردنش ادامه میدهد: گریه کن نریز تو بغض مامان در آغوش سینا میترکد و سین

 .خودت ما خیلی بچه های بدی هستیم

خودم را کنار میکشم و به میز عسلی تکیه میدهم و به سینا و مامان خیره میشوم. کیان به 

سمتم می آید و خودش را در آغوشم می اندازد و بغض میکند. بوسه ای روی موهایش 

 .نترس خاله. مامانی االن حالش خوب میشهمیزنم: نترس کیان جون، 

 سرم را میچرخانم و نگاهم به مبل خالی میفتد آرام زیر گوش کیان میگویم: مامان سیما کو؟

 !کیان زیر لب جواب میدهد: رفت

میخواهم سوال دیگری بپرسم که کاوه را میبینم که پشت در اتاق سینا قایم شده است آرام 

 .و میگویم: اینجا بشین مواظب دایی و مامانی باش کیان را روی زمین میگذارم 

بلند میشوم و به سمت کاوه میروم، از صورت رنگ پریده اش مشخص است حسابی ترسیده 

با دیدن من در اتاق را میبندد پایم را الی در میگذارم و بازش میکنم و کاوه به سمت تخت 

 ؟ا فرار میکنی خالهسینا می دود. خودم را به او میرسانم و بغلش میکنم: چر

 .بغضش میترکد: تو میخوای منو بزنی
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 .محکم تر بغلش میکنم: نه قربونت برم

 !می نالد: تو فقط کیان رو دوست داری

بوسه ای روی سرش میزنم: من جفت شماها رو دوست دارم ولی تو امروز کار بدی کردی 

 .یکه لپ تاپ دایی رو شکوندی ولی این باعث نمیشه عزیز دل من نباش

کاوه خودش را لوس میکند و بیشتر به من میچسبد. کمی در اتاق سینا میمانم و موهای کاوه 

را نوازش میکنم بعد او را روی تخت سینا میخوابانم: همین جا باش من برم ببینم مامانی 

 .حالش چطوره

دارد کاوه به نشانه تایید پلک میزند و از اتاق بیرون می آیم، مامان هنوز رنگ به صورت ن

 ولی به نظر بهتر می آید و به آرامی مشغول حرف زدن با سیناست. 

به آشپزخانه پناه میبرم و شماره سیما را میگیرم ولی گوشی اش خاموش است. کالفه گوشی 

را روی اپن میگذارم و به اتاق برمیگردم. حال مامان نسبتا بهتر است کنار کاناپه روی زمین 

 سرم میکشد: هرچی فهمیدی رو گفتی؟ زدی تو صورت سیما؟می نشینم و مامان دستی روی 

 .خجالت زده سر به زیر می اندازم و سینا رو به کیان میگوید: برو ببین کاوه در چه حاله
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 کیان به سمت اتاق سینا میرود و مامان میگوید: اومدی خواهرتو رسوا کردی؟

سینا قائل میشود به چشمان دلم به درد می آید از این همه تفاوتی که بین سیما و من و 

مهربانش خیره میشوم: مامان میدونی من چه حالی شدم؟ میدونی چقدر جلوی مسعود 

خجالت کشیدم وقتی فهمیدم به مادرش توهین کرده درک میکنی از داشتن سیما چقدر 

 خجالت کشیدم؟

مادر مامان دستش را از روی سرم برمیدارد: فکر میکنی من نمیدونم؟ بچمو نمیشناسم؟ 

نشدی یه روزی مادر میشی و میفهمی که من از نفس کشیدن شماها میفهمم چی تو فکر 

 .شماست

سینا سکوت کرده است مامان نگاهی به سینا میکند و رو به من میپرسد: راستی لپ تاپ این 

 بچه چی شد؟

 .سینا میگوید: مامان گفت دادی تعمیر کنن

 .هسری تکان میدهم: آره گفت تا فردا خبر مید

 سینا نگران میپرسد: کارش خوب هست؟
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از جا بلند میشوم: برادر همکارمه کارتشو بهت میدم خودت یه آمار ازش بگیر فکر نمیکنم 

 .کارش بد باشه هرچند من سررشته ندارم

 !بعد رو به مامان میپرسم: سیما رفته بیرون گوشیش هم خاموشه

 .سینا با حرص میگوید: ولش کن خودش برمیگرده

 شپزخانه میروم و با صدای بلندی میگویم: کیان کاوه کی شام الزانیا میخواد؟به آ

با صدای من هردو از اتاق سینا بیرون می آیند و مثل جت خودشان را به آشپزخانه میرسانند. 

بسته گوشی از فریزر بیرون میکشم و به کاوه و کیان که مقابل در آشپزخانه اند نگاهی 

 ؟س میکند: خاله میشه توش ذرت هم بریزیمیکنم. کاوه خودش را لو

نگاهی به صورت شرورش میکنم که با لوس کردن میخواهد مظلوم به نظر بیاید و به نشانه 

 .تایید پلک میزنم و کیان میگوید: خاله پیاز نزن من دوست ندارم

شین به لب و لوچه آویزان کیان هم خیره میشوم: باشه حاال هی اینجا برای من شرط نذارین پا

 .برین تو اتاق مامانی براش یه پتو بیارین
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جمله ام هنوز تمام نشده که دوقلوها به سمت اتاق مامان میروند و صدای خنده و کشمکشان 

خانه را پر میکند. مامان از سینا میخواهد دوباره شماره سیما را بگیرد و کمی بعد سینا با 

 به اتاقش میرود. « خاموشه»گفتن

ون دستم جا به جا میکنم و ادامه میدهم: بله شما درست میگین ولی حاال کالفه گوشی را در

 تکلیف ما چیه؟

زننده اش مرا بیشتر کالفه صدای خانم اکبر نژاد اوج بیشتری میگیرد و این رفتار تند و 

 میکند:

تکلیف شما مگه دست منه؟ میخوام باشگاه رو ببندم باید بهتون جواب پس بدم؟ بخاطر بی -

 .شما من به مشکل خوردمتوجهی 

صدایم را باال میبرم: بخاطر بی توجهی کی؟ من ؟ من که تایم کاریم تموم شده بود بعدشم 

 وقتی ترانه نسرین رو میفرسته باال برای چیزی که طبقه پایین وجود داره من بی توجهم؟

همه  خانم اکبر نژاد به هیچ صراطی مستقیم نمیشود دست آخر کالفه میگویم: باشه ماها

 !اخراج ولی باید تا آخر این هفته تسویه حساب منو بدین
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گوشی را قطع میکنم و سرم را بین دو دستم میگیرم، مامان از آشپزخانه بیرون می آید: چی 

 گفت؟

نفسم را بیرون میدهم و سرم را باال می آورم و به چشمان مهربان مامان خیره میشوم: هیچی 

 .میگه حادثه اون روز تقصیر توئه

مامان هاج و واج نگاهم میکند: وا مگه دور از جون نوکر زرخریدش بودین که همه چی گردن 

 شماست واسه اون چندرغازی که بهتون میده باید چیکار کنید؟

از جا بلند میشوم و به سمت مامان میروم و بغلش میکنم: حرص نخور فرخنده خانوووم خدا 

 و دارم.من هنوز این شاگرد خصوصی ربزرگه. بعدشم 

مامان سری تکان میدهد و من هم صورتش را میبوسم. از وقتی سیما به خانه اش برگشته 

دوباره خانه آرام گرفته است. آن شب سیما به خانه اش برگشت و شبانه مسعود را برای 

بردن دوقلوها فرستاد. هرچند من و مامان و سینا روی نگاه کردن به صورت مسعود را 

 ل بودیم که شاید سر سیما به سنگ خورده باشد.نداشتیم ولی خوشحا
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دوروز بعد هم برادر فتانه گفت لپ تاپ سینا درست شدنی نیست و فقط توانسته اطالعات 

را برایش استخراج کند و همین کار کلی کمک به سینا کرد. مسعود اصرار داشت به جبران 

 خسارت یک لپ تاپ نو برای سینا بخرد ولی سینا قبول نکرد.

اس میپوشم و به سمت خانه نازگل میروم. وقتی میرسم و در میزنم خدمتکار جدیدی در لب

 را باز میکند.

به داخل حیاط میروم و مقابل در ورودی می ایستم خدمتکار که زن جا افتاده ای به نظر 

 میرسد نگاهی به سر تا پایم میکند: شما؟

 !نم هستمساکم را روی دوشم جا به جا میکنم: من مربی نازگل خا

 .دوباره براندازم میکند: باید صبر کنید تا بپرسم

وقتی در را میبندد و به داخل میرود خنده ام میگیرد. کمی بعد در باز میشود و نازگل را 

 میبینم.

 .سالم سامی جون ببخش این خانوم تازه اومده هنوز تورو نمیشناسه-
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رو به مستخدم میگوید: شیرین خانوم نازگل از مقابل در کنار میرود و داخل میشوم. نازگل 

 .لطفا دو فنجون قهوه

شیرین سری تکان میدهد و به طرف آشپزخانه میرود، با اشاره نازگل به سمت سرویس 

راحتی گوشه سالن میرویم و می نشینیم. ساکم را کنار پایم روی زمین میگذارم و نازگل 

 .میگوید: خوبی؟ به نظر گرفته میای

 .خورده بی حوصله املبخندی میزنم: یه 

 نازگل به کنارم می آید: چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ کمکی از من بر میاد؟

 .نفس عمیقی میکشم: نه عزیزم با صاحب باشگاهی که باهاش کار میکردم به مشکل خوردم

 صورت نازگل نگران میشود: اخراجت کرده؟

کشم: آره ولی مهم نیست تن صدایش را خیلی پایین آورده است، کالفه دستی به شالم می

 .ولش کن

 نازگل که انگار موضوع برایش مهم است میگوید: وا؟ چرا؟ همین طوری یهویی؟
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نگاهم را از شالم میگیرم و به صورت نگران نازگل نگاه میکنم، به موهای جوانه زده مشکی 

 رنگش که با رنگ بلوطی موهایش همخوانی ندارد خیره میشوم:

بخاطر کوتاهی یکی از مربی ها یه مشکل برای یکی از  باشگاهتو  پیش نه چند وقت -

ورزشکارا پیش اومد و صاحب باشگاه اونو از چشم من میبینه هرچند اون زمان ساعت کاری 

 .من تموم شده بود ولی میگه تو مقصری

 نازگل میخواهد حرفی بزند که صدایی از پشت سرمان میگوید: واقعا تقصیر شما نبود؟

خانم و کمیل را میبینم، به نشانه احترام از جایم بلند میشوم و رو به کمیل سالم سرم را میچر

 میکنم. کمیل جواب سالم من و نازگل را میدهد و رو به من میگوید: واقعا تقصیر شما نبود؟

 نازگل میان حرفش میپرد: کمیل خجالت بکش فالگوش وایسادی؟

ونو شنیدم و این قسمت خونه کامال عمومیه و کمیل شانه ای باال می اندازد: نه اتفاقی صدات

هیچ نشونه شخصی سازی من توش نمیبینم که بشه با اون منو به فالگوش وایسادن متهم 

 .کرد

  !میخندم: شما باید وکیل میشدین



  شبیه تو

  
 

 

  121 

 

 با نگاه متعجب به من خیره میشود: از کجا به این نتیجه رسیدین؟

 .خصمصه نجات بدینبی تفاوت میگویم: چون خوب بلدین خودتونو از م

راهش را به سمت راه پله ها ادامه میدهد و بدون اینکه نگاهم کند جواب میدهد: مطمئن 

 !نباش

 .با رفتن کمیل نازگل دست مرا میگیرد: اونو ولش کن سامی جون یه تخته اش کمه

 .نگاهم به مسیر رفتن کمیل است: برام مهم نیست حرفاش

ا آمدن خدمتکار همزمان میشود. نازگل سینی را از نازگل دستم را میکشد و نشستن ما ب

شیرین میگیرد و مرخصش میکند، دوباره بحث را به سمت بیکاری ام میکشاند: حاال میخوای 

 چیکار کنی؟

 .جرعه ای از قهوه داغ درون دستم مینوشم: نمیدونم باید بگردم دنبال کار

 نازگل کمی مکث میکند: فقط تو زمینه ورزش تخصص داری؟



  شبیه تو

  
 

 

  122 

 

با اینکه قبال دوره عکاسی و فیلمبرداری گذرانده ام اما  سرم را به نشانه تایید تکان میدهم

دوست ندارم جایی عنوان کنم. یک روزی برای دل خودم دوره دیدم و سالها از آن روزها 

میگذرد. خیلی وقت است دست به دوربین نزده ام و نمیخواهم با گفتن عکاسی نازگل مرا 

 اتی برادرش سوق دهد.سمت شرکت تبلیغ

نازگل دیگر حرفی نمیزند. بعد از تمرین طبق عادت شیرین را صدا میکند تا بدرقه ام کند.  

نمیدانم چرا هربار که به خانه نازگل میروم حس میکنم در تمام عمرم درجا زده ام، شاید 

صاف  بخاطر وضع مالی نازگل است یا شاید بخاطر محبت های بی دریغش و دلی که زالل و

 است.

وقتی به خانه برمیگردم مامان نیست، روی اپن را نگاه میکنم و یادداشتش را میبنیم:سامره 

 .جان میرم یه سر به سیما بزنم شام درست نکن حاضری میخوریم

نفسم را بیرون میدهم و ساکم را باز میکنم و لباس های ورزشی ام را داخل ماشین لباسشویی 

و هم کالفه و دلم میخواهد کمی با خودم خلوت کنم. سینا هم می اندازم. هم خسته هستم 

 نیست و عالقه ای ندارم پیگیر او باشم، حاال که یک مرد جوان است.
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خیلی سرسری دوش میگیرم و حوله تن پوشم را به تن میکنم و به هال برمیگردم. گوشی را 

پیام بنفشه صفحه از ساکم بیرون میکشم و مشغول دیدن آگهی های استخدام میشوم. با 

 آگهی ها را میبندم و پیام او را میخوانم: سالم سامی جون چطوری؟ چه خبرا؟ کار پیدا کردی؟

برایش تایپ میکنم: سالم خوبم تو چطوری؟ خبری نیست. کار هم تازه میخوام دنبالش 

 .بگردم تا امروز فکر میکردم اکبرنژاد زنگ میزنه برگردیم

آنالین است و بیکار جواب میدهد: من از همون روز شروع کردم  پیام را میفرستم و بنفشه که

 زنگ زدن اینور اونور، کار پیدا نمیشه باز تو این مشتری پولدارتو داری من چه غلطی بکنم؟

 .بی معطلی تایپ میکنم: کار پیدا کردم خبرت میکنم، هم تو هم فتانه که باز با هم باشیم

 .اون بیکار نمیمونهبنفشه پاسخ میدهد: نگران اون نباش 

 برایش استیکر لبخند میفرستم و دوباره وارد صفحه آگهی های استخدام میشوم.

پایین فرم استخدام را امضا میکنم و همراه یک سری کپی از تمامی مدارکم به دست مدیر 

داخلی باشگاه میدهم. خانم زاهدی لبخندی میزند و مشغول خواندن فرمم میشود. چشمم به 

است که چند پله پایین تر قرار دارد، و درست کنار در کانتر مسئول ورود  درب ورودی
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خروج جا گرفته است. دختر جوانی که موهای بلوند دارد پشت کانتر ایستاده و مسئول ورود 

و خروج پرسنل و ورزشکاران است، همچنین برای تازه واردین شرایط باشگاه را توضیح 

 به مربی های طبقه پایین ارتباط میدهد.میدهد و به دادن مشاوره آنها را 

خانم زاهدی به فرمم با دقت نگاه میکند و بعد از خواندن فرم به سراغ مدارکم میرود، هر 

بار که در باز میشود حجم زیادی هوای سرد به داخل می آید. پشت کانتر یک هیتر برقی 

ریت که فقط چند پله قرار دارد و مسئول کانتر جایش حسابی گرم است، اسپلیت قسمت مدی

با ورودی فاصله دارد هم تنها به سمت میز مدیریت است و من از شدت سرما خودم را بغل 

 میکنم.

خانم زاهدی برگه هایی که به دستش داده ام را کنار میگذارد و به من خیره میشود: مدرک 

 برای تی آر ایکس هم داری؟

له دوره اش رو دیدم ولی با توجه به لبخندی میزنم تا احساس دوستانه ای ایجاد کنم: ب

 .جاهایی که کار کردم بیشتر مربی بدنسازی بودم

 خانم زاهدی ابروهایش را باال می فرستد: خب خوبه، میتونی سفته بدی؟
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 کمی جا میخورم ولی چون مجبورم قبول میکنم: بله چقدر؟

 .دست هایش را روی میز در هم گره میزند: بیست میلیون تومن

 گرد میشوند: بیست میلیون؟!!چشمهایم 

 .او با همان ژست به صورت متعجبم خیره میشود: درسته

بعد از جا بلند میشود و میز را دور میزند و درست مقابل من به میزش تکیه میزند و دست 

 .به سینه ادامه میدهد: برای تضمین حسن انجام کار

 ؟با تردید میپرسم: و این جمله درون سفته قید میشه درسته

سری به نشانه تایید تکان میدهد، کالفه دستی به بند کیفم میکشم: خب باید از کجا سفته 

 تهیه کنم؟

 .خانم زاهدی لبخندی میزند و بعد رو به دخترک پشت کانتر میگوید: ملیکا

 !دختر از جا میپرد و خانم زاهدی ادامه میدهد: یه سفته بیست میلیونی برای خانم بیار



  شبیه تو

  
 

 

  126 

 

میگوید و بعد خانم زاهدی به پشت میزش برمیگردد و مشغول کار با کامپیوتر ملیکا چشمی 

روی میزش میشود. ملیکه باال می آید و سفته را مقابلم روی میز میگذارد و برمیگردد. خانم 

زاهدی همانطور که مشغول کار است میگوید: سفته رو امضا کن تا من قراردادت رو حاضر 

 کنم.

امضا « ضمانت حسن انجام کار» عد از نوشتن مشخصاتم و قید جملهسفته را برمیدارم و ب

میکنم و بلند میشوم و روی میز خانم زاهدی میگذارم. کمی بعد برگه ای از پرینتر خارج 

میشود و خانم زاهدی آن را به سمت من میگیرد. دوباره سر جایم برمیگردم و مشغول 

ن به عنوان مربی ظلم میشود اما ناچارم با خواندن قرارداد میشوم، با اینکه خیلی در حق م

مفاد آن کنار بیایم و زیر قرارداد را امضا میکنم. کنار اسم من به عنوان مربی نام بابک بیات 

 به چشم میخورد به عنوان کارفرما.

خانم زاهدی به عنوان مدیر داخلی از طرف بابک بیات قرارداد را امضا میکند و هیچ نسخه 

 من نمیدهد. ای از آن را به 
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اصل مدارکم را از روی میزش برمیدارم و او دوباره ملیکا را صدا میکند: ایشون رو به عنوان 

مربی توی دستگاه حضور و غیاب تعریف کن، باید یه کمد بهشون بدی و اینکه ساعت 

 .کاریشون طبق چیزی که من برات اینجا نوشتم تعریف میشه

ادامه میدهد: از این به بعد شاگردهای خصوصی خانم ملیکا سری تکان میدهد و خانم زاهدی 

 .کاوند با ایشون کار میکنن

ناخواسته من هم سرم را با حرفهایش تکان میدهم. وقتی توصیه های الزم را میکند راهمان 

را به سمت طبقه پایین کج میکنیم. از روی برگه ای که به عنوان ساعت کاریم تعیین کرده 

میگیرم و بعد با ملیکا مشغول ثبت اثر انگشت در دستگاه حضور و است با گوشی عکس 

 غیاب میشویم.

ملیکا تند تند شرایط باشگاه را برایم توضیح میدهد و بعد از ثبت اثر انگشت خانم زاهدی 

 .به طرفم می آید: بریم پایین با بقیه آشنا بشی
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برایم دست تکان میدهد.  ملیکا به رویم لبخندی میزند و همین که به سمت پله ها میرویم

باشگاه در طبقه زیر همکف است و به محض ورود به سالن از به روز بودنش دچار حس 

 خاصی میشوم.

سمت راست کنار در ورودی راهرویی است که به رختکن ختم میشود و پشت رختکن استخر 

میز  کوچکی قرار دارد که به شدت شلوغ به نظر میرسد، درست به موازات راهروی رختکن

مخصوص مربیان و در کنارش بوفه است. سالن باشگاه به قدری بزرگ است که سالن 

بدنسازی و سالن تی آر ایکس و سالن ورزش های هوازی کامال متمایز هستند. پشت بوفه 

 شیشه های مشبک رنگی قراردارد که دیوار بین استخر و بوفه را تشکیل داده است.

رد که چند پله پایین میرود و به سالن یوگا و زومبا میرسد. در انتهای سالن راهرویی قرار دا

خانم زاهدی تمامی سالن ها و حتی استخر را نشانم میدهد. ناجی استخر دختر جوان و تپلی 

 است به نام هدی که از دیدنش حس خوبی پیدا میکنم.

معرفی  بعد از دیدن استخر به سالن اصلی برمیگردیم و خانم زاهدی مرا به بقیه مربیان

میکند. منیره همانند من مربی بدنسازی است در نگاه اول موهای بافته بلندش نظرم را جلب 
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میکند. دوستانه دست میدهیم و لبخند میزنیم. اعظم مربی تی آر ایکس است و با شاگردانش 

 به شدت درگیر است و فقط از دور برایم دستی تکان میدهد.

 را هم طبق گفته خانم زاهدی به زودی میبینم. یکی از مربیان هم مرخصی است و بقیه

 با هم از سالن بیرون می آییم و بعد از توافقات نهایی از باشگاه بیرون می آیم.

به محض خروج از باشگاه شماره بنفشه را میگیرم بعد از چند بوق صدایش را میشنوم: سالم 

 سامی چی شد؟

 .از فردا شروع کنمآب دهانم را قورت میدهم: سالم خوب بود و قراره 

 .بنفشه با خوشحالی میگوید: به سالمتی مبارکه

خجالت زده میگویم: محیطش یه طوریه، مدیرش خیلی خشک و جدیه نشد تورو پیشنهاد 

 .بدم

  !بنفشه میخندد: ول کن بابا دوستی ما با یه جا کار نکردن که تموم نمیشه

 .بازم ببخشید ولی به فکرت هستما-
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میدهد: حرص نخور فتانه یه جا سراغ داره قراره فردا عصر بریم حرف بنفشه سریع جواب 

 .بزنیم

 .خوشحال میشوم: انشاهلل جور میشه

 با بنفشه خداحافظی میکنم و به سمت ایستگاه مترو میروم. 

 با دیدن شماره نازگل تماس را جواب میدهم: سالم عزیزم خوبی؟

 ون به سالمتی کارت جور شد؟گوشم با صدای شاد نازگل پر میشود: سالم سامی ج

حس شیرینی وجودم را پر میکند، لبریز از دوست داشته شدن میشوم: آره عزیزم گفت از 

 .فردا شروع کن

 .نازگل میخندد: خدا رو شکر، پس با اولین حقوقت یه شیرینی افتادیم

از خجالتت کلید می اندازم و وارد راه پله ها میشوم: حتما ولی چرا تا اولین حقوق این جلسه 

 .در میام

 .نازگل وسط حرفم میپرد: شیرینی با پول اولین حقوق یه مزه دیگه داره



  شبیه تو

  
 

 

  131 

 

 .باشه پس یه ماه باید وایسیمیخندم: 

 .خیلی هم عالی رژیم سفت و سخت میگیرم که یه جعبه رو تکی بخورم-

 .عالیه از جلسه بعد سفت و سخت تر باهات کار میکنمموذیانه جواب میدهم: 

 ستی جلسات طبق روال قبله؟باشه را-

 .از پله ها باال میروم: نه بذار برسم خونه عکس برنامه کاریمو میدم هماهنگ بشیم با هم

 .باشه خسته نباشی-

گوشی را توی جیب پالتویم می اندازم و در خانه را باز میکنم. از دیدن ریسه های رنگی  و 

میخورم و با خود فکر میکنم تولد چه کسی بادکنک هایی که به در و دیوار آویزان است جا 

 را فراموش کرده ام.

کفش هایم را در می آورم و توی جا کفشی میگذارم که سینا با یک کیک بزرگ مقابلم سبز 

 !میشود: تولدت مبارک فندق
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هیجان زده نگاهش میکنم و کمی بعد مامان و مسعود و سیما و دوقلوها از آشپزخانه بیرون 

تولدت مبارک را میخوانند. به روی همه جز سیما لبخند میزنم و سالم  می آیند و آهنگ

 میکنم. مامان دلخور نگاهم میکند و بعد برای عوض کردن لباسم به اتاقم میروم.

پالتو را روی تخت میگذارم و در کمد را باز میکنم که مامان بی مقدمه وارد اتاقم میشود: چرا 

 برای سیما قیافه گرفتی؟

 هش میکنم:مامان یادت رفته؟متعجب نگا

تند نگاهم میکند: نه یادم رفته ولی یادت ندادم کینه ای باشی، ول کن هرچی بوده گذشته 

 .سر این دختره به سنگ خورده االنم برات تولد گرفته

 با حیرت میگویم:سیــما؟ برای من؟

 !بله حاال هم بیا بیرون روشو ببوس و قیافه نگیر-

ز اتاقم بیرون میرود، روی تخت وا میروم و به این فکر میکنم مامان چشمی میگویم و مامان ا

 چقدر ساده از همه چیز سیما میگذرد. چند دقیقه بعد لباس میپوشم و از اتاق بیرون میروم.



  شبیه تو

  
 

 

  133 

 

کیان و کاوه با ذوق زیاد به کیک خیره شده اند، سینا شمع ها را روی کیک میگذارد و مسعود 

و چیدن بشقاب ها میشوند. مامان با چشم و ابرو اشاره  و سیما مشغول مرتب کردن میز

میکند که به سراغ سیما بروم. با اینکه بر خالف میلم است به سمت سیما میروم و بغلش 

 میکنم، اشک در چشمانش حلقه میزند، حرفی نمیزنم فقط صورتش را میبوسم.

د؟ سامی بیا شمع رو فوت سینا کیان را روی مبل میگذارد و میگوید: هندی بازیهاتون تموم ش

 .کن دلم غش میره واسه این کیک

لبخندی میزنم و دستپاچه پشت میز روی زمین می نشینم، میخواهم شمع ها را فوت کنم که 

 .سیما از جا میپرد: اول بذار با این ژست ازت عکس بگیرم خیلی خوشگل شده

مشغول پیدا کردن زاویه  موهایم را به پشت گوشم هدایت میکنم و به سیما که با گوشی اش

مناسب است لبخند میزنم، ناگهان دلم میخواهد دوقلوها را هم در این حس زیبا شریک کنم. 

 صدایشان میکنم و هر دوی آنها در کنارم قرار میگیرند و خودشان را به من میچسبانند.
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ا می سیما یک و دو و سه ای میگوید و عکس میگیرد بعد مسعود و سینا و مامان هم به م

پیوندند و سیما دوباره عکس میگیرد. بعد سیما و سینا جایشان را عوض میکنند و میخواهیم 

 عکس دیگری بگیریم که کاوه میگوید: پس کی کیک میخوریم؟

به صورت مشتاقشان خیره میشوم که با شیفتگی به کیک خیره شده اند و به نظر دهانشان 

و ال عکس گرفتن بشود، چشم هایم را میبندم آب افتاده است. به سیما اشاره میکنم بیخی

 خیلی زود شمع ها را فوت میکنم. بعد از آرزو کردن

اول از همه کیان و کاوه دست میزنند و بعد همه تک به تک کادویم را میدهند و تولدم را 

تبریک میگویند. از اینکه اینطوری غافلگیر شده ام خوشحالم، مامان برایم یک بافت زیبا 

 ورتش را میبوسم و تشکر میکنم.گرفته ص

سیما و مسعود برایم یک کتانی مارکدار گرفته اند، صورت سیما را میبوسم و از هر دوی آنها 

تشکر میکنم. کادوی سینا یک ست لباس ورزشی صورتی رنگ است به کادویی که مشخص 

و یشود است سلیقه خودش نیست میخندم و صورتش را میبوسم. سیما مسئول برش کیک م
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م را میگیرم و به گوشه ای میروم و از دور به خانواده شادم نگاه من هم بعد از دوقلوها کیک

 میکنم.

حس ذوقی که بین مسعود و سیما جوانه زده، هیجان زیاد بین کاوه و کیان و رضایتی که در 

 چشمان مامان موج میزند.

قول و قرارمان میفتم و با  با صدای زنگ موبایلم به اتاقم میروم با دیدن شماره نازگل یاد

 .خجالت تماسش را پاسخ میدهم: سالم نازگل شرمنده

 صدای پرانرژی اش را میشنوم: سالم دختر، منو یادت رفت؟

 .میخندم: نه یعنی آره... راستش یه موقعیتی پیش اومد که یادم رفت

 چیزی شده؟نگران میگوید: 

جشن گرفتن وقتی اومدم خونه سورپرایز  خجالت زده میگویم: نه بابا، تولدمه و خانواده ام

 .شدم و یهو همه چی یادم رفت
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صدای جیغ نازگل را میشنوم: االن باید به من بگی؟ تولدت مبارک نمیدونستم ببخشید، یعنی 

 .خب اصال راجع به این موضوع اصال حرف نزده بودیم

نیست که ناراحتت  کیان وارد اتاقم میشود نگاهم را از کیان میگیرم: ممنون بیخیال چیزی

 .کنه

 نازگل ناراحت میگوید: معلومه که ناراحت میشم، مگه ما دوست نیستیم؟

کیان به سمت عروسکم میرود و بغلش میکند: دوستیم بازم ببخشید االن عکس برنامه 

 .کاریمو میفرستم

 .نازگل بی معطلی میگوید: نه نه برو به کارت برس بعدا حرف میزنیم

 .: بازم ببخشید . االن میفرستم و میتونیم بعدا حرف بزنیمشرمنده جوابم میدهم

وقتی تماس را قطع میکنم برنامه ام را از کیفم بیرون میکشم و از آن عکس میگیرم و برای 

نازگل میفرستم. کیان عروسکم را روی میز میگذارد و بعد دستش را میگیرم و از اتاق بیرون 

 میرویم.



  شبیه تو

  
 

 

  137 

 

سخت است، وقتی لباسم را عوض میکنم به خودم در آینه  شروع کردن از صفر همیشه برایم

لبخندی میزنم و به سالن میروم. منیره اولین نفری است که متوجه من میشود به محض 

 دیدنم از جا بلند میشود و دوستانه با هم دست میدهیم.

منیره مرا به مسئول بوفه که اسمش صفوراست و کامینه که مربی دیگری است معرفی  

. به هر دوی آنها لبخند میزنم و آنها هم شروع کارم را تبریک میگویند. کامینه از میکند

کمدش تخته شاسی را بیرون می آورد و مقابلم میگذارد: این لیست شاگردهای مریمه، گفتن 

 !از این به بعد باید با تو کار کنن

خصوصی کالس  سری تکان میدهم و بعد منیره ادامه میدهد: ببین بعضی شاگردها به صورت

دارن، تلفیق تی آر ایکس با بدنسازی و بقیه اونها یا صرفا تی آر ایکس هستن یا صرفا 

 .بدنسازی

نگاهی به لیست میکنم و بعد کامینه میگوید: من نیم ساعت دیگه شاگرد خصوصی دارم. 

 .همین تلفیقی تی آر ایکس و بدنسازی بیا ببین چطوری تمرین میدیم
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 و من کسی وارد سالن میشود ت تکان میدهم. با هر باز و بسته شدن درسرم را به نشانه مثب

حس عجیبی پیدا میکنم. یکی از ورزشکاران به سمت ما می آید و سوال میپرسد. کامینه و 

منیره به من نگاه میکنند، برگه را از دست دختر میگیرم و حرکت را برایش توضیح میدهم. 

 دهند.حس کسانی دارم که قرار است کنکور ب

تا آخر روز جز شرکت در کالس خصوصی کامینه کاری برای انجام دادن ندارم فارغ از اینکه 

وظیفه نظافت و مرتب کردن سالن به عهده صفوراست لوازم را سر جایشان مرتب میکنم و 

 آخر وقت با خداحافظی از بچه ها سالن را ترک میکنم.

ده ذوقم کور شود، اگر به پولش احتیاج جو بیش از حد عجیب سالن باعث میشود هنوز نرسی

خصوصا با آن سفته گزافی که بابت  نداشتم عمرا قبول نمیکردم زیر بار این مسئولیت بروم.

حسن انجام کار امضا کرده ام. نمیدانم شاید بهتر بود از عکاسی به نازگل میگفتم و آن وقت 

 در گروی این دوستی مرا به برادرش پیشنهاد میکرد.
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میزنم، هیچ دلم نمیخواهد همکار کمیل کیهان بشوم کسی که مرا زیر ذره بین  پوزخندی

قرار داده و انگار میخواهد هر ثانیه مرا آنالیز کند. از اینکه ناگهانی پیدایش میشود خوشم 

 نمی آید.

نمیدانم چرا حس میکنم این ناگهانی آمدن هایش عمدی است و بیشتر میخواهد مرا سوژه 

 متلک هایش کند.

شاید هم میخواهد با یک نفر به قول خودش ثروت مند ستیز مقابله کند، شاید هم از آن بچه 

پولدارهایی است که باور دارند بخاطر پول ژن برتر هستند و هرکسی باید در برابرشان 

 سکوت کند.

وقتی به خانه میرسم از شدت خستگی روی تخت ولو میشوم، از شدت بیکاری دچار خستگی 

رزی میشوم که دلم میخواهد ساعتها بخوابم. نازگل پیام میدهد و برنامه هایمان بی حد و م

 را هماهنگ میکنیم و قرارمان برای فردا صبح تنظیم میشود.

 مامان برای شام صدایم میکند ولی میلی ندارم عذرخواهی میکنم و خیلی زود میخوابم.
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فشار دهم ولی در خود به خود با وقتی به خانه نازگل میرسم دست دراز میکنم تا زنگ را 

ریموت باز میشود به سمت در میروم که ماشین شاسی بلند سفید رنگی زودتر از من وارد 

میشود. پشت ماشین وارد حیاط میشوم و به طرف ساختمان اصلی میروم. در میزنم و منتظر 

 آمدن خدمتکار میمانم.

 .ســالم-

 آرام از پله ها باال می آید و کنارم می ایستد.  با شنیدن صدای کمیل به طرفش میچرخم، خیلی

 !سالم روزتون بخیر-

خدمتکار در را باز میکند و من و کمیل وارد میشویم. کمی بعد نازگل در حالیکه دو فشفشه 

 ....در دست دارد از پله ها پایین می آید: تووولدت مباااارک

 نم.از دیدنش هیجان زده میشوم و به طرفش میروم و بغلش میک

 نگاهی به صورتم میکند: الیق نبودم بهم بگی؟

 .نگاهم را از او میگیرم: این چه حرفیه خب حرفش پیش نیومده
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کمیل خودش را به ما میرساند و با تعجب نگاهمان میکند. با آمدن خدمتکار و دیدن کادویی 

 که در دستانش است خجالت میکشم. کمیل نگاهی به من و کادو و فشفشه های در دست

 !نازگل میکند و میگوید: نازگل منم غافلگیر کرد. تولدتون مبارک

لبخند کمرنگی میزنم و نازگل دست مرا میکشد و به طرف راحتی های گوشه سالن میبرد: 

 .بیا کادوتو باز کن

 میخندم و کنار هم می نشینیم و کمیل رو به خدمتکار میگوید: کیک نداریم؟

 .میدونستم کیک بگیرم سامی کله منو میکنه مثال رژیممنازگل جای شیرین جواب میدهد: نه 

 .کمیل میخندد و رو به شیرین میگوید: پس شیرینی و قهوه برامون بیار

خودش هم می آید و روبروی من و نازگل می نشیند. نازگل بیشتر از من هیجان دارد، 

ذشو سامی من که میخواهم به آرامی بسته را باز کنم ولی نازگل مجال نمیدهد: پاره کن کاغ

 .میدونم توش چیه جای تو دلم داره غنج میره

و کاغذ کادو را پاره میکنم و جعبه بزرگی مقابلم سبز میشود، در جعبه را  سری تکان میدهم

برمیدارم و یک خرس پشمالوی سفید میبینم که کنارش یک جعبه سیاهرنگ است. با باز 
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به نازگل میکنم: واای نازگل ممنون  کردن جعبه دوم و دیدن ساعت مچی هوشمند نگاهی

 .ولی فقط خرس رو قبول میکنم

 نازگل اخم هایش در هم میرود: چرااا؟

 .خب این کادو خیلی گرونه و نمیتونم قبولش کنم-

 نازگل ناراحت میشود: یعنی چی گرونه؟

خرس را در آغوش میگیرم: دوستی ما نباید آلوده مادیات بشه، من قبل از دوست تو بودن، 

مربی تو هستم و دوست ندارم این ذهنیت رو برای بقیه و خودم ایجاد کنم که گرفتن 

 !کادوهای گرون قیمت از تو باعث تداوم این دوستی میشه

 ؟نازگل اخم هایش غلیظ تر میشود: میشه واضح تر حرف بزنی

ت کمیل کمی به جلو خم میشود و در حالیکه به صورتم خیره شده است میگوید: منظور مربی

 .اینه ترجیح میده یه دوستی ساده داشته باشه
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و کمیل هم نگاهی به  میشودسرم را به نشانه تایید تکان میدهم ولی نازگل خیلی ناراحت 

 .نازگل میکند: خب هردوی شما حق دارین و من نمیتونم راه حلی بهتون پیشنهاد بدم

 نازگل با ناراحتی میگوید: چرا؟

چون حالت تدافعی مربیت در مقابل جامعه ثروتمندان رو میبینم، کمیل پا روی پا می اندازد: 

و اون هدیه ای که ارزش مادی کمتر و در  !پول تو است ،نمیبینی؟ مشکل ایشون تو نیستی

رفی بزنم جرمم درست با حپس اگه من هر  .مقابل دارای معنویات بیشتر هست رو برداشته

 !وبنده گفتن از پزشکان خوششون نمیادتو برابر میشه در نظر ایشون. قبال هم بهم ک

نگاه تندی به کمیل میکنم: شما یا متوهم یا دچار مشکالت اساسی روانی هستین من اصال 

نگفتم از پزشک ها یا جامعه ثروتمندان بدم میاد فقط میخوام حد و حدود خودم و رابطه ام 

 .مشخص باشه

 .یفهممنازگل کالفه از جا بلند میشود: من اصال حرفاتونو نم

 .کمیل با نگاه موذیانه ای به من خیره میشود: ولی من حرفاشونو میفهمم

 !رو به نازگل میگویم: به یه شرط هدیه ات رو قبول میکنم
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نازگل مشتاقانه نگاهم میکند، نفسم را بیرون میدهم: نصف پول ساعت رو از حقوق من کم 

 .کن تا بتونم قبولش کنم

 ....نازگل مینالد: سااامی

کمیل با آمدن خدمتکار سینی را از دستش میگیرد و روی میز میگذارد و بعد از رفتن 

 .خدمتکار میگوید: پیشنهاد منصفانه ایه

 نازگل رو به کمیل میگوید: تو با منی یا سامی؟

 .کمیل فنجانی قهوه مقابلم میگذارد: من طرفدار یه دوستی سالم و بدون حاشیه ام

ان میدهد و در ادامه میگوید: به نظرم باید هردوتون به عقاید هم بعد فنجانی را به نازگل نش

احترام بذارین تا بتونید به دوستیتون بدون حرفهای خاله زنکی بقیه و حاشیه هایی که بخاطر 

اختالف طبقاتی ایجاد میشه تدوام بدین. دوستی ارزشش بیشتر از یه ساعت و یه خرس 

گذاشتی، ارزش دقیق دوستی شما دو نفر با پشمالو هستش که میدونم کلی براش وقت 

جمالت انگیزشی مربیت حین تمرین و وقتی که تو برای انتخاب هدایا گذاشتی مشخص 

 .میشه
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از اینکه کمیل موقع تمرین فالگوش ایستاده خوشم نمی آید ولی به روی خودم نمی آورم که 

 از نیش کالمش به کاری که کرده است پی برده ام.

یل روی مبل می نشیند، فنجانم را برمیدارم و میخندم: برادرت منو به خوبی نازگل کنار کم

 !شناخته

 !کمیل باز لبخند موذیانه ای میزند: من آدم شناس خوبیم

بعد از صرف شیرینی و قهوه کمیل مجدد تولدم را تبریک میگوید و از ما جدا میشود. نازگل 

رفتار کنم بنابراین تصمیم میگیرم با هنوز دلخور است اما ترجیح میدهم طبق اصول خودم 

 زمان دادن به این دوستی ماهیت شخصیتم را به او بشناسانم.

قبل از شروع تمرین نازگل ساعت را به دور مچم میبندد و برای دلخوشی اش زمانبندی ها 

را با آن انجام میدهم. تا پایان تمرین جز نازگل به هیچ چیز دیگری فکر نمیکنم و ترجیح 

 افکارم را برای خودم نگه دارم. میدهم

وقتی تمرین تمام میشود صورت نازگل را میبوسم و بار دیگر بابت کادوهایش تشکر میکنم. 

انگار کمی از دلخوریش کاسته میشود و لبخندی میزند، میخواهد بدرقه ام کند که به دلیل 
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کارش شیرین سردی هوا و بدن عرق کرده اش مانع میشوم و او هم این کار را به خدمت

 واگذار میکند.

وقتی از خانه بیرون می آیم نگاهی به ساعت میکنم و در دل سلیقه و توجه نازگل را تحسین 

 میکنم. با اینکه دلخور شده است اما میدانم کار اشتباهی نکرده ام.

 کارتون اشتباه نبود!-

عجب میگویم: با شنیدن صدا برمیگردم و با دیدن کمیل که درست پشت سرم ایستاده با ت

 چی؟

میخندد و در حالیکه سعی میکند نگاهش را به انتهای خیابان بدوزد میگوید: رفتارتون در 

مقابل نازگل کامال سنجیده بود و به نظرم کمتر کسی پیدا میشه اینطوری عزت نفس داشته 

 .باشه

 نگاهی به سر تا پایش میکنم: منتظرم موندین که اینو بهم بگین؟

ی اندازد: میخواستم بدونید که خواهر منو ناراحت نکردین، هرچند شما آدمی شانه ای باال م

 نیستین عذاب وجدان بگیرین ولی با این حال میخواستم خیالتون راحت باشه!
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 با خشم میگویم: شما عادت دارین که به آدما توهین کنید؟

 بیخیال جواب میدهد: من توهین نکردم!

 رسما بهم گفتین بی وجدان!دندان هایم را روی هم میسابم: 

 .میخندد: بزنید به حساب همون حالت تدافعی شما در مقابل ثروتمندان

مثل کسانی که حسابی رو دست خورده اند نگاهش میکنم و ادامه میدهد: آدما نمیفهمن با 

کلماتشون با بقیه چیکار میکنن، ولی شما با حرفاتون طوری به بقیه نیش میزنید که مشخصه 

 .حتاطانه و با غرض ورزیهکامال م

میخواهم جواب دندان شکنی بدهم ولی بیخیال میشوم و بدون اینکه نگاهش کنم از کنارش 

 .رد میشوم و او با صدای بلندتری میگوید: اینکه منو نادیده بگیرین نشونه قدرت شما نیست

از شدت عصبانیت انگشت هایم را درون مشت دستم میفشارم ولی جلوی زبانم را میگیرم و 

حرفی نمیزنم. خودم را به مترو میرسانم و بدون توجه به شلوغی وارد اولین قطاری میشوم 

 که از راه میرسد. 
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ه خروجم را ثبت میکنم و از باشگاه بیرون می آیم. به قدری خسته هستم که بعید میدانم ک

به خانه برسم. هندزفری را از جیب ساکم بیرون میکشم و به گوشی وصل میکنم. همین که 

نت گوشی را روشن میکنم رگبار پیام ها به سمتم سرازیر میشود خوشحال از اینکه چیزی 

برای وقت کشی در اتوبوس دارم لبخندی میزنم و به محض رسیدن به ایستگاه تاکسی ها 

 ول خط ایستاده و مشخص است نوبتش است.سوار ماشینی میشوم که ا

وقتی به ایستگاه اتوبوس میرسم گوشی را بیرون می آورم و همانطور که روی صندلی جا 

خوش میکنم مشغول خواندان پیام ها میشوم. پیام اول از سینا است و خواسته به مامان اطالع 

اندازد و در جواب می بدهم که شب کمی دیرتر می آید. نوع پیام دادنش مرا به خنده می 

نویسم: تو دیگه بزرگ شدی وقتی با اونی خودت زنگ بزن اجازه ات رو بگیر که روت 

 !حساب باز کنه

گذر از بعد مشغول جواب دادن به پیام های فتانه و بنفشه میشوم و این کار باعث میشود 

 غافل بمانم.زمان 
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کار کردنش از آشپزخانه می آید  کلید می اندازم و وارد خانه میشوم و به مامان که صدای

 ؟سالم بلندی میدهم: سالاام فرخنده خانوم احوال شما

 .مامان میخندد: سالم سامره، بیا تو بعد زبون بریز

 .کفش هایم را توی جاکفشی میگذارم: ما چاکرخواتونیماااا

 صدای خنده مامان بلند میشود، خودم را به آشپزخانه میرسانم و گونه اش را میبوسم:

 ؟چطوری خانومی

 .خنده اش بلندتر میشود: کارتو بگو

یکی از کتلت های توی دیس را برمیدارم و گاز میزنم و با دهان پر میگویم: ته تغاری سالم 

 .مخصوص رسوندن گفتن شب یه کم با رفقا میمونن بعد تشریف میارن

ذارد: چرا این مامان با چشمان ریز شده اش به من نگاه میکند و کفگیرش را توی دیس میگ

 پسره التماس دعا داره زنگ میزنه به تو؟

 ؟مابقی کتلت را توی دهانم میگذارم: من از کجا بدونم
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مامان دوباره کفگیر را برمیدارد و مشغول زیر و رو کردن کتلت ها میشود: از بس بهش رو 

 .میدی

 ؟اینم ازش دریغ کنم ،میخندم: طفلک یه خواهر داره که آدم حسابیه

ادامه حرفهای مامان نمیشوم و به سمت اتاقم میروم و با صدای بلندی میگویم: حاال که منتظر 

 .سینا دیر میاد دیرتر شام بخوریم من یه دوش بگیرم

 مامان باشه ای میگوید و من هم حوله به دست وارد حمام میشوم.

واب است. با وقتی از حمام بیرون می آیم میبینم سینا از راه رسیده و مامان مشغول سوال ج

 ...دیدنش به خنده می افتم و حوله تنپوش را دورم محکم میپیچم: به به ته تغاری از اینورا

سینا با لبخند جوابم را میدهد و مامان که هنوز جوابش را از سینا نگرفته است میگوید: نپر 

  .وسط حرفمون

 بعد رو به سینا میگوید: نگفتی با کی بودی؟
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ند دانه از کتلت های روی میز برمیدارم: مامان بچه شیش ساله که سینا مستاصل نگاهم میک

 .نیست، با هرکی بوده باشه همین که بوی سیگار نمیده و اومده بسه دیگه

 .نیش سینا باز میشود اما با تشر میگویم: تو هم نیشتو ببند جرثومه فساد

در می آید،همین حرفم باعث خنده مامان میشود و از حالت جدی که به خود گرفته بود 

باعث میشود سینا خیلی راحت از دست مامان فرار کند و به هوای عوض کردن لباسش به 

اتاقش برود. مامان با اخم رو به من میگوید: یه روز که تو نباشی باید ببینم این جغله حرف 

 ؟حسابش چیه

 .میخندم و او با تشر میگوید: برو لباس بپوش تا مریض نشدی

 راه اتاقم را پیش میگیرم.چشمی میگویم و 

بعد از شام وقتی میز را جمع میکنم مامان به هوای زنگ زدن به سیما زودتر از آشپزخانه 

خارج میشود، سینا همچنان مشغول خوردن ژله روی میز است، کنارش می نشینم و قاشقی 

از ظرف ژله اش برمیدارم. معلوم است حسابی کبکش خروس میخواند و همین اشتهایش را 
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نش برق میزنند و لبانش به خنده نشسته است و انگار یک دوچندان کرده است.  چشما

 خاطره شیرین را بارها در ذهنش تداعی میکند و لذت میبرد.

قاشق دیگری از ژله اش برمیدارم و بی تفاوت میگویم: میخوایش یا به قول خودتون جاست 

 فرندته؟

ت یا از بی پرده و رک انگار با شنیدن صدایم جا میخورد، نمیدانم از ناگهانی بودن سوالم اس

بودنم ولی به سرفه میفتد. با دست ضربه ای به پشتش میزنم: اووو حاال از هولت نپره تو 

 .گلوت

 جرعه ای آب مینوشد و نفس تازه میکند: چی میگی تو؟

 .بدون اینکه نگاهش کنم میگویم: خودت هم خوب میدونی چی میگم

یماست نگاه میکند: جلوی مامان حرفی سرش را میچرخاند و به مامان که گرم صحبت با س

 نزدی که؟

با غیض نگاهش میکنم: یه کلمه به مامان گفته بودم که االن پوستت رو کنده بود داده بود 

 .دباغی کنن، حاال خودت مثل بچه آدم اعتراف کن
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 .سامی دختر خوبیه با همه فرق داره-

 ؟رجه خریتت چقدرهمیخندم: اینو هرکی داره خر میشه میگه بیشتر بگو ببینم د

 .میخندد: به خدا جدی میگم، شیله پیله نداره رو پای خودشه

قاشق را کنار ظرف میگذارم و دست به سینه به صندلی تکیه میدهم: پس میخوای رو پاهای 

 ؟من راه بره

 سینا کالفه میشود: خودتو زدی به اون راه؟

 ؟ر داره که زورش کنن زنش بشهکمی مکث میکنم و میپرسم: هفته ای بار یه خواستگار پولدا

 .سینا متعجب جواب میدهد: نه

 !میخندم: پس آدم حسابیه

 سینا با نگاه متعجبش به من خیره میشود: چون خواستگار نداره؟

 نه چون آویزون نیست!-
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کمی به جلو خم میشوم: دختری که بخواد آویزون بشه، هی میگه وای خواستگار فالن دارم 

زنش بشم و ال و بل. ولی دختری که آدم باشه واسه خودش شوهر  خنجر گذاشتن بیخ گلوم

 .گدایی نمیکنه

سینا دوباره نیشش باز میشود: به خدا خانومه، ببینه عاشقش میشی، نمیدونی که ... یعنی 

 .میریم بیرون دنگی حساب میکنیم تا حاال نشده خرج بتراشه برام

 .برمیدارم: پس سرش به تنش می ارزهنفسم را بیرون میدهم و بشقاب ژله را از مقابلش 

 سینا ذوق زده میگوید: میخوای ببینیش؟

مشغول خوردن ژله میشوم: زود نیست؟ برنامه ات واقعا جدیه؟ میدونی که با من آشنا بشه 

 ؟رابطه شما براش معنی دیگه ای پیدا میکنه

ه زندگی سینا متفکرانه جواب میدهد: نمیخوام از دستش بدم، هرچند هنوز نمیتونم ی

بچرخونم ولی یه مدت نامزد باشیم تا ارشد من تموم بشه و کار پیدا کنم و بعدش هم خدا 

 .بزرگه
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ظرف خالی ژله را روی بقیه ظرف ها میگذارم: خدا که بزرگه ولی عزیزم زندگی مشترک 

اسمش روشه، مشتــرک!! یعنی اون بدبخت مادرمرده هم باید یه نظراتی داشته باشه، مگه 

قنبره که مردها به تنهایی تصمیم بگیرن و زنها مگه دده مطبخی اند که بدون چون  عصر مش

 ؟و چرا قبول کنن

 سینا وا میرود و ادامه میدهم: اصال خودش خبر داره؟

 نه!-

نه قاطعی که سینا میگوید باعث میشود خنده ام بگیرد: نمیدونه و تو تا دم عروسی رو برنامه 

 ریزی کردی؟

 .اول باهاش ازدواج کنم که ولی بعد یه مدت دیدم همونیه که میخوامنمیخواستم از -

ظرف ها درون سینک میگذارم و سینا هم به هوای کمک کردن بلند میشود، مامان همچنان 

گرم حرف زدن با سیماست، مشغول شستن میشوم و میگویم: اول باید بهش بگی، ببینی 

خودش نظرش چیه بعد باید شرایط خودتونو بررسی کنید ببینید برنامه هاتون هماهنگ 
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ده رو بکشید وسط چون بدون اینکه خودتون با هم هماهنگ میشه یا نه؟ بعد تازه پای خانوا

 .شده باشین پاشی با مامان بری خونشون ممکنه سنگ رو یخ بشی

 سینا ظرف هایی که میشویم را آب میکشد و میپرسد: تو به مامان میگی؟

 با خشم نگاهش میکنم: میخوای زن بگیری بعد من برم به مامان بگم؟ 

یرد: من آدم حرف زدن نیستم سامی، مامان روی تو حساب دیگه سینا نگاهش را از من میگ

 .داره، حسابت از من و سیما سواست چون مثل یه مرد میمونی

میخندم: من نمیتونم این همه هندونه ای که تو بارم کردی رو با خودم بکشم ببرم ها، باشه 

 .ولی یه اشاره میزنم تا خودتون حرف بزنید

 مش چیه زنداداشمون؟سینا میخندد و میپرسم: اس

 .سینا لحظه ای چشمانش را میبندد: یاسمین

 ؟از ذوقی که دارد به خنده میفتم: انشاهلل مثل اسمش خوشگله دیگه

 میخوای ببینیش؟-
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با اینکه دوست دارم زودتر این دختر که دل سینا را برده است را ببینم ولی به او تشر میزنم: 

 .تاقت این زنداداشمون رو نشون بدهفعال دل به کارت بده بعد میریم تو ا

انگار دنیا را دو دستی به او داده اند، در حالیکه زیر لب ترانه ای میخواند مابقی ظرف ها را 

 آب میکشد و بعد از تمیز کردن میز با هم از آشپزخانه خارج میشویم.

ا یک سینی مامان هم حرف زدنش با سیما را تمام میکند و به آشپزخانه میرود و کمی بعد ب 

 چایی به اتاق برمیگردد.

 بیقراری را در رفتار سینا میبینم ولی خیلی بیخیال رو به مامان میگویم: خب سیما چی میگفت؟

سینا یک لیوان چای برمیدارد و از جایش بلند میشود: من میرم اتاقم سامی کارت تموم شد 

 .بیا

ا میگوید: هیچی یه کم از اینور سری تکان میدهم و او میرود، مامان هم بعد از رفتن سین

اونور حرف زد و گفت مسعود سپرده هفته ای یه بار یه خانومی بیاد کمکش برای کارای 

 خونه.
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ابروهایم را باال میدهم: اوهو، پس آخرش این دردونه حسن کبابی دست به کار خونه اش 

 نزد؟!

ند میشود، به هوای مامان میخندد، مشغول خوردن چای میشوم که صدای پیام گوشی ام بل

آن لیوانم را برمیدارم و به اتاقم میروم. پیام از جانب نازگل است و برایم عکس فیش واریزی 

حقوقم را فرستاده و زیرش نوشته: مسخره ای دیگه، فاکتور خرید ساعت هم میفرستم فردا 

 نیای غر بزنی که کمتر باهات حساب کردم.

کس فاکتور را ارسال میکند. بابت پرداخت تشکر برایش شکلک خندانی میفرستم و او هم ع

 میکنم و بعد به اتاق سینا میروم.

سینا مشغول سر و کله زدن با کامپیوتر قدیمی مسعود است که به جای لپ تاپ داغون شده 

 اش موقتا قرض گرفته است.

 با دیدنم میگوید: وقت بود حاال، زود نیومدی؟!

 میخندم: میخوای برم؟

  .بشین ببینم با حرص میگوید:
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روی تختش می نشینم و مشغول خوردن مابقی چای ام میشوم. سینا گوشی اش را برمیدارد 

و کمی بعد آنرا مقابلم میگیرد. با دیدن دختر سفید رویی که صورتش خیلی ظریف است و 

موهای بلوندش را زیر روسری مهار کرده است میخندم. بینی قلمی اش مشخص است عمل 

 مهربانی دارد. شده ولی چشمان

 .سری تکان میدهم: نه بابا سلیقه ات بد نیست، ترشی نخوری یه چیزی میشی

 .سینا بی توجه به حرفم میگوید: خیلی نازه، نه؟ ببین از این ظریف های تو بغلیه

 .لگدی به پایش میزنم: خودتو جمع کن، مثال بزرگترم ها

 قرار بذارم نهار بریم بیرون؟ اما باز هم توجهی نمیکند و ادامه میدهد: واسه جمعه

لیوان را روی میز تحریرش میگذارم: تو اول به خودش بگو قصدت چیه بعد منو ببر بهش 

 .نشون بده

 .سینا مینالد: ساااامی اذیت نکن، تو بهش بگو
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با حرص میگویم: من به مامان بگم، به یاسمین بگم، به سیما هم البد بگم، بعدش جای تو 

 دختره هم بگم، میخوای جای تو من عقدش کنم؟برم به بابای 

بدون اینکه بگذارم جوابی بدهد ادامه میدهم: به نظرم قبل از زن گرفتن رو روابط عمومی 

 .ات یه نمه کار کن

مان مشغول دیدن سریال است، لیوانم را از روی میزش برمیدارم و از اتاق خارج میشوم. ما

 گفتن شب بخیر به اتاقم میروم.را توی آشپزخانه میگذارم و با  لیوان

به محض اینکه روی تخت دراز میکشم پیامی از طرف سینا می آید: خب یاسمین با من، مامان 

 با تو، سیما هم مامان بهش بگه. چطوره؟

 .میخندم و برایش تایپ میکنم: داری کم کم آدم میشی. شب بخیر جوجه

 رم میکشم.گوشی را برای صبح زود تنظیم میکنم و پتو را روی س

 نگاهی به نازگل میکنم و میگویم: بسه یه نفس تازه کن.
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از روی دوچرخه پایین می آید و کش و قوسی به بدنش میدهد با شنیدن صدای سالم هر 

دوی ما سرمان به سمت در ورودی میچرخد. با دیدن کمیل که لباس ورزشی پوشیده با 

 تعجب نگاهش میکنم.

 تمرین؟ نازگل با هیجان میگوید: اومدی

 کمیل لبخندی میزند، قدمی به جلو برمیدارم: ولی االن تایم تمرین ماست.

 میخندد: خب من مزاحم شما نمیشم.

نگاهش میکنم، به چشمانش خیره میشوم که لبریز از شرارت شده و میگویم: ولی بودن شما 

 حواس نازگل رو پرت میکنه.

 ینجا مال منه و شما تصاحبش کردین.دوباره میخندد: حواس نازگل رو؟ مطمئنی؟ در ضمن ا

میخواهم چیزی بگویم که نازگل میگوید: کمیل بیخیال. سامی جون بذار بیاد قول میده مزاحم 

 ما نشه.

 سری تکان میدهم و کمیل روی الپتیکال میرود.
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نازگل را برای حرکت بعدی آماده میکنم و کمیل هم هدستش را روی گوشش میگذارد و 

اینکه سعی میکنم تمام حواسم به نازگل باشد اما حرکات کمیل هم زیر مشغول میشود. با 

نظر دارم. نمیدانم چرا یک دفعه وسط تمرین ما سبز شده است ولی هرچه هست نمیخواهم 

 مقابلش کم بیاورم.

وزن دمبل هایی که دست نازگل میدهم را چک میکنم و او با اشاره من حرکت را شروع 

عرق افتاده است برای پرس سینه میرود و روی سطح شیب دار  میکند. کمیل که حسابی به

 دراز میکشد.

برای لحظه ای نگاهمان در هم گره میخورد. اما زود خودم را جمع و جور میکنم و حواسم را 

به نازگل میدهم. بعد از یک ست به او یک تایم سی ثانیه ای استراحت میدهم. دوباره به 

را اشتباه میزند. اگر به همین روش ادامه دهد قطعا به  کمیل نگاه میکنم، میدانم حرکت

 بازوهایش آسیب میرساند. به سمتش میروم و هالتر را میان زمین و هوا میگیرم.

کمیل با تعجب نگاهم میکند، اشاره میکنم هدست را بردارد و به محض اینکه هدست را 

 برمیدارد میگویم: بلند شو.
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 با اخم میگوید: چی؟

 داری اشتباه میزنی.میخندم: 

اخم هایش غلیظ تر میشود. روی سطح دراز میکشم و هالتر را به دستم میدهد، بخاطر وزنه 

های زیادی که به هالتر وصل کرده است دستانم میلرزند حرکت را برایش انجام میدهم و 

 در حالیکه به سختی هالتر را باال میبرم میگویم: اونطوری که میزدی کار دستت میداد.

هالتر را روی پایه های مخصوصش قرار میدهم و سُر میخورم و از زیر هالتر بیرون می آیم 

 و به کمیل میگویم: بفرمایید.

 پوزخندی میزند: به شما ربطی نداشت من چیکار میکنم.

لبخندی میزنم که میدانم حسابی عصبی اش میکند: ربطی که نداره ولی با توجه به اینکه من 

 نمیتونم بذارم به خودتون آسیب بزنید حتی اگه شاگرد من نباشید!وجدان کاری دارم 

م قاطعانه به نظر برسد هبعد راهم را میکشم و به سمت نازگل میروم و با صدایی که میخوا

 میگویم: ست بعدی رو شروع کن.
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کمیل با نگاه شرارت بارش به من خیره میشود. شانه ای باال می اندازم و نازگل هم با لبخند 

 مشغول کارش میشود. انگار از کل کل بین ما لذت میبرد.

بعد از اتمام تمرین نازگل در حالیکه کمیل در حال انجام حرکات کششی برای سرد کردن 

بدنش است سراغش میروم: اینکه عمدا اشتباه میزدین تابلو بود سعی کنید وجدان من رو با 

 یه طریق دیگه بسنجین!

عا میکنم کمیل خانه نباشد، کمی بعد دعا میکنم کاش اصال تهران وقتی زنگ را میزنم در دل د

دوست ندارم  دفعه قبل حسابی با او بد تا کرده ام و  نباشد و بتوانم یک نفس راحت بکشم.

شاید بهتر است اصال همدیگر را نبینیم  با کسی روبرو شوم که هر لحظه مرا تفسیر میکند.

کز کنم و نمیخواهم با عنوان کردن این موضوع بهانه نمیتوانم با بودن کمیل روی کارم تمر

 ای دستش بدهم.

به محض باز شدن در داخل میشوم و خودم را به عمارت میرسانم، بخاطر برف دیشب هوا 

خیلی سرد است و شانس آورده ام حیاط را پارو کرده اند. به سختی و با احتیاط راه میروم تا 

 زمین نخورم.
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ناسزا میگیرم که در این هوای سرد با مترو از آن سر شهر به این سر در دل خودم را به باد 

 شهر آمده ام.

وقتی زنگ در عمارت را میزنم خدمتکار در را باز میکند و به سرعت داخل میشوم، پالتویم 

 را میگیرد و میرود، ساکم را کنار در میگذارم و چشم میگردانم و دنبال نازگل میگردم.

راه کمیل میبینم که از سمت دیگر سالن به طرفم می آیند و آه از نهادم کمی بعد او را به هم

بلند میشود. با دیدن کمیل لبخندی میزنم و سالم میکنم، نازگل به گرمی جوابم را میدهد 

 ولی جواب کمیل کامال مودبانه و فارغ از صمیمیت خاصی است.

ت تکان میدهد. وقتی به سالن همراه نازگل به سمت طبقه پایین میرویم و کمیل برایمان دس

میرسیم رو به نازگل میگویم: امروز زودتر جمعش کنیم؟ میترسم باز برف بگیره گیر کنم 

 .تو راه

 .میخندد: میرسونمت خودم

نگاهی به او میکنم که روی تردمیل مشغول گرم کردن است: میدونی خونه من کجاست؟ 

 .زیر پونز نقشه
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میخندد و سرعت تردمیل را بیشتر میکند. گوشی را از ساکم بیرون میکشم و با دیدن آیکون 

کالفه میشوم، میخواستم به سینا پیام بدهم با دوستش به دنبالم بیاید  آنتنضربدر خورده 

 ولی باید بروم باال تا دوباره آنتن موبایلم فعال شود.

غول گرم کردن است نگاه میکنم. وقتی از کالفه روی صندلی می نشینم و به نازگل که مش

روی تردمیل پایین می آید بی معطلی تمرین را شروع میکنیم و من در دل دعا میکنم برف 

نیاید و همچنین دعا میکنم که خدا دعایم را مستجاب کند و مثل دیدن کمیل مرا غافلگیر 

 نکند.

ع از سالن بیرون میزنم تمرین ما نزدیک دو ساعت طول میکشد، به محض تمام شدنش سری

و نازگل هم پشت سرم می آید. وقتی به سالن میرسیم از پنجره به بارش شدید برف نگاه 

 میکنم و روی مبل وا میروم.

حرکت ناگهانی من موجب خنده نازگل میشود، کمی بعد از جا بلند میشوم و رو به خدمتکاری 

 س بگیرید؟که پالتویم را آورده است میگویم: میشه برای من آژان
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خدمتکار سری تکان میدهد ولی نازگل مداخله میکند: سامی تو چرا اینقدر لوسی؟ 

 .میرسونمت دیگه

نگاهی به بدن خیس عرقش میکنم: تو االن ورزش کردی بیای تو این هوا بیرون فکر میکنی 

 سالم میمونی؟

 .صدایی از پشت سرم میگوید: من که سالم میمونم

دیدن کمیل میگویم: درسته شما، حالتون خوبه و قطعا سالم میمونید سرم را میچرخانم و با 

 .ولی من ترجیح میدم با آژانس برم

 .میخواهد حرفی بزند که قاطعانه رو به خدمتکار میگویم: بی زحمت شما ماشین بگیر برام

خدمتکار میرود و من هم مشغول مرتب کردن ساکم میشوم و بعد با نازگل دست میدهم، 

 .قیافه ناراحتی میگوید: سامی یه مدلی رفتار میکنی آدم به غلط کردن میفته نازگل با

 میخندم: چرا؟

 .کمیل باز مداخله میکند: ماجرا همون ثروتمند ستیز بودن شماست



  شبیه تو

  
 

 

  168 

 

با خشم نگاهش میکنم و چشم میگردانم و منتظرم خدمتکار بیاید. با تعارف نازگل روی مبل 

 .وید: من که میگم عمرا تو این هوا ماشین گیر بیادمی نشینیم و کمیل با لحن شادی میگ

 !در دل میگویم: اگه شانس منه االن قحطی ماشین میاد

با آمدن خدمتکار دل دل میکنم بگوید ماشین گیر آورده است، خدمتکار جلو می آید و با 

 .صدای رسایی میگوید: یه ماشین تا ده دقیقه دیگه میاد دم در

پیروزمندانه ای به کمیل میکنم. کمیل سری تکان میدهد و بعد نفس عمیقی میکشم و نگاه 

 نازگل رو به خدمتکار درخواست قهوه داغ میدهد.

 .با رفتن خدمتکار رو به نازگل میگویم: مرسی که منو تحت فشار نمیذاری

 .به جای نازگل کمیل جواب میدهد: عوضش شما ما رو گذاشتی زیر فشار زیاد

دهم، با آمدن خدمتکار سریع لیوان قهوه ام را برمیدارم، ترس نگاهش میکنم و جوابی نمی

گیر کردن در راه مثل خوره به جانم افتاده است حس میکنم هرچقدر عجله داشته باشم هم 

 کم است و باز دیرم میشود.
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قهوه را در سکوت میخوریم، سکوتی که با استرس من عجین شده است، نگاهم به دانه های 

 روی زمین جا خوش میکنند و به دوری راه من توجهی ندارند. برف است که بیخیال

هرچقدر استرسم بیشتر میشود دستانم را دور لیوان قهوه بیشتر فشار میدهم، کمیل زیر 

 چشمی نگاهم میکند ولی نازگل با بی تفاوتی رو به کمیل میگوید: بابا نگفت کی میاد؟

یز کنارش میگذارد: نه  ولی مشخصه تا یه کمیل به پشتی مبل تکیه میزند و لیوانش را روی م

ماه دیگه نمیان، انگار پدر و مادر الله نرفتن و مامانت میخواد تا رفتن اونا پیش نوید و الله 

 .بمونه

 نازگل شانه ای باال می اندازد: مامانم برای این نوه خیلی ذوق داره ولی بابا نه!

 !ست ولی برای مامانت اولیکمیل بی معطلی میگوید: برای بابا چهارمین نوه ا

 شنیدن کلماتی که از زبان آنها میشنوم مرا به فکر میبرد، مامانت! بابا!

آخر کلمه مامان آن را انحصارا به نازگل نسبت « ت»چرا کمیل نمیگوید مامان و با آوردن 

 میدهد. 
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سریع از نازگل مرا از جا میپراند. « ماشین دم در منتظره» کمی بعد خدمتکار می آید و با گفتن

و کمیل خداحافظی میکنم و به سمت در خروجی میروم. با اصرارهای من نازگل در خانه 

 میماند ولی کمیل به نیت بدرقه تا دم در می آید.

اگرچه بودنش مرا مضطرب میکند ولی حوصله یکه به دو کردن با او را ندارم. با قدم هایی  

زمین نشود خودم را به در حیاط میرسانم. کمیل تند که سعی میکنم باعث زمین خوردنم روی 

هم پا به پای من با قدم های بلند و سریعش به در حیاط میرسد و با دیدن ماشینی که چند 

خانه جلوتر پارک کرده است از کمیل خداحافظی میکنم و به سمت ماشین میروم. درست دو 

 قدم مانده به ماشین پایم لیز میخورد و نقش زمین میشوم.

میل دوان دوان به سمتم می آید، درد شدیدی در کمرم میپیچد به سختی خودم را تکانی ک

 میدهم. راننده هم از ماشین پیاده میشود و دستش را برای کمک کردن دراز میکند.

 .کالفه تشکری میکنم و میرود و کمیل میگوید: دستتو بده کمکت کنم

 .با حرص میگویم: نمیخواد خودم میتونم
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دستم را به صندوق عقب ماشین میگیرم تا بلند شوم اما همین که میخواهم از جایم تکانی 

بخورم ماشین کمی جلوتر میرود و اینبار با شدت بیشتری به زمین میخورم. از شدت دردی 

 که از تنم میپیچد جیغی میکشم و اشک هایم سرازیر میشود. 

 ری آقا؟ چرا راه افتادی؟کمیل با عصبانیت به سمت راننده میرود: مگه کو

 .راننده سریع از ماشین پیاده میشود و میگوید: من رفتم جلو نزدم به این خانوم که

 .کمیل حق به جانب میگوید: میخواست به ماشین شما تکیه کنه بلند بشه

راننده صدایش را باال میبرد: مگه من علم غیب دارم؟ خب دستشو میگرفتی بلند بشه مگه 

 ؟ی مردمهماشین من عصا

با صدای داد زدن نازگل هردویشان ساکت میشوند. نازگل در حالیکه یه بافت روی لباس 

 ورزشی اش به تن کرده است خودش را به من میرساند و میگوید: میتونی بلند بشی؟

با پشت آستین پالتویم اشک هایم را پاک میکنم و به نشانه تایید سری تکان میدهم. نازگل 

ایستد و به سمتم خم میشود، با دو دست دستش را میگیرم و با کمک نازگل  بلند میشود و می
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به سختی روی پا می ایستم. کمیل راننده را رد میکند و رو به نازگل میگوید: وایسا ماشین 

 .بیارم ببریمش دکتر

 .با صدای لرزانی میگویم: دکتر نمیخواد میخوام برم خونمون

 نازگل میگوید: لج نکن، چیزیت شده باشه چی؟کمیل برای بحث کردن نمی ماند ولی 

 .پالتوی خیسم را میتکانم: من خوبم نگران نباش

 .نازگل شالم را مرتب میکند: بذار با کمیل ببریمت دکتر

به خاطر سردی هوا لرز به جانم می افتد، در خودم جمع میشوم: نمیخواد من یه دوش بگیرم 

 .زود حالم خوب میشه

 .در عقب را باز میکند: فعال بشین کل کل نکنبا آمدن کمیل نازگل 

سوار ماشین میشوم و نازگل ساکم را هم کنارم روی صندلی میگذارد. خودش روی صندلی 

 جلو می نشیند و بالفاصله بخاری ماشین را روشن میکند.
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از شدت درد و سرمایی که تا مغز استخوانم نفوذ کرده است توان حرف زدن ندارم، خودم 

 کنم و میلرزم و نازگل هم دمای بخاری را بیشتر میکند.را بغل می

کمیل دیگر حرفی نمیزند و چند دقیقه بعد مقابل یک درمانگاه ماشین را نگه میدارد و رو به 

 نازگل میگوید: ببرش پایین تا من یه جا پارک کنم. 

از میکند نازگل پیاده میشود و از صندوق عقب چترش را برمیدارد و بعد در صندلی عقب را ب

و دستش را برای کمک کردن سمت من میگیرد. مشغول تکان دادن ساکم میشوم که کمیل 

به عقب میچرخد و ساکم را بلند میکند. خودم را کشان کشان به سمت در میکشم و از ماشین 

 پیاده میشوم.

دت نازگل با یک دست مرا بغل میکند و با دست دیگر چتر را باالی سرمان نگه میدارد. از ش

 سرما دندانهایم به هم میخورند و نازگل هم خودش را بیشتر به سمت میکشاند.

با هم وارد درمانگاه میشویم، از هجوم هوای گرمی که همزمان با ورودمان به صورتم میخورد 

 حس بهتری پیدا میکنم.
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ه و کمکم میکند روی یکی از صندلی ها بنشینم بعد چترش را به دست میبنددنازگل چترش را 

 صندلی ام تکیه میدهد و به سمت کانتر پذیرش میرود.

همین که مسئول پذیرش مشغول صحبت با نازگل میشود کمیل هم از راه میرسد، نازگل مرا 

 که در خودم مچاله شده ام را به مسئول پذیرش نشان میدهد.

خیره میشوم.  نگاهم را از نازگل و کمیل میگیرم و به رد آبی که از چتر نازگل راه افتاده است

 .نازگل به سمتم می آید و میگوید: پاشو بریم پیش دکتر

دستم را به دسته صندلی میگیرم و بلند میشوم، کمیل چتر نازگل را برمیدارد و همراه نازگل 

به اتاق دکتر میرویم. کمیل برگه پذیرش را به دست نازگل میدهد و خودش پشت در روی 

 صندلی می نشیند.

دکتر میشویم نازگل مجال حرف زدن به من نمیدهد و در مقابل نگاه دکتر وقتی وارد اتاق 

بی معطلی شروع به صحبت میکند: سالم خانوم دکتر دوست من خورده زمین، نمیدونیم 

 آسیب دیده یا نه لباساش خیس شده و داره میلرزه. باید عکس بگیره؟

 .ده خودش حرف بزنهدکتر نگاهش را به میدوزد و به نازگل میگوید: عزیزم مجال ب
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روی صندلی مقابل دکتر می نشینم و دکتر میپرسد: کجات درد میکنه عزیزم، درد شدید 

 داری؟

آب دهانم را قورت میدهم: نه ولی بدنم کوفته شده خوردم زمین، اونطوری که درد داشته 

 .باشم نیست

 .نازگل میان حرفم میپرد: خانوم دکتر تنش داغه حالیش نیست

من و دکتر به خنده می افتیم و دکتر فشارم را میگیرد و میگوید: اینجا نمیتونیم با حرف او 

ازت عکس بگیریم البته منم فکر نمیکنم بدنت آسیب جدی دیده باشه و اینم بگم تو حوزه 

 تخصص من نیست اما فکر میکنم در آستانه سرما خوردگی هستی چون دمای بدنت رفته باال

 .رت اوکیه کمی بعد ادامه میدهد: فشا

بعد مشغول نوشتن دارو میشود و رو به نازگل میگوید: باید مایعات بخوره، براش آنتی 

 .بیوتیک هم نوشتم هر هشت ساعت

دیگر حرفهای دکتر را گوش نمیکنم، به سختی از جایم بلند میشوم و نازگل هم نسخه را از 

 دکتر بیرون می آییم.دست دکتر می قاپد و بعد از اینکه تشکر میکند با هم از اتاق 
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 با دیدن کمیل لبخند بی جانی میزنم و نازگل هم مشغول ارائه توضیحات دکتر میشود.

 وقتی سوار ماشین میشویم از هردویشان تشکر میکنم و آدرس خانه را به کمیل میدهم.

سرم را به شیشه ماشین تکیه میدهم و با بی حالی به نازگل میگویم: نسخه رو بده بذارم تو 

 .یفمک

 .نازگل کمربندش را میبندد و میگوید: باشه االن خودم میذارم تو ساکت

چشم هایم را میبندم و به موزیک آرامی که پخش میشود گوش میکنم. با تکان های نازگل 

 چشمم را باز میکنم با کرختی خودم را تکانی میدهم و نازگل میگوید: بهتری؟

 .وچه شهید شجاعی پالکتونو نگفتیبه آرامی پلک میزنم که میپرسد: رسیدیم ک

سر میچرخانم و با دیدن کوچه مان میگویم: پالک پونزده، نمیخواد تا ته کوچه بیاین خودم 

 .میرم
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کمیل ماشین را روشن میکند و به سمت انتهای کوچه میرود. به محض ایستادن ماشین در را 

میشود و ساکم را از صندلی باز میکنم و از ماشین پیاده میشوم. نازگل هم پشت سرم پیاده 

  !جلو بر میدارد و میگوید: زنگ بزن

 .دستم را برای گرفتن ساک دراز میکنم: بدش به من، دستت درد نکنه

ساک را به دستم میدهد و بعد کیسه ای از صندلی جلو برمیدارد: اینا رو باید بخوری، دستور 

 .مصرف روشون نوشته

 .میگرفتم ناراحت میشوم: چرا زحمت کشیدی، خودم

 .نازگل صورتم را میبوسد: برو بابا خیلی حالش خوبه با من بحثم میکنه

زنگ خانه را میزنم و کمی بعد صدای سینا را میشنوم و جواب میدهم: منم. باز کن، بیا پایین 

 .کمک

سینا باشه ای میگوید و نازگل هم سوار ماشین میشود. کمیل برایم بوق میزند و با نازگل 

یکنند و میروند. رفتنشان همزمان میشود با آمدن سینا، با دیدن حال خرابم خداحافظی م

 میگوید: چی شدی تو؟ اینا کی بودن؟
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ساک را به دستش میدهم و با هم وارد راهرو میشویم: همون شاگرد خصوصیم بود، جلو 

 .خونشون خوردم زمین منو بردن دکتر

م، مامان با دیدنم هول میکند: چی شده دخترم سینا آهانی میگوید و با هم از پله ها باال میروی

 چرا این شکلی شدی؟

 .سینا میخندد: سالم مامان جان بذار از راه برسه

کفش هایم را به زور از پا در می آورم و در حالیکه دکمه های پالتویم را باز میکنم به طرف 

ساکم را کنار جا کفشی اتاقم میروم. مامان از انتهای پذیرایی خودش را به ما میرساند، سینا 

 رها میکند و کیسه دارو ها را هم روی میز نهار خوری میگذارد.

پالتوی نم دارم را روی زمین می اندازم و به مامان که پشت سرم وارد اتاق شده میگویم: 

 .سرما خوردم، تو برف خوردم زمین خیس شدم

 مامان با نگرانی میگوید: جاییت درد نمیکنه دکتر رفتی؟

که در آستانه در اتاقم ایستاده میگوید: آره بابا، شاگردش بردتش دکتر داروهاشم سینا 

 .گرفته، گذاشتم رو میز
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مامان غر غر کنان به آشپزخانه میرود و رو به سینا میگویم: من برم یه دوش بگیرم لرزم کم 

 .بشه

یبندم سینا با صدای سینا از مقابل در کنار میرود و خودم را به حمام میرسانم. همین که در را م

 .بلندی میگوید: مامان حوله سامی رو گرم کن رفت دوش بگیره

وقتی از حمام بیرون می آیم سینا مشغول دیدن فوتبال است و مامان هم با سیما حرف میزند 

 و هم مشغول درست کردن یک سوپ سریع است.

خشک کردن موهایم  خودم را به اتاقم میرسانم و لباس میپوشم و با حوله کوچکتری مشغول

میشوم. مامان سشوار به دست بدون در زدن وارد اتاقم میشود و بدون توجه به نگاه متعجب 

 .من میگوید: بشین اینجا موهاتو خشک کنم

با بی حالی از جا بلند میشوم و روی زمین مقابلش می نشینم و او هم با حوصله مشغول برس 

 کشیدن و خشک کردن موهایم میشود.

کالس گروهی تی آر ایکس را تمام میکنم و با گفتن خسته نباشید خودم را به  به سختی

سرویس باشگاه میرسانم. مشتی آب به صورت تبدارم میزنم و کمی دستهایم را زیر آب 
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سرد میگیرم تا از التهابم کم شود. با تقه ای که به در میخورد از سرویس بیرون می آیم و با 

 .د دیدن کامینه میگویم: ببخشی

 .از کنارش رد میشوم که میگوید: حالت خوش نیست برو خونه

 ؟لبخندی میزنم: فکر نمیکنم خانم زاهدی بهم مرخصی بده، مگه چند وقته اومدم

منیره خودش را به ما میرساند: به خاطر برف کسی نیومده که شلوغ باشه، واسه چی مرخصی 

 نده؟

 .بهش بگم سنگ رو یخم بکنهکالفه موهایم را باز میکنم و میگویم: میترسم 

 .منیره به سمت در خروجی میرود: با من کل کل نداره بذار من بگم 

 بعد رو به کامینه میگوید: تو هستی تا آخر وقت؟

 ؟کامینه میخندد: آره بابا کاری ندارم کجا برم

 .بعد رو به من میگوید: من جات میمونم

 ن پشت در با واحد مدیریت تماس میگیرد.لبخندی میزنم و منیره به سمت در میرود و با تلف
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روی یکی از چهارپایه ها می نشینم و به کامینه که خیره به منیره نگاه میکند میگویم: مگه 

 دستشویی نمیخواستی بری؟

 .بدون اینکه نگاهم کند میگوید: وایسادم ببینم زاهدی چی میگه

 د، با هم به سمت منیر میرویم.منیره حرفهایش طوالنی میشود و حوصله من و کامینه سر میرو

به محض دیدن ما با انگشت شصتش الیکی نشانمان میدهد و از خانم زاهدی تشکر میکند. 

 .وقتی گوشی را میگذارد میگوید: بپوش برو

 کامینه میپرسد: خب چی گفتی چی گفت؟

ه ممکنه منیره بی خیال میگوید: گفتم باشگاه خلوته، سامی هم مریضه. بودنش فایده نداره تاز

 .ما رو هم مریض کنه. اونم پرسید شماها هستین تا آخر شب گفتم آره

کامینه لبخندی میزند و دستش را پشت کمرم میگذارد: اوووو ببین چه خیس عرق شده از 

 .تب، پاشو برو ما هستیم
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از هردویشان تشکری میکنم و خودم را به رختکن میرسانم. سریع لباسم را عوض میکنم و 

داحافظی با آنها از باشگاه خارج میشوم. در مقابل نگاه پرسشگر ملیکا خروجم را بعد از خ

 ثبت میکنم و برای خانم زاهدی که مشغول صحبت با تلفن است دستی تکان میدهم.

 همین که به خیابان اصلی میرسم مالحظه جیبم را نمیکنم و دربست میگیرم.

بیرون میکشم و سرم را با جواب دادن  وقتی سوار ماشین میشوم گوشی ام را از جیب ساکم

 به پیام هایم گرم میکنم.

سینا و نازگل نگران حالم هستند و برایشان می نویسم که بهترم و در راه خانه هستم. بنفشه 

هم پیام داده است و میخواهد همدیگر را ببینیم. برایش از مریض شدن ناگهانی ام میگویم 

 خودش برای عیادت بیاید.و آدرس خانه را میگیرد تا به قول 

برف ریزی شروع به باریدن کرده است و راننده در کمال احتیاط رانندگی میکند. ماسک را 

از ساکم در می آورم و به صورتم میزنم، راننده هم بخاری را روشن میکند و میگوید: االن 

 .گرم میشه ماشین

 لبخندی میزنم و سری تکان میدهم.
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 .به بنفشه و فتانه میگویم: خوب کردین اومدین پتو را دور خودم میپیچم و

 .فتانه از جایش بلند میشود: من برم کمک مامانت 

 .تک سرفه ای میکنم و میگویم: بشین نمیخواد

 اما فتانه میرود و بنفشه کمی صندلیش را جلوتر میکشد: چرا مواظب خودت نیستی؟

میگویم: کف دستمو بو نکرده  جرعه از لیوان جوشانده ای که مامان درست کرده مینوشم و

 .بودم میخورم زمین

بنفشه سری تکان میدهد و حرفی نمیزند. کمی بعد سینا و فتانه وارد اتاق میشوند، سینا سینی 

چای و ظرف میوه به دست دارد و فتانه هم پیش دستی و کارد و چنگال ها را آورده است. 

سینی را روی پا تختی ام میگذارد و بنفشه ظرف میوه را از دست سینا میگیرد و سینا هم 

 !میرود. به محض رفتن سینا بنفشه نیشش باز میشود: چه داداش جذابی داشتی رو نمیکردی

از حرفش میخندم و خنده ام منجر به سرفه های شدیدی میشود، فتانه لیوان جوشانده را به 

و نفس تازه  دستم میدهد و مشغول ماساژ دادن پشتم میشود، کمی از جوشانده میخورم

 میکنم. فتانه رو به بنفشه میگوید: ول کن نمیبینی مریضه؟
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 .با دست اشاره میکنم چیزی نیست و به بنفشه میگویم: الکی ذوق نکن داداشم سُریده

 ی؟ کجاااا؟فتانه میخندد و بنفشه میگوید: وااا؟ کِ

 .میخندم و جواب میدهم: اوناشو نمیدونم اما یکی رو میخواد

شمی نازک میکند و همین کارش فتانه را هم به خنده می اندازد. یک لیوان بنفشه پشت چ

 .چای برمیدارم و میگویم: تعارف نکنید حال ندارم باهاتون چونه بزنم بخورید

 فتانه یک پرتقال برمیدارد و میگوید: تو بشین سر جات. راستی اکبرنژاد بهت زنگ نزده؟

 با تعجب میگویم: نه؟ چطور؟

ی چای مینوشد و میگوید: بابا دوره افتاده بچه ها رو جمع کنه، خودش فهمیده بنفشه جرعه ا

 .چه غلطی کرده

 میخندم: پس برمیگردین؟

 بنفشه می نالد: یعنی تو نمیای؟

 شانه ای باال می اندازم و میگویم: نه بابا مگه خلم؟
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زنم و گوشی میخواهد حرفی بزند که صدای گوشی ام بلند میشود، با کرختی پتو را کنار می

 را از زیر بالش در می آورم. با دیدن شماره ناشناس میگویم: این دیگه کیه؟

 بنفشه میپرسد: نمیشناسی؟

 .نه شماره اش اصال آشنا نیست-

 .فتانه بیخیال میگوید: پس ولش کن، سایلنت کن گوشیتو

ر هم میخواهم به حرفش گوش کنم ولی بنفشه میگوید: جواب بده شاید اکبرنژاد باشه دو

 .بخندیم

 .من شماره اونو دارم-

 .اما بنفشه بیخیال نمیشود: یه جواب بدی ضرر نداره

 دستم را روی آیکون سبز رنگ میکشم و گوشی را روی گوشم میگذارم.

 بله؟-

 سالم سامی خانوم، خوبین؟-



  شبیه تو

  
 

 

  186 

 

 کلی به مغزم فشار می آورم تا صاحب صدا را بشناسم ولی فایده ندارد بنابراین جواب میدهم:

 ممنون شما؟

 .بنفشه مثل یو یو باال پایین میپرد و اشاره میکند: بزن رو اسپیکر

 .به من میچسبندبا حرص سری تکان میدهم و گوشی را روی اسپیکر میزنم و هردویشان 

شمارتونو از نازگل گرفتم حالتونو بپرسم، باالخره ما ثروتمندا چیزی به رسم ادب و رفاقت -

 .سرمون میشه

 !نگاه پرسشگر بنفشه و فتانه اخم میکنم و جواب میدهم: ممنون ولی الزم نبوددر مقابل 

کمیل هم کم نمی آورد و میگوید: میدونم، خواستم صورتحساب رو براتون بفرستم تا پنجاه 

 .پنجاه حساب کنیم

 با خشم میگویم: چرا پنچاه پنجاه؟

ده و من به عنوان کارفرما باید کمیل جواب میدهد: چون اتفاقی که افتاده تو زمان کاریتون بو

 .جبران کنم



  شبیه تو

  
 

 

  187 

 

 .میخندم: ببخشیدا ولی شما کارفرمای من نیستین و من خودم با نازگل حساب کتاب میکنم

کمیل کمی مکث میکند و میگوید: اما پرداخت ها از طرف من بوده پس بهتره با خودم حساب 

 !کتاب کنید. از زبون فعالتون مشخصه حالتون خوبه، پس روز خوش

وقتی تماس را قطع میکند گوشی را روی تخت می اندازم و فتانه با حالت نگرانش میگوید: 

 کمیل بود؟ داداش نازگل؟

 سرم را به نشانه تایید تکان میدهم که میگوید: کی برگشته؟

 بنفشه با کنجکاوی میپرسد: مگه کجا بوده؟

ه آورده اند میشود و میگوید: فتانه لیوان ها را جمع میکند و مشغول باز کردن کمپوت هایی ک

 .با زنش خارج زندگی میکرد، نمیدونستم اومدن

 با تعجب و با صدای بلندی میپرسم: زنــش؟ زن داره؟

 .فتانه خیلی بی تفاوت میگوید: تازه یه دختر هم داره، ولی من ندیدمش فقط همینقدر میدونم
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از اینکه به یک مرد متاهل  م.حس میکنم چیزی در درونم تکان میخورد، اما خودم را نمیباز

بنفشه نگاهی به میوه ها میکند و میگوید: ای بابا،  فکر کرده ام از خودم خجالت میکشم.

 .میخواستم یه آتو از سامی بگیرم زدیمون تو دیوار

نیشخندی میزنم و فتانه کمپوت آناناسی که باز کرده است را مقابلم میگیرد. تشکر میکنم و 

خوردن آناناس ها میشوم، هرچند همه فکرم پر کشیده است و در خانه با بی میلی مشغول 

 نازگل میچرخد.

کیان و کاوه به زور جلوی تلویزیون آرام میگیرند، مامان از آشپزخانه بیرون می آید و رو به 

 .مسعود و سیما میگوید: سینا االناست که برسه، اومد شام بخوریم

میگذارد و میگوید: چه عجله ایه حاال، نشستیم دور مسعود تکه ای میوه در پیش دستی سیما 

 .هم

کاوه مشتی روی شانه کیان میکوبد و سیما به جفتشان تشر میزند: خاله سامی مریضه کمتر 

 .اذیت کنید

 هردویشان بق میکنند و به تلویزیون خیره میشوند.
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حالم هم بهتر عطسه ای میکنم و به سیما میگویم: اذیتشون نکن، من که کلی ازشون دورم و 

 .شده

 .سیما برای آوردن چای بلند میشود و میگوید: آره مشخصه، داری از حال میری

لبخند بی جانی میزنم و با ویبره گوشی ام آن را از جیبم بیرون میکشم. با دیدن پیام سینا 

 خنده ام میگیرد و بازش میکنم: اوضاع چطوره سامی؟ بیام باال؟

 مگه چه خبره که داری آمار میگیری؟با نیش باز برایش مینویسم: 

 .جواب میدهد: االن میام میفهمی

 .مسعود نگاهی میکند و میگوید: سااامی مشکوک میزنی

میخواهم جوابش را بدهم که زنگ در واحدمان بلند میشود و در کسری از ثانیه دوقلوها 

 خودشان را به در میرسانند.

 .جون شیرینی با صدای آنها ما هم به سمت در میرویم: آااخ
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تازه میفهمم چرا سینا آمار خانه را میگرفت. مامان خودش را به سینا میرساند و میگوید: آقا 

 سینا، خجالتمون دادی خبریه؟

 .سینا نگاهش را از مامان می دزدد و رو به سیما میگوید: خوش اومدین از اینورا

اندازد، مامان جعبه شیرینی را اینکه اینطور ناشیانه بحث را عوض میکند همه را به خنده می 

 از دست سینا میگیرد و با سیما برای چیدن آنها توی ظرف به آشپزخانه میبرد.

 مسعود کنار سینا می ایستد و به شانه اش میزند: خبریه؟

سینا نگاهش را به من میدوزد، از چشمانش شادی میبارد و میدانم که جواب مثبت یاسمین 

 ه است.را گرفته که دست به جیب شد

سینا به هوای عوض کردن لباسش به اتاقش میرود و مامان و سیما هم با شیرینی و چای وارد 

اتاق میشوند. دوقلوها مثل یویو باال پایین میپرند و سیما که حسابی از دستشان کالفه شده 

 است برایشان شیرینی میگذارد و به سمت تلویزیون هدایتشان میکند.

اتاق سینا میکند و میگوید: این چش بود یهو با شیرینی اومد؟ کارای  مامان نگاهی به در بسته

 ؟پایان نامه اش که تموم نشده
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 .سیما نگاهی موذیانه ای به من میکند و میگوید: این وروره خبر داره رو نمیکنه

 .لبخندی میزنم: نه بابا من چه خبری داشته باشم

گوید: سینا تا رسید زل زد به تو اونوقت مسعود با وسواس شیرینی اش را انتخاب میکند و می

 میگی چه خبری؟

میخواهم حرفی بزنم که سینا پیام میفرستد بدون توجه به سوال و جواب کردن های بقیه 

 .پیام را باز میکنم: سر حرف رو باز کن دیگه

از این هول بودن سینا به خنده می افتم، سیما به محض دیدن خنده ام به سمتم شیرجه میزند: 

 .من میگم این دوتا جی جی باجی شدن یه خبریه بگین نه

گوشی را میخواهد از دستم بگیرد ولی مانع میشوم، حرکت ناگهانی سیما خنده و ذوق 

دوقلوها را به همراه دارد. مسعود جرعه ای چای مینوشد و به دوقلوها میگوید: هرکی گوشی 

 خاله سامی رو بگیره برنده است.
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شی ام در دستان کوچک و تپل کیان جا خوش میکند و او نیز با سرعت تا به خودم بیایم گو

زیادی در خانه مشغول رقصیدن و خوشحالی کردن میشود. سیما که به نفس نفس افتاده 

 .است میگوید: کیان گوشی رو بده ببینم

  .کیان توجهی نمیکند، کمی نفس میگیرم و میگویم: خودم اعتراف میکنم

باس عوض کردنش را طول داده است تا من سر حرف را باز کنم و بعد میدانم سینا به عمد ل

 .رو به مامان میگویم: باید مادرشوهر بشی فرخنده خانووووم

جمله ام با جیغ سیما عجین میشود، خودش را به اتاق سینا میرساند و به در میزند: بیا بیرون 

 ببینم ته تغاری، رفتی همه کاراتو کردی حاال قایم شدی؟

ود تبریک میگوید و مامان با دهان باز نگاهم میکند که ادامه میدهم: دختر خوبی به نظر مسع

 .میاد، این جغله هم حسابی فکراشو کرده

 .مامان می غرد: دیگه چی؟ بزرگتر نداره؟ بریده و دوخته حاال اومده تن ما کنه

وشم میاد همین میخندم: سخت نگیر مامان، چه بریدنی، بدبخت رفته به دختره گفته ازت خ

 .والسالم
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 .سیما میخندد و مامان با دلخوری میگوید: حاال من غریبه شدم اومده با تو درددل کرده

مسعود با انگشت به گردنش اشاره میکند که میخندم و جواب میدهم: غریبه چیه فرخنده 

خانووووم، شما تاج سری ولی روش نشد به خودت بگه، تازه به دختره هم به زور گفته 

 .پسرت خیلی مامانیه

این جمله ام صدای سینا از پشت در بلند میکند. بعد رو به کیان میگویم: حاال بیا گوشی منو 

 .بده، خودم با زبون خوش اعتراف کردم

کیان نگاهی به مسعود میکند و بعد از تایید مسعود گوشی را به دستم میدهد. کمی بعد سینا 

خجالتزده اش میخندم و میگویم: یکی طلبت، قرار  از اتاق بیرون می آید، از دیدن صورت

 .بود فقط به مامان بگم ولی سیما هم انداختی گردن من

مامان با دیدن سینا اخم میکند و از او رو میگیرد ولی سینا مقابلش روی زمین می نشیند و 

 ؟میگوید: دلت میاد با من قهر کنی

 .بریم میز رو بچینیم تا سینا منت کشی کنهمامان محلش نمیگذارد، رو به سیما میگویم: پاشو 
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سیما با اینکه دوست دارد بماند و سر به سر سینا بگذارد از جایش بلند میشود و مسعود هم 

 به هوای آوردن شارژر از توی ماشین از خانه خارج میشود.

ز وارد آشپزخانه میشویم و دیس ها را از روی کابینت برمیدارم، سیما بشقاب ها را روی می

 میچیند و میپرسد: خیلی وقته میدونی؟

 .نفسم را بیرون میدهم: نه بابا منم ده پونزده روزه خبر دارم، روش نمیشد به مامان بگه

 !سیما کمی در خودش فرو میرود و بعد زیر لب میگوید: با منم غریبه است

و بزرگتری لبخندی میزنم و دیس را روی گاز رها میکنم و کنارش می ایستم: غریبه نیست، ت

 .ازت حساب میبره خب، من یکی نخودی جمعم کسی ازم حساب نمیبره

با اینکه دلخور است ولی میخندد، مشغول کشیدن لوبیا پلو میشوم و سیما هم ظرف ساالد را 

 از یخچال بیرون میاورد و بعد از برداشتن سلفون رویش آنرا وسط میز میگذارد.

همه را صدا میکند و کمی بعد همه دور میز می  با برگشتن مسعود سیما با صدای بلندی

نشینیم، مامان هنوز برای سینا قیافه گرفته است ولی میدانم دل توی دلش نیست یاسمین را 
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ببیند. مسعود دیس را اول مقابل مامان میگیرد و رو به سینا میگوید: این عروس خانومو 

 نشون ما نمیدی؟

 .نمیشود و میگوید: بعد شام نشون میدم مامان اخم غلیظی میکند ولی سینا متوجه

 کاوه در حالیکه با چنگالش مشغول ور رفتن با تکه کاهویی است میگوید: دایی عروس داره؟

 .میخندم و میگویم: دایی داره براتون زندایی میاره

 .جمله من اخم مامان را غلیظ تر میکند و ادامه میدهم: اگه مامانی بذاره

 ان را هم به خنده می اندازد.جمله بعدیم همه حتی مام

بعد از شام سینا عکس یاسمین را نشان همه میدهد، مامان با دیدن صورت ساده و خندان 

 .یاسمین کمی از جبهه اش کوتاه می آید و میگوید: ترشی نخوری سلیقه ات بد نیستا

مسعود چاپلوسانه جواب میدهد: دست پرورده خودتونه حاج خانوم. کل بچه هاتون خوش 

 .سلیقه اند

 .سینا هم موذیانه میگوید: آره ولی وقتی عکس تورو دیدیم مامان هیچی به سیما نگفت
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جواب سینا دوباره همه را به خنده می اندازد و مامان خیلی جدی رو به سینا میگوید: االن 

 همه چی قطعیه؟ به خودش گفتی؟

هش گفتم دوستش دارم سینا کمی این پا و آن پا میکند و جواب میدهد: من میخوامش، ب

 .اونم گفت، گفت باید بیشتر همدیگه رو بشناسیم ولی از راه درستش

انگار جواب یاسمین باب دل مامان است میخندد و میگوید: اون از تو عاقل تره، شماره 

 .خونشونو بده

 نگاهی به مامان میکنم: به همین سرعت شماره خونشونو میخوای؟

 .به سینا میگوید: آدرسشونم بدهمامان چشم غره ای میرود و رو 

 .بعد رو به من میگوید: باید به عمو جمشیدتون بگم بره پرس و جو

 .سیما نفسش را بیرون میدهد: چرا عمو؟ خب بده مسعود بره

مسعود اخمی میکند و مامان جواب میدهد: اینکه مسعود مرد این خونه است شکی توش 

 .باید بدونه، باید سبک سنگین کنهنیست، ولی آقا جمشید بزرگترمونه اونم 
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در دل درایت مامان را ستایش میکنم و رو به سیما میگویم: بذار اینطوری از دل اونا هم در 

 .بیاریم

مامان هم به نشانه تایید سری تکان میدهد و از سینا میخواهد عکس یاسمین را برایش 

 بفرستد.

م میتابند و تند تند رج به رج شالگردنی به میل های بافتنی که توی دستهای مامان سریع در ه

که برای سینا میبافد را رقم میزنند نگاه میکنم. به لطف اتصال کابل برق باشگاه چند روزی 

 است تعطیل است و نازگل هم امروز به استقبال پدر و مادرش رفته است.

ده است بی حوصله به بافتنی مامان خیره میشوم، مامان که حسابی از بودن من کالفه ش

 .میگوید: پاشو جای زل زدن به من دوتا چایی بریز بیار

 همانطور که به سمت آشپزخانه میروم میپرسم: عمو جمشید رفت دم خونه این دختره؟

مامان نگاهی به رج های بافته اش میکند و یک دور اندازه میگیرد و جواب میدهد: آره امروز 

 .میره دم محل کار باباش
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کابینت در می آورم و پر از چای میکنم و توی سینی میگذارم و میپرسم: این همه دو لیوان از 

 سوال و جواب الزمه واقعا؟

مامان بافتنی اش را کنار میگذارد و کش و قوسی به بدن کوفته اش میدهد: بحث یه دوستی 

 یکی دوروزه نیست که، یه عمر زندگیه باید بدونم کین چیکاره اند؟

 وی زمین میگذارم: واسه مسعود هم همینکارا رو کردین؟سینی را کنارمان ر

آهی میکشد: سیما مگه گذاشت؟ یادت نیست چه خونی به دل من کرد؟ اصال نفهمیدم 

 .چطوری گذشت، کی نشست سر سفره عقد

لیوان چای را مقابلش میگذارم و میگویم: حاال ولش کن سر سینا کلی کار داری که باید انجام 

 .بدی

خنده می نشیند و من هم لیوان چای را برمیدارم و به اتاقم میروم. گوشی را از  لب مامان به

 شارژر جدا میکنم و مشغول گشت زدن در اینترنت میشوم تا سرم را گرم کنم.

کمی که میگذرد زنگ در خانه مان بلند میشود، از شنیدن زنگ کشدار قلبم به تپش می افتد، 

 واب میدهم:از اتاق بیرون میروم و آیفون را ج
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 کیه؟-

 .عموجمشیدم باز کن-

 .رو به نگاه مامان میگویم: عمو اومده

 .مامان زیر لب میگوید: خدا به خیر کنه

لباسم را مرتب میکنم و در آستانه در ورودی می ایستم، مامان هم روسری اش را به سر 

اال می آید، سالم میکند و به آشپزخانه میرود. چند دقیقه بعد عمو را میبینم که از پله ها ب

میکنم و در آغوشش فرو میروم. خیلی وقت از هم دوریم و حاال که خودم را در آغوشش 

 میبینم عجیب دلم برای بابا بیقراری میکند.

از باالی سرشانه عمو زن عمو را میبینم و سالم میکنم، از بغل عمو بیرون می آیم و با زن عمو 

از جلوی در کنار میروم. مامان خودش را به در روبوسی میکنم و بعد از دعوت کردنشان 

 میرساند و با زن عمو راضیه سالم علیک گرمی میکند، انگار نه انگار سالهاست از هم دوریم!

مامان به همراه مهمانها به پذیرایی میروند و من هم برای ریختن چای به آشپزخانه میروم و 

چند دقیقه یخ هایشان وا رفته و حسابی  کمی بعد سینی به دست وارد میشوم. انگار در همین
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صمیمی شده اند و مشغول گل گفتن و گل شنیدن هستند. بعد از تعارف کردن چای و میوه 

 کنارشان می نشینم و به صورت عمو لبخند میزنم.

 زن عمو نگاهش را از مامان میگیرد و رو به من میگوید: به سالمتی مشغولی؟

 .ی دوتا باشگاه کار میکنملبخندی میزنم و میگویم: آره یک

 عمو میخندد: آخه ورزش هم شد کار؟

زن عمو پشتم را میگیرد: خیلی هم کار خوبی میکنه، یه بار با مهتاب رفتم باشگاه چه جای 

 .خوب و شادیه، آدم دلش وا میشه

جمله زن عمو لبخندم را عمیق تر میکند. دوست دارم زودتر حرفها به سینا و یاسمین برسد 

گار بزرگترها خیلی صبورانه میخواهند اول این دوری چندساله را از بین ببرند و از هر ولی ان

 دری صحبت میکنند.

عمو نگاه خریدارانه ای به خانه میکند و به مامان میگوید: فکر میکردم بعد رفتن داداش از 

 .اینجا برین
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برم؟ اینجا بوی مامان بغض میکند، بعد بغضش را به سختی قورت میدهد و میگوید: کجا 

 .حسن رو میده، در و دیوار این خونه همش یادگار حسنه کجا برم من

زن عمو دست مامان را به گرمی فشار میدهد. خودم را روی مبل جمع میکنم و دوباره یاد بابا 

می افتم، یاد بابا و اینکه دردانه اش چطور بین ما و عمو یک دیوار بزرگ کشید و سالها از 

 .هم دور بودیم

نمیدانم چقدر میگذرد، آنقدر در خاطرات بابا غرق میشوم که متوجه گذر زمان نمیشوم، 

وقتی به خودم می آیم عمو مشغول تعریف کردن از خانواده یاسمین است و به مامان میگوید: 

دختر استخون داریه، خانواده اش اصیلن، باباش به صداقت معروفه همه روشون قسم 

 .میخورن

میشود و عمو ادامه میدهد: اصل و نسب دارن، بابا بزرگش از بزرگای ده ونک  نیش مامان باز

 .بوده مکتب خونه داشته
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هر جمله عمو دل مامان را شادتر میکند و زن عمو هم بابت این انتخاب به مامان تبریک 

میگوید. به هوای ریختن چای دوباره به آشپزخانه میروم و گوشی را از جیب شلوار در می 

 و به سینا پیام میدهم: عمو اینا اومدن کی میای؟آورم 

 کمی بعد جواب میدهد: تو راهم چیزی شده؟

 .لبخند موذیانه ای میزنم: فقط زود بیا

 «یه کم استرس براش خوبه»مشغول ریختن چای میشوم و با خود میگویم

لبخند  با سینی چای به پذیرایی بر میگردم و در مقابل قربان صدقه رفتن های زن عمو فقط

میزنم. مامان و زن عمو مشغول صحبت راجع به خواستگاری و نشان کردن عروس آینده 

میشوند و عمو هم کنترل را برمیدارد و بی حوصله از حرفهای زنانه آنها مشغول عوض کردن 

 کانال میشود. کمی که میگذرد در باز میشود و سینا کالفه وارد خانه میشود.

شویم و سینا که حسابی هول شده است با همه دست میدهد و سالم با ورود سینا همه بلند می

علیک میکند. عمو به محض دیدنش به گرمی با او رفتار میکند و بابت انتخابش به او تبریک 
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میگوید. نگاه گیج سینا میچرخد و با دیدن لبخند خبیثانه من تبدیل به آه میشود و دو طرف 

 لب هایش زاویه دار میشود و میخندد.

کمی که میگذرد بحث به خرج و مخارج عروس خانم میرسد، زن عمو رو به مامان میگوید: 

 برای نشون چیزی درنظر داری؟

مامان نگاهی به دستانش میکند، انگشتری را از دست راستش در می آورد و به زن عمو 

میگوید: حسن خدابیامرز دوست داشت این انگشتر دست به دست بچرخه تو عروس هامون، 

 .ز من برسه به عروسش، میخوام همینو به عنوان نشون دستش کنما

برقی در چشمان سینا می آید و میرود به سینا که کنارم نشسته است میگویم: فکر طالهای 

 زنت رو کردی؟

 .زیر لب میگوید: یه مقدار پس انداز دارم جورش میکنیم

فروختم تا خرج جهازش  سری تکان میدهم و مامان میگوید: سر سیما سه دونگ مغازه رو

 .بشه، سر سینا هم سه دونگ دیگه رو میفروشم تا خرج عروسیش بشه

 .سینا میخواهد حرفی بزند که مامان ادامه میدهد: این خونه هم سهم سامره است
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عمو جمشید کمی به جلو خم میشود: این حرفا چیه زن داداش مگه من مردم، شما خرجت 

 .از اجاره اون سه دونگه

لبخند تلخی میزند: خدا بیامرز یه مستمری بخور نمیر برام گذاشته بعدشم این خونه مامان 

 .و مغازه حق بچه هاشه، منم اونقدر ندارم که از اندوخته ام خرج کنم

 میخواهم حرفی بزنم ولی عمو با مامان مخالفت میکند: خودت چی؟ فکر خودت نیستی؟

 .ب لب بومممامان نگاهش را به فرش میدوزد: من دیگه آفتا

با این حرف مامان بغض میکنم و میگویم: خدا سایتونو کم نکنه از سر ما، این چه حرفیه، از 

 .قدیم گفتن پول عقد و عروسی رو خدا میرسونه

سینا بلند میشود و شانه مامان را میبوسد، ناراحتم که اینطوری همه چی را بابت ماها حراج 

 میکند و اصال فکر خودش نیست.

زن عمو بحث عوض میشود و بقیه شب را با حرفهایی پیرامون نامزدی و بله بران و به لطف 

بقیه مراسم ها میگذرانیم. عمو و زن عمو میخواهند بروند اما مامان برای شام نگهشان میدارد 

 و همان حاضری را دور هم میخوریم.
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خنده سری تکان  بعد از رفتن عمو و زن عمو سینا سر خوش به اتاقش میرود و مامان هم با

 .میدهد و میگوید: البد رفت گزارش بده

میخندم و میگویم: نشون نمیدادی وگرنه مادرشوهر قهاری هستی واسه خودت فرخنده 

 .خانووووم

 .مامان لبش را گاز میگیرد: حاال هی بگو این دختره نیومده سرمون سوار بشه

بلندی میگویم: سینا سالم  میخندم و پیش دستی های روی میز را جمع میکنم و با صدای

 .برررسون

جمله ام باعث اخم کمرنگی در صورت مامان میشود اما ترجیح میدهم این شبها سر به سر 

هردویشان بگذارم. به محض اینکه وارد اتاقم میشوم سیما به گوشی ام زنگ میزند: به به 

 .سالم آبجی بزرگه

 عمو اینا رفتن؟بدون اینکه جواب سالمم را بدهد میگوید: چه خبر؟ 

 در اتاق را میبندم و روی تخت جا خوش میکنم: آره تازه رفتن چطور؟
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 سیما نفس عمیقی میکشد: خب خدا رو شکر، حاال چی شد؟ تحقیق کردن؟

 .از هول بودنش میخندم: آره بابا عروس خانوم حسابش پاکه

ن داره سر این سیما میخندد: خدا رو شکر، گفتم االن عمو هرچی دق و دلی بابت عروسی م

 .پسره بدبخت خالی میکنه

نیشخندی میزنم: نه بابا اونطوری هام نیست، درسته تو کشتی ما رو تا شوهر کنی ولی عمو 

 .اینطوری هم نیست، کینه شتری که نداره

 .سیما آهی میکشد: چه بدونم، نگران این جغله بودم

 گرفتی؟میخندم: نگران نباش، چی شد زنگ زدی به من از مامان خبر ن

سیما ریز میخندد: آخه تو اینطور وقتا روراست تری، مامان حتمی برای اینکه حالمو جا بیاره 

 .پیازداغ ماجرا رو زیاد میکنه

 با صدای بلندی میگویم: حاال چقدر میدی آدم فروشی نکنم، نرم بگم پشت سرش چی گفتی؟
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م. من برم خبر خوش رو سیما با حرص میگوید: دعا کن نبینمت، از خجالتت حضوری در میا

 .به مسعود بدم

بعد از خداحافظی کردن سیما گوشی را روی پا تختی میگذارم و دراز میکشم. با تقه ای که 

 به در میخورد میگویم: بله؟

 در باز میشود و سینا سرک کشان وارد اتاقم میشود: بیداری؟

 آرام پلک میزنم: آره چیزی میخوای؟

 نشیند: سامی به نظرت همه چی درست میشه؟کنار تخت روی زمین می 

روی تخت چهارزانو می نشینم و به صورت غمبرک زده اش نگاه میکنم: چی خراب شده 

 مگه؟

 سینا میگوید: یعنی بی دردسر همه چی پیش میره؟

نفسم را بیرون میدهم: واال مراسم های تو از سیما آسون تر داره پیش میره ها، یادت نیست 

 .اعصابمون خرد شد، رنده شدیم تا شوهرش دادیمسر سیما چقدر 
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 .میخندد که ادامه میدهم: پاشو برو خودتو حاضر کن با بابای دختره حرف بزنی

 از جایش بلند میشود: به نظرت مامان کی قرار خواستگاری میذاره؟

 .دوباره روی تخت دراز میکشم: من نمیدونم برو رد کارت، برو از خودش بپرس

 ؟ود: چراغو خاموش کنمبه سمت در میر

 زیر لب نوچ میگویم و سینا از اتاقم بیرون میرود.

 رو تختی را مرتب میکنم و به نازگل میگویم: واسه فردا شب؟

 .نازگل میخندد: آره هزار بار گفتم که

کالفه بالش را سر جایش میگذارم: آخه دختر خوب، جز تو کی منو میشناسه؟ یه کاره بیام 

 چیکار؟

من کمیل هم تورو میشناسه، میخوام باشی، بخاطر اومدن مامان اینا و دنیا اومدن  میخندد: جز

 .اون فسقلی مهمونی گرفتیم ها، دوستمی باید باشی
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کمی مکث میکنم تا اشتیاق نازگل کمتر شود و میگویم: یهو واسه فردا شب مهمون دعوت 

 .میکنی نمیگی من باید لباس تهیه کنم، آرایشگاه برم

 .رنجیدگی میگوید: سامی به خدا همه این حرفات بهونه است، خودتم خوب میدونینازگل با 

روی تختی که به سختی مرتبش کرده ام می نشینم و میگویم: آخه فکر میکنم اومدنم فایده 

 .نداره و تازه تورو هم معذب میکنم

 .با جیغی که نازگل سرم میکشد از جا میپرم: خیلی نامردی

 .یام. لوکیشن بفرست براممیخندم: باشه بابا م

 .موذیانه میخندد: ماشین میفرستم دنبالت

 می غرم: دیگه چی؟ 

 .میخندد: وی آی پی تشریف بیار شما

 .کالفه میگویم: هرطور راحتی، میبینمت پس
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وقتی تماس را قطع میکنم سراغ کمد لباسم میروم و درش را باز میکنم درگیر زیر و رو 

 وارد اتاقم میشود: میخوای خونه تکونی کنی؟ کردن لباسهایم هستم که سینا

چند لباس که توی دستم است را روی تخت می اندازم: نه بابا، فردا مهمونی همین شاگردمه، 

 .دعوتم کرده دارم دنبال لباس خوب میگردم

 .سینا نگاه معناداری میکند: چی میخوای بپوشی حاال

 .و وایسادم بین این همه لباسکالفه و مستاصل میگویم: فکر میکنی خودم میدونم 

 .سینا لباس های روی تخت را کنار میزند و گوشه تخت می نشیند: از سیما کمک بگیر

 ؟می نالم: آخه مگه لباساش به من میخوره

سینا که از حرفم به خنده افتاده میگوید: احمق جان نگفتم لباس بگیر گفتم کمک بگیر، 

 .نظر... ایده

تخت می اندازم و بعد یکی از آنها را برمیدارم و مقابلم میگیرم  چند لباس دیگر را هم روی

 و جلوی آینه می ایستم: این چطوره؟
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سینا نوچی میگوید. لباس را توی کمد آویزان میکنم و به سراغ بعدی میروم ولی باز سینا با 

نوچ نوچ کردن جوابم را میدهد. بعد در حالیکه به سمت در میرود با گوشی اش شماره 

 .گیرد و کمی بعد میگوید: سالم آبجی بزرگه احوال شمامی

به سینا که مشغول چاق سالمتی با سیماست چشم غره ای میروم اما او توجهی نمیکند: سیم 

 سیم نهار میای اینجا؟

نمیدانم سیما چه میگوید که سینا جواب میدهد: بیا بابا ناز نکن، شب میگیم مسعود بیاد 

 .دنبالتون

ارج میشود و از ادامه مکالمه شان بی خبر میمانم. کالفه چند دست لباس را بر بعد از اتاقم خ

میدارم و یک به یک جلوی آینه به آنها نگاهی میکنم. سینا با صدای بلندی از اتاقش میگوید: 

 .داره میاد ریلکس کن

انه لباس های توی دستم را روی تخت می اندازم و از اتاق بیرون میروم. مامان که در آشپزخ

 مشغول شستن طبقه های یخچال است میگوید: باز کیو دعوت کرده؟
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پشت میز روی صندلی می نشینم: شاگردم برای فردا شب دعوتم کرده، سینا هم زنگ زد 

 .سیما بیاد نهار اینجا که به من کمک کنه

مامان آهانی میگوید و مشغول خشک کردن طبقات یخچال میشود. دستم را دراز میکنم و 

 ز دستمال ها را برمیدارم و مشغول کمک کردن میشوم.یکی ا

سیما یکی یکی لباسهایم را نگاه میکند و آنهایی را که به نظرش از مد افتاده اند را به دستم 

میدهد تا داخل کمد آویزان کنم. در کسری از زمان فقط سه دست لباس روی تخت میماند 

 .بیا اول اینو بپوشسیما کنار لباسها روی تخت می نشیند و میگوید: 

نگاهم به پیراهن بلندی است که باالتنه برفکی رنگی دارد و دامنش بلند و کلوش و مشکی 

رنگی است. لباسی بیش از حد ساده و در عین سادگی و زیباییش پوشیده هم هست. با 

 آستین سه ربع و دور کمرش هم یک کمربند مشکی ساده بسته شده است.

جلوی سیما چرخی میزنم، سیما نگاه خریدارانه ای میکند: عالیه لباس را به تن میکنم و 

 باهاش چی میپوشی؟

 .سینا تقه ای به در میزند و وارد میشود: بچه ها نهار حاضره
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 .سیما سری تکان میدهد و سینا با دیدنم میگوید: گفتم باید اوستاش بیاد

 میخندم و سیما میگوید: به نظرت اینو بپوشه یا این یکی رو؟

 .ینا میخندد: سیما اون پاشنه بلنده رو ندی بهش ها، شبیه نردبون دزدا میشهس

سیما هم با اینکه با کفش پاشنه بلند راضی تر است اما با حرف سینا موافقت میکند: راست 

 .میگه، خودت قدت بلنده الغر هم هستی با این دراز میشی

 .لباسشو عوض کنه بعد رو به سینا میگوید: برو بچه ها رو صدا کن تا سامی

بعد از نهار با سیما ظرف ها را جمع میکنیم و همانطور که مشغول شستن میشویم راجع به 

 مهمانی صحبت میکنیم.

بعد از شستن ظرفها سیما به هوای خواباندن پسرهایش به اتاق مامان میرود، ظرف های 

 .و دوست دارمشسته شده را خشک میکنم که سینا وارد آشپزخانه میشود: این آرامش ر

 متوجه حرفش نمیشوم میپرسم: چی؟
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پشت میز می نشیند: این آرامش بین خودمونو دوست دارم اینکه با سیما مثل دوتا خواهر 

 .برنامه ریزی میکنید، اینکه حرص همدیگه رو میخورید

 .سری تکان میدهم: شاید اون دعوا کردن ها الزم بود تا بینمون صلح برقرار بشه

نان به دهان میگذارد و کمی بعد میگوید: شاید، شاید باید بدترین قسمت زندگی سینا تکه ای 

رو میدیدیم تا قدر همو بدونیم، سیما با ترس نداشتن مسعود بجنگه، تو با نگرانی هات، 

 .مامان با ماست مالی کردن کارهای بچه هاش

ری میروم و جوابی به حرفش نمیدهم و بشقاب ها را توی کابینت میگذارم. به سمت کت

 میگویم: چایی میخوری؟

 سینا از جایش بلند میشود: نیکی و پرسش؟

 به در آشپزخانه که میرسد میگویم: ببین سیما بچه ها رو خوابوند یا نه؟

 باشه ای میگوید و به سمت اتاق مامان میرود.

 .سیما توی آینه نگاهی به صورتم میکند: ببین چه ناز شدی
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 .هنرمند بودی رو نمیکردی ها سینا هم سوتی میزند: سیما

میخندم و رو به مامان و سیما و سینا که خریدارانه نگاهم میکنند میگویم: به نظرتون خوبه؟ 

 آرایشم زیاد نیست؟

هر سه تاییدم میکنند، روی مبل می نشینم و کمی بعد مامان در حالیکه اسپند دود میکند وارد 

 .اتاق میشود: بترکه چشم حسود

حرکت مامان میخندد ولی سیما میگوید: خدا خیرت بده مامان دور سر ماهم سینا با این 

 .بچرخونی ثواب داره

مامان برای هر سه نفرمان دعا میخواند و اسپند را دورمان میگرداند. با صدای زنگ گوشی 

 از جا میپرم با دیدن شماره نازگل نفس عمیقی میکشم و تماس را جواب میدهم: سالم نازگل

 .نش در گوشم میپیچد: سالم سامی جون خوبی؟ ببین راننده دم در وایسادهصدای خندا

 .باشه من االن میرم پایین-
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تماس را قطع میکنم، سینا پالتویم را به دستم میدهد، روی لباسم آن را میپوشم و کیف دستی 

 که سیما برایم آورده است را هم برمیدارم.

سینا از خانه خارج میشوم، پایین دامنم را کمی جمع سیما بار آخر براندازم میکند و پشت سر 

میکنم و به آرامی از پله ها پایین میروم. سینا جلوتر از من میرود و در را باز میکند یک 

ماشین سفید شاسی بلند دم در ایستاده است. سینا رو به من میگوید: اسم راننده رو گفته 

 بهت؟

 .سری تکان میدهم: آقای صفری

 به شیشه ماشین میزند با پایین آمدن شیشه سمت راننده میگوید: شما آقای؟ سینا تقه ای

 .راننده لبخندی میزند: صفری هستم

سینا صندلی عقب را باز میکند و کمک میکند سوار شوم، به محض نشستن من در را میبندد 

 و وقتی ماشین شروع به حرکت میکند برایم دستی تکان میدهد.

ته ام، حتی وقتی در مورد این مهمانی با فتانه مشورت میکردم هم نمیدانم چرا استرش گرف

حسابی استرش داشتم. فتانه که تا به حال به مهمانی های نازگل دعوت نشده است از تصمیمم 
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استقبال میکند: برو سامی حتما بهت خوش میگذره، شاید کلی شانس کاری یا عشقی پیدا 

 کنی

مله اش مرا میچرخاند و صاف میبرد مقابل کمیل قرار به حرفش میخندم ولی نمیداند همین ج

 میدهد.

یکی از دالیلم برای رفتن کمیل است، دوست دارم همسرش را ببینم. راننده به آرامی 

 رانندگی میکند، کامال محتاطانه و سر صبر!

کمی از غروب میگذرد که به باغ میرسیم، فکر میکردم مهمانی را در خانه خودشان برگزار 

 د ولی انگار نازگل باغی در لواسان را به خانه شان ترجیح داده است.میکنن

به محض رسیدن راننده از ماشین پیاده میشود و در را برایم باز میکند، تشکری میکنم و به 

سختی از ماشین پیاده میشوم. سرمای شدیدی در جانم می نشیند، پالتویم را بیشتر دور 

باغ حرکت میکنم. نگاهم به برف هایی است که دو خودم میپیچم و به سمت عمارت وسط 

طرف مسیر پارو شده اند و رویشان را با چراغ های چشمک زن تزیین کرده اند. فانوس 
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هایی که راه را روشن کرده اند؛ دوست دارم کمی بمانم و از این نور پردازی لذت ببرم ولی 

 نمیشود، سرمای استخوان سوزی در جانم نشسته است.

ی گام برمیدارم، انگار یک شئی شکستنی را با خودم حمل میکنم و میترسم مبادا از به آرام

دستم سر بخورد. نمیدانم پشت این در چه خبر است، اما دلم گواهی میدهد این مهمانی 

 باعث تغییر خیلی چیزها میشود.

دن به کیف دستی که سیما داده است چنگ میزنم، شاید اگر خودش اینجا بود بابت خراب ش

ناخن های سوهان کشیده و الکی که برایم زده است مالمتم میکرد ولی نمیداند چه استرسی 

 دارم!

اینکه االن اینجا چکار میکنم را نمیدانم ولی میدانم با دلم آمده ام، دلی که هربار ریسمان 

 زندگی ام را به دستش سپرده ام به قدری باال و پایین کرده است که حسابش را ندارم.

ی موسیقی کم کم واضح تر میشود، قدم هایم را شمرده برمیدارم، به قول سیما صاف و صدا

 ساده ولی با گردنی بر افراشته راه میروم.
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همین که وارد عمارت میشوم یکی از خدمتکاران می آید و پالتویم را میگیرد، گرمای شیرینی 

 ببینم.که زیر پوستم میدود باعث میشود با نگاه عمیق تری اطرافم را 

سالن بزرگی که با لوسترهای خیلی شکیل نورانی شده است، میزهای کوچک پایه بلندی که 

مهمانها دورشان جمع شده اند و مهماندارانی که سینی های نوشیدنی و فینگر فودها را بین 

 مهمانان میچرخانند.

رامی یک طرف سالن کامال خالیست و به نظر برای رقص آماده اش کرده اند. موسیقی آ

 پخش میشود و بیشتر از صدای موسیقی همهمه صدای مهمانان است که فضا را پر میکند.

کنار یکی از میزهای خالی می ایستم و به تعارف یکی از خدمه یک لیوان نوشیدنی برمیدارم 

و روی میز کنار کیفم میگذارم. نفس عمیقی میکشم تا از استرسی که به جانم افتاده است 

 م میچرخانم و دنبال چهره آشنای نازگل و یا حتی کمیل میگردم!کاسته شود. چش

حس کودکی را دارم که روز اول میان بچه ها مهد رهایش کرده اند، کمی به اطراف نگاهی 

میکنم هیچ کس حواسش به من نیست. اینکه یک گوشه تک و تنها ایستاده ام باعث هجوم 

 کلی افکار ترسناک میشود.
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مینوشم و خوشحال میشوم که فاقد الکل است! انگار قند خونم به طور جرعه از نوشیدنی را 

 خوشایندی باال میرود و باعث میشود کمی آرام شوم.

سعی میکنم به کسی خیره نشوم ولی نمیتوانم از آدم های سرخوشی که میخندد و صحبت 

و این  میکنند چشم بگیرم. آدم هایی که فارغ از همه چی در دنیای خودشان غرق شده اند

 همه تجمالت برایشان رنگ و بویی ندارد.

دلم میخواهد بیخیال ناراحت کردن نازگل بشوم و از سالن بزنم بیرون ولی حسی که نمیدانم 

از کجاست مانع میشود، حسی که به دلم فرمان سکوت میدهد، پاهایم را به ایستادن و چشم 

 هایم را به دیدن محکوم میکند.

که طعم توت فرنگی دارد را مینوشم و در دنیای افکارم غرق میشوم جرعه جرعه نوشیدنی ام 

 با قرار گرفتن دستی روی شانه ام تقریبا از جا میپرم.

دیدن چهره خندان نازگل باعث میشود همه ترس هایم یکباره از بین بروند، نازگل با دیدنم 

 .بوسه ای روی صورتم میزند: وااای اینو ببین چه محشری شده
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دستش را میگیرم، در لباسی که پوشیده است بیش از قبل فریبنده و زیبا شده  میخندم و

 .است نازگل مقابلم چرخی میزند و میگوید: ببخشید تنها موندی رفته بودم دنبال بهرام

نگاهم را از نازگل میگیرم و با دیدن بهرام نفسم در سینه حبس میشود، با هیجان میگویم: 

 بهرام فیض....وااای خدای من، بهرام ... 

 .نازگل با لوندی میخندد: واای سامی آروم باش

 !هیجان زده میگویم: باورم نمیشه، کاپیتان تیم ملی والیبال

بهرام متواضعانه لبخندی میزند و نازگل که از هیجان من به خنده افتاده است میگوید: آره 

 .دیگه، بهرام نامزدمه

 .بودی، یه لحظه دچار شوک شدم دستم را روی قلبم میگذارم: چرا بهم نگفته

میخندد و دستش را دور بازوی بهرام حلقه میکند: فرصتش پیش نیومد، میخواستم یهو 

 .غافلگیر بشی

 .رو به بهرام میگویم: تبریک میگم، واقعا بهم میاین
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بهرام تشکر میکند و نازگل از یکی از خدمه برایم آب میگیرد و لیوان را به دستم میدهد: 

 .پس نیفتادیبخور تا 

جرعه ای آب مینوشم و یکی از آقایان بهرام را صدا میکند. بهرام در نهایت فروتنی 

عذرخواهی میکند و من و نازگل را تنها میگذارد. با رفتن بهرام به شانه نازگل میزنم: پس 

 .بگو چرا میخواستی ورزشکار بشی

 نازگل چشمکی میزند: راستی کمیل رو ندیدی؟

اندازم و با لحنی که سعی میکنم بی تفاوت باشد میگویم: نه البد پیش  شانه ای باال می

 .خانومشه

جمله ام با خنده بلند نازگل همراه میشود، خنده ای که باعث میشود بعضی ها سرهایشان به 

 .سمت ما بچرخد، خجالت زده دست نازگل را میکشم: وا مگه چی گفتم؟ آبرومونو بردی

 مع میکند: کدوم خانومش؟نازگل به زور خنده اش را ج

نگاهم را از نازگل میگیرم و به بهرام که کمی آن طرف مشغول صحبت است میدهم و 

 .میگویم: چه میدونم، فتانه گفت زن داره
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 نازگل سری تکان میدهد: زن داشت!

ساله جدا  نزدیک سه با تعجب به سمت نازگل برمیگردم و ادامه میدهد: کمیل و مهشید 

 .شدن

 میپرسم: چرا؟ناخواسته 

 !نازگل نفسش را بیرون میدهد: بخاطر دخترشون

 بعد برای بهرام دستی تکان میدهد که میپرسم: واسه چی بخاطر دخترشون جدا شدن؟

 .نازگل که انگار از سوالم خوشش نیامده است میگوید: االن خودش میاد از خودش بپرس 

ا میبینم که دختر کوچکی را بغل و به پشت سرم اشاره میکند. سرم را میچرخانم و کمیل ر

 کرده است و به سمت ما می آید. 

 .کمی خودم را جمع و جور میکنم و نازگل با دیدن کمیل میگوید: وااای مانلی بیا بغل عمه

 بعد دست دراز میکند و دخترک موطالیی را از بغل کمیل بیرون میکشد.



  شبیه تو

  
 

 

  224 

 

دوباره برای بهرام دست تکان آب دهانم را قورت میدهم و به کمیل سالم میکنم. نازگل 

 میدهد و رو به کمیل میگوید: مامانت کی میاد؟

کمیل نگاهی به ساعتش میکند: االن میاد، تو راهه، اگه سختته مانلی رو بده بهم مامان بیاد 

 .نگهش میداره

نازگل بوسه ای روی موهای مانلی میزند: نه میخوام ببرمش پیش بهرام. مامان و بابا هم دارن 

 .ن، دیدیشون خبرم کنمیا

 .کمیل باشه ای میگوید و نازگل با زدن لبخندی رو به من میگوید: از خودش بپرس

کمیل با نگاه پرسشگری به من خیره میشود ولی نازگل بیخیال تر از این حرفها به سمت 

 بهرام میرود.

دیگر یکی از خدمتکاران گیالس های روی میز را جمع میکند و کمیل برایمان دو گیالس 

 میگیرد و میگوید: چی رو گفت از من بپرسی؟

 .نگاهم را از او میگیرم: هیچی
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 کمیل میچرخد و مقابلم می ایستد: واقعا؟

 .با چشم دنبال نازگل میگردم و میگویم: من زیادی فضولی کردم ببخشید

 .کمیل میخندد: اگه فضولی کرده بودین نازگل درجا جوابتونو میداد

دوزم و کمیل هم سکوت میکنم، یکی دو نفر می آیند و با کمیل سالم و نگاهم را به زمین می

احوالپرسی گرمی میکنند. کمیل هم مرا دوست نازگل معرفی میکند و مجبور میشوم با خانم 

هایی که اصال نمیشناسمشان دست بدهم و به روی مردان که با کنجکاوی براندازم میکنند 

 لبخند بزنم.

شویم، کمیل گیالس خالی نوشیدنی اش را به خدمتکار میدهد و کمی بعد دوباره تنها می

 میگوید: نمیخواین سوالتونو بپرسید؟

کالفه دستم را به دامنم میبرم و در ظاهر مشغول مرتب کردن لباسم میشوم، خیلی واضح 

 فره بروم.طاست میخواهم از جواب دادن 
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سالن عوض میشود و کمی کمیل دیگر حرفی نمیزند و در سکوت کنارم می ایستد. آهنگ 

ریتم تند تری به خود میگیرد در حالیکه به شدت حوصله ام سر رفته است میگویم: ما تا 

 آخر شب باید همینطور اینجا وایسیم؟

 .کمیل نگاهش را به صورتم میدوزد: اگه دوست دارین بریم تو باغ قدم بزنیم

صدای زن کمیل به سمت صدا  میخواهم موافقت کنم که زنی کمیل را صدا میزند، با شنیدن

 میچرخد، ناخواسته نگاه من هم به آن سمت میرود.

با دیدن زن میانسالی که آرایش ساده ای کرده است موشکافانه نگاهش میکنم، زن کمی 

جلوتر می آید و کمیل دستش را به گرمی میگیرد و رو به من میگوید: معرفی میکنم، سامره 

 .خانوم دوست نازگل، مادرم فلورا

آید انگار کمیل هم ترجیح میدهد دوست نازگل خطاب شده ام بدم نمی از اینکه فقط 

صمیمیت بیشتری به رابطه من و نازگل بدهد. نگاه تحسین برانگیزی به زنی میکنم که مقابلم 

ایستاده است به رسم ادب دستم را دراز میکنم ولی فلورا به روی خودش نمی آورد و فقط 

 و به کمیل که برافروخته شده است میگوید: بابات نیومده؟لبخندی میزند بعد ر
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 کمیل به آرامی جوابش را میدهد. فلورا میگوید: مانلی کجاست؟

 .کمیل دست در جیبش میکند و گوشی اش را در می آورد: پیش نازگله

 .معذب از حسی که از مادر کمیل میگیرم میگویم: من االن برمیگردم

یل باشم از آنها فاصله میگیرم و به سمت یکی از خدمتکارها بدون اینکه منتظر واکنش کم

 میروم: ببخشید سرویس کجاست؟

وقتی خدمتکار محل سرویس را نشانم میدهد خودم را به سرویس میرسانم و در را از داخل 

 قفل میکنم و خودم را آنجا حبس میکنم. 

، به اتاقم بروم و روی دلم میخواهد هرچه زودتر این سیرک تمام بشود و به خانه برگردم

تخت ولو شوم. دیدن مادر کمیل هیچ حس خوبی برایم ندارد حتی میتوانم بگویم ای کاش 

نمیدانم چرا هرچه انرژی منفی در این دنیاست از طرف فلورا به سمت  اصال او را نمیدیدم.

 من سرازیر میشود.
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که به در میخورد خودم نمیدانم چقدر خودم را درون دستشویی حبس میکنم ولی با تقه ای 

را جمع و جور میکنم و بعد از باز کردن قفل در آنرا باز میکنم. با دیدن چهره نگران نازگل 

 .نفسی تازه میکنم، نازگل رو به خدمتکار میگوید: مرسی برو

با رفتن خدمتکار از دستشویی خارج میشوم و در را میبندم، نازگل نگاهی به صورتم میکند و 

 ؟میپرسد: خوبی

 .کالفه دستی به گردنم میکشم: آره

 نازگل با تردید میپرسد: مامان کمیل حرفی زد؟

همین که مرا نادیده گرفت، توقع  میخواهم بگویم همان که هیچ نگفت بیشتر درد داشت

ولی سرم را به نشانی نفی  نداشتم روی خوشی نشان دهد ولی حداقل میتوانست گرم تر باشد

 .ن دلجویانه میگوید: تقصیر من شد نباید تنهات میذاشتمتکان میدهم. نازگل با لح

با آمدن خانمی که میخواهد از سرویس استفاده کند از جلوی در کنار میرویم و رو به نازگل 

 میگویم: میشه من برم؟

 نازگل با تعجب میگوید: کجا؟
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رو نگاهی به اطراف میکنم: من آدم این مهمونی نیستم، معذبم جز تو و داداشت کسی 

 .نمیشناسم و هردوتون به قدر کافی درگیر هستین

 .نازگل دستم را میکشد: برو بابا، تازه میخوام با همه آشنات کنم تازه مهمونی شروع شده

 میخواهم حرفی بزنم ولی نازگل دستم را میکشد و به طرف مهمان ها میبرد.

 از دور برای زوجی دست تکان میدهد و کمی بعد به آنها میرسیم.

دیدن مرد مسن و زنی که خیلی از او جوان تر است لبخند زورکی میزنم و نازگل با عشق  با

 میگوید: اینم از بابا و مامان...

 .بعد رو به من میگوید: مربی و دوست و رفیقم سامی

برخالف مامان کمیل، مامان نازگل دستش را به سمتم میگیرد و مودبانه دست میدهیم، 

 .کند و میگوید: پس شما قراره از دختر من یه نینجا بسازیپدرش با لبخند نگاهم می

 مامان نازگل با لوندی میگوید: جهـــان...
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با شوخی پدرش میخندم و میگویم: دخترتون خودش یه نینجای حرفه ای هست نیازی نیست 

 .من کاری بکنم

 .ارهمامان نازگل دستش را پشت کمرم میگذارد: خوشحالم که نازی مربی خوبی مثل تو د

در جوابش فقط لبخند میزنم، حسی که مامان نازگل به آدم میدهد زمین تا آسمان با مامان 

 کمیل متفاوت است. با آمدن بهرام دلم میگیرد، از اینکه شاید دوباره نازگل تنهایم بگذارد.

بهرام با پدر و مادرزنش مشغول حرف زدن میشود و نازگل زیر گوشم میگوید: بیا با بقیه 

 .برادرام آشنات کنمخواهر

از پدر و مادرش عذرخواهی میکنیم و به سمت دیگر سالن میرویم، همانطور که به جمعیت 

 نگاه میکنم میگویم: مگه چندتا خواهربرادر داری؟

 .میخندد و میگوید: بابایی که سه تا زن داشته باشه کلی بچه داره

 یک لحظه یخ میکنم و می ایستم: سه تا؟؟؟
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کنارم می ایستد و میگوید: آره اول با مامان الهه و امید ازدواج کرد بعد فوت  نازگل میخندد و

مامان اونا با مامان کمیل ازدواج کرد و میانه راه عاشق مامان من شد که تو کارخونه بابا کار 

 .میکرد، مامان من در واقع هووی مامان کمیله

زدند و شاید دلیل حس بدی که مامان حرف می« مامانم»یا « مامانت»انگار تازه میفهمم چرا با 

 کمیل داشت همین هوو داشتن است.

همراه نازگل به سمت دیگر میرویم و با الهه و همسرش هم آشنا میشوم بعد نازگل مرا به 

 طرف دیگری میبرد و با امید و دخترش هم آشنا میشوم. 

ت. الهه و میفهمم همسر امید جراح است و مقیم کاناداست، پسرش هم پیش مادرش اس

 همسرش بچه دار نشده اند و سالهاست مشغول تجارت هستند.

مغزم پر میشود از اطالعات ریز و درشتی که هیچ ربطی به آنها ندارم. نازگل دیگر از من 

 دور نمیشود و تا موقع شام بین مهمانان پرسه میزنیم و کم و بیش با آنها آشنا میشوم.

 د نازگل دست از سرم برنمیدارد. حتی وقتی بهرام هم به ما ملحق میشو
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بعد از شام گوشه ای می نشینم و به مهمانها خیره میشوم، نازگل که خیلی وقت است روی 

 رفتارم دقت میکند از بهرام فاصله میگیرد و خودش را به من میرساند.

 کنارم می نشیند و میگوید: با کمیل حرف زدی؟

 اول متوجه حرفش نمیشوم: چی؟

 میگوید: سوالتو پرسیدی؟شمرده تر 

 .نفس عمیقی میکشم: نه گفتم شاید خوشش نیاد

 نازگل آهی میکشد: مانلی رو دیدی؟

 .لبخندی میزنم: نتونستم صورتشو ببینم، ولی موهای نازی داره

 .نازگل با حسرت میگوید: مانلی خیلی ماهه، دنیای کمیل تو دخترش خالصه میشه

 .م: اینکه خیلی خوبهسری تکان میدهم و به او نگاه میکن

 نازگل ادامه میدهد: آره ولی مهشید نخواستش، چون....

 !بغض میکند: چون مانلی سندروم داون هست
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انگار تنم یخ میزند، حرف نازگل در گوشم میپیچد: مهشید نخواستش چون مانلی سندروم 

 داون هست....

 با حیرت به سمت نازگل میچرخم: یعنی چی؟

یزند: مهشید و کمیل خیلی خوشبخت بودن کمیل آرزوی پدر اشک در چشمانش حلقه م

شدن داشت ولی مهشید از مادر بودن میترسید، ناخواسته باردار شد هزار و یک کار کرد تا 

مانلی رو بندازه و نشون بده یه اتفاق بود.... وقتی مانلی دنیا اومد و فهمید مشکلش چیه به 

 .کمیل گفت بذارتش آسایشگاه

ل جاری میشوند، بغلش میکنم و میگویم: نمیدونم چی بگم... آخه چطور یه اشک های نازگ

 ؟مادر از بچه اش میگذره

هق هق میکند: مانلی همه دنیای کمیله، همه دنیای ما هم هست... مامان کمیل داره بزرگش 

 میکنه. باورت میشه مهشید از مانلی نفرت داره چون کمیل رو از اون گرفت؟
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رام پشتش را نوازش میکنم. توجه بهرام به سمت ما جلب میشود و سکوت میکنم و فقط آ

خیلی زود خودش را به ما میرساند. با دیدن صورت خیس اشک نازگل نگران میشود: چی 

 شده نازی؟

 .نازگل اشک هایش را پاک میکند: هیچی بحث مانلی بود

 .وقع شام هم ندیدمشقیافه بهرام در هم میرود اما نازگل میگوید: برو ببین کمیل کجاست، م

مشخص است میخواهد بهرام را دست به سر کند. با رفتن بهرام میگوید: هیچ زنی تو زندگی 

 کمیل نیست... ولی شاید یکی باید بیاد یکی که کمیل باورش بشه همه زنها مثل مهشید نیستن

 نگاهش میکنم و میگویم: براش رفتی خواستگاری؟

ه زن دنیاشو نابود کرده میتونه به زن دیگه ای اعتماد نیشخندی میزند: به نظرت کسی که ی

کنه؟ مهشید پول کمیل رو میخواست، موقعیت اجتماعی اونو میخواست خودش رو میخواست 

ولی بدون مانلی بدون هیچ تعهدی به بچه... مهشید میترسید عشق کمیل صرف مانلی بشه و 

 .اون سرش بی کاله بمونه

 داره یا عشق کمیل رو؟ پوزخندی میزنم: االن کمیل رو
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نازگل سرش را پایین می اندازد و به کفش هایمان خیره میشود: به حساب خودش داره 

کمیل رو تنبیه میکنه. هربار که میبینه کمیل داره کاری میکنه که ممکنه از اون دور بشه یه 

 .آتیشی به پا میکنه

رو دزدید مامان کمیل داشت  با تعجب به نازگل نگاه میکنم و ادامه میدهد: یه بار مانلی

 دیوونه میشد کمیل چیزی با مرگ فاصله نداشت میدونی چرا؟

با چشمان بهت زده ام به دهان نازگل خیره میشوم، حس میکنم دارد سر به سرم میگذارد 

 .ولی خیلی جدی میگوید: چون فکر میکرد کمیل داره ازدواج میکنه

نازگل ناراحت میشود، وقتی به خودم می آیم ناخواسته و با صدای بلندی میخندم طوری که 

 .میگویم: ببخشید ولی دستم خودم نبود

 .دلخور نگاهم میکند که میگویم: آخه این چیزایی که تو میگی از یه آدم عاقل بعیده

نازگل حرفی نمیزند. به نقطه ای خیره میشود، دلم بهم میپیچد انگار منتظر شنیدن خبر بدی 

 چنگ میزند و همچنان سکوت کرده است.هستم. نازگل به دامنش 

 کالفه میگویم: کمکی از دست من برمیاد؟
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نگاهش را از من میگیرد: وقتی بابت پول ساعت با من یکه به دو کردی برقی تو چشمای 

کمیل بهت دل بسته اینو میفهمم از اینکه هر وقت  .کمیل دیدم که خیلی وقت بود ندیده بودم

میای پیداش میشه از اینکه سراغتو میگیره از اینکه حواسش بهت هست. کمیل توی تو چیزی 

دیده که مهشید نداشت. وقتی درگیر خانواده ات هستی، وقتی برای همه دنیا ارزش قائلی 

 تنهاش نذار... وقتی پول برات مهم نیست کمیل عاشقت شد.

 میخواهم حرفی بزنم ولی نازگل میرود و در سکوت خفه میشوم.

سرم به قدری سنگین شده است که توان نگه داشتنش را ندارم، حس میکنم قلبم هم تحمل 

این حرفها را ندارد. حس های عجیبی به دلم راه پیدا کرده اند که نمیشناسمشان، قلبم بی 

 که نازگل به دلم بسته است. امان در سینه میزند و به وزنه ای فکر میکنم

دلی که مثل بادبادک در بادها رها بود حاال اسیر وزنه ای شده است که نازگل به آن بسته 

است، مثل کبوتر جلدی شده است که حوالی یک خانه میپرد و هیچ چیز نمیتواند از آن خانه 

 جدایش کند.
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ول داده است که خودم هم دوست نمیدانم من اشتباه فهمیده ام یا نازگل مرا میان باتالقی ه

داشتم در آن غرق بشوم، نمیدانم باید چکار کنم جانم به لبم رسیده است و قلبم بی امان 

 میزند.

حس میکنم نازگل دخیلی به دستهایم بسته است و امیدی به بودنم دارد که این بیشتر از 

 انم باید بروم.همه چی ترسناک است. اصال نمیفهمم کجا هستم و چه خبر است فقط مید

بروم و خودم را در اتاقم حبس کنم و بگذارم این تب تندی که به جانم افتاده است از تنم 

 بیرون برود.

منتظر نازگل نمیشوم، منتظر هیچ کس نمیشوم از یکی از خدمتکاران پالتویم را میگیرم و به 

 سمت در خروجی سالن میروم.

 ردن فقط میخواهم دنبال راه فراری باشم و بروم.کالفه از حرفهایی که شنیده ام بدون فکر ک

درون باغ چند نفر ایستاده اند که مشغول خداحافظی هستند چشم میگردانم و خوشحالم 

 چهره آشنایی نمیبینم.
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خودم را به سمت یکی از نگهبان های داخل باغ میکشم و با صدای خفه شده ای میگویم: 

 .میشه برای من یه ماشین بگیرید

 !ز پشت سرم میگوید: میرسونمتونصدایی ا

 برمیگردم و با دیدن کمیل هول میشوم: نه ممنون مزاحمتون نمیشم.

کمیل نگهبان را با اشاره ای مرخص میکند و دستش را به جلو دراز میکند و میگوید: از این 

 .طرف

میخواهم مانع شوم ولی کمیل مصمم تر از من است، به ماشینش اشاره میکند مستاصل 

 .یم: نشد از نازگل خداحافظی کنممیگو

 .کمیل سوییچش را از جیب کتش در می آورد: اشکال نداره براش توضیح میدم

به ناچار دنبالش میروم و بعد از اینکه ریموت ماشین را میزند در جلو را باز میکند و به آرامی 

 سوار میشوم.
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آروم باش سامی، االن وقتش » وقتی در را میبندد حس میکنم گر گرفته ام اما به خودم میگویم

 «نیست وا بدی

کمیل سوار ماشین میشود و مشامم از عطرش پر میشود. بدون اینکه نگاهی بکند میپرسد: 

 سردتونه؟ بخاری رو روشن کنم؟

 خودم را به در میچسبانم: نه ممنون خوبه هوا

جمالتی که از وقتی کمیل به راه می افتد سکوت عمیقی بینمان شکل میگیرد. حس میکنم 

 دهان نازگل شنیده ام در مغزم به رقص در آمده اند.

نمیدانم مهشید چه شکلی بوده است اما در ذهنم او را کنار کمیل تصور میکنم و ناخواسته به 

 او حسادت میکنم.

 با موزیک مشکلی ندارین؟-

 .با جمله کمیل به خودم می آیم سری تکان میدهم: نه خیلی هم خوبه



  شبیه تو

  
 

 

  240 

 

انه ای که پخش میشود حس بهتری پیدا میکنم. کمی که از باغ دور میشویم کمیل با صدای تر

صدای آهنگ را کم میکند و میگوید: ببخشید اگه راحت نبودین، حس میکردم معذب 

 .هستین

 .لبخندی میزنم: نه ممنون همه چی خوب بود

هش را تغییر کمیل نگاهش را از جاده میگیرد و به صورتم نگاه میکند و دوباره مسیر نگا

 نازگل شما رو تو معذورات گذاشته. میدهد: واقعا؟ چون فکر کردم

شالم را مرتب میکنم و میگویم: درسته به خاطر نازگل اومدم ولی آدمی نیستم کاری بکنم 

 .که بهش میلی ندارم

 کمیل آهانی میگوید و دوباره سکوت بین ما برقرار میشود.

مشغول نوشتن پیامی برای نازگل میشوم: سالم عزیزم. گوشی ام را از کیفم در می آورم و 

بابت مهمونی ممنون خیلی خوش گذشت نشد باهات خداحافظی کنم. برادرت زحمت 

 .رسوندن منو کشید. بازم ممنون
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وقتی پیام را میفرستم لبخندی از سر رضایت روی لبهایم جا خوش میکند، به صندلی ام تکیه 

 فاصله میگیرم.میدهم و از آن حالت معذب بودن 

انگار آرامش من روی کمیل هم تاثیر میگذارد نمیدانم چرا ولی میفهمم که مدل نشستنش 

 تغییر کرده است.

 .با صدای زنگ گوشی ام نگاهی میکند و میگوید: فکر کنم خونواده نگران شدن

 ؟سری تکان میدهم و با دیدن شماره سینا جواب میدهم: جانم سینا

 .م خانوم خانومااا ازتون خبری نیستمیخندد و میگوید: سال

 .نگاهی به کمیل میکنم که چشمش را به جاده دوخته است: دارم میام نگران نباش

 .سینا میخندد: جان من؟ نمیومدی حاال

 .میخواهم بخندم ولی به زور خودم را نگه میدارم و میگویم: اومدم صحبت میکنیم

باشه باشه من بیدارم اومدی تک بزن بیام  سینا که از معذب بودن من ریسه میرود میگوید:

 .پایین
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 باشه ای میگویم و تماس را قطع میکنم.

کمیل بخاری ماشین را روشن میکند ولی درجه اش را روی پایین ترین درجه میگذارد. 

نمیدانم حرفهایمان ته کشیده یا هنوز یخمان باز نشده است که حرف خاصی نداریم. شاید 

 شاید هنوز دوست دارم به حرفهای بی سر و ته نازگل فکر کنم.هم صحبت خوبی نیستیم 

حسی میگوید نازگل میخواهد مرا سمت برادرش سوق دهد و حس دیگری میگوید کمیل 

هم از این وضعیت ناراضی نیست. هنوز نمیدانم چرا از مهشید طالق گرفته است و چرا نازگل 

 برادرش را تغییر دهم!بین این همه آدم دست روی من گذاشته است تا دنیای 

شاید اصال من اشتباه میکنم و برداشت نادرستی از حرفهای نازگل کرده ام هرچه هست 

 مغزم به قدری خسته شده است که دوست دارم ساعتها بخوابم بلکه کمی آرام بگیرم.

 دیگر تا خانه حرفی نمیزنیم کمیل مسیر را به خوبی بلد است و نیازی به راهنمایی ندارد وقتی

وارد خیابان اصلی میشویم برای سینا می نویسم که رسیده ام و در کسری از ثانیه جواب 

 .میدهد: االن میام دم در

 کمیل مقابل خانه مان پارک میکند و با دیدن چراغ های خاموش خانه ها میگوید: کلید دارین؟
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 .نگاهی به خانه مان میکنم: برادرم االن میاد دم در

و پشت سرم می  همینکار را میکندو از ماشین پیاده میشوم کمیل هم  بعد در را باز میکنم

ایستد. سینا در را باز میکند و با دیدن من و کمیل جلو می آید، به سینا سالم میکنم و رو به 

 .کمیل میگویم: برادرم سینا، آقا کمیل برادر نازگل

میکند. کمیل سری تکان سینا محترمانه با کمیل دست میدهد و بابت رساندن من تشکر 

 .میدهد: وظیفمون بود، ایشون لطف کردن تشریف آوردن

همراه سینا با کمیل خداحافظی میکنیم و وارد خانه میشویم، سینا به محض بستن در میگوید: 

 این دیگه کی بود؟

 .شروع به باال رفتن از پله ها میکنم: برادر نازگل، گفتم که

 ؟نو گفتی ولی نگفتی چرا این تورو رسوندسینا خودش را به من میرساند: ای

 میخندم و بوسه ای روی گونه سینا میزنم: غیرتی شدی داداش کوچیکه؟

 .سینا زیر لب میگوید: الاله الی اهلل
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بعد همانطور که از پله ها باال میرویم به آرامی میگوید: به خدا اگه جای تو سیما بود زمین و 

 .از جفتتون کوچیکترم، ولی از تو خیالم جمعه زمان رو بهم میریختم حتی با اینکه

 لبخندی میزنم: جرئت داری به سیما این حرفا رو بگی؟

جلوی در واحد می ایستیم و سینا کلیدش را از جیبش در می آورد: آره چرا نگم؟ سیما 

شانس آورد زود شوهر کرد رفت وگرنه با ظرفیتی که اون داره هر روز اره میدادیم تیشه 

 .میگرفتیم

 با خنده وارد خانه میشویم و سینا با همان صدای آرامش میگوید: خسته ای؟

سرم را به نشانه نه تکان میدهم و میگوید: برو لباساتو عوض کن منم چایی بریزم با هم 

 .بخوریم

به اتاقم میروم و اول از همه چیز لباسم را با یک لباس راحتی مخصوص خانه عوض میکنم، 

 شینم و مشغول پاک کردن آرایش روی صورتم میشوم.بعد جلوی آینه می ن

 کمی بعد سینا تقه ای به در میزند و وارد میشود: خوش گذشت؟
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به طرفش میچرخم و پنبه ای که به شیرپاک کن آغشته کرده بودم توی سطل زیر میز 

آرایش می اندازم. سینا روی زمین می نشیند و سینی را مقابلش میگذارد و به دهانم چشم 

 دوزد.می

پنبه دیگری به همراه شیرپاک کن برمیدارم و کنار سینا می نشینم: خوب نبود، اصال خوش 

 .نگذشت کال مدل ما نبودن حس میکردم رفتم پیش آدم مریخی ها

مشغول پاک کردن صورتم میشوم که میگوید: میخواستم بگم نرو ولی گفتم با خودت نگی 

نس خودمونی نه اینکه واسه اومدن ددی و مامی دارم قلدر بازی در میارم. میشناسمت هم ج

 مهمونی بگیرن و ...

 میخندم سینا لیوان چای را برمیدارد و میپرسد: رقص هم داشتن؟

پنبه را درون سطل پرتاب میکنم و جواب میدهم: یه طرف سالن رو به نظر آماده کرده بودن 

ری بودن انگار من از ولی نه کسی نرقصید. مسخره ترین قسمتش این بود که همه یه طو

 .سرزمین عجایب اومدم

 سینا میخواهد حرفی بزند که صدای مامان مانع میشود: سینا سامره اومد؟
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سینا که خیالش از بابت بیدار شدن مامان راحت میشود با صدای بلندتری میگوید: آره مامان 

 .بیا تو اتاق سامی نشستیم

ن چای برای مامان میرود. مامان به محض مامان وارد اتاقم میشود و سینا به هوای آورد

 نشستن میگوید: خوش گذشت؟

لبخندی میزنم: بد نبود، با سینا بحث همینو داشتیم کال فازشون با ما جور نبود، منم تو 

 .رودرواسی رفتم

مامان حرفی نمیزند و کمی بعد سینا با یک لیوان چای وارد میشود. با اینکه دوست دارم کمی 

 برای این شب نشینی سه نفره جان میدهم.تنها باشم ولی 

توی کافه همراه فتانه می نشینیم و به محض نشستن فتانه میگوید: واسه چی گفتی زودتر از 

 بنفشه بیایم؟

کیفم را روی صندلی کناری میگذارم: میخواستم بدون اون حرف بزنیم، بنفشه خیلی هیجانی 

 .رفتار میکنه

 میکند: یعنی من کارام عاقالنه است؟ فتانه نگاه عاقل اند سفیهی به من
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جوابی نمیدهم و به پیشخدمت اشاره میکنم، فتانه میپرسد: حتی واسه اینم منتظر بنفشه 

 نشیم؟

 !نگاهی به ساعتم میکنم: اون تا یه ساعت دیگه نمیاد

 .فتانه با نگرانی به صورتم خیره میشود: سامی مشکوک میزنی ها

 دستش میگیرم و رو به فتانه میگویم: چی میخوری؟با آمدن پیشخدمت منو را از 

 .فتانه بی تفاوت میگوید: هرچی خودت خوردی، من موقعی که بنفشه اومد سفارش میدم

 منوی باز نشده را دوباره به دست پیشخدمت میدهم و میگویم: بی زحمت دوتا قهوه ترک

 وید: کیک نمیخواین؟پیشخدمت سفارشم را درون تبلتش ثبت میکند و رو به هردوی ما میگ

 .نگاهی به فتانه میکنم و میگویم: یه چیز کیک بیارین مشترک میخوریم

 .بعد از رفتن پیشخدمت فتانه میگوید: نه بابا، یه چیزیت هست انگار

 کالفه میگویم: برای چی اینو میگی؟

 !میخندد: چیز کیک خور شدی
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 نفسم را بیرون میدهم: چقدر نازگل و برادرش رو میشناسی؟

فتانه با چشم های ریز شده ای به صورتم خیره میشود: سامی یه چیزی هست، تو صدات در 

 .نمیاد.. اون از مهمونی رفتنت این از سوال کردنت

 .با نگرانی میگویم: نازگل اون شب یه حرفایی بهم زد که دلیلش رو نمیدونم

 فتانه کیفش را کنار کیفم میگذارد: دقیقا چیا گفت؟

 ستمال کاغذی روی میز میدهم: نمیدونم بهت بگم یا نه؟نگاهم را به د

فتانه با لحن تندی میگوید: میگی چقدر اونا رو میشناسم بعد میگی نازگل یه حرفایی زده که 

 دلیلش رو نمیدونی بعد میترسی بهم بگی، اصال واسه چی منو جدا از بنفشه آوردی اینجا؟

 .زنش جدا شدندل را به دریا میزنم: نازگل میگفت داداشش و 

 فتانه بی تفاوت میگوید: خب. االن مشکل این حرف چیه؟
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با آمدن پیشخدمت سکوت میکنم و وقتی سفارشاتمان را روی میز میگذارد و میرود ادامه 

میدهم: تا اینجاش مشکلی نداره ولی نشست ریز و درشت طالق کمیل رو برای من تعریف 

 کرد

 .ید خواسته باهات درددل کنهفتانه جرعه ای از قهوه اش مینوشد: شا

منم همین فکر رو میکردم تا اینکه حرف رسید به اینجا که اومدن یک زن زندگی برادرش -

 .رو ممکنه از این وضعیت خراب نجات بده

فتانه فنجانش را روی میز میگذارد: ببین این طرز فکر همه آدمهاست، میان میگن حاال که 

ده با انتخاب بعدی که قطعا باید عاقالنه تر باشه همه فالنی تو زندگی قبلی طرفش خوب نبو

 .چیز درست میشه

 .نفسم را بیرون میدهم: آره درسته ولی نازگل واسه تولدم این ساعت رو بهم داد 

ساعتم را نشان فتانه میدهم و میگویم: بعد من دیدم خیلی گرونه با کلی جنجال گفتم پولش 

پول ساعت با من بحث میکردی یه برقی تو نصف نصف. اون شب نازگل گفت وقتی سر 

 گفت برادرم دوستت داره..چشمای کمیل دیدم که خیلی وقت بود ندیده بودم
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فتانه کمی سکوت میکند و بعد میگوید: خب این حرف یه معناهایی داره که هم ممکنه خوب 

 .باشه هم نباشه

م هم نگرانم. شاید اصال مستاصل میگویم: منم گیج شدم نمیدونم باید چیکار کنم. هم میترس

دارم اشتباه میکنم و الکی با چهارتا جمله نازگل دارم خودمو هوایی میکنم. شاید... شاید یه 

بازی مسخره باشه که نازگل راه انداخته تا چه میدونم تریپ خواهرشوهری برداره و زن 

شد... باورم  برادرشو بسوزونه.... ولی نازگل خیلی صادقانه باهام حرف زد طوری که باورم

شد حتی جمله آخرش از ته دلشه... ولی بعد یک شک افتاده به جونم شکی که باعث شده 

 .االن بشینم جلوی تو و اینطوری وا بدم

 فتانه برشی از چیزکیک برمیدارد و میگوید: هنوز به این کاره احتیاج داری؟

 با تعجب نگاهش میکنم: چطور؟

وب و بی شیله پیله ایه ولی میدونی چیه؟ با من مدل ببین من نازگل رو میشناسم، دختر خ-

تو نبود، نمیدونم چرا از اینکه برات از برادرش میگه حس خوبی پیدا نمیکنم. من برادرش 
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رو فقط در حد تعریف های نازگل و یکی دوتا عکس تو اینستا میشناسم نه بیشتر. اصال خبر 

 .ه من بدونمنداشتم از زنش جدا شده یعنی برای نازگل مهم نبود

 خب منظورت چیه؟-

فتانه شانه ای باال می اندازد: واضحه، چرا باید با تو حرف بزنه؟ البد دلیلی داره یا خود کمیل 

 .خواسته یا خود نازگل میخواد شما ها رو بهم ربط بده

نگاهی به چیز کیک نصفه و نیمه مان میکنم: نمیتونم کارمو ول کنم، سینا در شرف ازدواجه 

 .روزها بیش از قبل خرج داریمو این 

 فتانه برش دیگری برمیدارد: میدونی که چقدر باید جون بکنیم این نیم وجبی رو بسوزونیم

 .میخندم و ادامه میدهد: پس دست به عصا حرکت بکن، نذار بازیچه بشی

 !بدتر گیج شدمکالفه نگاهش میکنم: 

بذار فکر کنه تورو درگیر کرده ولی وا نده... من نمیتونم قطعی بگم نقشه ای این وسط -

هست یا نه ولی هرچی هست باید مواظب خودت باشی هیچی توی این دنیا مهمتر از خودت 
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نیست... حتی اگه دیدی منی که رفیقتم دارم بهت آسیب میزنم باید از منم دوری کنی، سامی 

دنیاشون با ما فرق داره من و تو برای یه قرون دوزار جون میکنیم ولی اونا اونا پولدارن اونا 

پول خرج میکنن تا سرشون گرم بشه. چیزهایی که واسه من تو رویاست واسه اونا یه خاطره 

است که خیلی ساده ازش رد میشن. شاید ته ته دنیای من و تو این باشه خرجمون در بیاد و 

اونا دیدن برج ایفل یه سفر ساده است انگار برن شاه عبدالعظیم  کارمون ثابت باشه ولی برای

 .و بیان

فنجان قهوه ام را برمیدارم: منم از همین میترسم از اینکه این حال و روزی که من االن پیدا 

 .کردم یه سرگرمی باشه

فتانه دیگر کشش نمیدهد و با آمدن بنفشه هردوی ما دیگر حرفی از مهمانی و نازگل 

 م.نمیزنی

سیما مشتی اسپند دور سر سینا میگرداند و داخل منقلش میریزد و زیر لب صلوات میفرستد. 

نگاهم به مامان که خریدارانه به سینا نگاه میکند گره میخورد و درگیر مادرانه هایش میشوم 

 وقتی در دل قربان صدقه ته تغاری اش میرود.
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 سینا مقابلمان چرخی میزند و میگوید: خوب شدم؟

 .عود به شانه اش میزند: حتی از روز خواستگاری منم بهتر شدیمس

 .سیما میخندد: همچین میگه بهتر شدی انگار برد پیت بود اون وقتا

با جمله سینا همه میخندیم و مامان پولی دور سر سینا میچرخاند و بعد جدای بقیه پولهایش 

 .داخل کیف میگذارد: اینو بندازم صدقه

دش را جمع و جور میکند، به طرف آیفون میروم و گوشی را برمیدارم: با صدای زنگ سیما خو

 کیه؟

 .بازکن عمو جمشیدم-

 .دکمه آیفون را میزنم و رو به سیما میگویم: من جات بودم سوراخ موش میخریدم

، ولی مسعود میدوزدبه مسعود  ش راسیما که استرسش دوچندان میشود با ترس نگاه

 حلقه میکند و اورا به خودش میچسباند.دستش را دور شانه های سیما 
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در را باز میکنم و با دیدن عمو و زن عمو با هردویشان دست میدهم و روبوسی میکنم. وقتی 

داخل میشوند زن عمو نگاهی به لباسم میکند و میگوید: از االن زدی تو کار خواهرشوهر 

 .بودن ها

 .میخندم و میگویم: جای عمه  خالیه

اخل جا کفشی میگذارد: خیلی دلش میخواست بیاد ولی شوهرش عمو کفش هایش را د

 .مریضه

سری تکان میدهم و به کت و شلوار اتوکشیده و مرتب عمو جمشید و کفش های واکس 

خورده و براقش نگاه میکنم. زن عمو هم مانتوی شیکی به تن کرده است و میخواهد برای 

میتوانست این حمایت ها را داشته برادرزاده همسرش سنگ تمام بگذارد. شاید سیما هم 

 باشد اگر فقط کمی صبوری میکرد.

پشت سر عمو و زن عمو وارد میشوم و از همان اول نگاهم را به سیما میدهم که با ترس به 

و بابت برازنده بودنش از او تعریف  میگیردعمو نگاه میکند عمو اول از همه سینا را بغل 

سر میچرخاند و به سیما که گوشه ای کز  گرمش با مامانبعد از سالم و احوالپرسی میکند. 
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کرده است خیره میشود. سیما با خجالت به عمو نگاه میکند، عمو جمشید سمت سیما میرود 

 و آغوشش را برای او باز میکند.

انگار یخهای بین ما یکباره آب میشوند و سیما برای عمو همان دردانه حسن کبابی میشود، 

 روی سیما گذاشته است.نامی که خود عمو 

خیلی زود از خانه خارج میشویم، استرسی که سینا برای به موقع رسیدن دارد روی همه ماها 

تاثیر گذاشته است. قرار میشود من و سینا با مسعود و سیما برویم و مامان هم مسافر ماشین 

تو خونه عموجمشید میشود. به محض نشستن در ماشین سیما میگوید: تا عمو پاشو گذاشت 

 .گفتم االناست از خجالتم در بیاد

مسعود ماشین را روشن میکند و سینا که روی صندلی جلو دسته گل به دست نشسته است 

میگوید: تو الکی بزرگش کرده بودی. دیدی وقتی گفتی بچه هاتو گذاشتی پیش مامان 

 .مسعود چه ذوقی کردن رابطه خوبی دارین

کمی که میگذرد به سیما میگویم: حیف نبود این همه مسعود پشت سر عمو حرکت میکند، 

 سال خودتو دور میکردی از همه؟



  شبیه تو

  
 

 

  256 

 

سیما جوابی نمیدهد کمی بعد مسعود برای اینکه جو را عوض کند میگوید: انشاهلل از االن 

 ؟زدین تو کار خواهرشوهر بازی

هر میخندم: منو میگی؟ من هرچقدر واسه تو خواهرزن خوبی بودم واسه یاسی خواهرشو

 .نمونه ای میشم. تو مواظب زن خودت باش

 مسعود از توی آینه جلوی ماشین چشمکی برای سیما میزند: زن من یه تیکه جواهره.

 .میخندم و سیما میگوید: جلوی شما اینطوری زبون میریزه ها

 .سینا خیلی جدی میگوید: تروخدا یاسی رو اذیت نکنید

یما نگاهش را از سینا میگیرد و میگوید: ببینم لحن جدی سینا باعث خنده همه ما میشود. س

 راستی تو چرا سرکار نمیری؟

کالفه نگاهم را به بیرون میدهم: من اگه شانس داشتم اسمم شمس الملوک بود. نازگل که با 

خانواده رفتن ترکیه خستگی اون مهمونی رو در کنه، باشگاه هم قیمت هاشو برده باال و 

ر مربی رو به جای سه روز در هفته کردن یک روز اونم یک مشتریاش کم شدن در نتیجه ه
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اون همه سفته ازم گرفتن بابت حسن انجام  .خط در میون زنگ میزنن کالسا کنسل شده نیا

 کار ولی خودشون به روی مبارک نمیارن که گند میزنن به زندگی آدم.

 کی هنرم نون میخوردمسیما آهی میکشد: من جای تو بودم به جای این بپر بپر کردن از اون ی

 با تعجب نگاهش میکنم: عکااسی؟

سیما تابی به سر و گردنش میدهد: آره مگه چیه؟ حداقل تو این دوره زمونه که همه احساس 

مدلینگ دارن کلی نون داره، بعدشم اون همه پول دادی دوربین خریدی دوره دیدی که 

 بذاری در کوزه؟

 .ش چیز تاپی بود االن که کلی مدل جدید اومدهدوربین من دیگه قدیمی شده، دو سال پی-

سینا پشت حرف سیما را میگیرد و کمی به عقب میچرخد و میگوید: اینی که داری رو بفروش 

 .بعد یکی بخر قسطی کار میکنی قسط هاشم میدی

مسعود هم میگوید: پیشنهاد بدی نیستا، تازه لپ تاپ هم من بهت جایزه میدم به پاس نون 

 .دنتزیر کباب بو
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میخندم که میگوید: جدی میگم، خدایی خیلی وقته میخوام بابت همه کارهایی که برای سیما 

 .و بچه ها میکنی ازت تشکر کنم

 سینا موذیانه میگوید: در تشکر از من چی میخوای بخری؟

 !سیما به سمت سینا شیرجه میزند و یکی روی شانه اش میکوبد: تو بشین سرجات

 ؟: توله تو لپ تاپ منو ترکوند اونوقت باید از سامی قدردانی کنیدسینا مظلومانه میگوید

 .سیما نگاه مهربانی به صورتم میکند: سیلی که سامی بهم زد منو به خودم آورد

به چشم های مهربان سیما نگاه میکنم و میخندم، حتی میتوانم بگویم نگاه مسعود که توی 

 دوست داشتن است و برق خاصی میزند.آینه با عشق به سیما خیره شده هم لبریز از 

به محض رسیدن به خانه یاسمین سینا که از شدت هیجان و استرس کنترلی روی کارهایش 

ندارد به سمت ما که روی صندلی عقب نشسته ایم میچرخد: تروخدا حرف ناجور نزنید ها، 

 .ساکت باشین. حرف اضافه نزنید. مسخره بازی در نیارین من آبروم میره ها

 ؟یما میخندد: میخوای اصال نیایمس



  شبیه تو

  
 

 

  259 

 

 .سینا کمی فکر میکنید: نیاین؟ واسه چی نیاین؟ بیاین ولی آدم باشین

به حال سینا میخندم: برو جوجه واسه ما دم در آورده. بریم باال ببندیمت به ریش این دختره 

 .بیچاره

دسته گل دست  عمو و مامان و زن عمو زودتر از ماشین پیاده شده اند. رو به عمو میگویم:

 سینا باشه؟

 .عمو لبخندی به صورت گل انداخته سینا میزند: آره 

 بعد میپرسم: شیرینی رو کی بیاره؟

 .سیما خودش را وسط می اندازد: بده من

 کمی بعد عمو زنگ خانه را میزند.

وقتی شالم را روی مبل می اندازم رو به سینا که روی مبل وا رفته است میگویم: دیدی سخت 

 نبود؟
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سیما میخندد: واای مردم از خنده وقتی یاسمین با سینی چایی اومد گفتم االنه همه رو بریزه 

 .رو سینا که اول صف چایی نشسته بود

با یادآوری اتفاقی که افتاده بود لبخندی میزنم و میگویم: ولی وقتی چایی رو ریخت رو باباش 

 .همه ریسه رفتیم ها

و میگوید: عجب بابای مشتی ای داشت، داشت میسوخت ها مسعود کتش را آویزان میکند 

 ولی گفت باید بریزی رو پسره نه من

با این جمله مسعود دوباره همگی ریسه میرویم و مامان حق به جانب میگوید: دختره بیچاره 

 .استرس داشت خب. یه ایل آدم رفتیم خونشون

 .خوب داری طرفشو میگیری هااا سیما نگاهی به مامان میکند: مامان خانوووم هنوز نیومده

 مامان پشت چشمی نازک میکند: حاال مگه عروس با دختر آدم چه فرقی داره؟

 .میخواهم حرفی بزنم که مسعود میگوید: کاش عمو اینا میومدن باال
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سیما به سمت آشپزخانه میرود: منم کلی اصرار کردم ولی عمو گفت شب جایی دعوتن 

 .دیرشون شده

 .گوید: از بس این آقا طولش داد وقتی رفت با یاسی حرف بزنهبعد رو سینا می

نگاهم را از سیما میگیرم و به سینا نگاه میکنم که با خیال راحت روی مبل لم داده است. انگار 

 بار بزرگی را از روی دوشش برداشته اند.

 .مامان رو به سیما میگوید: کتری رو پر کن زود بیا کارت دارم

 .وید: برو بچه ها رو بیار شب بمونیدبعد به مسعود میگ

 .مسعود لبخندی میزند: مزاحم نمیشیم

مامان با تشر میگوید: کجا؟ کلی کار داریم ها... ندیدی  برای هفته دیگه بله برون میخوان 

 .بگیرن؟ این که وا رفته تکلیفش معلومه تو هپروته

 .االن... کلی بار رو دوش توئهو به سینا اشاره میکند و ادامه میدهد: تو مرد این خونه ای 
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مسعود چشمی میگوید و سیما که زیر کتری را روشن کرده است به پذیرایی برمیگردد: خب 

 االن کیا رو میخوای دعوت کنی؟

 مامان نگاهی به من میکند: تو حرفی نداری سامره؟

 ن بگین.نفسم را بیرون میدهم: من سر پیازم یا ته پیاز؟ تو و سیما بزرگترین هرچی خودتو

 بعد از جایم بلند میشوم و به اتاقم میروم.

به سختی افکارم را جمع میکنم و به نازگل تمرین میدهم.نازگل خیلی سعی دارد بحث را به 

 کمیل بکشاند ولی هربار به نحوی بحث را عوض میکنم.

 میخواهم این گره کوری که وسط احساسات و حالم خورده است را خودم باز کنم، نمیخواهم

دلم را به حرفهایی بسپارم که از تهش خبر ندارم، میترسم از اینکه تمام این حرفها فقط یه 

 بازی کودکانه بین این خواهر و برادر باشد.

 بازی که باعث شود این وسط احساسات من مثل توپ بین این دو نفر پاس داده شوند.
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ست سر نازگل فریاد بکشم. تا آخر تمرین جان میدهم، طوری کالفه ام که هر لحظه نزدیک ا

انگار به پای عقربه های ساعت سنگ بسته اند و این زمان قصد گذشتن ندارد. مثل معتادانی 

که به مواد نرسیده اند حسابی بی طاقت و کم تحمل شده ام دلم میخواهد قید این پول لعنتی 

 را بزنم و از خانه نازگل بیرون بیایم.

نبض شده است، خونی که به شدت درون رگ هایم به قدری عصبی هستم که تمام تنم 

میگردد را حس میکنم. انگار تمام گلبول های تنم توی رگهایم مسابقه دو گذاشته اند و 

 هیجانی به جانم میدهند که نمیتوانم مهارشان کنم.

وقتی تمرین تمام میشود عجوالنه لباسم را عوض میکنم و ساکم را به همراه کیف دوربینم 

 نگاه نازگل به کیف دوربینم میخورد: این چیه سامی؟ برمیدارم.

 .بی تفاوت مشغول بستن دکمه های پالتویم میشوم: دوربین

 بدون اینکه اجازه ای بگیرد کیف را باز میکند و دوربینم را بیرون می آورد: تو عکاسی؟

نم با بی حوصلگی میگویم: قبال عشق عکاسی داشتم رفتم دوره دیدم و اینو خریدم. اال

 .میخواستم ببرم بدم یه سرویس بکنن تا عکسای مراسم نامزدی برادرمو بگیرم
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 دوربین را به دستم میدهد: یه عکس از من میگیری؟

 .از رفتار بچه گانه اش خوشم نمی آید: باید سرویس بشه یه ساله روشن نشده

 .نازگل سویی شرتش را میپوشد: مهم نیست واسه دست گرمی بگیر

ن میکنم و نگاهی به اطراف میکنم و میگویم: اونجا نه پشت سرت نوره خوب دوربین را روش

 .نمیشه 

جای نازگل را تغییر میدهم و مشغول گرفتن عکس میشوم وقتی عکس گرفتن تمام میشود 

 .کنارم می آید: بیا ببینیمشون

 .عکس ها را نشانش میدهم که میگوید: میشه برام بریزی تو فلش

 .م: االن که نمیتونم ولی میرم خونه برات میریزمدوربین را خاموش میکن

 .همراهم به سمت آسانسور می آید: وایسا بهت فلش بدم

 .نمیخواد دارم خودم، میارم از روش کپی کن-

 .دکمه آسانسور را میزند: نه دیگه. بریز تو فلش خودم
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 .با اینکه به قدر کافی کالفه هستم میگویم: باشه

 ازگل میگوید: از من ناراحتی سامی؟سوار آسانسور که میشویم ن

 نه... چطور؟-

دلخور میگوید: آخه حس میکنم یه طوری شدی. من کاری کردم؟ کمیل اون شب حرفی 

 زده؟

 با لحن تندی میگویم: میشه اینقدر راجع به کمیل با من حرف نزنی؟

 ی شدهآسانسور می ایستد ولی نازگل جلوی در میرود: پس مشکلت کمیله.. باید بهم بگی چ

 .کالفه میگویم: برو کنار نازگل دیرم شده

 .نه ... تا نگی چی شده نمیذارم بری-

 حرفی برای گفتن نیست.-

 .میخواهم او را کنار بزنم که محکم سر جایش می ایستد: سامی من دوستتم. با من حرف بزن

 .نگاهم را از نازگل میگیرم و میگویم: من دیرم شده
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 من غریبه شدی؟ دلخور تر میشود: تو چرا با

دلم میخواهد بگویم اشتباه کردم همان یک ذره صمیمیت را هم ایجاد کردم، کاش فکرم 

فارغ از مخارجی بود که باید میکردیم و قید همه چیز را میزدم و میگفتم دیگر نمی آیم. 

 دوست دارم سر نازگل که نه، سر خودم فریاد بکشم.

من روی خوش نشان میدهد فکر مرا بهم ریخت نازگل هم مقصر است وقتی دید برادرش به 

تا دیوانه شوم. دوباره حرفهای فتانه در ذهنم نقش میبندند همه شایدهایی که با فتانه به آنها 

 فکر کرده ایم باعث میشود بیشتر از خودم بدم بیاید که خام احساساتم شده ام.

 !حرف بزنم من با تو غریبه نشدم ولی دلم نمیخواد راجع به برادرت باهات-

 نازگل نگاهی میکند: کمیل کاری کرده؟

 من کاری نکردم!-

با شنیدن صدای کمیل که پشت سر نازگل ناگهانی سبز میشود از جا میپریم، هم من هم 

 نازگل!
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نازگل از مقابل در کنار میرود، فرصت را از دست نمیدهم و از کنارش رد میشوم که کمیل 

 .ممیگوید: من باید باهاتون حرف بزن

 .کالفه شالم را مرتب میکنم: ما حرفی نداریم

کمیل خودش را مقابلم میرساند و به چشم هایم خیره میشود: وقتی اینطوری از من فرار 

 .میکنی یعنی کلی حرف داریم

جوابی برایش ندارم سکوت میکنم و او ادامه میدهد: چرا فکر میکنید باید از من فرار کنید؟ 

 ق این رفتار سرد شما باشه؟نازگل کاری کرده که مستح

در سکوت به کمیل خیره میشوم نازگل با ترس نگاهمان میکند ولی کمیل عین خیالش نیست 

انگار میخواهد حرفهایش را بزند و هیچ چیز نمیتواند مانع او بشود: من میدونم نازگل زندگی 

د من بگم و منو گذاشته کف دست شما... من باید بهتون میگفتم ولی نازگل ترسید، ترسی

شما ناراحت بشین یا شاید با خودش فکر کرده تو عالم دوستی میتونه مشکالت منو به شما 

 .بگه

 نگاهی به نازگل میکنم و میگویم: زندگی شما و مشکالتتون ربطی به من نداره!
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 کمیل با خشم نگاهم میکند: داره! 

به حرفهای نازگل هم میخواهم جواب دندان شکنی بدهم ولی زبانم نمیچرخد: من نباید 

گوش میکردم. زندگی شما واسه شماست، من این وسط یه غریبه ام که نازگل سفره دلشو 

 .واسه من باز کرده

 .کمیل دستی به گردنش میکشد: من باید باهاتون صحبت کنم

نگاهم را به کمیل میدهم: من عروسک خیمه شب بازی نیستم که بخواین با احساسات من 

ظرتون احمقم؟ یا یه موجود ضعیف که از باال بهش نگاه کنید و با خودتون بازی کنید، به ن

بگین یه سرگرمی جدید براتون پیدا شده. شاید من این وسط دچار سوتفاهم شدم. هرچی 

 که هست خیلی مسخره است. من بازیچه ام؟ یا یه سرگرمی برای یه خواهربرادر پولدار؟

ع میشود. وقتی سکوت هردوی آنها را میبینم نازگل میخواهد حرفی بزند ولی کمیل مان

 میگویم: پس حدسم اشتباه نبود... 

 .بعد رو به نازگل ادامه میدهم: من دیگه نمیتونم بهت تمرین بدم

 .نازگل بغضش میشکند میخواهم به سمت در بروم که کمیل میگوید: من دوستت دارم
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شنیده اند؛ انگار صدایی از  نفسم میگیرد، سر جایم میمانم حس میکنم گوش هایم اشتباه

دوردست ها به گوشم خورده است و حاال دنبالش میگردم دنبال صدایی که میخواهم دوباره 

 بشنوم.

نمیدانم چقدر طول میکشد تا به خودم بیایم، خودم را به در میرسانم و از خانه آنها خارج 

 میشوم.

از بحث کردن های سیما و سینا،  کلید می اندازم و هنوز وارد خانه نشده که گوشم پر میشود

 در را پشت سرم میبندم و کفش هایم را توی جاکفشی میگذارم.

مامان یک گوشه نشسته است و سیما و سینا به جان هم افتاده اند، سالم بلندی میدهم که 

 باعث میشود سکوت کنند و حواسشان به آمدن من پرت شود.

ارتن های وسط پذیرایی را دور میزند و خودش کیفم را روی مبل می اندازم که سیما سریع ک

 را به من میرساند: گرفتی عکس ها؟

 .خودم را به مامان میرسانم و گونه اش را میبوسم و به سیما جواب میدهم: آره تو کیفمه
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سیما و سینا به سمت کیفم حمله میکنند و کمی بعد فارغ از دعوایی که داشتن مشغول دیدن 

ا دیدن هر عکس از مراسم نامزدی یا همان بله برانش گل از گلش عکس ها میشوند. سینا ب

 میشکفد و سیما هم در رابطه با هر عکس نظر میدهد.

به آشپزخانه میروم و با یک سینی چای برمیگردم. مامان هم به آن دو نفر محلق شده است 

قت عکس و سه نفری عکس ها را نگاه میکنند. وقتی دیدن عکس ها تمام میشوند سیما با د

ها را درون پاکت میگذارد و میگوید: حیف نیست... این هنرت رو خاک میکنی دنبال مردم 

 .میدویی تا الغر بشن

 سری تکان میدهم و به مامان میگویم: هنوز جا به جا کردن اتاق ها تموم نشده؟

من مامان از روی تاسف سری تکان میدهد، سیما کنارم می نشیند: نیومده اتاق تورو گرفت؟ 

 .میگم خیلی زرنگه تو بگو نه

کالفه به سیما میگویم: چه زرنگی ای کرده؟ عروسی نخواست مراسم نخواست ساده داره 

 .میاد با مادرشوهر و خواهرشوهر زندگی کنه تو هی بشین پشتش حرف بزن
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سیما پشت چشمی نازک میکند و ذهن من میرود به شب بله بران سینا، به یاسمین که با 

که از پدرش داشت در جمع اعالم کرد مراسم عروسی نمیخواهد، چون سینا به پشت گرمی 

او گفته بود بابت مراسم باید مغازه پدری فروخته شود و او هم گفت نه مراسم میخواهد نه 

خانه جداگانه و میخواهد زندگیش را با سینا در خانه پدری در کنار من و مامان شروع کند. 

بانک سپرده کنند تا وقتی سینا شغل مناسبی پیدا کرد و خانه قرار شد پول جهازش هم در 

 ای گرفتند با آن پول لوازم را تهیه کنند.

هرچند مامان یاسمین با این تصمیم ها به شدت مخالف بود ولی پدرش از او حمایت کرد، 

مامان هم دوست داشت برای یکی یک دانه و ته تغاری اش عروسی بگیرد ولی یاسمین او 

 مجاب کرد که نیازی نیست.را هم 

رفتار یاسمین باعث شد جای ویژه ای در دل عمو باز کند و حتی زن عمو هم از او تعریف 

کرد. فقط سیما به شدت مخالفت میکند و اعتقاد دارد همه اینکارهای یاسمین از روی قصد و 

 غرض است.
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باید اون اتاق رنگ هم  از جا بلند میشوم و رو به سینا میگویم: خبر داری که وقتی نمونده؟

 .بشه ها

 سیما با بی میلی خودش را تکانی میدهد و مشغول جا به جا کردن لوازم میشویم.

اتاق مرا خالی میکنیم و تخت دونفره ام را که دیگر به دردم نمیخورد جمع میکنیم و سینا آن 

ا یک نقاش بیاید را به انباری میبرد. یاسمین رنگ اتاق را انتخاب کرده است و قرار است فرد

 و مشغول شود.

لباس های کمد را جمع میکنم و به اتاق مامان انتقال میدهم، اتاق سینا دیگر جایی برای لوازم 

 ندارد.

مشغول مرتب کردن لباس ها گوشه اتاق هستم که با صدای مامان به خودم می آیم: سامره 

 .جان... تلفنت زنگ میخوره

 .یگویم: سیما بی زحمت برام میاریشهمانطور که مشغول لباسها هستم م

کمی بعد سیما گوشی را به دستم میدهد، با دیدن شماره نازگل آن را سایلنت میکنم و دوباره 

 .به کارم ادامه میدهم
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نمیفهمم چه مدتی است که سیما زیرچشمی از دم در اتاق مامان مرا نگاه میکند، با صدایش 

 .یمتوجه حضورش میشوم: کی بود جوابشو نداد

با اینکه از شنیدن صدایش کمی میترسم ولی به روی خودم نمی آورم: زاغ سیاه منو چوب 

 میزنی؟

 .سیما کمی جلوتر می آید: نخیر دارم میپرسم کی بود جوابشو ندادی

لباسها را روی هم میگذارم و به سیما که منتظر نگاهم میکند میگویم: نازگل، شاگردم که 

 .خصوصی باهاش کار میکردم

 میگوید و ادامه میدهد: شاگردت رو چرا جواب نمیدی؟« آهان»ما با لحن خاصی سی

 به سمتش میروم و مقابلش می ایستم: مفتشی؟

 سیما تابی به سر و گردنش میدهد: سامی اون گردن درازه که نیست؟

 .میخندم: منظورت از گردن دراز فرشیده؟ نخیر میدونی که دوساله ازش خبر ندارم
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ه نشانه تایید تکان میدهد اما میدانم معنی این کارش مسخره کردن من سیما سرش را ب

است و میگوید: بله درست ولی رفتار تو و این تو خودت بودن هات نشون دهنده یه چیزای 

 .دیگه است

میخواهم جوابش را بدهم که مامان صدایش میکند، با رفتن سیما نفس عمیقی میکشم و روی 

یدانم چرا دلم تنگ است، شاید چون حرفهای نازگل را زیادی تخت مامان دراز میکشم. نم

 باور کرده ام.

حس میکنم بیقرارم ولی نمیدانم چرا... حرفهای نازگل انگار آتش زیر خاکستری را روشن 

کرده است و این آتش به جان من افتاده است. تمام حس هایی که در این دوسال در خودم 

فته اند انگار تمام عناصر وجودم این دوست داشتن را خفه شان کرده بودم یکباره آتش گر

طلب میکنند ولی نمیدانم چرا از آنچه ممکن است پیش بیاید میترسم. حرفهای فتانه هم 

باعث میشود بیشتر خودم را از نازگل دور بکنم، دلم نمیخواهد بازیچه دست بچه پولدارهایی 

 باشم که حقوق یک ماه من خرج یکساعت آنهاست.
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مدن مسعود از اتاق بیرون می آیم و به محض دیدن دوقلوها بغلشان میکنم. مامان با آ

مشغول درست کردن شام است و سیما هم کمکش میکند. کمی سر به سر دوقلوها میگذارم 

 که مسعود جعبه ای کادوپیچ شده مقابلم میگذارد: بفرمایید قابل شمارو نداره

 رون می آید: ااا گرفتیش؟ با این جمله مسعود سیما از آشپزخانه بی

 بعد رو به من میگوید: باز کن ببین خوشت میاد؟

میخندم و کاغذ کادو را باز میکنم و با دیدن لپ تاپی که مسعود برایم خریده است جیغ 

 .کوتاهی میکشم: وااای مسعود دستت درد نکنه

سررشته ندارم به طرف مسعود لبخندی میزند و روی مبل لم میدهد: قابل تورو نداره. من که 

 .گفتم واسه کارای عکاسی و ادیت فیلم و اینا میخوای اینو پیشنهاد کرد

سینا از مسعود تشکر میکند و کنارم می نشیند، مامان از آشپزخانه بیرون می آید و مسعود 

را میبوسد و تشکر میکند. لپ تاپ را روشن میکنم که مسعود میگوید: ببین یه سری برنامه 

 .شاپ و اینا ریخته برات هرچی کم و کسر بود کارتشو میدم برو برات ردیف کنهمثل فتو
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با دیدن برنامه های تخصصی ویرایش فیلم و عکس دوباره جیغ میکشم و سینا را که کنارم 

نشسته است بی اراده بغل میکنم. از حرکت ناگهانی من سیما و مسعود از خنده ریسه میروند. 

دست بزند که سیما به او تشر میزند و کیان هم به سرعت نور از کیان میخواهد به لپ تاپ 

 من دور میشود.

با ذوق روی لپ تاپ دست میکشم و غرق در شادی میشوم. سیما برای همه چای می آورد 

 و مسعود بعد از برداشتن چای میگوید: فکراتو کردی واسه دوربین؟

ن خودمو بدم و یه چیزی روش لپ تاپ را خاموش میکنم: آره... قیمت هم گرفتم دوربی

 .بذارم میتونم یه خوبشو بخرم

 مامان نگاهی میکند: کم نداری؟

سری تکان میدهم: یه مقدار واسه عروسی سینا کنار گذاشته بودم بهت بدم تو دست و بالت 

 .باشه و حاال که زنش اینقدر فهیمه نیاز نیست، همونو بذارم حله

 ؟ندی؟ خواهر داماد دست خالی بیاد سر عقد سینا اعتراض میکند: پس میخوای کادو
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یکی روی سرش میزنم: مسخره میخواستم پول بدم تو دست مامان باشه، کادوی تو که 

 .سرجاشه

سیما پا روی پا می اندازد: پس زودتر عوضش کن که عکس های عقد هم دست خودتو 

 .میبوسه

 .خودم تو هیچ عکسی نیستمنگاهی به بقیه میکنم: نخیر، مثل بله برون همش عکس میگیرم 

 مامان میخندد: بچم راست میگه، واسه عقد یکی رو بیارین

لبخند خبیثانه ای میزنم که سینا میگوید: یکی رو میاریم ولی تو هم دوربینت رو عوض کن 

 .دوتایی عکس بگیرین، عکس های تو خیلی بهتره

 م.دوباره از مسعود تشکر میکنم و لپ تاپ را به اتاق مامان میبر

وارد باشگاه میشوم و به ملیکا فقط سالم میکنم بدون اینکه منتظر حرفی بمانم پله های کنار 

کانتر ملیکا را باال میروم و خودم را به خانم زاهدی میرسانم که مشغول صحبت با تلفن است. 

ملیکا ورود بچه های سالن را زود ثبت میکند و خودش را به من میرساند: مگه نگفتم بهت 

 میدم کی بیای؟ خبر
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با خشم نگاهش میکنم: آره دو هفته است میخوای خبر بدی همش هم میگی خانم زاهدی 

 .نیومده، االن که صاف صاف جلوم نشسته 

ملیکا نگاه پر از ترسی به خانم زاهدی میکند و ادامه میدهد: واسه من دردسر میشه اومدنت 

 .سامی، برو بعدا حرف میزنیم

گیرم و رو به خانم زاهدی که تلفنش را تمام کرده است میگویم: یه ماهه نگاهم را از ملیکا می

کالسهای منو کنسل میکنی، میگی باشگاه مشتری نداره و مربی ها یه خط در میون میان و ال 

و بل.... چهارماهه حقوق ندادین بهم منم خرج دارم محض رضای خدا که نمیام اینجا با همه 

 مدل آدم یکه به دو کنم

 .ی رو به ملیکا که از شدت ترس رنگش پریده است میگوید: توبرو به کارت برسزاهد

 بعد نگاهی به من میکند: عزیزم بچه ها خودشون با تو کالس نمیخوان مقصرش منم؟

بُراق میشوم: اونا نمیخوان یا شما به همه گفتین سامی از باشگاه رفته؟ یک سره دارین آخر 

برگزار نمیشه بعد میگم چرا میگی شاگرد نیست، حاال میگی  شب پیام میدین فردا نیا کالسها

بچه ها منو نمیخوان... بعد چندتا از بچه ها تو اینستا منو پیدا کردن پیام میدن چی شده 
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باشگاه نمیای کالس ما رو دادن به فالنی و فالنی.. قسم حضرت ابوالفضل شما رو باور کنم یا 

 دم خروس رو؟

بعد میگوید: عزیزم من قرار نیست مسائل مدیریتی باشگاه رو  زاهدی کمی سکوت میکند و

 .براتون شرح بدم

خشمم بیشتر میشود: مسائل مدیریتی شما هرچی که هست به خودتون ربط داره تکلیف پول 

 من چی میشه؟

یکی از بچه های باشگاه که تازه وارد شده است برای زاهدی دست تکان میدهد و با تغییر 

م نگاهم را به در ورودی و کانتر ملیکا میدوزم، ملیکا اشاره میکند که بیا برو مسیر نگاه او من

 ولی توجهی نمیکنم و رو به زاهدی میگویم: نگفتین... پول من چی شد؟

 .زاهدی بی تفاوت میگوید: تو لیست پرداخته

نیشخندی میزنم: سه ماهه تو لیست پرداخته من االن پول الزم دارم ، کارمو که گرفتین 

 .حداقل پولمو بدین
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زاهدی نگاهی به برگه های روی میزش میکند: ببین یه درخواست بنویس یه مبلغی علی 

 .الحساب بهت بدیم تا آخر هفته دیگه تا ببینیم چی میشه

 .عصبانی بلند میشوم: علی الحساب؟ واقعا؟ زحمتتون میشه

 .میادزاهدی بدون اینکه نگاهم کند میگوید: همین االن از دستم بر 

 کمی مکث میکنم: علی الحساب چقدر میدین؟

زاهدی دست هایش را در هم گره میزند و به صورتم خیره میشود: سی درصد حقوقی که 

 .طلب داری

خشمم بیشتر میشود: باشه قبول مابقی رو هم برام شارژ کنید از سالن به عنوان ورزشکار 

 .استفاده کنم

 چی؟ چشمان زاهدی از تعجب گرد میشود: یعنی

بند کیفم را توی دستم فشار میدهم: بیام ورزش کنم، شما که پول بده نیستین حداقل از 

 .سالن استفاده کنم
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میخواهد حرفی بزند ولی پشیمان میشود و جواب میدهد: بشین ببینم چقدر طلب داری و 

 .وقتی سی درصد رو بدیم چقدر میمونه و چندماه میتونی بیای سالن

نم زاهدی می نشینم و به حساب و کتاب کردن هایش نگاه میکنم کمی روی صندلی مقابل خا

 بعد ملیکا را صدا میزند و برگه ای به دستش میدهد.

پشت سر ملیکا از پله ها پایین میروم و ملیکا برایم کاربری ام را تغییر میدهد و میگوید: سه 

 .ماه میتونی استفاده کنی

 د سالن میشوم.دستی برای خانم زاهدی تکان میدهم و وار

مشغول مرتب کردن اتاق جدیدم هستم که مامان صدایم میکند، دستمال و اسپری را روی 

میز میگذارم و از اتاق بیرون میروم. مامان آماده بیرون رفتن است به محض دیدنم میگوید: 

 .سامره جان حواست به غذا باشه من با سیما برم سرویس ببینم واسه سر عقد

 باشه ولی خود یاسی رو نمیبرید؟ سری تکان میدهم:

مامان کالفه میگوید: من گفتم خودش بیاد ولی سیما مخالفه میگه چرا باید واسه کادوش نظر 

 .بده
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 روی مبل می نشینم: حاال سیما کجاست؟

 .مامان دکمه های پالتویش را میبندد: دم دره

 .به سمت آیفون میروم و گوشی را برمیدارم: سیما.... اونجایی

 .بعد صدایش را میشنوم و بدون معطلی در را باز میکنم: یه لحظه بیا باال کمی

مامان میخواهد حرفی بزند ولی مانع میشوم، گوشی را سر جایش میگذارم و در ورودی باال 

 را هم باز میکنم و سیما به محض آمدن در آستانه در می ایستد.

وااا مامان تو که حاضری چرا منو کشوندی  به او سالم میکنم با دیدن مامان ابرویش باال میرود:

 .باال

 .نگاهی به او میکنم: من کارت دارم، یه دقیقه بیا تو

کمی این پا و آن پا میکند و بعد کفش هایش را در می آورد و با بی میلی به داخل خانه می 

 آید.

 اسی برین؟مامان دکمه های پالتویش را باز میکند رو به سیما میگویم: چرا مخالفی دنبال ی
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سیما تابی به سر و گردنش میدهد: سامی خل شدی؟ از کی تا حاال واسه خرید کادو عروس 

 رو میبرن؟

نگاهی به مامان میکنم و وقتی سکوتش را میبینم میگویم: با حرفت کامال موافقم ها ولی اینم 

خوشش در نظر بگیر با این شرایط فعلی اقتصادی ما و سینا اگه یه درصد از اون سرویس 

نیاد امکان تعویض کردنش رو نداریم، پس یعنی حاال حاالها باید با همون بسازه بهتر نیست 

خودش انتخاب کنه که بعدا حرفی سرمون نباشه؟ هم یه منت سر اون میذارین هم خودتونو 

 .از خرج اضافه راحت میکنید

 سیما کمی ساکت میشود و بعد میگوید: اگه گرون تر برداشت چی؟

میزنم و نفسم را بیرون میدهم: اوال به اون نمیخوره گرون برداره ثانیا بگین ما نهایت پلکی 

  .فالن قدر میتونیم هزینه کنیم. خودش هم یه عقل و شعوری داره

سیما نگاهی به مامان میکند و با اشاره چشم و ابروی من مامان میگوید: سامره بیراه هم 

 .نمیگه ها
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دهد و در حالیکه حسابی آماده غر زدن است به مامان میگوید: سیما به ناچاری سر تکان می

بیا بریم تو راه بهش زنگ میزنیم قرار میذاریم االنه که مامان مسعود از دست بچه ها روانی 

 .بشه

با خنده بدرقه شان میکنم. رفتن آنها با آمدن سینا همزمان میشود با دیدن سینا چشمکی 

 ما ماجرا را برایش تعریف میکنم.میزنم و به محض رفتن مامان و سی

سینا روی مبل ولو میشود به هوای ریختن چای وارد آشپزخانه میشوم که صدای زنگ می 

آید، سینا غرغرکنان به سمت آیفون میرود و میگوید: البد مامان یا سیما یه چیزی جا 

 گذاشتن.

 گوشی را برمیدارد: باز چی جا گذاشتی؟

 ببخشید... شما؟-

-... 

 رسته امرتون چیه؟بله د-
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 با شنیدن صدای سینا به سمتش میروم و با صدای آرامی میپرسم: کیه؟

گوشی را از گوشش دور میکند و دستش را روی دهنی گوشی میگذارد: میگه با تو کار داره... 

 یه پسره است

 چشمانم از تعجب باز میشود: یعنی چی؟

 سینا با غیض نگاهم میکند: کمیل میشناسی؟

 .میشود، به دیوار تکیه میدهم: بگو نیستمدلم پاره 

سینا با اخم گوشی را روی دستگاه میگذارد: کیه سامی؟ با تو چیکار داره؟ چرا میگی بگم 

 نیستی؟

 نگاهم را از سینا میگیرم که لحنش تند میشود: نمیخوای جواب بدی؟

 .می نالم: تو بگو بره برات توضیح میدهم

سینای همیشگی بعید است: همون پسره است؟ همون که با خشم جلو می آید، چیزی که از 

 تورو آورد؟
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 با پلک زدن جوابش را میدهم که میگوید: به عقلت اعتماد داشتم سامی، سوال جوابت نکردم

 .با صدای گرفته ای میگویم: االنم نکن، من کاری نکردم

 زیر لب می غرد: پس فرار کردنت واسه چیه؟

دوباره صدای زنگ بلند میشود سینا با خشم نگاهم میکند و به میخواهم جوابش را بدهم که 

 سمت در میرود.

تا سینا برود دلم آشوب میشود، دلم میجوشد و حالم خراب میشود از اینکه کمیل آمده است. 

دوباره حرفهایش در گوشم زنگ میزند انگار زمان به عقب برمیگردد و دوباره مشغول کل 

 کل هستیم.

انه میرسانم و چای میریزم، خودم هم میدانم این کارها بهانه است بهانه خودم را به آشپزخ

 ای که از سینا از خودم از کمیل از فکرهایم از دلم فرار کنم.

حرفهای فتانه و نازگل و کمیل در ذهنم میچرخند، انگار دوئل وحشتناکی بین آنها در حال 

 رخ دادن است.
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ینا در را میبندد و به داخل خانه می آید. با خشم وقتی با سینی چای وارد پذیرایی میشوم س

خودش را به من میرساند: بگو... تا بیشتر از این قاطی نکردم که یه پسر دراز دم در سراغ 

 ؟تورو میگرفت بگو چی شده

 سینی را روی میز میگذارم و همه چیز را برای سینا تعریف میکنم.

میکنم و به جز زمان غذا خوردن از اتاق خارج دو روزی میشود که خودم را در اتاقم حبس 

نمیشوم، بین من و سینا سکوت عجیبی شکل گرفته است. سکوتی که حتی مامان هم متوجه 

آن شده است. هرچه به مراسم سینا نزدیک تر میشویم بیشتر پاپیچ ما میشود که بداند چه 

 میشود. اتفاقی افتاده است و هربار با جوابهای بی سروته ما دست به سر

مامان سینا را برای خرید های مراسم از خانه بیرون میبرد، قرار شده است مراسم مختصری 

در خانه سیما بگیرند و مامان میخواهد سنگ تمام بگذارد. کالفه لباس میپوشم و از خانه 

بیرون میروم. دلم میخواهد دوباره کار کنم و اینبار میخواهم با جدیت بیشتری دنبال کار 

 م و باشگاه بهتری را انتخاب کنم.بگرد
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خودم را به پارک نزدیک خانه میرسانم و روی یکی از نیمکت های خالی می نشینم. هوای 

اسفند ماه است و دیگر از سرمای استخوان سوز خبری نیست. گوشی را از جیب کاپشنم در 

میشوم و هر از می آورم و تلگرام را باز میکنم، مشغول زیر و رو کردن کانال های تلگرام 

گاهی نگاهم را به آدم های توی پارک میدهم. دلم میخواهد بدانم هرکدامشان به چه چیزی 

 فکر میکنند.

با دیدن پیام سینا سریع بازش میکنم: دوست ندارم این روزا باهات قهر باشم با اینکه توقع 

 نداشتم اون حرفها رو ازت بشنوم اما هنوزم به عقلت ایمان دارم

رو لبهایم جا خوش میکند، میخواهم برایش جوابی بنویسم ولی شنیدن صدایی مرا لبخندی 

 .از دنیای شیرین حرف سینا بیرون میکشد: سالم

سرم را از روی موبایل بلند میکنم و با دیدن کمیل که مقابلم ایستاده جا میخورم، طوری که 

سابی گرد شده اند به به سختی آب دهانم را قورت میدهم و با چشمانی که مطمئن هستم ح

 او خیره میشوم.
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یادم میرود باید جواب سالمش را بدهم ولی او با لبخندی مهربان به من نگاه میکند انگار 

 چشم هایش میگویند یک حرفی بزن ولی زبان من سر ناسازگاری میگذارد و سکوت میکند.

سالم رسوند. اونم کمیل که سکوتم را میبیند میگوید: من هم خوبم شما چطوری؟ نازگل هم 

 .خوبه فقط دلتنگ دوستشه

بدون اینکه بفهمم چه خبر شده است کنارم می نشیند، با همان چشمان گرد شده به او خیره 

میشوم. انگار مغزم در تحلیل چیزهایی که چشم هایم میبیند به کندی عمل میکند. کمیل پا 

نمیخوای جواب سالمم رو بدی؟ روی پا می اندازد و به پشتی نیمکت تکیه میدهد و میگوید: 

 .بقیه چیزها پیش کش

 چشم هایم را با عصبانیت ریز میکنم: اوال سالم، دوما کی گفت میتونی پیش من بشینی؟

از اینکه فعل هایم دیگر جمع نیست تعجب میکنم ولی انگار خشمی که در وجودم نشسته به 

 و او بوده است. ادبم غلبه کرده و فراموش میکنم تا قبل چه دیواری بین من

نگاهش را از من میگیرد و دستش هایش را در جیب کاپشنش میبرد: میخواستم باهات 

 .حرف بزنم
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کمی خودم را عقب میکشم که ادامه میدهد: در مورد من و نازگل اشتباه میکنی، درسته که 

دچار سوتفاهم شدی ولی اینکه نازگل بهت حرفی زده بابت احساسی که من داشتم و توجه 

 .کردن من به تو بوده

 .بدون اینکه توجهی به حرفهایش بکنم میگویم: نباید میومدی دم خونمون

لحنم دلخور است، به قدری دوستانه این جمله را میگویم که انگار سالهاست رفاقت داریم، 

 رفاقتی که یک اختالف کوچک میان آن افتاده است و حاال قهر کرده ایم.

اومدنم معذرت میخوام اما بابت اینکه میخواستم باهات حرف  به صورتم نگاه میکند: بابت

 .بزنم و بهم مجال نمیدادی نمیتونم عذرخواهی کنم

 با من چه حرفی دارین؟-

 به چشمانم خیره میشود: چرا از من فرار میکنی؟

سکوت میکنم و ادامه میدهد: به تمام مقدسات به تمام چیزهایی که باور داری قسم میخورم 

بهت زدم مسخره بازی نبوده و نیست... من از تو خوشم میاد احساسی رو در من حرفی که 
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زنده میکنی که نمیدونم چیه دنیایی داری که میخوام منو هم به اون دنیا راه بدی، میخوام با 

 .چشم تو ببینم دنیای تورو تجربه کنم

ا ببیند کمی به نمیدانم به صورتم خیره شده تا حرفی بزنم یا میخواهد نتیجه حرفهایش ر

سمتم میچرخد و بیشتر به صورتم نگاه میکند. حس میکنم گر گرفته ام، انگار تمام خون 

 هایم در صورتم دویده اند. حس ترس، هیجان، ذوق، نگرانی را با هم تجربه میکنم. 

کمیل تیر خالص را میزند: میخوام بیشتر بشناسمت، تو هم منو بشناس... شاید سهم من تو 

 .شاید نه! باید سهم من تو باشیباشی... 

انگار قلبم از این تحکم لذت میبرد، دوست دارم ساعتها بنشینم و به من دستور بدهد برای 

او باشم برای کسی که من را به این فکر انداخته است که در دنیایی که برای خودم ساخته 

 ام، پشت دیواری که دور خودم کشیده ام جای یک چیز خالیست...

های دخترانه، جای بیقراری کردن، جای دوست داشتن و حاال کمیل کسی که  جای حس

خواهرش سفره دلش را برایم باز کرده است، کسی که مرا به تنفر از ثروتمندان متهم میکند 

مقابلم ایستاده است و از کالف سردرگم احساساتش حرف میزند. گاهی میگوید دوستم دارد 
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یدانم چرا هربار که حرفهایش را میشنوم حس میکنم چیزی و گاهی میخواهد مرا بشناسد، نم

 در دلم جوانه میزند.

شکوفه های دوست داشتن کسی که برایم عجیب است، شاید یک نقطه ممنوعه میان همه 

 دنیای من ایجاد شده و آن کمیل است.

مردی که قبال ازدواج کرده و دختری دارد که بیش از حد ظریف و شکننده است، کسی که 

دنیایش را با دخترانگی های دردانه اش پیوند زده و حاال میخواهد مرا هم به جمع کوچکشان 

 دعوت کند.

کمیلی که مادرش تحویلم نگرفت اما خواهر ناتنی اش مرا دوست دارد، کسی که دم خانه 

 آمده و با برادرم در مورد من حرف زده است.

میکشم و به سمت کمیل میگیرم. هنوز بابت از جا بلند میشوم و از جیب کیفم فلشم را بیرون 

 جمالتی که از دهانش به ذهن من سرازیر شده گیجم و اختیار رفتارم را ندارم.

 .اینو بدین به نازگل... عکس هایی که روزآخر ازش گرفتمه-

 کمیل هم بلند میشود: چرا خودت بهش نمیدی؟
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 .من نمیتونم... نمیتونم ببینمش-

کاپشنش میکند و یک قدم جلوتر می آید ضربان قلبم به اوج  کمیل دستهایش را در جیب

میرسد و بوی عطر شیرینی مشامم را پر میکند. دلم لبریز از حباب میشود حباب هایی که 

 یک به یک میترکند.

نگاهش را به صورتم میدوزد، نگاهی که لبریز از جدیت است: میدونی نازگل از من رنجیده؟ 

شد بهترین دوستش رو از دست بده... نازگل جز تو هیچ دوستی چون عالقه من به تو باعث 

 .نداره

با تعجب نگاهش میکنم که ادامه میدهد: همه عمرش پر بود از کسایی که اومدن شدن 

دوست نازگل ولی تا قصه زندگی ما رو فهمیدن به مامان نازگل انگ خونه خراب کن زدن . 

غرق شد چون میگفتن اینم مثل مامانشه...  وقتی نازگل نوجون بود بیشتر از قبل تو خودش

نازگل رفت تو دنیای خودش و تو یهو اومدی... اومدی و داستان زندگیمونو شنیدی ولی 

 .نگفتی مامانت خونه خراب کنه
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می لرزم و نگاهم را از کمیل میگیرم و بند کیفم را در دستم مچاله میکنم: قصه زندگی آدما 

د. هرکدوم از ماها یه خوبی ها و یه بدی هایی داریم و چیزی نیست که بشه قضاوتشون کر

همیناست که شخصیت مارو میسازه... هیچ وقت گناه مادر رو به حساب دخترش نمی نویسن 

تازه اگه گناهی باشه... من نمیتونم بگم کی مقصره کی مورد ظلم واقع شده. کسی که باید 

 .نه من و نه حتی شما حرفی راجع به این اتفاقات داشته باشه مادر شماست،

 .بعد نگاهی به ساعتم میکنم: من باید برم

 .کمیل عجوالنه میگوید: میرسونمت

میخواهم مخالفت کنم اما نمیکنم، شاید خودم دوست دارم آتش بس اعالم کنم. شاید حق با 

کمیل است. دل من هم بیقراری میکند برای این رابطه، نمیدانم چه چیزی در وجود کمیل 

 مرا به سمت او میکشد.است که 

نمیدانم ترحم است یا دوست داشتن، کنجکاوی است یا حس های عجیب دخترانه ولی هرچه 

 هست باعث شده کمیل برایم جذابیت پیدا کند.

 دنبال کمیل به سمت ماشینش میروم، با فاصله ولی شانه به شانه!
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 فتد.وقتی سوار ماشین می شویم کمربند را میبندم و کمیل به راه می ا

 ؟سیما برای بار آخر نگاهی به سالن میکند و میگوید: همه چی اوکیه

 بعد رو به مامان که مشغول ذکر گفتن است میپرسد: سینا کی میره دنبال یاسی؟

 .مامان تسبیح را بین دو انگشتش نگه میدارد: واسه ساعت چهار میره دنبالش

 شده چندتا عکس از سفره عقد بندازمرو به سیما که اخم کرده است میگویم: بذار تا شلوغ ن

مهمانان از راه رسیده اند، عمه از شب قبل به تهران آمده و چون جو خانه ما به شدت استرسی 

است شب را منزل عمو جمشید مانده است. زن عمو از صبح زود همراه ما به خانه سیما آمده 

د. سیما خیلی بیخیال و در حینی که خواهر یاسی مشغول چیدن سفره عقد است کمکش میکن

رفتار میکند، سر فرصت به آرایشگاه میرود و در جواب اعتراض های مامان فقط لبخند حرص 

 آلودی میزند.

حسابی مشخص است شمشیر را از رو بسته ، با صدای پیام گوشی آن را برمیدارم و با دیدن 

ر این ده روز حسابی اسم کمیل لبهایم به خنده باز میشوند. سیما مشکوکانه نگاهم میکند د

 با کمیل صمیمی شده ام اما هنوز برای دیدن نازگل اقدامی نکرده ام.
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توجهی به چشم های ریز شده سیما نمیکنم و در جواب تبریک کمیل خیلی ساده تشکر 

 میکنم.

گوشی را دوباره توی کیفم میگذارم و مشغول سالم و احوالپرسی و خوشامد گویی به مهمانان 

یاسی در تالش است خانواده ها را به هم معرفی کند، با دیدن خانواده جدیدی  میشوم. بابای

 که از راه رسیده اند بند دوربین را دور گردنم می اندازم و به سمت آنها میروم.

سیما سرش را با جاری اش گرم کرده است و میخواهد با بی محلی کردن به قول خودش 

 ولی برای من این رفتارها دور از انسانیت است.حساب کار را دست خانواده یاسمین بدهد 

بابای یاسمین مرا به زن و مرد و پسرجوانی که مقابلم ایستاده اند معرفی میکند، با آنها دست 

میدهم و میفهمم آنها خاله و شوهرخاله و پسرخاله یاسمین هستند. به گرمی با آنها خوش و 

 ن چیده ایم هدایتشان میکنم. بش میکنم و به سمت صندلی هایی که برای مهمانا

با آمدن یاسمین و سینا حسابی ذوق میکنم، یاسمین ترجیح داده بود در آرایشگاه تنها بماند 

 و همراهی نداشته باشد تا استرس کمتری را تحمل کند.
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با اینکه سیما خیلی عالقه داشت همراهی اش کند ولی وقتی دید خواهر عروس نمیرود 

از آن پشت چشم های معروفش برای یاسی نازک کرد. دیدن سینا خودش را کنار کشید و 

در کت و شلوار دامادی هیجان زده ام میکند طوری که یادم میرود از ورودشان فیلم بگیرم. 

مامان با منقل اسپند می آید و در حالیکه برایشان دعا میخواند اسپند را دور سرشان 

که دوست دارم زمان را نگه دارم و از  میچرخاند. برق چشمان یاسمین به قدری زیباست

چشمانش که لبریز از حس زیبای دوست داشتن و دوست داشته شدن است عکس بگیرم. 

با سقلمه ای که سیما به پهلویم میزند به خودم می آیم و مشغول عکس گرفتن میشوم. 

اشک عروس و داماد مقابل سفره عقد روی صندلی هایشان می نشینند، مامان از شدت ذوق 

هایش جاری میشود، مامان یاسمین هم دست کمی ندارد ولی سیما به خوبی فضا را مدیریت 

میکند. شاید اینکه میتواند هیجاناتش را کنترل کند االن بسیار مفید است. همراه عکاسی که 

به عنوان کمکی استخدامش کرده اند مشغول گرفتن عکس میشویم عاقد قرار است نیم 

پیشنهاد سیما بود تا فرصت عکس های دونفره داشته باشیم چون بالفاصله ساعت دیگر بیاید، 

 بعد از عقد بزن و بکوب شروع میشود.



  شبیه تو

  
 

 

  298 

 

با شنیدن صدای زنگ در مسعود خودش را از بین جمعیت به آیفون میرساند و سیما نگاهی 

 به ساعت دیواری میکند: عاقده؟

 یشود.مسعود سرش را به نشانه نه تکان میدهد و از در خارج م

مشغول گرفتن عکس میشوم و به کسانی که برای ایستادن کنار عروس و داماد پافشاری 

میکنند ژست میدهم تا عکس های بهتری بگیرم. سیما خودش را کنار میکشد تا وقتی مسعود 

آمد دوتایی با عروس و داماد عکس بگیرند. اما دوقلوها بیقراری میکنند و دوست دارند 

عضو جدید خانواده قرار دهند و اولین نفری باشند تا با یاسی یا به اصطالح خودشان را کنار 

 عکس بگیرند.« زیندایی»خودشان 

کاوه ژست بامزه ای میگیرد و مقابل یاسی می ایستد اما سینا کیان را بغل میکند و از آنها 

 عکس میگیرم. عمه جواهر هم همراه همسرش با عروس و داماد عکس میگیرند. سیما که

کنارم ایستاده میگوید: بیا خواهرونه با سینا اینا عکس بگیریم. مسعود معلوم نیست کجا 

 غیب شده
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میخندم و از عکاس کمکی میخواهم از ما عکس بگیرد. دوربینم را به دست مامان میدهم و 

کنار یاسی می ایستم، سیما هم که حسابی از دست این تازه عروس کفری است خودش را 

سباند و عکس میگیریم به محض اینکه عکس گرفتنمان تمام میشود مسعود به سینا می چ

 همراه یک تاج گل بزرگ به داخل خانه می آید.

سیما تا چشمش به تاج گل می افتد سریع به سمت مسعود میرود اما من سرم به عکس 

 گرفتن از بقیه گرم میشود. چند لحظه بعد سیما در حالیکه کارت کوچکی به دست دارد به

 سمتم می آید: سامی تو نازگل کیهان میشناسی؟

 به نشانه تایید سری تکان میدهم، سیما میپرسد: کیه؟

 به سیما خیره میشوم: شاگردمه چطور؟

سیما نگاه عاقل اندر سفیهی میکند: پس خیلی براش مهمی چون قدر هیکل من برات تاج گل 

 .فرستاده عروسی داداشتو تبریک بگه

بعد با حرص کارت را به سینه ام میکوبد و میرود. خم میشوم و کارت را برمیدارم و متن 

تبریک روی آن را میخوانم و بعد به تاج بزرگی که گوشه پذیرایی سیما جا خوش کرده 
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است نگاه میکنم. شک ندارم کار کمیل است، نازگل را خیلی وقت است ندیده ام و فقط کمیل 

 م سیناست.خبر داشت امروز مراس

به سمت تاج گل میروم و نگاهش میکنم. تاج بزرگ حلقه مانندی که پر از گلهای صورتی 

بنفش و سفید است. رزهای سرخی که تک و توک داخل بقیه گلها به کار رفته اند به شدت 

خودنمایی میکنند. با آمدن عاقد جو سالن به کلی عوض میشود. دوباره متن روی کارت را 

دم را به سمت دیگر سالن میرسانم، عاقد در جایگاهی که برایش درست کرده میخوانم و خو

اند کنار عروس و داماد می نشیند و سیما از دختران مجرد جمع میخواهد که برای گرفتن 

سفره باالی سر عروس و داماد جمع شوند. دست آخر مرا صدا میکند و دو کله قند کوچک 

 .قند بسابرا به دستم میدهد: بیا باال سرشون 

 من چرا؟-

 .با غیض میگوید: عروس خانوممون خواسته

به صورت یاسی لبخندی میزنم و پشت سرشان می ایستم. با سکوت مهمانان عاقد مشغول 

 .خواندن خطبه عقد میشود  یکی از دخترها خم میشود و به یاسی میگوید: آیت الکرسی بخون
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ند بلند نمیکند. نگاهم به مامان می افتد یاسمین سرش را از روی قرآنی که به دستش داده ا

که چشم از سینا برنمیدارد و اشک شوق از چشم هایش روان شده اند. هنوز خودم هم باورم 

نمیشود ته تغاری داماد میشود. سینایی که عروسک من و سیما بود، همبازی کودکی هایم، 

 برادری که با کوچک بودنش همیشه عاقل بود.

ش برای مدرسه نرفتن را در ذهن دارم و دلم برای روزهایی که سر به هنوز هم غر زدن های

 سرش میگذاشتم تنگ است.

عاقد برای سومین بار خطبه عقد را میخواند و کمی بعد یاسمین با صدای بغض آلودی میگوید: 

 .با اجازه بزرگترهای جمع بله

 صدای کل کشیدن سیما کل خانه را پر میکند.

مدت زیادی است به آن دسته گل خیره شده ام، تقریبا همه مهمانان با صدای مامان میفهمم 

رفته اند و فقط من و مامان و عمو و زن عمو در خانه سیما مانده ایم. به سمت مامان میروم: 

 جانم فرخنده خانم؟
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سیما که حسابی از رقصیدن خسته شده است روی مبل ولو میشود مامان نگاهی به عمو میکند 

 ونم خسته ای مادر یه سینی چایی میاری؟و میگوید: مید

چشمی میگویم و به سمت آشپزخانه میروم هنوز فکرم پیش آن تاج گل است و اصال فرصت 

نکرده ام به کمیل پیام بدهم. چند استکان چای میریزم و به سالن برمیگردم زن عمو با دیدنم 

 میگوید: دور نچرخون بذار وسط خودمون برمیداریم

و سینی را روی میز میگذارم و مشغول جمع کردن ظروف کثیف میشوم. سیما لبخندی میزنم 

در حالیکه پایش را ماساژ میدهد میگوید: نمیشد خواهر عروس این سفره رو هم جمع میکرد 

 میبرد؟

 .مامان با تشر میگوید: سیماااا

 .وا مگه چی گفتم؟ خب خودش چید خودش هم جمع میکرد-

که جمع کرده ام را درون ماشین ظرفشویی میچینم که سیما سری تکان میدهم و ظرف هایی 

 با صدای بلندی میگوید: ول کن سامی فردا جمع میکنیم االن جون داری تمیز کنی؟
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زن عمو که به هوای کمک کردن بلند میشود که میگویم: بشین زن عمو منم حوصله ام سر 

 دا جمع میکنیم.رفته دارم یه کارایی واسه خودم میکنم، سیما راست میگه فر

عمو جمشید نگاهی به صورت خسته سیما میکند و رو به زن عمو میگوید: بریم دیگه... دیر 

 .وقته این بنده خداها نا ندارن

 لبخند کمرنگی میزنم که زن عمو رو به مامان میگوید: نمیری خونه؟

 .یم اینجامامان نگاهش را از عمو میگیرد و میگوید: نه واال... امشب و فردا شب میمون

 .زن عمو چشمک ریزی میزند: باشه باشه... فهمیدم

جمله زن عمو همراه میشود با خنده ریز سیما، مسعود از جا بلند میشود: عمو من 

 .میرسونمتون

 . عمو دستش را روی شانه مسعود میگذارد: نمیخواد پسر یه ماشین بگیر ما میریم

شما ماشینتون هم  تنها بذارم برین مسعود لبخندی میزند: این چه حرفیه این وقت شب

 دادین دست عروس و داماد زشته بذارم برین.
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عمو هرچه اصرار میکند حریف مسعود نمیشود و چند دقیقه بعد هر سه نفرشان از خانه 

خارج میشوند. با رفتن مسعود سیما برای سر زدن به دوقلوهایش به اتاقشان میرود، کنار 

 ین دسته گل رو کی فرستاد؟مامان می نشینم که میگوید: ا

 میخندم: سیما چی گفته بهت؟

 .تو بگو اول کی فرستاده-

 .نگاهش میکنم: شاگردم همون پولداره

نگاه مامان مشکوکانه تر میشود که ادامه میدهم: دعوتش کرده بودم نیومد به جاش اینو 

 .فرستاد

 .باورمون شدسیما که از اتاق بچه ها بیرون آمده است میگوید: تو گفتی ما هم 

کالفه سری تکان میدهم: خب چیکار کنم باورتون بشه؟ طرف پولداره دوست داره الکچری 

 .باشه
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از دروغ های شاخداری که تحویلشان میدادم ناراحت بودم ولی االن وقتش نبود از کمیل 

بگویم وقتی هنوز خودم هم نمیدانستم ته این قصه چه میشود. کمیل با یک دختر خاص، 

با آن روحیات عجیبش کامال خاص بود برایم و االن وقت مناسبی نبود تا به عنوان  خودش هم

یک فرد مهم معرفی اش کنم. آن هم مامان با اعتقادات سفت و سختی که داشت یا سیما که 

اگر میفهمید وضع مالی کمیل از مسعود باالتر است دست از سرم برنمیداشت. خدا را شکر 

فرستاده بود و همین موضوع پر و بال بیشتری به دروغ هایم  کمیل گل را به اسم نازگل

 میداد.

سیما میخواست تا خود صبح بحث گل را بکند ولی مامان مجالش نداد. قرار شد من و مامان 

 در اتاق دوقلوها بخوابیم و نظافت خانه را به صبح موکول کردیم.

ت کرده ام را درون کیفم از باشگاه بیرون می آیم و رزومه که برای مدیر باشگاه درس

میگذارم. گوشی را بیرون میکشم، شش تماس از دست رفته از کمیل دارم بدون معطلی 

 شماره کمیل را میگیرم.

 سالم خانوم ورزشکار خوبی؟-
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 میخندم: مرسی زنگ زده بود؟

 آره مصاحبه ات چی شد؟-

مناسب نبودم ولی  آهی میکشم: فکر نکنم بشه باشگاه خیلی دست باالیی بود و به نظرش من

 .گفت بررسی میکنه خبر میده هرچند امیدی ندارم

 کمیل کمی مکث میکند: سخت نگیر باالخره کار پیدا میکنی. برنامه امروزت چیه؟

 .نگاهی به ساعتم میکنم: هیچی شام مهمونیم خونه مادر عروس

 ؟پس تا غروب وقت داری-

 .لبخندی میزنم: بله

 .ینجا ببینمتآدرس یه کافه میفرستم بیا ا-

باشه ای میگویم و تماس را قطع میکنم. این برخوردهای دوستانه بین مان حس خوبی میدهد، 

کمیل مثل یک دوست با من رفتار میکند و کم کم میخواهد با او آشنا شوم. میگوید این 
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دوستی یک خاطره شیرین میشود. بعد از عقد سینا و یاسی بابت تاج از او تشکر کردم ولی 

 م بقیه را نسبت به من حساس کرده است.نگفت

 دوست نداشتم جزئیات خانه را برایش شرح دهم.

خودم را به کنار خیابان میرسانم و درخواست تاکسی اینترنتی میدهم کمی بعد درخواستم 

توسط یک راننده قبول میشود و خیلی زود سوار ماشین میشوم و به سمت کافه ای میروم که 

 ده است.کمیل نشانی اش را دا

وقتی به کافه میرسم داخل میروم و برای کمیل که پشت یک میز نشسته است و مشغول 

حرف زدن با موبایلش است دست تکان میدهم. خودم را به او میرسانم، کمیل سر و ته 

حرفش را هم می آورد و تماس را قطع میکند. به احترام من از جایش بلند میشود، دستم را 

دست میدهم و بعد کمیل صندلی مقابل صندلی خودش را جلو میکشد و  دراز میکنم و با او

می نشینم. کیفم را روی صندلی کناری ام میگذارم و کمیل هم مقابلم روی صندلی اش می 

 نشیند: چی میخوری؟

 .کمی مکث میکنم و بعد جواب میدهم: هات چاکلت تلخ
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سفارش میدهد. پیشخدمت می  نگاهم به فنجان قهوه نیمه خالی کمیل می افتد و بعد کمیل

آید و فنجان نیمه کمیل را برمیدارد و میرود. کمیل نگاهی به اطراف میکند و میگوید: 

 خواهرشوهر شدن چطوره؟

 میخندم: عاالی... البته من زنداداش خوبی دارم.

 .کمیل سری تکان میدهد: پس کلی خوش به حال این عروس خانوم شده

 .هم نیست، خواهرم برای تازه عروس شمشیر رو از رو بسته لبخندی میزنم: نه اینطوری ها

 ؟با این جمله من کمیل با صدای بلندی میخندد و میگوید: پس مخالف هم داره

نمیشه گفت مخالف، سیما مدل خودشه کال راحت به چیزی یا کسی روی خوش نشون --

 .نمیده

د: کی میخوای این با آمدن پیشخدمت هردو مقداری سکوت میکنیم و بعد کمیل میپرس

 دوری کردن با نازگل رو تموم کنی؟
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لیوان محتوی هاتچاکلت رو در دست میگیرم و از بوی شکالتش مست میشوم، خودم هم 

نمیدانم حاال که با کمیل در ارتباطم چرا از نازگل دوری میکنم. کمیل در انتظار جواب به 

نمیدونم شاید چون االن از نازگل  صورتم خیره میشود. لیوان را روی میز میگذارم: خودم هم

 .خجالت میکشم

 کمیل آهانی میگوید و من هم مشغول خوردن هات چاکلت میشوم.

 کمی که میگذرد میپرسد: همیشه تلخ میخوری؟

 با هیجان میگویم: من عاشق شکالت تلخم. 

عقب با باز شدن در کافه کمیل از جایش بلند میشود، با حرکت کمیل ناخواسته سرم را به 

میچرخانم و با دیدن نازگل من هم بی اختیار از جا بلند میشوم. نازگل خودش را به من 

 میرساند و بدون اینکه فرصتی بدهد تا به خودم بیایم مرا در آغوش میکشد.

بعد از چند لحظه دستهایم دور شانه اش حلقه میشود و او را محکم به خودم میچسبانم. 

غوش هم بیرون می آییم و با تعارف کمیل که کمی طنز چاشنی نمیدانم چقدر میگذرد که از آ

 اش کرده است مقابل او می نشینیم.
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 نازگل عجوالنه میگوید: با کمیل آشتی کردی ددر دودور میری اونوقت منو نمیخوای ببینی؟

 .سکوت میکنم که میگوید: بهت حق میدادم ولی دیگه نمیخوام دوستمو از دست بدم

 زگل هم برای خودش سفارش میدهد. لبخندی میزنم و نا

وقتی به خودم می آیم که مامان تماس میگیرد تا ببیند کی به خانه میرسم. تازه میفهمم چقدر 

 حرف نگفته با نازگل داشته ام و چقدر داشتن دوستی مثل او برایم شیرین است.

دنم جواب منفی بعد از تماس مامان سریع با آنها خداحافظی میکنم و به تعارفشان برای رسان

میدهم. دلم نمیخواهد االن بهانه ای دست سینا بدهم سریع آژانس میگیرم و به سمت خانه 

 میروم.

در جواب جوکی که کمیل فرستاده است استیکر خنده ای میفرستم و نگاهم را به یاسمین 

میدوزم که به شدت مشغول پخت و پز است. ساعت چهار صبح عازم سفر هستند و یاسمین 

ار دارد تا خوراکی های بین راهشان را خودش حاضر کند. مامان هم سرش را با مرتب اصر

کردن اتاقش گرم کرده است. پس فردا سال تحویل است و این اولین عیدی است که فقط 

 من و مامان هستیم.
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 از جایم بلند میشوم و رو به یاسی میگویم: کمک نمیخوای؟

 .دن کتلت ها درون نان باگت است میگوید: نه ممنونلبخندی میزند و در حالیکه مشغول چپان

سری تکان میدهم: یه کم استراحت کنی بد نیستا... مثال نصفه شب راه میفتید و باید حواست 

 .باشه سینا خوابش نبره

 .یاسمین نگاهی به ساعت میکند: االنا میاد بهش میگم زودتر بخوابه

 .داشتی صدام کن هرطور خودت میدونی. من میرم کمک مامان کاری-

یاسمین باشه ای میگوید و بعد به اتاق مامان میروم. مامان را میبینم که رو به کمد نشسته 

است و قاب عکس بابا را بغل کرده و اشک میریزد. با دیدن بغضش و اینکه به سختی جلوی 

خودش را گرفته است تا ما متوجه صدایش نشویم دلم میگیرد، از پشت سر بغلش میکنم و 

 سرم را به سرش میچسبانم.

 قربون دلت برم من چرا نشستی واسه خودت گریه میکنی؟-
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بوسه ای روی سرش میزنم: با من حرف نمیزنی؟ دلت برای بابا تنگ شده؟ میخوای صبح 

 ؟زود بریم سر خاک

مامان اشک هایش را با پشت آستینش پاک میکند: یکی یکی دارین همتون میرین، دارم تنها 

 .میشم

 .مقابلش می نشینم و دستهایش را میگیرم: قربونت برم مامانم، من که نرفتم

هق میزند: تو هم میری... همتون میرین، اول سیما رفت بعد سینا. خونه داره خالی میشه دارم 

 .بی کس میشم

بوسه ای روی دستهایش میزنم: الهی فدات بشم من... سینا که نرفته تازه برات یه عروس 

ه که به زور میخواد چهارتا کتلت رو ساندویچ کنه فعال تونسته لهشون کنه تو مهربون آورد

هم. منم که هنوز ور دلتم، هیچ جا نمیرم تازه دو روز دیگه دوباره مامان بزرگ میشی سرت 

 .شلوغ میشه

مامان نگاهی به من میکند: دلخوشی من تو و سینایی، این دختره که اول زندگی چسبیده به 

 .هرمنِ مادر شو
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میخندم: ببین چه عروس خوبی داری... تازه با این همه خوبیش اون دختر سلیطه ات هی 

 .پشتش حرف میزنه

 .با این جمله من لبخندی میزند: غلط کرده خودم دهنشو گل میگیرم

دستهایش را نوازش میکنم: فدات بشم من، این دوتا هم جوونن بذار یه ماه عسل برن یه 

 .عید رو سینا تعطیله 

 مامان سریع جبهه میگیرد: مگه من جلوشونو گرفتم؟

 .میخندم: نخیر ولی بیا برو به این دختره یه کمکی بکن تا همه باگت ها را ریز ریز نکرده

مامان سری تکان میدهد و از جایش بلند میشود، برای بار آخر روی قاب عکس بابا دستمال 

 د: چشمام خیلی سرخه؟میکشد و آن را روی میز کنار تختش میگذارد و میگوی

 .یه آبی به صورتت بزن دختره نترسه-

چشم غره ای میرود و از اتاق خارج میشود، با ویبره گوشی ام آن را از جیب شلوارم بیرون 

 میکشم: چه خبرا سامی خانوم. امروز وقت نداری؟
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سفر با دیدن پیام کمیل لبخندی میزنم و برایش می نویسم: خبری نیست داداشم فردا میره 

 .کار دارم نمیتونم بیام

با اینکه دلم بیقراری میکند برای دیدنش اما میخواهم این دیدن ها را کنترل کنم نمیدانم 

 چرا میخواهم به دلم که برای کمیل دل دل میزند با منطق عقلم بگویم: بشین سر جات!

لحظه ممکن  حس اضطراب شدیدی به جانم میفتد انگار یک اشتباه بزرگ انجام داده ام و هر

است بابت این کار اشتباهم مواخذه شوم. از اینکه با یک بهانه الکی کمیل را دست به سر 

کرده ام احساس پشیمانی میکنم ولی ترجیح میدهم افسار دلم را به دست بگیرم زندگی من 

ساده و آرام است طوری که نخواهم  با رویای داشتن یک معشوق پولدار آنرا به دریای 

 تبدیل کنم که هر لحظه جزر و مدی به همراه داشته باشد.متالطمی 

هنوز برای حضور کمیل در زندگی ام دلیلی ندارم، ال اقل خودم را نمیتوانم توجیه کنم که چرا 

دلبسته مردی شدم که دختر خاصی دارد، شرایط عجیبی دارد و تفاوت ما از زمین تا آسمان 

 است.
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پدرش عالقه شدیدی به تعدد زوجین دارد و این برای دلم را در گروی مردی گذاشته ام که 

من یک کابوس است اگر پای نفر دومی به میان بیاید. درست که پسر را در گور پدر 

 نمیگذارند اما اگر کمیل شبیه پدرش بشود چه اتفاقی برای من می افتد؟!

رابطه درست اگر مادرم بفهمد شرایط کمیل چیست چطوری مرا قضاوت میکند و آیا اصال این 

است؟ نمیخواهم اصال به قضاوت های سینا و سیما فکر کنم همین که نگران واکنش مامان 

 هستم برایم به قدر کافی سخت است.

با اینکه دلم میخواهد افسار دلم را عقلم به دست بگیرد اما قلبم نمیفهمد نمیتواند درکم کند، 

یا حتی برای لحظه ای در ذهنم نقش بی وقفه به تپش می افتد وقتی حرفی از کمیل میشود 

 می بندد.

میترسم از کمیل، از خودم، از احساساتم که از مرحله جوانه زدن عبور کرده است و خیلی 

زود به درخت تنومندی تبدیل میشود که دیگر نمیتوانم کنترلش کنم. طوری که قطع کردنش 

من وسط زندگی کمیل چه  با تبر هیچ منطقی ممکن نیست و روی آن را هم ندارم که بدانم

 نقشی دارم.
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میترسم از آنچه نباید اتفاق بیفتد شاید بهتر  دوست دارم بدانم ته این قصه چه میشود اما

باشد صبر کنم و به قول سیما همه چیز را به زمان بسپارم شاید االن وقت مناسبی برای این 

ذارم اول تکلیف خودم روشن شاید بهتر است بگ م نباشدکه کمیل را با خانواده ام آشنا کن

 شود.

و بیگاه خوش است نمی دانم کار درستی می کنم یا در باتالق  گاهبه این مالقات های  دلم

به دست  اتم رابهتر باشد بیشتر از قبل کنترل احساس شاید. اه غرق می شومعمیقی از اشتب

 .ام ندارمزندگی بگیرم هنوز هم برای خودم دلیلی برای حضور کمیل به این شکل عجیب در 

خیلی ناگهانی مثل یک گردباد در زندگیم پیدا شد شاید آن مهمانی باعث شد به حرف  کمیل

 دلم گوش کنم شاید حرفهای نازگل باعث شد...

حس مرا دارد اصال نمی فهمد چه  اصال کمیلقراری مرا دیوانه میکند نمی دانم  و بی دلتنگی

اید باعث و بانی همه این ماجراها نازگل باشد نقشی در زندگی من به عهده گرفته است ش
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های بی سر و ته فتانه فکر کنم هر چه بیشتر در این رابطه غرق می حرف بهدوست ندارم 

 می ترسم. م بیشترشو

از آن کودک معصوم هم میترسم  حتیمیترسم از نداشتن کمیل هم میترسم  ازداشتن کمیل

نمی دانم اگر آینده ای باشد تکلیف آن طفل معصوم چه می شود نازگل گفته است مهشید 

را دارم آیا می توانم از احساساتم از  ا اوساکت نمی ماند من نمی دانم من توان جنگیدن ب

 کنم. محافظتدارم  ستشانکسانی که دو

ی باشد کاش میشد زندگی را همانطوری که دوست روشن تردیدمیخواهد پشت این همه  دلم

 .مداشتم می ساخت

یاسمین مشغول درست  ومیروم مامان  آشپزخانهمیگذارم و به سمت  درون جیبمرا  گوشی

 گویم:و به آنها می ن می رسانمکردن ساندویچ ها هستند خودم را به پشت اپ

 به من می رسید حسابی افتادین تو زحمت کاش یه کمی هم-

 می خندد و می گوید: مامان
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کل سال باید دنبالت کنم یه لقمه کوکو و کتلت به خوردت بدم حاال واسه من ننه من  خوبه-

 .غریبم بازی در میاری

 : ماین حرف مامان یاسمین با صدای بلندی می خندد چشم غره ای به او می روم و می گوی با

حوضم ر می داری می بری من میمونم و ذوق می کنی حاال خوبه همه اینارو فردا ب تو چرا-

 کشیدننه انگار از صبح بوی این کتلت ها محل رو برداشته و من مفلوک سهم فقط بو  انگار

 .بوده

 تشکر می کنم و ادامه می دهم: گیردم مییکی از ساندویچ ها را به سمت یاسمین

 .نمی شد مثل بچه آدم خودت بهم بدی حتما باید زور باال سرت باشه-

و من هم از آنها فاصله میگیرم با شنیدن صدای زنگ در آیفون را  امان سری تکان می دهدم

 کیه؟برمی دارم و می پرسم: 

که با لحن خاصی که سعی در تغییر آن دارد و می خواهد همانند مرد  صدای سینا را میشنوم

 .خونه اومده آقایمی گوید:  پنجاه باشدهای دهه  
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 .خونه اومده آقایرا باز می کنم و در جواب مامان که می پرسد کی بود با خنده می گویم:  در

 .تون اومدهتو سرت کن حاجی چارقدرو به یاسمین ادامه میدهم:  بعد

وقتی سینا باال می آید با دیدن صورت خندان ما با خنده میگوید: حال کردین چطوری 

 ؟جوابتونو دادم

یرود و یاسی با چشمانی که از شدت ذوق برق میزند به سینا نگاه مامان قربان صدقه اش م

 میکند. کمی به آنها نگاه میکنم و خدا را شکر میکنم که آنها را دارم.

یاسمین را خیلی زود پذیرفتم، زودتر از سیما و شناختن این دختر ساده آنقدرها هم سخت 

در قید و بند تظاهر نیست، به شدت  نبود. یاسمین خیلی ساده و بی تکلف رفتار میکند و اصال

 به اینکه دل دیگران را به دست بیاورد عالقه دارد ولی کارهایش از چاپلوسی نیست.

خیلی ساده و خودمانی رفتار میکند و از روزی که پایش را در این خانه گذاشته است انگار 

 جدا میدانست. سالهاست در این خانه زندگی میکند، نه غریبگی میگرد نه خودش را از ما

سینا هم انگار جان تازه ای به تن کشیده است با هیجان مشغول پیدا کردن کار است و 

میخواهد حداقل با یک شغل نیمه وقت مرد بودنش را به رخ همسر جوانش بکشد. مامان هم 
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از کارهای ته تغاری اش لذت میبرد و سیما کماکان به یاسی بدبین است و همه کارهایش را 

 رنگی میداند.نوعی ز

برای بار آخر سفره را نگاه میکنم و بعد با وسواس جای گلدان سنبل و سبزه را عوض میکنم، 

نگاهم را به تنگ ماهی ها میدوزم و بعد به شمع هایی که مامان طبق یک رسم دیرینه به 

 تعداد نفرات اعضای خانواده روشن میکند.

همان روزی که فهمید دوقلو هستند دوتا شمع  سالی که سیما دوقلوها را باردار بود مامان از

خرید و به سفره اضافه کرد. حتی وقتی بابا رفت مامان شمع او را حذف نکرد و حاال شمع 

 یاسمین کنار بقیه شمع ها خودش را نشان میدهد.

مامان را صدا میکنم و بعد از روشن کردن تلویزیون چراغ های اضافی را خاموش میکنم، 

 خانه کم باشد تا روشنایی شمع ها خودش را نشان بدهد. دوست دارم نور

میدانم مثل هرسال با قاب عکس بابا درددل میکند و از سالی که گذشت برایش میگوید از 

اینکه چقدر نبودنش سخت شده و چقدر این عاشق دلتنگ معشوقش است. با اینکه مامان 

هنوز مثل دختر چهارده ساله  زن سنتی است و به قول خودش تاریخ انقضایش سر آمده اما
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ای که بار اول عاشق میشوند با شنیدن اسم بابا بی تاب میشود و گونه هایش گل می اندازد. 

هنوز وقتی اسم بابا می آید لحظه ای سکوت میکند و بعد راجع به او حرف میزند. نمیدانم 

 . من هم میتوانم مثل او عاشقی کنم یا نه ولی دوست دارم مثل مامان باشم

هم مادر باشم و هم زن عاشقی که چشمش جز مرد زندگیش نبیند زنی که با باال رفتن سنش 

فراموش نکند برای یک مرد هنوز معشوقه ای است که باید دلبرانگی هایش را برای او 

بگذارد، زنی باشم که چروک های روی صورتم روی دلم ننشیند و دلم را برای مردم تازه 

امید او به بودن من است و این منم که باید تکیه گاه مردانگی هایش  نگه دارم. بدانم تمام

 باشم، چون دیگر کودک نیست تا به آغوش مادر پناه ببرد مخصوصا وقتی پدر شود.

تکیه گاه مرد بودن سخت ترین قسمت زنانگی هایم باشد و دغدغه ام این باشد خانه ام امن 

ی تلخ را ذوب کند و امنیتی که خانواده ام بدانند و پر از گرما باشد، گرمایی که سردی روزها

 این چهاردیواری مثل یک دژ محکم مراقب آنهاست و من ملکه این دژ هستم.

چیزی به تحویل سال نو نمانده است مامان را صدا میکنم و بعد از روشن کردن شمع ها کنار 

اتاقش بیرون می آید سفره می نشینم و قرآن را به دست میگیرم. مامان با چشمان سرخ از 
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و خودش را کنارم جا میدهد، نگاهم را به تلویزیون میدوزم و  مامان قرآن را از دستم میگیرد 

 و مشغول خواندن میشود.

نگاهم به شعله ضعیف شمع سیما می افتد که میلرزد صدای مجری تلویزیون در خانه ساکت 

مجری دعای تحویل سال نو را  ما طنین انداز میشود مامان بی صدا هق هق میکند و وقتی

 میخواند چشم هایش خیس از اشک میشود و با هق زدنش هایش شانه هایش میلرزد.

وقتی توپ سال نو را میزنند شمع سیما خاموش میشود، سریع از جا بلند میشوم و روشنش 

 میکنم دوست ندارم در سال جدید بدشگونی به همراه داشته باشد.

 سال نو را تبریک میگویم.صورت مامان را میبوسم و 

 دستش را میبوسم و میگویم: خدا رو شکر میکنم که دارمت، که مال منی، مامان خودمی

بغلم میکند و کمی در آغوشش میمانم. با صدای زنگ در از آغوش مامان بیرون می آیم و 

 به طرف آیفون میروم: کیه؟

رو به مامان میگویم: سیما اینا با شنیدن صدای شاد دوقلوها میخندم و در را باز میکنم و 

 .اومدن
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یک لحظه یاد شمع خاموش سیما می افتم و عرق سردی روی کمرم جا خوش میکند ولی 

 سعی میکنم افکار ترسناکم را از خودم دور کنم.

از دور برای کمیل دستی تکان میدهم و به سمتش میروم. با دیدنش قلبم بی امان شروع به 

گار میخواهم با منطق حریف این نافرمانی هایش شوم. فقط دو روز تپیدن میکند انگار نه ان

است که کمیل را ندیده ام ولی جوری تمام تنم بیتابی میکند انگار سالهاست به انتظار دیدنش 

 نشسته ام.

وقتی به کمیل میرسم از روی نیمکت بلند میشود  و سالم میکند. دستش را جلو می آورد و 

بار بخشی از وجودش را لمس میکنم. تمام پوستم نبض دار میشود  دست میدهیم، برای اولین

 و انگار همان چند ثانیه سالها میگذرد.

در مجادله دل و عقلم دلم برنده میشود و عقلم با تمام قدرت عقب نشینی میکند. دلم به کل 

 وجودم حکومت میکند و یکباره تمام تنم لبریز از خواستنی میشود که پایانی ندارد.

 .عید شما مبارک-

 .میخندم و میگویم: به قول کاله قرمزی تولد عید شما مبارک



  شبیه تو

  
 

 

  324 

 

نگاهی به پارک میکنم و میگویم: انگار نه انگار زمستون تازگی ها رفته دنیا یه رنگ و بوی 

 .دیگه به خودش گرفته

کمیل به صورتم خیره میشود: همیشه بعد همه سردی ها یه گرمی میاد و دل آدمو گرم میکنه 

 .طوری که یادت میره چه روزهایی رو پشت سر گذاشتی

 ؟قدری سکوت میکنم که میپرسد: چرا اینجا قرار گذاشتی؟ نمیای بریم یه کافه ای چیزی

 .نگاهم را از کمیل میگیرم: باید زود برم خونه مامان تنهاست و قراره مهمون بیاد

کوچک قرمز رنگی را  کمیل سری تکان میدهد و بعد دست دراز میکند و از کنارش ساک

 .برمیدارد و به طرفم میگیرد: قابلتو نداره 

 با تعجب نگاهش میکنم: این چیه؟

 .مگه نباید از بزرگترا عیدی بگیری. رسمه دیگه، اینم عیدیته-

ساک را از دستش میگیرم: ولی عیدی معموال اسکناس نوی الی قرآنِ نه یه ساک قرمز وسط 

 !پارک



  شبیه تو

  
 

 

  325 

 

 .گه همون مدلی که بخوای بهت عیدی میدممیخندد: انشاهلل عید دی

همین یک جمله کافیست تا مرا حالی به حالی کند. اما زود خودم را جمع میکنم: منظورت 

 چیه؟

 واقعا متوجه نشدی؟-

گنگ نگاهش میکنم و میگوید: واقعا نفهمیدی چرا مثل نوجونا اومدم تو پارک روز اول عید 

یا میخوام مثل این بچه دبیرستانی ها مختو بزنم؟  باهات قرار گذاشتم؟ فکر میکنی بچه ام

 .من میخوام با تو یه آینده بسازم

نمیفهمیدم کمیل چه میگوید، تمام مغزم شده بود پر از عالمت سوال و کمیل داشت هی 

بیشترشان میکرد. میخواهم بفهمم کلماتی که از دهانش بیرون می آیند چه هدفی دارند ولی 

وید من گیج تر میشوم و فقط میخواهم بشنوم شاید این شنیدن بخشی انگار هرچه بیشتر میگ

 از نیاز وجودی ام باشد و کمیل باید بگوید تا من آرام شوم.

اما چیزی ته دلم میگوید اشتباه است، یک چیزی این وسط درست نیست و من دارم اشتباه 

درصد فتانه درست میکنم. نمیدانم چرا شک به جانم افتاده است انگار میترسم شاید یک 
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گفته باشد. هرچه میخواهم حرفهایش را فراموش کنم ولی باز مثل یک پتک روی سرم 

میخورد و میخواهد بگوید ببین دوباره اشتباه نکنی اینبار فقط دست آویز سیما و مسخره 

کردنش نمیشوی اینبار دیگر چیزی باقی نمی ماند تا به دیگری ببخشی. شاید سیما راست 

گردن درازی که روزی بخاطر دخترعموی پولدارش رهایم کرد همان گردن  میگوید آن

دراز مرا سمت عکاسی کشاند. خاطرات او باعث شد دوربینم سالها کنج کمد خاک بخورد و 

 شاید اگر از سر ناچاری نبود هیچ وقت سمتش نمیرفتم.

ازم، نه تنها دلم را اینبار دوربینی نیست تا قرنطینه اش کنم اینبار خودم هستم که دارم میب

بلکه روحم را، وجودم را و میترسم از اینکه کمیل روزی رهایم کند. انگار عادت کرده ام با 

ظاهر منطقی که برای خودم ساخته ام در این مدت کوتاه منکر حسی شوم که در دلم دارم و 

 به یک طرفه دوست داشتنش ادامه دهم.

 بسازی؟با تردید میگویم: با من میخوای آینده 

از جا بلند میشود: من اونقدری تجربه دارم که بدونم کی باید حرفمو بزنم و اونقدری عاقل 

هستم که بدونم وقتی حرف زدم باید مطمئن باشم. من مطمئنم که تورو انتخاب کردم و 
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میخوام تو هم مطمئن بشی. باورت بشه که بهت عالقه دارم باورت بشه وقتی نیستی یه چیزی 

من کمه. وقتی هستی دنیا تمام و کمال مال منه و من میخوام تو کسی باشی که تو زندگی 

 .زندگی رو برام طوالنی میکنی

ساک را روی نیمکت رها میکنم و بلند میشوم: داری اشتباه میکنی. همه این حرفهایی که 

 .میگی واسه یه لحظه است و نمیدونم چی باعث شده این حرفها رو بهم بگی

ا به حال از او ندیده ام به صورتم نگاه میکند، اخم هایش در هم گره خورده با جدیتی که ت

اند طوری که لحظه ای میترسم و میخواهم نگاهم را از او بگیرم اما او به سمتم می آید. چشم 

 !از کمیل میگیرم با تحکم میگوید: منو نگاه کن

یه هوس کوتاه مدت سکوت میکنم: فکر میکنی دارم سر به سرت میذارم یا تورو واسه 

 میخوام؟ چه فکری کردی؟

الل میشوم و او در حالیکه فک منقبض شده و دندان هایش را روی هم میسابد میغرد: جواب 

 .منو بده

 ...زبانم در دهانم نمیچرخد به زور میگویم: من میترسم
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 نگاهش عوض میشود: از من؟ از من میترسی؟

نم چرا این حرفها را گفته ام چرا اینطوری شد داد میزند و من در خودم جمع میشوم. نمیدا

 چرا او را عصبانی کردم.

منو و تو بهم متصلیم تا حدی که حس میکنم بدون تو زنده نمیمونم تو پرورشم میدی ازم -

 محافظت میکنی... تو سرپناه منی اگه بخوام به اینها با یه هوسرانی بی معنی آسیب بزنم... 

میشود از شنیدن حرفهایش و با صدای آرامتری میگوید: در سکوت میکند دلم پاره پاره 

 !واقع مثل کشتن خودمه

شاید اگر روزی میگفتن عاشق میشوی میخندیدم، هیچ وقت معنای واقعی عشق را درک 

نمیکردم. نهایت تصورات من دوست داشتن عمیق بود نه اینکه چنین مبهوت کسی شوم که 

 نم اصال از این زندگی چه میخواهم.یادم برود کیستم، برای چه زندگی میک

تا همین چند لحظه « ق» -« ش» -« ع»عشق تا همین لحظه برایم ترکیبی از سه حرف بود 

پیش درکی نداشتم که این سه حرف کنار هم چه معجزه ای میکنند. تصور نمیکردم روزی 
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مان بزند برسد که این سه حرف برایم تداعی کننده کسی شود که با آمدن اسمش قلبم بی ا

 طوری که فضای سینه ام برای این تپش ها کافی نباشد.

دلم برای دیدنش پرپر بزند و مرا چنان مجذوب کند که دلم بخواهد تمام هستی ام فدای 

 یک خنده او شود!

عشق چیست؟ یک معجزه؟ معجزه ای که مرا به این باور رساند که دنیای من با حضور کسی 

 است؟ کامل میشود که منسوب به عشق

شاید عشق یعنی عالقه شدید قلبی ، یا شاید ریشه آن عشقه باشد، شاید عشق تعبیر اشتباهی 

 از تداخل شیمیایی درون بدن است یا شاید هورمون ها باعث و بانی اش باشند...

اما هرچه هست خوب است، چیزی است فراحد خیال فراتر ز تصور و من با تمام وجود آن 

 را میخواهم.

چطور گذشته است ولی بدون اینکه لباسم را عوض کنم روی تخت نشسته ام و به نمیدانم 

ساک قرمزی خیره شده ام که هنوز جرئت باز کردنش را ندارم. حتی فراموش میکنم باید 

 به مامان کمک کنم.
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فقط دلم میخواهد کنترل زندگی را به دست بگیرم و زمان را به عقب برگردانم، درست همان 

 ل برایم حرف میزد.لحظه که کمی

او بگوید و من بارها گوش کنم، او بگوید و من عاشق بشوم او بگوید و من برایش بمیرم و 

 زنده شوم.

با صدای مامان خودم را جمع و جور میکنم و بعد از عوض کردن لباسم از اتاقم بیرون میروم. 

آمدند و صبح به سروکله سیما و بچه هایش پیدا شده است، دیشب کمی بعد از سال تحویل 

 هوای بازدید از خانواده مسعود رفتند و موقع رفتن مامان از آنها قول شام را گرفت.

سیما و مامان مشغول صحبت هستند و بچه ها هم با همراهی مسعود بازی میکنند، تمام فکرم 

پیش آن ساک قرمز رنگ است و دل دل میزنم بدانم هدیه کمیل چیست. نگاهی به مامان و 

میکنم به قدری گرم حرف زدن هستند که انگار نه انگار من وجود دارم. مسعود هم سیما 

حسابی در تالش است مسابقه را ببرد. فرصت  را از دست نمیدهم و به اتاقم میروم. در را 

 میبندم و روی تخت می نشینم، نفس عمیقی میکشم و ساک را باز میکنم. 
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م، کمی روی کاغذ کادوهایشان دست میکشم با دیدن چند کادوی داخلش هیجان زده میشو

 و تصمیم میگیرم از بزرگترینشان شروع کنم.

با احتیاط کاغذ کادو را باز میکنم با دیدن دیوان حافظ که جلد چوبی دارد هیجانم بیشتر 

میشود روی جلدش دست میکشم و صفحه اول آن را باز میکنم و چشمم به یادداشت کمیل 

 گره میخورد:

 ی که در همین حوالیست...بنام خدای»

این کتاب خودش خواست میزبانش تو باشی، وقتی پرسه میزدم تا برایت بهترین را انتخاب 

کنم این کتاب تصمیم گرفت مهمان کتابخانه اتاقت شود. هم من و هم این کتاب میخواهیم 

 شعرهایش را بخوانی. عید امسال مبارکمان باشد

 «..سالی که بی تو گذشت. -کمیل کیهان

 با تقه ای که به در میخورد کتاب و ساک را پشت تختم میگذارم تا از دید پنهان شود. 

 بیا تو.-
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 در باز میشود و سیما به داخل اتاقم سرک میکشد: چی شده بیرون نمیای؟

دستپاچه لبخندی میزنم: میام، اومده بودم چندتا پیام تبریک سال نو بفرستم و به چندتا پیام 

 جواب بدم.

سیما در را کامل باز میکند و داخل میشود: یعنی تو هال نمیشد این کارا رو بکنی؟ باید خلوت 

 میکردی؟

 از جا بلند میشوم و شتابزده خودم را به سیما میرسانم: گیر دادیا.

 دستم را پشتش میگذارم و به سمت در هدایتش میکنم.

 نفسم را بیرون میدهم و رو به نازگل میگویم: بسه دیگه.

 از روی تردمیل پایین می آید: من دارم تمرین میکنم تو خسته میشی؟

 نگاهی به ساعتم میکنم: دخترجان داداشم اینا چندساعت دیگه میرسن و باید برم خونه.

 سری تکان میدهد: پس داداش من چی؟



  شبیه تو

  
 

 

  333 

 

میخواهم جوابش را بدهم که صدای کمیل از پشت سرم میگوید: به به چه خواهر خوبی چقدر 

 واهر من فهمیده است.این خ

 برمیگردم و با دیدن مانلی که در آغوش کمیل است حرفم را میخورم.

نازگل با دیدن مانلی به سمت کمیل میرود و بغلش میکند و قربان صدقه اش میرود. کمیل 

 به سمتم می آید و دست میدهیم و میگوید: داداشت کی میرسه؟

 طرف های عصر.-

 یم بیرون نهار. باهات کار مهمی دارم.باشه ولی باید بعدش بیای بر-

 نگاهم را از نازگل و مانلی میگیرم: چیزی شده؟

 موذیانه لبخند میزند: اومدی میفهمی.

 نازگل با مانلی به سمت ما می آید در حالیکه مرابه مانلی نشان میدهد میگوید:

 مانلی با دوستم دوست میشی؟ ببین دوست منو. اسمش سامیه.-

 کند، به رویش لبخند میزنم و نازگل میگوید: میخوای بغلش کنی؟مانلی نگاهم می
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در وضعیت عجیبی گیر میکنم، تنها بچه هایی که در تمام طول عمرم با آنها برخورد داشته 

 ام دوقلوهای سیما بودند و حاال نمیدانم میتوانستم با مانلی ارتباط برقرار کنم یا نه؟!

 شتهایم را باز و بسته کردم و گفتم: میای بغلم؟دستهایم را به سمتش دراز کردم و انگ

مانلی سرش را در گردن نازگل فرو کرد، سرخورده از اینکه پذیرفته نشده ام میخواستم 

دستم را بکشم که نازگل رو به مانلی گفت: اااا عمه برو بغل خاله سامی ببین چه دختر خوبیه.. 

 برو عمه.

کردم از بغل نازگل سر خورد و خودش را در  اینبار که دستم را برای بغل کردنش دراز

 آغوشم جا داد. یکباره حس عجیبی پیدا کردم، کمیل و نازگل به ما خیره شده بودند.

 به مانلی که به صورتم نگاه میکرد گفتم: میدونستی خیلی خوشگلی؟

 چشم های بادامی اش خندید بعد دستش را جلو آورد و با انگشت اشاره اش گونه ام را فشار

 داد. از تماس دستش با صورتم حس خوبی پیدا کردم.

 نازگل همانطور که به من مانلی خیره شده است از کمیل میپرسد: واسه چی مانلی رو آوردی؟
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 کمیل کالفه جواب میدهد: مهشید زنگ زده میخوام ببینمش. بیارش خونم.

میگوید: نه بابا! مگه با شنیدن حرفهایشان گوشهایم تیز میشوند، نازگل با لحن دلخوری 

 ایرانه؟

کمیل برای مانلی دست تکان میدهد: آره نمیدونم کی برگشته ولی االن ایرانه و گیر داده 

 دلتنگ دخترشه.

مانلی برای بغل کمیل رفتن بیقرار میشود به سمت کمیل میروم و مانلی را به او میدهم. نازگل 

 ش قلمبه شده؟عصبانی میگوید: زحمت نشه براش. یهو حس مادرانه ا

کمیل با لحن آرامتری میگوید: نمیتونم نبرمش. طبق حکم دادگاه اجازه داره هفته ای یه بار 

 بچه رو ببینه.

نازگل دست به کمرش میزند: بعد طبق این حکم کوفتی چند هفته بچه رو دیده؟ بعد ایشون 

نه مانلی چی دوست میتونه بچه داری کنه؟ مگه همین که زایید خودشو کنار نکشید؟ االن میدو

داره؟ عروسک محبوبش کدومه؟ از چه کارتونی خوشش میاد؟ اصال میدونه کی تونست راه 

بره؟ کی دندون در آورد؟ کی یاد گرفت خودش بره دستشویی؟ اون مادری که االن یهو 
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یادش اومده مادره میدونه بچه اش از تاریکی اتاق میترسه؟ میدونه با موزیک سریال آن 

 ال میشه؟شرلی خوشح

از اینکه نازگل مثل یک مادر تک تک جزییات روحیه مانلی را میدانست متعجب شده بودم 

ولی نمیدانستم باید چه حرفی بزنم. نازگل بغض کرده رو به کمیل میگوید: نبرش کمیل. 

 اذیتش میکنه حتی نمیدونه این بچه کی گرسنه میشه.

 خودم خوشم میاد؟کمیل مستاصل نگاهی به نازگل میکند: فکر میکنی 

 نازگل مینالد: بمون پیششون وقتی دلشو زد برش دار بیارش.

از تصور اینکه کمیل کنار زن دیگری باشد ترسیدم، از اینکه شبی را با مادر دخترش سر کند 

 ترسیدم از اینکه پیش او بماند ترسیدم.

فقط خیره شده جرئت نداشتم حرفی بزنم، حتی یادم رفت که باید زودتر به خانه برگردم. 

بودم به کمیل و نازگل و بچه ای که بین کمیل و مهشید گیر کرده بود. طاقت نداشتم آنجا 

بمانم و ادامه حرفهایشان را بشنوم بنابراین با صدایی که از شدت بغض از ته چاه در می آیبد 

 میگویم: بچه ها من برم. دیرم شده
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 میرسونمت.نازگل که حریف کمیل نشده است میگوید: بذار من 

 لبخندی زورکی میزنم: نه بابا من میرم.

نازگل با لحن خسته ای میگوید: یه دقیقه وایسا دوش میگیرم میرسونمت. تو راه هم باهات 

 حرف میزنم دلم داره میترکه.

به ناچار موافقت میکنم و نازگل روانه اتاقش میشود. با صدای زنگ گوشی کمیل، مانلی را 

لفنش را جواب میدهد. دنبال مانلی که سمت تردمیل حرکت میکند روی زمین میگذارد و ت

 میروم و بغلش میکنم و با تکان دادن گوشی ام سعی دارم حواسش را پرت کنم.

اما تمام ذهنم پیش کمیل و مکالمه اش است: باشه باشه... االن راه میفتم. باشه میمونم بذار 

 بیام حرف میزنیم.

ه حرفهایش را نمیشنوم. در حالیکه سعی میکنم با نشان دادن از کمیل فاصله میگیرم و ادام

عکس های داخل گوشیم به مانلی حواسش را پرت کنم حسابی مشغول خودخوری هستم. 

حس حسادت و ترس به جانم افتاده است و از اینکه قرار است کمیل کنار زن دیگری باشد 

 دیوانه میشوم.
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 آید و مانلی را بغل میکند: ببخشید من باید برم. وقتی مکالمه کمیل تمام میشود به سمتم می

فقط سری تکان میدهم و به دنبالش به سمت طبقه باال میروم. داخل آسانسور برای مانلی 

دست تکان میدهم و او هم به رویم لبخند میزند. وقتی از آسانسور خارج میشویم کمیل 

 میگوید:

 ببخشید ولی باید بمونم.-

 ادامه نده چیزی نشده.-

دروغ میگویم، جرئت ندارم بگویم نرو، من دارم دق میکنم و میترسم و این ترس مرا دیوانه 

 میکند اما به زور لبخندی تحویلش میدهم.

 بچه ها شما اینجایین؟-

سرمان را میچرخانیم و با دیدن مامان نازگل دوباره لبخندی میزنم. فرشته خانم، مامان نازگل 

 یرود و گونه مانلی را میبوسد: چطوری خوشگل خانم؟با دیدن مانلی به سمت کمیل م

 رو به کمیل میگوید: خوبی؟ کم پیدایی؟
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 کمیل با مهربانی میگوید: هستیم همین دور و ورا.

 فرشته خانم لبخندی میزند: اومدی دنبال یارت؟

 و به من اشاره میکند، کمیل با صدای آرامی میگوید: نه اومدم نازگل و سامی رو ببینم، باید

 برم پیش مهشید.

 فرشته خانم بی معطلی میپرسد: چرا؟

 میخواد مانلی رو ببینه.-

فرشته خانم آماده است تا حرفی بزند که نازگل با صدای بلندی از راه پله ها میگوید: خودتو 

 خسته نکن مامان، من کلی باهاش حرف زدم فایده نداره.

همه عذرخواهی میکند و میرود. صورت ناراحت فرشته خانم باعث سکوت میشود، کمیل از 

 هنگام رفتن برای مانلی دستی تکان میدهم و او هم برایم دستش را تکان میدهد.

 فرشته خانم با ناراحتی میگوید: این بچه داره عذاب میکشه.
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نازگل گونه مامانش را میبوسد: گیر کرده، بین مهشید و مامانش گیر کرده. فلورا و مهشید 

 ه.خونش رو کردن تو شیش

 بعد رو به من میگوید: بیا بریم.

 مامانش میپرسد: تو کجا میری؟

 نازگل بی حوصله میگوید: اعصاب ندارم میرم سامی رو برسونم و یه بادی به سرم بخوره.

فرشته خانم با هردوی ما دست میدهد و در حالیکه میدانم حوصله ندارد با لبخند راهی مان 

 میکند.

ید: به خدا چیزی بین اون دوتا نیست. فقط کمیل تو یه مخمصه وقتی راه میفتیم نازگل میگو

 ای افتاده که نمیدونه چطوری باید خالص بشه.

لبخندی میزنم و سعی میکنم خودم را آرام و بی تفاوت نشان دهم، کاری که خیلی سخت 

است و شاید اگر این تظاهر کردن نبود االن های های اشک میریختم و از حسادتی میگفتم 

به جانم افتاده است. نازگل کالفه روی فرمان میزند: لعنتی رگ خواب کمیل رو گرفته که 

 دستش یهو هوس بچه داری کرده.
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نگاهم را به خیابان میدهم و میگویم: میشه راجع به این موضوع حرص نخوری و چیزی نگی. 

 کم کم فکر میکنم خواهرشوهر بازیت گل کرده.

اهرشوهر بازی؟ مگه زن کمیله که بخوام براش نازگل بی معطلی میگوید: کدوم خو

 خواهرشوهر بازی در بیارم؟ میگم داره برادر منو اذیت میکنه بین اون و کمیل هیچی نیست.

دلخور میشوم و به نازگل میپرم: چرا همش میخوای بگی هیچی بینشون نیست؟ فکر نمیکنی 

میمونه؟ من نگران این نیستم به جای اینکه دل منو آروم کنی بیشتر شبیه ماست مالی کردن 

چرا کمیل رفته پیش مهشید نگران اینم تو چرا هی باال پایین میپری! مگه قراره چیزی بشه 

 که من خبر ندارم؟ فکر نمیکنم بند شلوار داداشت اینقدرا شل باشه!

نازگل سکوت میکند و من هم خفه میشوم. میدانم تند رفته ام اما دیگر کشش حرفهایش را 

. به قدر کافی با خودم و نگرانی و ترس هایم کلنجار میرفتم و جایی برای اینکه پای نداشتم

 حرفهای نازگل بشینم نداشتم.

وقتی رسیدیم تشکر کردم و پیاده شدم حتی مجال ندادم از دلم در بیاورد و به اسم اینکه 

 حسابی دیرم شده است حتی تعارف نکردم باال بیاید.



  شبیه تو

  
 

 

  342 

 

دیدن یاسی و سینا سعی میکنم تمام ناراحتی هایم را کنار جاکفشی وارد خانه میشوم و با 

 بگذارم و داخل شوم. بغلشان میکنم و میگویم: قشنگ جاتون خالی بود این چند روز.

 یاسی لبخند محجوبی میزند: لطف داری عزیزم.

 رو به سینا میگویم: چیکارش کردی اینقدر بچمون غریبی میکنه؟

دازد و مامان با آوردن ظرف میوه میگوید: تعریف کنید. هوا چطور سینا شانه ای باال می ان

 بود؟ راحت رفتین؟ سرد نبود؟

سینا سیبی برمیدارد و گاز میزند و یاسی میگوید: جاتون خالی بود مامان، کاش میومدین هوا 

یه کم خنک بود نشد سینا بره تو آب ولی در کل خیلی خوب بود. رفتیم جنگل و جوجه کباب 

 کردیم.درست 

 ابروهایم باال میرود: میبینم آقا سینا دست به کار شدن. واال قدیما از این هنرها نداشتن.

سینا با صدای بلندی میخندد: باورت میشه من فقط باد زدم؟ یاسی خودش آتیش درست 

 کرد من که بلد نیستم در نتیجه تنها کمکی  که ازم بر میومد باد زدن جوجه ها بود.
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 ین از هم ازت انتظاری نیست.میخندم: غیر ا

کم کم حرفهایشان گل می اندازد از جایم بلند میشوم و رو به جمع سه نفره شان میگویم: 

 من برم یه دوش بگیرم؟ امروز تمرین داشتم.

مامان با مهربانی لبخند میزند و بعد از عذرخواهی به طرف حمام میروم. خودم را داخل حمام 

دوباره دیوانه میشوم. حسادت و ترس به جانم می افتد، شیر آب می اندازم و با تنها شدنم 

را باز میکنم و سعی میکنم فکرم را جمع کنم. دوست دارم ذهنم هرجایی باشد جز خانه 

 مهشید، جز پیش کمیل!

حرفهای نازگل به جای آرام کردنم آتشم را بیشتر کرده است، دوست ندارم ادای دخترهای 

 کمیل پیام بدهم تا ببینم اوضاع در چه حالیست.ضعیف را در بیاورم و به 

اما احساس ضعف میکنم، دلم میخواهد این شب لعنتی با چشم برهم زدنی صبح شود. 

همانطور که زیر دوش ایستاده ام به کمیل فکر میکنم، به مانلی و اینکه زندگی مهشید و کمیل 

 با بودن مانلی هیچ وقت از هم جدا نمیشود.
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ندگی دختریست که نفس میکشد حتی اگر به قول نازگل مادرش او را فصل مشترک این ز

 نخواهد ولی ریسمانی است که آنها را به هم وصل میکند.

نمیدانم تکلیف من این وسط چیست؟ میتوانم با این حس حسادت مبارزه کنم یا اینکه هربار 

 بحث مهشید پیش بیاید باید بمیرم و زنده شوم؟!

دلم میخواهد آب ناراحتی هایم را بشوید. کاش میشد به آب گفت  سرم را زیر دوش میگیرم

ذهن مرا بشور تا هرچی فکر تلخ و آزاردهنده است از من دور کنی. کاش میشد این آب 

 آتش دلم را خاموش میکرد.

از حمام بیرون می آیم و خودم را توی اتاقم حبس میکنم حتی وقتی مامان برای شام صدایم 

آورم. دوست ندارم در جمع باشم میخواهم یک گوشه کز کنم و حرص  میکند بهانه ای می

 بخورم ولی از دردی که دارم برای کسی حرفی نزنم.

لباس میپوشم و حوله را دور موهایم میبندم. حتی حوصله خشک کردنشان را ندارم، کالفه 

 روی تخت می نشینم و بی هدف قفل گوشی ام را باز و بسته میکنم.

 میخورد، خودم را مرتب میکنم و با صدای بلندی میگویم: بیا تو.تقه ای به در 
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در باز میشود و یاسی سینی به دست داخل میشود، به صورتم لبخندی میزند و سینی را روی 

 میز کنار تختم میگذارد. میخواهم حرفی بزنم که مانع میشود:

یتونی حرفی بزنی و یه وقتایی آدم خودش هم نمیدونه چشه، دل آدم داره میترکه ولی نم-

این موقع ها توی جمع بودن یه عذابه. شاید حوصله نداشته باشی پیش ما باشی ولی باید 

 غذاتو بخوری مخصوصا که ورزش میکنی و نباید گرسنه بمونی.

 به زور لبخند میزنم: ممنون. ببخشید فکر کنم حال شما رو هم گرفتم.

ن و مامان اینطوری بهش تفهیم کردیم. نمیدونم نه بابا... سینا فکر میکنه خسته ای، یعنی م-

منو دوست یا خواهر خودت میدونی که باهام حرف بزنی یا نه ولی همیشه یه جفت گوش 

 هست که حرفهاتو بشنوه و به کسی چیزی نگه.

حرفی نمیزنم با ناخن روی تخت خط های بی سر و ته میکشم و یاسی میگوید: من میرم 

 مزاحمت نمیشم.

 که میرود میگویم: نرو. به سمت در
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بر میگردد و نگاهم میکند: من هیچ وقت با سیما آبم تو یه جوب نرفته و نمیره. ولی االن 

 حس میکنم با یکی باید حرف بزنم.

 پس اول شامتو بخور من میز رو جمع بکنم و با دوتا چایی برگردم که حرف بزنیم.-

 لبخندی میزنم و او میرود.

 به جا میکنم و ادامه میدهم:گوشی را در دستانم جا 

حق با شماست ولی سابقه کاری من هم کم نیست. نمیگم تو بهترین باشگاه ها کار کردم -

 ولی مدرک بین المللی گرفتم و توی کارم تخصص دارم.

بی حوصله به حرفهای بی سر و ته مسئول استخدام باشگاه گوش میکنم و دست آخر قرار 

ش ایمیل کنم. گوشی را قطع میکنم و با حرص رو به یاسی میشود رزومه کاری ام را برای

میگویم: به قول معروف طرف عکس با لباس ورزشی نداره بعد برای من ادعای حرفه ای 

 بودن میکنه.

 یاسی همان لبخند همیشگی اش را میزند، کالفه میگویم:
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 تو چرا همیشه اینقدر ریلکسی؟-

 رد و میگوید:اتودی که در دست دارد را بین کتابش میگذا

هیچ چیز قدر اعصابم برام مهم نیست و تصمیم دارم برای هر موضوعی خودمو ناراحت -

 نکنم. کار آسونی نیست تو هم میتونی.

بعد گوشی اش را برمیدارد و مشغول نوشتن پیامی میشود و کمی بعد با ویبره گوشی ام آن 

 را برمیدارم و مشغول خواندن پیام یاسی میشوم:

از جای دیگه پره، اول دلتو آروم کن بعد دنبال کار بگرد. تا وقتی برای کمیل داری تو دلت -

 دل دل میزنی نه از حرفهای اونا سر در میاری نه از کار خودت!

جوابی نمیدهم ولی حق با یاسی است. مامان از داخل آشپزخانه یاسی را صدا میزند. به اتاقم 

یشوم. از دیشب از کمیل خبر ندارم و اصال دلم میروم و دوباره مشغول جنگیدن با خودم م

نمیخواهد من کسی باشم که اولین پیام را میدهم. دوست ندارم بفهمد در دلم چه آشوبی راه 

 انداخته است.
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با خودم درگیر میشوم و خودم را به نادانی متهم میکنم، به خودم میگویم محال است اتفاق 

 خاصی بین آنها بیفتد.

دیده ام ولی شبه ترسناکی از او در ذهنم ایجاد میشود. از اینکه بخاطر مانلی هنوز مهشید را ن

 کمیل را از من بگیرد.

ذهنم پر از فکرهای عجیب غریبی میشود و سعی میکنم با منحرف کردن فکرم خودم را از 

شر آنها خالص کنم. از اینکه چشم از گوشی ام بر نمیدارم خسته میشوم ولی دلم طاقت نمی 

 با خودم فکر میکنم نکند حواسم نباشد و کمیل زنگ بزند. آورد.

یاسی در میزند و وارد اتاقم میشود با دیدن من در آن حالت مستاصل میگوید: زانوی غم 

 بغل کردی ببینی کی ازش خبری میشه؟

نگاهی به ساعت میکنم: یاسی ظهر شده. هرچقدر هم مهشید دلش برای بچه اش تنگ شده 

 خبری میشد.تا االن باید یه 

 یاسی دست به سینه به دیوار اتاقم تکیه میزند: شاید مشکلی پیش اومده. شاید کار داره.

 دلخور میگویم: حتی قدر یه پیام برای من وقت نداره؟
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 یاسی شانه هایش را باال می اندازد: به جای این خودخوری بهش زنگ بزن و حالشو بپرس.

 ضعف نشون بدم؟ بگه چه دختر ترسوییه!حق به جانب میگویم: دیگه چی؟ از خودم 

من نمیدونم چی بگم. ولی بیا بیرون نهار بخور. سینا هم هست خیلی ضایع است همش تو -

 اتاقت هستی. تازه شب قراره سیما اینا بیان.

 بی حوصله نفسم را بیرون میدهم: کی تو این وضع حوصله اونو داره؟!

یما یه خبری میشه نشد هم، این غرور مسخره رو میخندد: بیا بیرون انشاهلل تاقبل اومدن س

 بذار کنار زنگ بزن. گاهی مغرور بودن به ضرر آدمه.

 پیام را باز میکنم:

 مانلی رو بستری کردم تو اولین فرصت بهت زنگ میزنم.-

مغزم از کار می افتد، هنوز هم بوی شکالتی اش را حس میکنم با دیدن پیام کمیل حس 

یع لباس میپوشم و از اتاق بیرون می آیم. نازنین مشغول جاروکشیدن میکنم جانم میرود. سر

 است با دیدنم جاروبرقی را خاموش میکند و با نگرانی میگوید:
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 رنگت پریده، چیزی شده؟-

 به سمتش میروم و در حالیکه سعی میکنم کنترلی روی رفتارم داشته باشم میگویم: 

 پیشش.کمیل پیام داد مانلی رو بستری کرده میرم -

 یاسی با ترس نگاهم میکند: چی شده مگه؟

 شانه ای باال می اندازم و ادامه میدهد: میدونی کدوم بیمارستانه؟

 کالفه میگویم: نه ولی برم بیرون میپرسم ازش. میتونی یه بهونه برای مامان بیاری؟

ه تایید خدا رو شکر سینا برای خرید بیرون رفته است و مامان هم حمام است. یاسی به نشان

 سری تکان میدهد، گونه اش را میبوسم و از خانه خارج میشوم.

به محض اینکه به خیابان میرسم شماره کمیل را میگیرم ولی خاموش است، با عصبانیت 

شماره نازگل را میگیرم و در دلم او را مواخذه میکنم چرا او بهم خبر نداده است. بعد از چند 

نکه منتظر حرفی از سمت او بمانم میپرسم: کدوم بوق صدایش را میشنوم و بدون ای

 بیمارستانید؟
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 گیج جواب میدهد: تو از کجا خبر داری؟

 بی حوصله میگویم: اینش مهم نیست، لوکیشن بیمارستان رو برام بفرست.

باشه ای میگوید و تماس را قطع میکنم. وقتی لوکیشن را میفرستد سریع درخواست تاکسی 

 محض رسیدن ماشین خودم را داخلش پرت میکنم.اینترنتی میدهم و به 

به قدر کافی دلشوره داشته ام و همان یک جمله کمیل کافیست تا دلم را زیرو رو کند. چشم 

به خیابان میدوزم و دعا میکنم زودتر برسم. با خودم دعوا میکنم چرا از دیروز اسیر کلی 

هم کرده ام. راننده با مهارت زیادی فکر های زشتی شده ام و حتی بابت لغزیدن کمیل او را مت

رانندگی میکند شاید تنها چیزی که باعث میشود بدون غر زدن ساکت بنشینم و منتظر 

 رسیدن باشم همین ویژگی خوب است.

وقتی جلوی بیمارستان میرسیم سریع پول کرایه را پرداخت میکنم و از ماشین پیاده میشوم، 

و به محض اینکه وارد محوطه ساختمان اصلی میشوم تمام مسیر حیاط بیمارستان را میدوم 

 دنبال تابلوی اطالعات یا پذیرش میگردم. 
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خودم را به مقابل کانتر پذیرش میرسانم و در جواب دختری که با لبخند نگاهم میکند 

 میگویم: مانلی کیهان، امروز آوردنش سه سالش اینطوراست.

کمی بعد میگوید: با آسانسور کنار میز  نگاهش را از من میگیرد و سیستمش را چک میکند

 .304حراست برین طبقه سوم بخش کودکان اتاق 

با دست میز حراست را نشانم میدهد تشکری میکنم و خودم را به آسانسور میرسانم. کالفه 

چندبار پشت سر هم دکمه آسانسور را میزنم و چند دقیقه بعد آسانسور می آید. خودم را 

سور جا میدهم و از آقایی که کنار پنل ایستاده است میخواهم دکمه بین جمعیت درون آسان

 طبقه سوم را فشار دهد.

وقتی مقابل اتاق مانلی میرسم برای داخل شدن مردد میشوم. از الی در که باز است به داخل 

نگاهی میکنم نازگل را میبینم که مشغول پیام دادن است، نمیخواهم در را بیشتر باز کنم که 

حضورم بشوند. نمیتوانم تخت مانلی را ببینم کمی منتظر میمانم و با شنیدن صدای متوجه 

کمیل که نازگل را صدا میکند دل را به دریا میزنم و بعد از اینکه تقه ای به در میزنم در را 

 کامال باز میکنم.
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دست  نمیدانم چرا جا میخورم وقتی زنی را میبینم که باال سر مانلی ایستاده و با دستهایش

مانلی را گرفته و نوازش میکند. مغزم برای چند لحظه از کار می افتد، کمیل با چشم های 

گرد شده به من خیره میشود انگار توقع ندارد مرا آنجا ببیند. با شنیدن صدای سالم گفتن 

 من زن سرش را بلند میکند و لحظه ای چشم در چشم میشویم.

 چطوری اومدی؟کمیل دستپاچه جلو می آید: سامره، تو 

زن دست مانلی را رها میکند و پشت سر کمیل می ایستد. زبانم نمیچرخد جوابی به کمیل 

بدهم و نمیتوانم از آن زن چشم بگیرم. نازگل کنارم می آید و رو به کمیل میگوید: من بهش 

 آدرس دادم.

سابق  بعد بدون اینکه منتظر واکنش کمیل شود ادامه میدهد: معرفی میکنم مهشید همسر

 کمیل. سامره نامزد کمیل!

مغزم دیگر کار نمیکند، حتی نمیتوانم معنی صداهایی که از دهان نازگل خارج میشود را 

بفهمم. روبرو شدن با مهشید اصال جز برنامه هایم نبود و نمیخواستم توی این وضعیت او را 
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با افتخار به من داده   ببینم. مهشید با نفرت نگاهم میکند، من و کمیل بابت عنوانی که نازگل

 است هنوز حیرانیم.

مهشید خودش را کنار تخت مانلی میرساند و با لحن تندی میگوید: منو متهم میکنی مادر 

 نیستم ولی اصال حالیت نیست دوست دخترتو میاری باال سر بچه ات.

وقه روی کلمه دوست دختر مکث میکند، انگار میخواهد به همه بفهماند مرا فقط در حد معش

ای میبند که چندان مهم نیست. مثل منشی هایی که برای کارفرمایشان دلبری میکنند یا شاید 

 مثل آن زن های خانه خراب کن و ترسناک که ملکه عمارت هیچ وقت ترسی از آنها ندارد.

تازه درک میکنم چرا کمیل جوابم را نمیداد، حضور مالکانه مهشید باعث شده بود مجبور به 

من از خودش شود. نگاهم را مهشید میگیرم که مشغول قربان صدقه رفتن مانلی دور کردن 

 است نازگل که از شدت خشم در حال انفجار است رو به کمیل میگوید: نمیخوای هیچی بگی؟

منتظر جواب کمیل نمیشوم و از اتاق بیرون می آیم حس میکنم عالوه بر دلم غرورم را هم 

ای راهرو می نشینم و سعی میکنم به بغضی که توی گلویم باخته ام. روی یکی از صندلی ه

جا خوش کرده است غلبه کنم. دوست دارم همه اینها خواب باشد، واقعا آمادگی دیدن 
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مهشید را نداشتم و االن به حدی از خودم بیزار شده ام که نمیتوانم برایش اندازه ای تعیین 

 کنم.

ای مهشید هم به صدای آنها اضافه میشود، نازگل همچنان مشغول دعوا با کمیل است و صد

معطل نمیکنم و خودم را به سمت آسانسور میکشم. چندبار دکمه لعنتی را میزنم و وقتی از 

آمدنش نا امید میشوم از پله ها پایین میروم. حس سرگیجه شدیدی میکنم و دستم را به 

 بیمارستان نیایم.نرده میگیرم دلم میخواهد کاش زمان به عقب برگردد و من به این 

وقتی به حیاط میرسم کمی هوای تازه به درون ریه هایم میکشم و مشغول گرفتن تاکسی 

میشوم.  نگاهم بین آدم هایی که در رفت و آمد هستند میچرخد و به چند دقیقه قبل فکر 

 میکنم و به لحن تند مهشید، به اینکه خیلی ساده خودم را کوچک کردم.

تلخ تر از واژه معشوقه به جانم می نشیند، کالفه روی صفحه گوشی واژه دوست دختر خیلی 

میزنم به خودم بد و بیراه میگویم. به محض اینکه راننده ای درخواستم را قبول میکند کمیل 

را میبینم که دوان دوان به سمتم می آید. رو برمیگردانم و بدون اینکه مشخصات راننده را 

 ببینم به طرف در خروجی میروم.
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 سامره وایسا.-

توجهی نمیکنم ولی کمیل خودش را به من میرساند و با گرفتن دستم مرا به سمت خودش 

 میکشد. با عصبانیت به سمتش برمیگردم:

 ولم کن میخوام برم. -

 بازویم را فشار میدهد: تا با من حرف نزنی هیچ جا نمیری.

 میدهم:گوشی را به طرفش میگیرم و صفحه تاکسی اینترنتی را نشانش 

 من ماشین گرفتم و باید برم.-

 کنسلش کن.-

 تو برو باال به زن و بچه ات برس. من حماقت کردم اومدم. -لجوجانه میگونم: نمیخوام

 فشار محکمی به بازویم وارد کرد و گفت: این چرت و پرت ها چیه میگی؟

اومد، حرفاتو نگه گوشیم زنگ میخورد و با دیدن شماره ناشناس رو به کمیل میگویم: ماشین 

 دار برای یه وقت دیگه.
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 کمیل دندان هایش را روی هم میسابد: تا با من حرف نزنی هیچ جا نمیری. فهمیدی؟

گوشی ام بی وقفه زنگ میخورد، در حال کلنجار رفتن با کمیل میگویم: بذار برم، من باید 

 برم. راننده رسیده داره زنگ میزنه.

از دستم میگیرد و با تمام حرصش آن را روی زمین می  کمیل دست می اندازد و گوشی را

 اندازد.

به گوشی خرد شده ام خیره میشوم، کمیل که به شدت عصبانی شده است میگوید: حاال بشین 

 حرف بزنیم، دیگه زنگ نمیخوره.

فرصت حرف زدن نمیدهد، مرا به سمت یکی از نیمکت ها میکشد و به زور مرا روی نیمکت 

 می نشاند.

م می نشیند ولی هنوز دستم را رها نکرده است. کمی سکوت میکنیم، انگار میخواهیم کنار

خودمان برای یک اتفاق آماده کنیم. نگاهم را از کمیل میگیرم و به محوطه بیمارستان نگاه 

میکنم. از خودم عصبانی هستم چرا بی مقدمه پریدم وسط زندگی کمیل وقتی هنوز یک 

 ر سابقش است.ریسمان محکم بین او و همس
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دوست دارم ساعتها بنشینم و خودم را مالمت کنم، دلم میخواهد کسی به صورتم سیلی بزند 

 تا بغضی که درگلویم خفه کرده ام را بشکند.

کمیل دمی میگیرد و بعد میگوید: مهشید مانلی رو کتک زده. بخاطر اینکه لیوان آب میوه رو 

دم ازم خواست برم و تنهاشون بذارم. مانلی روی فرش محبوبش ریخته. وقتی که بچه رو بر

 هم درست حسابی مادرش رو نمیشناسه و بد قلقی کرد و دست آخر مهشید اونو زد.

 قلبم میگیرد، نه به خاطر کمیل به خاطر مانلی!

به طرفش میچرخم، دستم را رها میکند نگاهم روی حرکت ناگهانی اش گره میخورد بعد 

 ه؟میگویم: بخاطر کتک آسیب دید

 کمیل با نگاهی که لبریز از درماندگی است میگوید: از شدت ترس دچار تشنج شده.

دلم میخواهد به اتاق مانلی بروم و مهشید را زیر مشت و لگد بگیرم، دلم میگیرد حالم بد 

میشود. نفسم را بیرون میدهم و کمیل ادامه میدهد: وقتی بهم زنگ زد با سرعت نور خودمو 

یاد دور نشده بودم داشتم همون اطراف میچرخیدم. میدونستم این رسوندم خونه اش. ز

 دیدار آخر و عاقبت خوشی نداره.
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 با صدایی که از ته چاه در می آید و به شدت میلرزد میپرسم: االن مانلی چطوره؟ 

 کمیل پلکی میزند: بهتره. ولی تا فردا نگهش میدارن. میدونی که شرایطش خاصه.

وم، حس میکنم باید بایستم تا بتوانم نفس بکشم. رو به کمیل از روی صندلی بلند میش

 میگویم: با مهشید دعوا کردی؟

عصبانی جواب میدهد: توقع داشتی بغلش کنم وقتی حال و روز مانلی رو دیدم؟ اولش که 

 صداش در نیومد. وقتی اورژانس پیگیر شد گفت چیکار کرده.

 فتار تورو از من گرفت.نگاهش میکنم و بی اختیار میگویم: و انتقام ر

کمیل نگاهش را از من میگیرد، هردوی ما احتیاج به سکوت داریم دلم میخواهد بتوانم 

برایش کاری بکنم ولی من االن از هرکسی غریبه تر هستم. جایگاهی ندارم ، نه برای حمایت 

 نه برای دفاع!

دارد که درکش نمیکند دلم میسوزد برای بچه ای که ناخواسته اسیر این دنیا شده و مادری 

 و او را نمیخواهد. کمیل از روی نیمکت بلند میشود: بابت گوشیت...
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نمیگذارم جمله اش را تمام کند: بهتره بهش فکر نکنی. من باید برم حال خوبی ندارم، بمونم 

 ممکنه بزنم مادر بچه ات رو همینجا چال کنم.

ود نیشخندی بزند و بعد میگوید: بیا نمیدانم طعنه حرفم یا مسخره بودن جمله ام باعث میش

 بریم دم در برات ماشین بگیرم.

 نمیخواد، احتیاج دارم یه کم قدم بزنم.-

 سرش را پایین می اندازد: بابت گوشیت متاسفم. 

نفسم را بیرون میدهم و به جایی خیره میشوم که گوشی خرد شده ام را آنجا انداخته است. 

این گوشی شکسته نرفته است، تکه هایش را برمیدارم  به آن سمت میروم، هنوز کسی سراغ

 و آه بلندی میکشم. محال است قابل تعمیر کردن باشد!

سیمکارت و رم را از آن در می آورم و تکه های خرد شده را داخل کیفم می اندازم. کمیل به 

. من دنبالم می آید و میخواهد حرفی بزند، دستم را باال می آورم: االن وقتش نیست کمیل

 باید برم.
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بدون اینکه منتظر حرف دیگری بمانم از بیمارستان خارج میشوم و پیاده به راه می افتم. 

 احتیاج دارم کمی تنها باشم، با خودم با احساساتم.

نمیدانم چقدر راه میروم ولی با دیدن تابلوی مترو خودم را داخل ایستگاه می اندازم. به قدری 

نمیخواهد به نگران شدن مامان فکر کنم. نمیدانم اشتباه بزرگی بی حوصله هستم که دلم 

 کردم وارد زندگی کمیل شده ام یا اینکه باید به او کمک کنم.

کاش به آن مهمانی لعنتی نمیرفتم تا نازگل از احساسات برادرش بگوید، کاش کمیل قبل از 

 م....من با مهشید ازدواج نکرده بود، کاش امروز به بیمارستان نمی آمد

همه این ای کاش گفتن ها دردی از من دوا نمیکند و باید فکر کنم بهترین کار چیست؟ شاید 

بهتر است با یاسمین مشورت کنم، عجیب حس میکنم این دختر جاذبه خاصی دارد، با اینکه 

 دلم نمیخواهد ولی باید اعتراف کنم عقلش از من بیشتر کار میکند.

الی دغدغه های فکری ام به این فکر میکنم چطوری پول خرید به صندلی ام تکیه میزنم و الب

 گوشی را جور کنم. شاید بشود یک مدت گوشی قدیمی سیما را قرض بگیرم.
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سرم را به پشت تکیه میدهم و چشم هایم را میبندم، دلم میخواهد تا قبل از رسیدن به خانه 

 د.و سین جیم شدن مغزم را رها کنم. بگذارم کمی ذهنم آزاد باش

وقتی کلید را داخل قفل میچرخانم حس میکنم وارد دنیای دیگری میشوم. با ورودم به خانه 

همه سرها به سمت من میچرخد و قبل از اینکه به خودم بیایم مامان با لحن تندی که سرزنش 

از آن می بارد به سمتم می آید و میگوید: معلوم هست کجایی؟ گوشیتو چرا خاموش کردی؟ 

 شدی؟ یهو کجا غیب

 نگاهی به ساعت میکنم، نزدیک نه شب است زیاد هم دیر نکرده ام!

میخواهم حرفی بزنم که سیما حق به جانب از پشت سر مامان میگوید: من که میگم این 

 دختره یه چیزیش میشه. از بس بهش رو دادین سرخود شده.

وت میکنم. میخواهم حرفی بزنم ولی با دیدن صورت یاسی غرق در آرامشش میشوم و سک

مامان دوباره رگباری حرف میزند: نمیگی دل من هزار راه میره؟ اصال چند روزه یه چیزیت 

 هست. مشکلی پیش اومده؟ چرا حرف نمیزنی؟ کجا بودی؟
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یاسی به سمت تلفن میرود و با صدای بلندی میگوید: من زنگ بزنم آقا مسعود و سینا 

 برگردن.

 فتن دنبال تو بگردن.گیج نگاهش میکنم که سیما میگوید: ر

 «بچه که نیستم، گم که نشدم فقط چند ساعت در دسترس شما نبودم!» میخواهم بگویم 

خودم را به سمت آشپزخانه میکشم و کیفم را روی کابینت میگذارم. دلم نمیخواهد به صدای 

سیما گوش بدهم که طوطی وار یک سری جمالت را پشت سر هم تکرار میکند. خرده های 

 را از کیفم بیرون می آورم و روی کابینت میریزم.گوشی 

مامان با تعجب نگاهم میکند، سیما هم برای لحظه ای ساکت میشود بدون اینکه منتظر حرفی 

بمانم میگویم: رفتم دیدن دوستم که براش مشکلی پیش اومده بود، توی راه میخواستم 

شد. خونشون یه کم بد مسیر  ماشین بگیرم یکی عجله داشت بهم تنه زد این بدبخت متالشی

 بود ناچار شدم کلی پیاده برم برسم مترو. 

مامان وا میرود و سیما آماده حرف زدن است که به سمتش میروم: میدونی من عادت ندارم 

 شماره حفظ کنم پس نگو چرا خبر ندادی.
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رم و روی به اتاقم میروم، صدای پچ پچ سیما می آید ولی اهمیتی نمیدهم. لباسم را در می آو

تخت می اندازم و روی زمین می نشینم. کمی بعد یاسی با یک سینی داخل می آید با دیدن 

 لیوان چای حالم بهتر میشود.

هنوز صدای سیما می آید که پشت سرم به مامان حرفهای بی سر و تهی میزند. یاسی کنارم 

 می نشیند: دیدیش؟

 ی شده بود؟سرم را به نشانه تایید تکان میدهم که میپرسد: چ

 مهشید مانلی رو کتک زده، بچه از شدت ترس دچار تشنج شده.-

 صورت یاسی در هم میرود: الهــی. طفلک خیلی اذیت شده. االن بهتره؟

 سری تکان میدهم و میگویم: کمیل گوشیمو خرد کرد.

چشم های گرد شده یاسی باعث میشود ادامه دهم: وقتی رفتم اونجا ترکش های دعوای اونو 

شید خورد به من، صاف صاف تو صورتم نگاه کرد و گفت این دختره رو چرا آوردی مه

اینجا... میدونی یه جورایی حس دم دستی بودن به خودم پیدا کردم، انگار من آویزون کمیل 

 شدم.
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یاسی آه میکشد و میگویم: حالم از خودم داشت بهم میخورد، دیگه نموندم سریع اومدم 

دنبالم میخواستم ماشین بگیرم بیام که نذاشت، گوشیم هی زنگ بیرون بعدش کمیل اومد 

 میخورد اونم حرصش گرفت کوبید زمین.

 ناگهان یاسی میخندد: معلومه دوستت داره.

 با حرص میگویم: دقیقا از کجا به این نتیجه رسیدی؟

خب حرصش رو سر اون گوشی بدبخت خالی کرده. بعدشم میگی شرایط خوبی نداشته -

ش جای هزارتا کار بدتر فقط زده یه گوشی که زنگ میخورده و رو اعصابش رفته خوشحال با

 رو شکسته.

سری تکان میدهم: حاال من چطوری پول گوشی رو جور کنم؟ هنوز درگیر هزینه های خرید 

 دوربینم. شغل درست و حسابی هم ندارم.

 بیا یه مدت گوشی منو بردار خدا کریمه.-

 میدهم: دیگه چی؟ نه بابا.خودم را عقب میکشم و جواب 
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یاسی سینی را به سمتم هل میدهد: میخوای چیکار کنی؟ نمیشه بی گوشی بمونی کمیل ازت 

 خبر نداشته باشه که نمیشه.

 نگاهش میکنم که میخندد: خر من از پل گذشته داداشت ور دلمه.

ولی با این میخندم: تو یه چیزیت میشه ها. قصد داشتم به سیما بگم گوشی قدیمیش رو بده 

چرت و پرت هایی که میگه عمرا بگم. نامه ببندم پای کبوتر بفرستم دم خونه کمیل منت 

 سیما رو نمیکشم.

یاسی با صدای بلندتری میخندد: نه انگار رفتی کمیل رو دیدی حالت جا اومده، شدی سامی 

 همیشگی.

. با دیدنم مرا بغل میخواهم حرفی بزنم که در اتاق باز میشود و سینا هراسان وارد میشود

 میکند: نمیگی نگران میشیم؟

 میخندم: وااای بسه همچین چسبیدی به من انگار یه ماهه غیب شدم.

 خودش را از من جدا میکند: چرا گوشیت خاموشه؟
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میخواهم حرفی بزنم که سیما خودش را وسط می اندازد: میگه یکی بهم تنه زده گوشی افتاده 

 شکسته.

 چرخد و چشم غره ای به او میرود و بعد میپرسد: حالت خوبه؟سینا به سمت سیما می

میخندم و مسعود میگوید: سینا بی خیال شو سامی از من و تو حالش بهتره. بیا بیرون این 

 بوی غذای مامانت داره دیوونم میکنه.

 مامان با صدای بلندی از آشپزخانه میگوید: پاشین بیاین سفره پهن کنید.

نم و وارد تلگرام میشوم. خوبی داشتن لپ تاپم این است که حاال که لپ تاپ را روشن میک

گوشی ندارم میتوانم از تلگرام استفاده کنم. با دیدن پیام های کمیل نیشم باز میشود. 

چهارزانو روی تخت می نشینم و مشغول خواندن پیام هایش میشوم. از اینکه در دسترسش 

 گر را ببینیم.نیستم ناراحت است و اصرار دارد تا همدی

نمیدانم آمادگی دیدنش را دارم یا نه؟ در این سه روز گذشته هر از گاهی به نازگل زنگ 

 زده ام و جویای وضعیت مانلی و کمیل میشوم.

 تنها دلخوشی ام این است که هربار که تلگرام را باز میکنم کلی پیام از کمیل دارم.
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ادم، یاد کارهای یواشکی که با دوست دخترم میدونی چیه سامره؟ یاد دوران نوجونی هام افت-

میکردم، یادمه اون وقت ها مثل االن نبود، میرفتم دیدنش و براش نامه می نوشتم. وقتی هم 

زنگ میزدم خونشون و کس دیگه ای برمیداشت هول میشدم و بعد از چندتا فوت تماس رو 

شه به تو زنگ بزنم حس همون قطع میکردم. این یه رمز بود تا اون بفهمه منم. االنم که نمی

دوران رو دارم ولی میخوام ببینمت. باز خوبه هر از گاهی میای تلگرام و برام چند خطی می 

نویسی ولی میدونی که این چیزی نیست که دلتنگی منو برطرف کنه. نمیدونم کی این پیام 

همون پارک  رو میخونی ولی باید بهت بگم به دیدنت احتیاج دارم. برای فردا ساعت چهار

 نزدیک خونتون میبینمت. امیدوارم تا فردا و اون ساعت این پیام رو ببینی.

وقتی پیام کمیل را میخوانم حس خوبی پیدا میکنم، دلتنگی مرا هم کالفه کرده است و هرکار 

میکنم نمیتوانم با دلم بجنگم. تا ساعت چهار کلی وقت دارم و تصمیم میگیرم چند آگهی 

 نگاه کنم.استخدام را هم 

به چند آگهی زنگ میزنم و برای ساعت شش تا هشت قرار مصاحبه میگذارم. آدرس هایشان 

 را می نویسم و لپ تاپ را خاموش میکنم. 
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بعد از نهار برای رفتن حاضر میشوم، سینا چند وقتی است که به صورت پاره وقت جایی 

اش را چند ساعتی به من مشغول شده و سرکار است. بنابراین از مامان میخواهم گوشی 

قرض بدهد. در مقابل اصرارهای سینا و یاسی برای امانت گرفتن گوشی هایشان مقاومت 

 کرده ام و حاال هر وقت نیاز باشد از گوشی و خط مامان استفاده میکنم.

یاسی ظرفها را میشورد و وقتی مامان برای آوردن گوشی به اتاقش میرود میگوید: دیدن 

 کمیل هم میری؟

سری به نشانه تایید تکان میدهم که ذوق میکند: خیلی خوبه.. چند روزه همدیگه رو ندیدین 

 کار خوبی میکنی.

لبخندی میزنم و با آمدن مامان دیگر حرفی بین من و یاسی پیش نمی آید. از آنها خداحافظی 

یاده تا پارک میکنم و از خانه بیرون میزنم. تصمیم دارم حاال که زودتر از خانه خارج شده ام پ

 بروم از چند مغازه که نزدیک خانه هست قیمت گوشی بگیرم.
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وقتی به پارک میرسم که مغزم از شنیدن قیمت های فضایی گوشی ها هنگ کرده است. 

فکرش را نمیکردم با قیمت گوشی سابقم حتی نتوانم دست دوم آن را هم تهیه کنم. با دیدن 

 ه سمتم می آید.کمیل برایش دستی تکان میدهم و او هم ب

از دیدنش حس خوبی پیدا میکنم مخصوصا وقتی صورتش را شاداب میبینم. انگار تمام 

ناراحتی های این چند روزه از ما دور میشود. شانه به شانه اش مشغول قدم زدن میشوم، کمی 

 سکوت میکنیم و کمیل سکوت را میشکند: خیلی خوشحال شدم اومدی.

کلی خندیدم، حس دختر دبیرستانی ها رو داشتم که نامه عاشقانه میخندم: وقتی پیامتو خوندم 

 ای رو یواشکی کنج اتاق میخونن.

 تا کی وقت داری؟-

 نگاهی به ساعتم میکنم: برای ساعت شیش و نیم باید برم یه جا مصاحبه.

 کمیل خوشحال میگوید: پس فعال وقت داری. بیا از این طرف بریم سوار ماشین بشیم.

 و مردد میگویم: باشه ولی من باید برم ها. باید کار پیدا کنم. نگاهش میکنم
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 خوشحال میگوید: باشه باشه. میرسی به قرار کاریت حاال بیا بریم.

 وقتی به کافی شاپ میرسیم کمیل میپرسد: تا من پارک میکنم تو برو داخل.

لحق میشود و از ماشین پیاده میشوم ولی منتظر کمیل میمانم. به محض پارک کردن به من م

 در حالیکه در را برایم باز میکند میگوید: چرا نرفتی تو؟

 میخندم: منتظر تو بودم.

 از اون دسته خانومایی هستی که بدون همسرشون جایی نمیرن؟-

به نگاه شیطونش خیره میشوم، به چشمانی که شرارت در آنها خانه کرده است. دلم میخواهد 

 م از او میگیرم و با صدای آرامی میگویم: ممکنه.من هم همانطوری نگاهش کنم ولی چش

 بازویم را میگیرد: داری باهام شوخی میکنی؟

جسارت به خودم میدهم و به صورتش خیره میشوم: وقتی کسی برام بشه همه کس، وقتی 

 بشه همسر، بشه شریک تک تک لحظه هام. فکر اینکه یه لحظه بدون اون باشم گناهه.
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یشود، انگار چشمانش میخندند. دوست دارم زمان بایستد و ساعتها انحنای چشمانش بیشتر م

 به آن چشم ها خیره بشوم.

از چینی که گوشه چشمش افتاده است غرق در لذت میشوم. دستش را پشت کمرم میگذارد 

 و مرا به سمت میز چهارنفره ای هدایت میکند.

 بدیم.وقتی پشت میز می نشینیم میگوید: بذار بقیه بیان بعد سفارش 

سری تکان میدهم و به فضای نیمه خالی کافی شاپ نگاه میکنم و میپرسم: اینجا همیشه 

 اینطوریه؟ انگار زیاد شناخته شده نیست.

 لبخندی میزند: نه ولی وقتایی که مهمون خاص داشته باشه شلوغش نمیکنن.

 با تعجب میگویم: مهمون خاص؟

ام و نازگل با خوشی از جا میپرم و نازگل را با دست به پشت سرم اشاره میکند، با دیدن بهر

 بغل میکنم.

 رو به کمیل میگویم: خب زودتر میگفتی کاپیتان تیم ملی قراره بیاد.
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 بهرام لبخندی میزند، با فروتنی سری تکان میدهد و میگوید: خیلی دارین شلوغش میکنین.

 چهار نفری می نشینیم و کمیل سفارش میدهد. 

غول حرف زدن میشویم و به کلی زمان را از دست میدهم، وقتی به خودم با نازگل و بهرام مش

می آیم ساعت نزدیک هفت است. با نگرانی وسط حرف بهرام و کمیل میپرم: وااای دیرم 

 شد. خاک به سرم قرار بود شش و نیم برم مصاحبه.

وم و از جا بلند میشوم که نازگل دستم را میکشد طوری که دوباره روی صندلی ولو میش

 میگوید: اینم یه مصاحبه کاریه!

 با تعجب جواب میدهم: منو دست میندازی؟ به کمیل گفتم باید برم دنبال کار.

بهرام جرعه ای از قهوه اش مینوشد: سابقه کاریتو که داده بودی به نازگل به یه نفر نشون 

 ه.دادم. یه پیشنهاد کاری برات دارم ولی دست باال نیست اما جای پیشرفت دار

نگاهش میکنم که کمیل چشمکی میزند و نازگل با هیجان به بهرام میگوید: بگو بهش 

 دخترمون پس افتاد.
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بهرام ادامه میدهد: میتونی به طور موقت، البته االن رو یک سال حساب کن مربی بدنسازی 

تا تیم دومیدانی ناشنوایان بشی؟ مربی فعلی بارداره و میخواد یکسال نیاد، موقعیت خوبیه 

 خودتو نشون بدی . درسته موقته ولی...

حس میکردم روی ابرها پرواز میکنم، مربی تیم دومیدانی بودن عالی بود، فراحد تصورم و 

این جمالتی که از دهان بهرام بیرون می آمد مرا به رویایی برده بود که دیگر هیچ چیز را 

 نمی شنیدم.

اگه بگین شیش ماه هم بیا من راضیم. یه  بدون معطلی گفتم: واقعاااا؟ باورم نمیشه. حتی

 همچین موقعیتی رو عمرا میتونستم به دست بیارم.

نازگل از کیفش برگه ای در می آورد: این شماره مربی فعلیه. اینجا هم آدرس فدراسیون 

 رو نوشتیم. برو اونجا بهرام قبال صحبتش رو کرده.

و هیجان زده نازگل را بغل میکنم و از خوشحالی اشک در چشمانم حلقه میزند، هول میشوم 

 محکم فشارش میدهم، از حرکت ناگهانی من کمیل و بهرام به خنده می افتند.

 کمیل با خنده میگوید: جای نازگل باید منو بغل میکردیا.
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 چپ چپ نگاهش میکنم که از جایش بلند میشود، با تعجب میپرسم: کجا میری؟

 االن برمیگردم.-

 ه نازگل میگوید: نترس داداش من بیخ ریش خودته.میخواهم حرفی بزنم ک

کمیل میرود و نازگل با تعریف کردن خاطره ای حواسم را پرت میکند. چند دقیقه ای میگذرد 

و در حالیکه سعی میکنم وانمود کنم حواسم به خاطره نازگل است چشم از در بر نمیدارم. با 

گل میگوید: خیلی تابلوئه که حواست باز شدن در و برگشتن کمیل نفس عمیقی میکشم و ناز

 اصال به من نبوده.

 میخواهم جوابش را بدهم که کمیل جعبه ای را روی میز میگذارد: اینم خدمت شما.

نگاهش که میکنم میخندد، چشم از کمیل میگیرم و به نازگل نگاهی میکنم او هم شانه اش 

 را باال می اندازد.

 میگوید: بازش کن.کمیل سر جایش می نشیند و با اشتیاق 
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جعبه را باز میکنم و با دیدن گوشی موبایل چشم هایم از تعجب گرد میشود. میخواهم حرفی 

 بزنم که نازگل میگوید: جان کمیل ناز نکن. 

 کمیل ادامه حرفش را میگیرد: وقتی خودم ترکوندم اون بدبخت رو باید جبران هم بکنم.

 ستم!با دلخوری میگویم: من اهل خسارت گرفتن نی

 کمیل لجوجانه میگوید: ولی من اهل جبران کردن اشتباهاتم هستم. 

جعبه گوشی را به سمتش هل میدهم: الزم نیست. ممنون که به فکرم بودی ولی نیازی نیست 

 برام یه گوشی بخری اونم به گرونی!

کمیل به صورتم خیره میشود: چرا میخوای هرکاری میکنم رو برای خودت یه طور دیگه 

 تعبیر کنی؟ چرا مخالفی؟ من به کسی که دوستش دارم نمیتونم یه گوشی هدیه بدم؟

تن صدایم را کمی باال میبرم: هدیه دادن آداب داره، قواعد و قانون داره. باید چیزی بدی که 

طرفت هم بتونه جبرانش کنه. با این گوشی چند میلیونی که تو برای من خریدی به اینکه 

 نو جبران کنم فکر کردی؟من چطوری میخوام ای
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میخواهد حرفی بزند که مانع میشوم: زندگی من و تو زمین تا آسمون فرق داره، پولی که تو 

خیلی ساده رفتی بابت این گوشی کارت کشیدی ماحصل چندین ماه کار کردن و پس انداز 

جلوی کردن منه. شاید یه مبلغ ناچیز باشه برای تو ولی برای من تک تک این صفرهایی که 

 هم قطار میشن معنی دارن. این صفرها به همین راحتی جمع نمیشن!

با زنگ خوردن گوشی مامان کمیل که آماده حرف زدن است ساکت میشود، تماس مامان را 

 جواب میدهم و وقتی صحبتم تمام میشود رو به بهرام میگویم: واقعا ممنونم ازت.

ی هرکاری من یا کمیل میکنیم رو باید نازگل با عصبانیت میگوید: سامره چرا فکر میکن

برامون جبران کنی؟ چرا به صفرهایی فکر میکنی که جلوی این اعداد صف میکشن؟ چرا 

فکر میکنی اگه این کادو رو قبول کنی باید جبران کنی؟ این صفرهای لعنتی چی دارن که تو 

.. فرقی نداره. درگیرشون شدی؟ کمیل جونش رو برای تو میده، صفر و یک و نه و هشت و .

چیزی باالتر از قلبش سراغ داری؟ چیزی با ارزش تر از احساسات برادر من سراغ داری؟ 

 رو عاطفه ما هم میخوای نرخ بذاری؟ 
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سکوت میکنم و بهرام که تا االن در بحث ما مداخله نکرده است میگوید: وقتی یه مرد با 

نباید دلش رو بشکنی و ارزش  جون و دل برای زنی که دلش رو بهش باخته خرید میکنه،

 این انتخاب رو با اعداد و ارقام پایین بیاری.

کمیل که از داشتن دو مدافع خوشحال شده است گوشی را دوباره به سمتم هل میدهد: همه 

 برنامه های الزم رو روش نصب کردم، فقط میری خونه و سیم کارت میندازی.

 م؟نگاهش میکنم: بگم این گوشی رو از کجا آورد

 نازگل میخندد: بابت یه گوشی باید جواب پس بدی؟

کالفه میگویم: وقتی همه میدونن پول خریدنش ندارم و االن گوشی مامانم رو قرض گرفتم 

 بله باید توضیح بدم!

 نازگل بی تفاوت میگوید: بگو من بهت دادم.

 به همین راحتی؟-
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نمیدونم چرا رابطه ات با به سمتم میچرخد: سامره خیلی داری سختش میکنی، من هنوز 

 کمیل رو علنی نمیکنی.

خانواده من اینقدرا هم روشن فکر نیستن که بگم های مامی بوی فرندم بهم اینو کادو داده. -

درسته آزادم، محدود نیستم ولی یه سری قوانین و محدودیت ها هست که توی اون خونه 

 داره اجرا میشه.

 این چند ماه هیشکی خبر نداره؟نازگل با تعجب نگاهم میکند: یعنی تو 

نگاهم را از نازگل میگیرم و در حالیکه میخواهم به چشمان هیچ کدامشان خیره نشوم جواب 

 میدهم: فقط یاسی میدونه، زن داداشم.

 کمیل میخندد: باز خدا رو شکر یکی هست منو بشناسه!

 برو خواستگاری.بهرام رو به کمیل میگوید: من جای تو بودم همه چی رو علنی میکردم. 

 نگاه متعجبم را به بهرام میدوزم: چرا شما همه چی رو اینقدر راحت میگیرین؟
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نازگل به جای بهرام جواب میدهد: تو چرا سختش میکنی؟ خب کمیل دوستت داره میاد 

 خواستگاری یه مدت نامزد میمونید بعد میرین سر خونه زندگیتون!

 به همین آسونی؟-

 قسمت نامزدی هم فاکتور بگیریم سر یه هفته برین خونتون.بهرام میخندد: میخوای 

 روی صندلی وا میروم: نمیدونم. گیج شدم.

نازگل با خنده ای که مرا بیشتر مستاصل میکند میگوید: داداش من رسما ازت خواستگاری 

 کرد، ولی تو لفافه. بعد میگی نمیدونم؟

زندگی او شوم؟ اصال بعد ازدواج دوست دارم بگویم پس مانلی چی؟ من آمادگی دارم وارد 

تکلیف او چه میشود؟ با مهشیدی که خیلی ساده مرا زیر پا خرد میکند چیکار کنم؟ چطوری 

به خانواده ام بگویم عاشق مردی شدم که قبال ازدواج کرده است؟ چطوری توی روی عمو 

 جمشید نگاه کنم؟ سیما و متلک هایش که به کنار چطور به مامان بگویم؟

که برای سینا قسم خوردم هیچی بین ما نیست حاال چطوری کمیل را به عنوان یک منی 

 خواستگار رو کنم، خواستگاری که دلم او را میخواهد!
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همیشه بابت خودسر بودن سیما مواخذه اش میکردم و حاال خودم وضعیتی ساخته ام از او 

 بدتر!

صال در مورد وضعیت خودم با نمیدانستم وقتی حرف ازدواج پیش بیاید باید چکار کنم؟ ا

کمیل برای یک عمر زندگی فکر نکرده بودم. درست است چندماهی میشود با هم ارتباط 

 داریم، درست است مالک تمام قلبم اوست ولی ازدواج سخت است.

 تصمیم بزرگی است و من نمیدانم آمادگی اش را دارم یا نه.

 نگاه میکند.وقتی سکوتم طوالنی میشود کمیل با نگرانی به من 

 ناخواسته با صدایی آرام میگویم: نمیدونم تهش چی میشه.

نازگل متوجه حال خرابم میشود ولی بحث را عوض میکند. وقتی قرارمان تمام میشود با همه 

 اصرارهای کمیل نازگل مانع میشود و میخواهد مرا برساند. 

له میپرسد: چرا سکوت بعد از رفتن کمیل و بهرام سوار ماشین نازگل میشویم و بالفاص

 کردی؟
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 نمیدونم!-

 بخاطر مانلی؟-

نمیدانم از کجا به نگرانی ام پی برده است، سعی میکنم تظاهر کنم در اشتباه است بنابراین 

 میخندم: اشتباه میکنی.

چشم های ریز شده اش را به صورتم میدوزد: من اشتباه نمیکنم، تو چشم هات مشخصه، 

 میزنه از بابت مانلی میترسی.این نگاه نگرانت داره داد 

 نگاهم را از نازگل میگیرم، با حرص میگوید: میشه منو نگاه کنی؟

 نمیخوام چشم هام بیشتر از این برات سخنرانی کنن!-

 پس درست فهمیدم.-

سرم را به طرف نازگل میچرخانم: من از مانلی نمیترسم از خودم میترسم، از خانواده ام 

 میترسم از مهشید میترسم.

 با نگرانی میگوید: یعنی چی از خودم میترسم؟
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بغض میکنم: مانلی برای من یه موجود ظریف و شکننده است که میترسم، میترسم ناخواسته 

اذیتش کنم. باعث رنجیدنش بشم، یه روزی دلش رو بشکنم حتی ممکنه فکر کنه من کمیل 

از من بدش بیاد چی؟ اگه رو از اون گرفتم. اگه یه روز حرفش رو نفهمم چی؟ اگه یه روزی 

 بچه های خواهرم اذیتش کنن چی؟

نازگل بهت زده نگاهم میکند: دیوونه شدی؟ قصاص قبل از جنایت میکنی؟ مانلی خاصه 

درسته ولی این دلیل نمیشه ازش یه غول بسازی برای رابطه و آینده ات با کمیل! فکر میکنی 

کم تو بچگی آتیش نسوزونده. فکر االن کل بچه های دنیا هوای همو دارن؟ همین کمیل 

میکنی بچه های دیگه مانلی رو اذیت نمیکنن؟ ولی مانلی خودش با شرایطش کنار اومده، 

 بقیه هم اونو همونطوری که هست میخوانش. تو داری همه چی رو سخت میکنی.

جوابی برای حرفهای نازگل ندارم سکوت میکنم و نازگل هم به راه می افتد. وقتی به خانه 

 میرسیم ماشین را پارک میکند از او تشکر میکنم که جواب میدهد: اون گوشی رو بده به من.

جعبه گوشی را به دستش میدهم بعد ادامه میدهد: با هم میریم باال و جلو همه این گوشی رو 

 بهت میدم و قرار میذاریم بعدا پولش رو از حقوقت کم کنم.
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 الزم نیست.-

 ورد رابطه ات با خانواده ات و اون داداش بیچاره من الزمه!با این همه وسواس تو در م-

 همراه نازگل از ماشین پیاده میشویم، زنگ در خانه را میزنم و یاسی جواب میدهد: کیه؟

 سامی ام باز کن.-

 در را باز میکند و میپرسد: کلیدتو نبردی؟

 مهمون دارم.-

 تو.یاسی آیفون را میگذارد و رو به نازگل میگویم: بفرما 

 وقتی در را میبندم با خنده میگویم: باید کلی پله بریم باال، آماده ای؟

نازگل سری تکان میدهد و از پله ها باال میرویم، به محض رسیدن میبینم یاسی جلوی در 

منتظر ماست. با دیدن من و نازگل به گرمی با نازگل سالم علیک میکند و خوش آمد میگوید 

 ما داخل میشویم.از جلوی در کنار میرود و 
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مامان هم از آشپزخانه بیرون می آید و با نازگل آشنا میشود. نازگل خیلی دوستانه با مامان 

و یاسی رفتار میکند، با تعارف یاسی نازگل روی یکی از مبل ها می نشیند و من هم کنارش 

 جا خوش میکنم.

خانه مان میکند: سامی چه  مامان و یاسی برای پذیرایی به آشپزخانه میروند، نازگل نگاهی به

 خونه دنجی دارین.

 دنج؟ در مقابل کاخ شما اینجا یه فسقل جاست.-

نازگل که حسابی احساس راحتی میکند شالش را در می آورد: مگه همه چی به پول و بزرگ 

بودن خونه و گرون بودن ماشینه؟ خونتون از اون خونه هاست که آدم توش حس خوبی 

خونه ما رو ندیدی؟ باید به خدمتکار خونه بگم مامانم خونه هست یا داره.همتون کنار هم، 

 نه؟ تازه مامان من جز آدم های بی کالس این خانواده است.

تا جمله نازگل تمام میشود مامان و یاسی با میوه و چای سمت ما می آیند، نازگل با لبخندی 

 داداش سامی جون.رو به یاسی میگوید: هزار ماشاهلل خیلی خوشگلی. خوش به حال 

 یاسی لبخندی میزند و نازگل رو به مامان میگوید: شرمنده دست خالی اومدم، یهویی شد. 
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 مامان مهربان نگاهش میکند: این چه حرفیه. خوش اومدی دخترم.

یاسی کنارم روی یک مبل دیگر می نشیند و مامان رو به نازگل میگوید: بابت دسته گلی که 

 ن.برای عقد فرستادین ممنو

نازگل که میدانم گیج شده است میگوید: قابلتونو نداره. نشد در خدمت باشیم گفتم یه طوری 

 از دوستی سامی جون تشکر کنم.

یاسی با لبخند خاصی به نازگل نگاه میکند و بعد زیر لب طوری که فقط من صدایش را بشنوم 

 میگوید: قشنگ معلومه خواهرشوهره ها.

و نازگل که فنجان چای اش رابرداشته رو به مامان میگوید: چشم غره ای به یاسی میروم 

 ببخشید من اسم شما رو نمیدونم.

 مامان جواب میدهد: فرخنده هستم دخترم.

نازگل جرعه ای از چای مینوشد: واهلل غرض از مزاحمت اینکه، سامی گفت یه مشکلی برای 

با این دنیای امروز. گوشیش پیش اومده، منم دیدم نمیشه در دسترس من نباشه خصوصا 

این شد که یه گوشی براش گرفتم و با توجه به روحیات دخترتون و اینکه میدونم چقدر 
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مستقله و رو حرف شما حرف نمیزنه گفتم جلوی خودتون این گوشی رو بدم بهش و ازش 

 قول بگیرم ماه به ماه از حقوقش کم کنم.

د ولی یاسی میخندد، نازگل گوشی را از مامان که بهت زده به نازگل نگاه میکند حرفی نمیزن

کیفش بیرون میکشد: قابلش رو نداره ولی این دختر مغرور شما سر کادوی تولد منو نقره 

داغ کرده واسه همین گفتم جلوی شما باشه تا بدونه رو حرف هستم تا قرون آخرش رو 

 ازش میگیرم.

 میشود. جمله آخر نازگل با لحنی که او حرف میزند باعث خنده مامان

نازگل کمی میماند و موقع رفتن در مقابل تعارف های مامان میگوید: فرخنده جون انشاهلل تو 

 یه فرصت بهتر میام حسابی با هم وقت میگذرونیم.

نازگل را تا جلوی در بدرقه میکنم و وقتی به باال بر میگردم یاسی مشغول جمع کردن میز 

ود. مامان گوشی را در دستش گرفته و نگاهش است و در حالیکه میخندد از کنارم رد میش

 میکند و بعد میپرسد: این پولش چقدره؟
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به طرفش میروم و مقابل مامان می نشینم، یاسی هم با یک سینی چای به ما ملحق میشود و 

 رو به مامان میگویم: از گوشی خودم گرونتره ولی خب نازگله دیگه، حریفش نشدم.

 چندماه باید حقوقتو بدی؟مامان نفسش را بیرون میدهد: 

میخندم: نگران نباش فرخنده خانوم، زودی قسطش تموم میشه تازه باید بهت شیرینی هم 

 بدم.

 یاسی با خنده میپرسد: کار پیدا کردی؟

 با سرخوشی جواب میدهم: اونم چه کاااری، من دیگه یه چهره شناخته شده ام.

ما هم اکنون مقابل مربی موقت تیم هردویشان با تعجب نگاهم میکنند و جواب میدهم: ش

 ملی ناشنوایان نشسته اید.

مامان کمی گنگ میشود ولی با جیغ خفیفی که یاسی میکشد به خودش می آید و میگوید: 

 جون سامره؟

 از جا بلند میشوم و صورتش را میبوسم: به جون سامره.
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 یاسی خنده کنان میپرسد: چطوری؟ یهویی شغل به این خوبه؟

 میدهم: نامزد نازگل برام ردیف کرد.سری تکان 

 مامان با نگرانی نگاهم میکند: نامزدش مگه چیکاره است؟

 میخندم: بهرام فیض. کاپیتان تیم ملی والیبال.

یاسی از هیجان باال و پایین میپرد: جون من؟ نامزدش کاپیتان تیم ملیه؟ اونوقت این دختره 

 برات گوشی خریده؟

 میدهم و یاسی میگوید: با آدم معروفا میپری سامی خانوم.به نشانه تایید سری تکان 

وقتی از فدراسیون بیرون می آیم لبخند عمیقی روی صورتم جا خوش کرده است، با اینکه 

مسئول پذیرش یک سره میگوید این یک شغل موقت است تا مربی اصلی زایمان کند ولی 

یم غرق میشوم که دلم نمیخواهد گوش من به این حرفها بدهکار نیست و به قدری در رویاها

 شیرینی این لحظات را با حرفهای او خراب کنم.
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به نازگل پیام میدهم و تشکر میکنم و در جوابم می نویسد باید برنامه کالسهایمان را دوباره 

هماهنگ کنیم. به شدت از گوشی کادوی کمیل راضی هستم، گوشی خوش دستی است و 

وقتی ماجرای گوشی را فهمید فقط نگاهم کرد، از آن نگاه دوربین خیلی خوبی دارد. سینا 

 ولی من توجهی نکردم.« خر خودتی!»هایی که میگوید

میدانم اگر بیشتر توضیح میدادم بدتر میشد. کامال مشخص است که سینا به من مشکوک 

شده است ولی هیچ مدرکی ندارد تا بیاید و از زیر زبانم حرف بکشد. یاسی هم کم و بیش 

 جه تغییر رفتارهای سینا شده است و بیشتر از قبل هوایم را دارد.متو

با کمیل برای نهار قرار دارم، دلم نمیخواهد دیر برسم بنابراین دربست میگیرم و آدرسی 

 که کمیل فرستاده را به راننده میدهم. 

برای  وقتی به رستوران میرسم کرایه را حساب میکنم و پیاده میشوم. وارد رستوران میشوم و

کمیل که گوشه دنجی را انتخاب کرده است دستی تکان میدهم. خودم را به او میرسانم کمیل 

 با دیدنم از پشت میز بلند میشود: سالم خانوم ورزشکار.

 سالم، من باید بهت شیرینی کار جدیدم رو بدم اونوقت تو نهار دعوتم میکنی؟-
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 کمیل سری تکان میدهد: من و تو نداریم.

 اینکه منتظر بماند میگوید: من جای تو هم سفارش دادم.بعد بدون 

 یعنی االن دیگه سلیقه منو میدونی؟-

 میخندد: ای بگی نگی.

پیش غذا را که می آورند با دیدن ساالد سزار ابروهایم باال میروند، کمیل میخندد: اعتراض 

 نکن باید بخوری.

و داری  چاق نمیشی، تازه من بدم میخواهم حرفی بزنم که میگوید: با این جنب و جوشی که ت

 نمیاد یه پرده تپل مپل بشی.

حس میکنم گونه هایم داغ میشوند، سرم را پایین می اندازم و با تپش قلبی که گرفته ام 

چنگال را برمیدارم و مشغول خوردن پاستا میشوم. ولی صدای کمیل در گوشم زنگ میزند. 

 بود؟ وقتی پاستا تمام میشود کمیل میگوید: چطور 

 به پشتی صندلی تکیه میزنم: عالی بود. فکر نمیکردم اینقدر خوشمزه باشه.
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 با بدجنسی نگاهم میکند: ولی رو حرفم هستم ها.

 نگاهش میکنم که ادامه میدهد: باید یه ذره تپل بشی تو خیلی زیادی مانکنی.

 .اخم میکنم و سرم را میچرخانم، کمیل با صدای بلند تری میخندد: خجالت نکش

با آمدن گارسون و جمع کردن میز هردوی ما سکوت میکنیم و بعد با آوردن غذای اصلی 

 رو به کمیل میگویم: انگار زیادی روی تصمیمت اصرار داری؟

 میخندد: چرا که نه. ولی ماهی کبابی اونقدرا چاقت نمیکنه. بخور غر نزن.

 فهای جدیه.وقتی غذایمان تمام میشود کمیل با خنده میگوید: حاال وقت حر

 نگاهش میکنم و میپرسم: چیزی شده؟

 چیز بدی نیست. میتونی یه روز بیای دفترمون و از یه خانوم با کماالت چندتا عکس بگیری؟-

 با تعجب میپرسم: مگه خودتون عکاس ندارین؟

سری تکان میدهد: داریم ولی عکاس ما مرده و این خانم هم نماینده یه شرکته و میخواد 

 باشه. عکاسش خانوم



  شبیه تو

  
 

 

  393 

 

کمی مکث میکنم و بعد میگویم: مشکلی نداره فقط کی؟ میدونی که تازه رفتم فدراسیون و 

 نمیتونم وقت هامو یهو خالی کنم.

 کمیل به سمتم کمی خم میشود: خب برنامه ات رو بده من یه تایم خالی جور میکنم.

 به پشتی صندلی تکیه میزنم: مشکلی نداره.

 ید: ما کی باید خدمت برسیم؟کمیل پلکی میزند و بعد میگو

 یعنی چی؟-

 میخوام بیام خواستگاریت!-

قاطعانه میگوید و من جا میخورم، نگاهش میکنم و کامال از چشمانش مشخص است شوخی 

نمیکند. نمیدانم چه جوابی باید بدهم، اینبار نه نازگل است و نه بهرام که کمک کنند از بحث 

ای بگویم. کمیل که سکوتم را میبیند ادامه میدهد: من فرار کنم. حتی زبانم نمیچرخد جمله 

 میخوام این رابطه جدی بشه. دوست ندارم دزدکی ببینمت میخوام بیای و خانوم خونه ام بشی.

 میتونم باهات روراست باشم؟-
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 سری تکان میدهد: البته. 

 من میترسم کمیل. من هنوز نمیدونم دخترت، مانلی منو میپذیره یا نه!-

 نگران مانلی هستی؟ اون پیش مامانم میمونه تا وقتی تو با بودنش کنار بیای. میخندد:

 به او خیره میشوم: تو برای خودت بریدی و دوختی؟

نه! ولی نازگل راجع به ترس هایی که داری بهم گفت. نمیخوام تورو از دست بدم یا این -

همراه پرستاری که داره  رابطه رو کشش بدم میدونم بابت مانلی میترسی، االنم مامانم به

 مراقب مانلیه. بازم میتونه پیش مامانم بمونه تا کم کم رابطه شما سر و سامون بگیره.

 ولی اونطوری مانلی فکر میکنه من تورو ازش گرفتم.-

 کمیل جرعه ای آب مینوشد و میگوید: چرا اینطوری فکر میکنی؟

ج کنی دیگه مثل قبل اونجا نمیری. من تو شبا کجا میخوابی؟ خونه مادرت! وقتی با من ازدوا-

 میشم یه دیوار بین تو و مانلی.
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به سمتم خم میشود، به چشمانش خیره میشوم نمیدانم چرا استرس میگیرم. کمیل کامال 

جدی است طوری که برای لحظه ای قلبم میلرزد. کمی مکث میکند، مکثی که برایم طوالنی 

 و همینطور صدای قلب بیقرار خودم را!و کشنده است. صدای نفس هایش را میشنوم 

میدانم حرفهایی که میزند ممکن است ناراحتم کند ولی ترجیح میدهم زودتر حرف بزند، 

ثانیه های کشداری که به من و هیجانم دهن کجی کرده اند کالفه ام میکنند. کمیل پلک 

از کودکی  میزند و بغض میکنم. دست روی نقطه ضعف او گذاشته ام و با این سن و سال

 میترسم که کامال بی آزار است.

نمیدانم من االن آماده هستم مادر باشم، مادرش که نیستم ولی آیا توان نامادری بودن را 

دارم؟ آیا او مرا به عنوان زنی کنار پدرش میپذیرد؟ اگر نتوانم از پس نگهداری از او بر بیایم 

 چه اتفاقی می افتد؟

خودخواه هستم و کمیل را بدون هیچ شریکی میخواهم ولی مهشید شاید من هم مثل مهشید 

 مادر مانلی است ولی من نه!
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نمیدانم آیا باز هم کمیل میخواهد پدر بشود یا نه؟ بعدها اگر بچه بعدی ما هم مانند مانلی 

شود چه اتفاقی می افتد؟ اگر یک کودک عادی به دنیا بیاید میتواند بپذیرد خواهرش خاص 

 است؟

 ی حسادت نمیکند؟ خانواده ام چه فکری میکنند؟ تحمل طعنه های سیما را دارم؟مانل

کمیل که از سکوت طوالنی بین ما ناراضی به نظر میرسد میپرسد: چی تو فکرت میگذره که 

 منو پس میزنی؟ فکر میکنی میخوام بهت اجبار کنم دختر منو بزرگ کنی؟

یه آدمم و ممکنه فکرم هزارراه بره حاال یا  هول میشوم: نه ولی کلی فکر میاد تو سرم. منم

 درست یا غلط.

 با حرصی که از فشردن دندانهایش روی هم مشخص است میگوید: ترس هات چیان؟

 زبانم نمیچرخد حرفی بزنم، نمیخواهم بگویم، اول از همه باید با خودم کنار بیایم.

 نمیتونم االن بهت بگم.-
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صندلی اش تکیه میزند و نگاهم میکند. بیشتر از قبل پوزخندی میزند و به عقب میرود، به 

 هول میشوم.

من میترسم، از خودم میترسم از اینکه نتونم مادر خوبی باشم برای دخترت میترسم، از -

اینکه منو کنار تو نخواد میترسم. از اینکه نخوای از من هم بچه داشته باشی میترسم. اگه بچه 

 تو میترسم از مانلی از مهشید . ما با مانلی کنار نیاد میترسم از

 هق میزنم: کمیل من از همه چی میترسم.

 سرم را روی میز میگذارم و به اشک هایم اجازه میدهم ببارند، شاید اینطوری کمی آرام شوم.

جلوی ساختمان می ایستم و سرم را بلند میکنم و به بلندی آن نگاه میکنم.  کمیل گفته بود 

سه. به طرف درب ورودی میروم و از مقابل اتاق نگهبانی رد  طبقه هشتم واحد هشتاد و

 میشوم.

نمیدانم دوربینم یا گیج بودنم توجه نگهبان را جلب میکند که از اتاقش بیرون می آید و با 

 صدای بلندی میگوید: کجا خانوم؟

 کار دارم، شرکت تبلیغاتی... 83به طرفش میچرخم: با واحد 
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به یادم نمی آید، به ناچار جمله ام را کامل میکنم: شرکت هرچه تالش میکنم اسم شرکت 

 آقای کیهان.

 نگهبان نگاهی به سر تا پایم میکند: باید هماهنگ کنم شما هم بیاین اینطرف وایسین.

کالفه به کنجی که اشاره میکند میروم و او در حالیکه چشم از من برنمیدارد به اتاقش میرود 

ساک دوربین آن را بیرون میکشم که با صدای بلندی میگوید:  و گوشی تلفن را برمیدارد. از

 خانوووم عکاسی اینجا ممنوعه.

 اخمی میکنم و زیر لب میگویم: همچین میگه ممنوعه انگار اومدم منطقه نظامی.

دوربین را دور گردنم آویزان میکنم و در حالیکه از شدت عصبانیت دندانهایم را روی هم 

 هنگ کند.میسابم منتظر میشوم هما

 کمی بعد با خجالت به من نزدیک میشود: تروخدا ببخشید، آقای کیهان باهام دعوا کردن.

 وسط حرفش میپرم: مهم نیست فقط من باید سریع تر برم.

 به سمت آسانسورهای انتهای راهرو اشاره میکند: آسانسور سمت راست طبقات زوج میره.



  شبیه تو

  
 

 

  399 

 

عذرخواهی کند به سمت آسانسور میروم.  تشکری میکنم و بدون اینکه منتظر شوم دوباره

وقتی به طبقه هشتم میرسم چشم میگردانم و با دیدن عدد هشتاد و سه طالکوب شده روی 

 درب واحد خوشحال میشوم.

زنگ میزنم و کمی بعد در باز میشود. وارد که میشوم محو دکوراسیون میشوم انگار در دنیای 

، افرادی که با هیجان و عشق خاصی با هم صحبت دیگری قدم گذاشته ام. انرژی زیادی دارد

میکنند و حتی به نظرم بحث کردنشان در مورد پروژه ها هم جذابیت دارد.  دخترجوانی که 

موهای شرابی رنگش را گوشه صورتش ریخته به سمتم می آید و دستش را جلو می آورد. 

هستم دستیار آقای ناخواسته دست میدهم و با لبخندی میگوید: خوش اومدین من موحد 

 کیهان.

در ذهنم نمی گنجد دستیار کمیل دختری به این جذابی باشد. کامال دلبرانه حرف میزند 

نمیدانم چرا حسادت نمیکنم ولی کمی جا میخورم. میز منشی درست مقابل درب ورودی 

حد قرار گرفته است. نگاهی به دختر ساده ای میکنم که بی امان جواب تلفن میدهد، دنبال مو

به اتاقی میروم که باالی آن تابلوی اتاق عکس خود نمایی میکند. ست طوسی و زرد جذابیتی 
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به کل مجموعه داده است. تک و توک لوازم آبی رنگ هم میبینم که باعث میشود در بین 

 این همه تضاد به چشم بیایند. 

میکنند. از  به جز اتاق عکس، اتاق فکر، اتاق مدیریت و اتاق کنفرانس توجهم را جلب

پوسترهای گرافیکی که روی دیوار نصب کرده اند خوشم می آید. دلم میخواهد با یک فنجان 

 قهوه گوشه ای بنشینم و مشغول دیدن این افراد شوم وقتی اینطوری در کار غرق شده اند.

کمیل حتما مدیر الیقی است که پرسنلش اینطوری تالش میکنند. منشی به شدت درگیر سه 

ی میزش است و هر ازگاهی پرینتی از روی پرینتر برمیدارد و به اتاق حسابداری تلفن رو

میبرد. بوی عود در فضا پیچیده است طوری که اگر چشمم را ببندم حس میکنم وارد معبد 

 شده ام. با اینکه همه درگیر کار هستند اما هیاهویی ندارند که کالفه کننده باشد.

اصلی نصب شده است که تیزرهای تبلیغاتی ساخته شرکت مانیتور بزرگی روی دیوار سالن 

را به عنوان نمونه کار نمایش میدهد. همانطور که به سمت اتاق عکاسی میرویم دلم نمی آید 

 چشم از محیط شرکت بردارم.
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وارد اتاق عکاسی میشویم که مانند یک آتلیه مجهز است. موحد رو به من میگوید: همینجا 

 ان تشریف میارن.بشینید االن آقای کیه

روی یکی از صندلی ها می نشینم و مشغول روشن کردن و تنظیمات اولیه دوربینم میشوم. 

 چند لحظه بعد کمیل وارد میشود با دیدنش از جا بلند میشوم و دست میدهیم.

 ممنون که اومدی.-

 در جوابش فقط لبخندی میزنم، از روزی که همدیگر را در رستوران دیدیم کمی سرسنگین

شده ایم. شاید کمیل نتوانسته مرا بفهمد، شاید هم نمیتواند درک کند حق دارم این همه 

 تردید داشته باشم.

ولی هرچه هست باعث شده « دختره احمق لگد به بختش میزنه» شاید هم با خودش میگوید

 کمی معذب باشیم.

هی به ساعتش میکند: وقتی سکوتم را میبیند کالفه میشود، کمی در اتاق قدم میزند و بعد نگا

کسی که قراره ازش عکس بگیری زنگ زد گفت یه کم دیرتر میاد، بیا ببرمت آبدارخونه 

 ازت پذیرایی کنن.
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 نگاهش میکنم: نمیخوای شرکتت رو نشونم بدی؟

دستپاچه میشود، کامال محسوس است میخواهد سرم را گرم کند. کمی مکث میکند و جواب 

 پذیرایی کنن. حتما تو راه حسابی خسته شدی.میدهد: آره ولی اول بیا ازت 

مشخص است از چیزی رنج میکشد، فقط سری تکان میدهم و به دنبال کمیل از اتاق خارج 

میشوم. موحد خودش را به کمیل میرساند و میخواهد حرفی بزند که کمیل با اشاره دست 

 ردش میکند.

کت است. یک خانم میانسال به آبدار خانه میرویم که دور ترین و پرت ترین نقطه شر

مشغول شستن ظرف است و با دیدن کمیل دستهایش را آب میکشد. با اشاره کمیل پشت 

میزی که وسط آبدارخانه گذاشته اند می نشینم و کمیل به مسئول آنجا که حاال میدانم فامیلی 

 اش مصلحی است سفارش میکند از من پذیرایی کند.

ه دارم زود برمیگردم. وقتی کیس عکاسی اومد موحد میاد بعد رو به من میگوید: من یه جلس

 خبر میده.
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باز هم حرفی نمیزنم و فقط به چشمان مضطرب کمیل خیره میشوم. به لرزشی که در دستانش 

است و سعی میکند با مشت کردن انگشتهایش مخفی اش کند. کمیل از آبدارخانه بیرون 

برایم آب میوه می آورد و در کسری از میرود و پشت سرش در را میبندد. خانم مصلحی 

ثانیه میز مقابلم را از شیرینی و میوه و چای پر میکند. میخواهم حرفی بزنم ولی زبانم 

 نمیچرخد. قیافه مستاصل کمیل از جلوی چشمم دور نمیشود.

جرعه ای از آب میوه را می نوشم و در برابر نگاه خیره خانم مصلحی معذب میشوم. برای 

م را رها کنم گوشی را از کیفم بیرون میکشم و در همان حال با خودم فکر میکنم اینکه فکر

این خانم قرار است کل روز به من خیره نگاه کند. قفل گوشی را باز میکنم و در حالی که 

 زیر نگاه خیره خانم مصلحی کالفه شده ام وارد تلگرام میشوم و کانالها را باال و پایین میکنم.

چیزی »به قدری محسوس است که دلم میخواهد سرم را بلند کنم و بپرسم سنگینی نگاهش 

 ولی سکوت میکنم و امیدوارم به زودی دست از این نگاهش بردارد.« شده؟ شاخ دارم یا دم؟

با صدای خانم مصلحی سرم را از روی گوشی بلند میکنم و نگاهش میکنم. متوجه حرفش 

 سم: چیزی گفتین؟نشده ام و فقط صدایش را شنیده ام. میپر
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 نگاه پر کینه ای به من میدوزد: نه من چیزی نگفتم!

مطمئن هستم چیزی شنیده ام ولی وقتی کتمان میکند ادامه نمیدهم. دلیل نفرت و کینه درون 

چشمانش را هم نمیفهمم. دوباره سرم را به گوشی گرم میکنم و جرعه از آب میوه ام 

 میخورم. 

از جایم بلند میشوم، حرکت ناگهانی ام باعث میشود توجه با صدای فریادی که می شنوم 

 خانم مصلحی به سمتم جلب شود. میخواهم سمت در بروم که با صدای بلندی میپرسد: کجا؟

صدا اوج میگیرد ولی اصال حرفهایش را نمیفهمم. نگرانی مثل خوره به جانم می افتد و نگران 

 و این فکر باعث میشود دچار استرس بشوم. کمیل میشوم. انگار قرار است اتفاق بدی بیفتد

 با غضب  نگاهش میکنم که خودش را جلوی در می اندازد: بشین سرجات.

 متعجب از رفتاری که میکند میگویم: برو کنار ببینم.

 به سینه ام میکوبد: بهت گفتم بشین!
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ض و ضربه اش باعث میشود کمی به عقب پرت شوم ولی زود خودم را جمع میکنم و  با غی

 صدای بلندی میگویم: تو کی هستی که به من میگی چیکار کنم. از جلوی در برو کنار.

صدای بلند زنی می آید و برایم آشناست انگار ذهنم پیچ و تاب میخورد و  خیلی زود میفهمم 

مهشید آمده است. صدای فریادش کل شرکت را پر کرده است. دلم آشوب میشود، انگار 

 ل دستپاچه بود.تازه میفهمم چرا کمی

 خانم مصلحی میگوید: دعوای زن و شوهریه. بشین سرجات.

با حرص دستش را میگیرم و او را از جلوی در کنار میکشم. حرکتم باعث میشود محکم به 

 دیوار بخورد ولی اصال برایم مهم نیست. تا به خودش بیاید از آبدارخانه بیرون میروم.

شید را میبینم که سینه به سینه کمیل ایستاده است. وقتی وارد سالن اصلی شرکت میشوم مه

موحد با دیدن من هینی بلندی میکشد و همین باعث میشود نگاه مهشید از کمیل به سمت 

من تغییر کند. با دیدنم انگار بهانه تازه ای برای معرکه گرفتن پیدا کرده است از کمیل دور 

شنوم که تازه پشت سرم رسیده است و میشود و به سمتم می آید. صدای خانم مصلحی را می

 انگار میخواهد چیزی را برای مهشید توضیح دهد.
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به صورت زیبای مهشید خیره میشوم به موهای زیتونی رنگش که از زیر شالش بیرون زده 

است، به استایلش که همانند یک مدل جذاب است و به چشمان سبز رنگش که خشم عجیبی 

که به سمتم می آید مرا بیشتر میترساند. انگار کل شرکت  در خود جا داده است. هر قدمی

خاموش شده اند تا ببینند آخر این معرکه گیری چه میشود. کمیل هم سکوت کرده است، 

نمیدانم چه اتفاقی در حال افتادن است. برای لحظه ای از کمیل دلخور میشوم که سکوت 

 کرده است.

و اینطوری در مقابل مهشید سکوت کرده ام.  از خودم متنفر میشوم که به اینجا آمده ام

مهشید مقابلم می ایستد و در حالیکه با نگاه کردنش میخواهد تحقیرم کند میگوید: اینجا هم 

 آویزون کمیلی؟

 به خودم جرئتی میدهم: یعنی چی؟ من واسه عکس گرفتن اومدم.

خوب نیستند. از میخندد؛ طوری که دلم میترکد. حس میکنم اتفاقات بعد این خنده اصال 

شدت عصبانیت میلرزم ولی سعی میکنم به خودم مسلط شوم. دوست دارم تمامی این لحظه 

ها خیلی زود تمام شود. دلم میخواهد بتوانم زمان را به عقب برگردانم و از همان دم در 
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شرکت برگردم و هرگز باال نیایم. نمیدانم چرا هیچ وقت دیدارهای من و مهشید موقعیت 

دارند. چرا همیشه در جای اشتباهی هستم، چرا نمیتوانم در موقعیت بهتری او را ببینم خوبی ن

چرا همیشه طوری نشان میدهم که انگار به قول مهشید آویزان کمیل شده ام. به حال خودم 

تاسف میخورم، احساس حماقت میکنم که اینطوری وسط معرکه مهشید گیر کرده ام. کاش 

بدون هیچ حرفی فرار کنم کاش در شرکت باز میشد و یکی با فریاد میشد کیفم را بردارم و 

 و همه فرار میکردیم. « آتیــش»میگفت 

به چشمانش خیره میشوم به نگاه پراز نفرتی که به من دوخته است، حس میکنم مقابلش 

 کمم، ناچیزم و انگار ناخواسته وارد یک دوئل شده ام، یک مبارزه برای داشتن کمیل!

هم بگویم برگ برنده من احساسات کمیل است او دستش پر تر است، او مادر دختر اگر بخوا

 کمیل است و در ترازوی عدالت کفه او سنگین تر است. 

تن صدایش را پایین می آورد: ببین سگ نازی آباد... خودت میدونی از کدوم جهنم دره ای 

ین آدم اونی نیست که براش دم اومدی و با خودت گفتی او الالاا یه مرد پولدار و ... ولی ا

 تکون میدی.
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 دندانهایم را روی هم میسابم: خفه شو. میفهمی چی داری میگی؟

 به من میگی خفه شو بی پدر مادر؟-

بی اراده دستم باال میرود و سیلی روی صورتش میزنم. از شدت محکم بودن سیلی حتی 

 دست خودم هم میسوزد. 

را بدهد که کمیل دستش را میانه راه میگیرد. با خشم دستش باال میرود تا جواب سیلی ام 

نگاهی به کمیل میکنم و بعد رو به مهشید میگویم: نمیدونم دقیقا از چی حالت بده و واسه 

چی برای من خط و نشون میکشی. ولی بدون تاریخ انقضای تو توی زندگی کمیل خیلی وقته 

بگیری کسی دلش برات نمیسوزه بدتر  تموم شده. حاال بیای اینجا مثل شعبون بی مخ معرکه

 همه فکر میکنن چقدر بیچاره ای.

بعد به سمت آبدارخانه میدوم و با برداشتن کیف و دوربینم خودم را به در خروجی سالن 

میرسانم. موحد جلو می آید ولی او را پس میزنم و حتی نگاهی به مهشید و کمیل هم نمیکنم. 

 کرده ام که اینطوری به مهشید حمله کنم. نمیدانم چطوری اینقدر جسارت پیدا
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از شدت عصبانیت میلرزم، حس میکنم ضربان قلبم به اوج خودش رسیده. خودم را داخل 

آسانسور می اندازم و بی امان دکمه طبقه همکف را فشار میدهم، وقتی در بسته میشود کمیل 

 ب آسانسور بسته میشود.را می بینم که از واحدشان بیرون آمده است ولی تا به من برسد در

از شدت استرس و هیجان پایم را به زمین میکوبم و به محض رسیدن آسانسور به طبقه 

 همکف از آنجا خارج میشوم.

بغضم میترکد و بدون اینکه لحظه ای مکث کنم می دوم. خودم هم میدانم از کمیل فرار 

سکوت کند و بگذارد به من میکنم اصال تحمل دیدنش را ندارم. توقع نداشتم مقابل مهشید 

توهین شود. آن هم در شرکتی که مثال مال اوست، حس میکنم تمام غرورم را زیر پاهای 

 مهشید له کرده است.

از کمیل متنفر نیستم ولی االن اصال تحملش را ندارم. وقتی کمی دور میشوم به دیواری تکیه 

و حس بیچارگی میکنم. احساس میکنم میکنم تا نفسم باال بیاید، اشک هایم بی وقفه می بارند 

دنیایم یکباره خراب شده است. گلویم از بغض میسوزد و دلم میخواهد همانجا بنشینم و زار 

 بزنم.
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دلم گرفته است، وقتی مهشید گفت بی پدر و مادر دلم میخواست همانجا خفه اش کنم. خودم 

 .را جمع و جور میکنم و ماشین دربستی میگیرم تا به خانه بروم

 با دیدن شماره نازگل گوشی را جواب میدهم:

 جانم نازگل-

 صدای دلخورش توی گوشم میپیچد: سامی خیلی نامردی بخاطر کمیل داری منم میپیچونی؟

الکر را دوباره دور مچم میبندم و روی نیمکت وسط رختکن می نشینم: نه اصال اینطوری 

 سنگینه.نیست. چند روزه درگیرم کارام تو فدراسیون یه خرده 

 نازگل وسط حرفم میپرد: بهونه میاری، من میدونم هیچ سرت شلوغ نیست. آمارتو دارم.

کالفه گوشی را بین دستانم جا به جا میکنم، حوله را دور گردنم میکشم و جواب میدهم: بهم 

 حق بده نازگل. بدجوری ریختم بهم.

داره ولی نباید خودتو  بهت حق میدم ولی من دوستتم، کمیل هرکاری بکنه به خودش ربط-

 از من قایم کنی.
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دوست ندارم چیزی را برای نازگل شرح دهم، هرچند نمیدانم چیزی از زبان کمیل شنیده 

است یا نه ولی دوست دارم موضوع آن روز بین من و کمیل بماند. همین که میداند دعوایمان 

 شده است کافیست نمیخوام موضوع را کشش دهم.

یل و نازگل فرار میکنم، دوست دارم اول دلم با کمیل صاف شود بعد چند روزی است از کم

راجع به آن روز حرف بزنیم. هربار که آن روز را مجسم میکنم بیشتر از قبل از کمیل ناراحت 

میشوم حس میکنم در مقابل مهشید نقطه ضعف بزرگی دارد و من این وسط مثل احمق ها 

 گیر کرده ام.

رده ام که اندازه ده سناریوی فیلم برای خودم تصویرسازی کرده این چند روز آنقدر فکر ک

 ام. میدانم باید با خود کمیل حرف بزنم ولی اصال آماده نیستم.

 کالفه در جواب نازگل که از سکوتم ناراحت شده است میگویم: میام پیشت ولی کمیل نباشه.

 میخندد: موافقم. بذار یه کم تنها باشه حالش جا بیاد.

 موذی گری که به خود گرفته است میخندم: تو با منی یا داداشت؟از لحن 

 قاطعانه میگوید: من طرف حقم. حاال چه با تو باشه چه با کمیل.
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نگاهی به ساعت باالی دیوار رختکن میکنم و به نازگل میگویم: برای امروز که نمیشه ولی 

 فردا تایمم خالیه.

 میای خونمون؟-

 ل نباشه تو میگی بیا خونمون؟عصبانی میگویم: من میگم کمی

با لجبازی میگوید: مسخره فردا جمع زنونه است، من و تو و مامانم. بابا و کمیل میرن کیش 

 امشب و دو روز دیگه میان.

 آهانی میگویم و برای فردا نهار به نازگل قول میدهم.

هم کنارم وقتی تماس را قطع میکنم دلم پیش کمیل میماند، پیش مسافری که دلم میخواهد 

باشد هم نباشد. برای اینکه نشان دهم چقدر دلخور هستم حتی نپرسیدم چرا این موقع سال 

 به سفر میروند آن هم کیش!

دوش میگیرم و بعد از عوض کردن لباسم از فدراسیون بیرون می آیم. ساکم را روی شانه 

خانه برسم و با یاسی ام جا به جا میکنم و به سمت خیابان اصلی میروم. میخواهم سریعتر به 

کمی حرف بزنم. احتیاج دارم با او مشورت کنم، جالب است که خواهرشوهری هستم که به 
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جای خواهرم با عروسمان صمیمی شده ام. وقتی به خیابان اصلی میرسم گوشی را داخل ساکم 

 می اندازم و برای گرفتن تاکسی کنار خیابان می ایستم.

اسی تجربه کرده ام را با سیما تجربه کنم. دلم میخواهد هیچ وقت نتوانستم حسی که با ی

 میشد مثل دوخواهر حرف بزنیم ولی خواهرانه های ما محدود تر از این حرفهاست.

صمیمیتی که با یاسی پیدا کرده ام باعث میشود میان این همه بالتکلیفی حس کنم کسی 

خبری ندارم، شاید یکی از دالیل هست که بتواند مرا بفهمد. خیلی وقت است از فتانه و بنفشه 

 این بی خبری حرفهای فتانه و سردرگمی هایی باشد که مرا درگیر آنها کرده بود.

دلم برای کمیل تنگ شده است ولی ترجیح میدهم این دوری را همچنان نگه دارم، با شنیدن 

صدای گوشی آن را از ساکم بیرون میکشم و با دیدن اسم کمیل دستم را روی آیکون قرمز 

 رنگ میکشم و تماس را رد میکنم. 

رده است، شاید نمیدانم چرا ولی مهشید خواسته یا ناخواسته دیوار محکمی بین ما ایجاد ک

نباید بگذارم او برنده شود ولی االن اصال آمادگی ندارم توان جنگیدن با مهشیدی را ندارم 

 که بزرگترین برگ برنده را دارد.
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با ترمز ماشینی از فکر بیرون می آیم و با دیدن ماشین کمیل اخم هایم در هم میرود. نگاهم 

حال که ماشین های دیگر پشت سرش بوق را از ماشینش میگیرم ولی پیاده میشود در همان

 میزنند میگوید: بیا سوار شو.

جوابی نمیدهم و با دیدن تاکسی زرد رنگی که از دور می آید برایش دستی تکان میدهم، 

راننده کمی جلوتر می ایستد دوان دوان خودم را به ماشین میرسانم و  بدون لحظه ای فکر 

 میگویم: دربست.

بخواهد جوابی بدهد در صندلی عقب را باز میکنم و سوار میشوم. راننده قبل از اینکه راننده 

از داخل آینه نگاهی به کمیل میکند که به سمت ماشین می آید و پایش را روی پدال گاز 

 فشار میدهد.

 سرم را به عقب میچرخانم و کمیل را میبینم که مستاصل وسط خیابان ایستاده است.

ترکد، اشک هایم جاری میشوند. تمام ذرات وجودم برای حرف با دور شدن از کمیل بغضم می

زدن با او بیقراری میکنند ولی دلم سخت شکسته است. حس میکنم گناه او حتی از مهشید 

 هم بیشتر است.



  شبیه تو

  
 

 

  415 

 

وقتی به خانه میرسم کمی جلوی در معطل میکنم تا قرمزی چشم هایم کمتر شود. به ماشینی 

 . آینه را از کیفم بیرون میکشم و صورتم را نگاه میکنم.تکیه میدهم و چند نفس عمیق میکشم

به جز چشم هایم بینی ام هم قرمز شده است. کامال مشخص است یک گریه طوالنی مدت 

 داشته ام و اگر اینطوری به خانه بروم قطعا مامان دست از سرم برنمیدارد.

اب میدهد با شنیدن گوشی را در می آورم و شماره یاسی را میگیرم. بعد از چند بوق جو

 صدایش بی معطلی میگویم:

 سالم تابلو نکن منم، میخوام بیام باال ولی نمیخوام مامان منو ببینه.-

 باشه بیا. من تنهام. کجایی االن؟-

 دم در.-

در را باز میکند و تماس را قطع میکنم و پله ها را دوتا یکی میکنم و خودم را به خانه میرسانم. 

در آستانه در ایستاده است با دیدنش خودم را در آغوشش می اندازم و  یاسی را میبینم که

 دوباره صدای هق هق هایم بلند میشود.
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 یاسی مرا به داخل میبرد و میگوید: باز چی شده؟

 روی یکی از مبل ها می نشینم و کالفه شالم را کنارم می اندازم.

را مقابلم میگیرد: بخور اینو بعد  یاسی میرود و کمی بعد با یک لیوان آب برمیگردد و لیوان

 برام بگو چته.

جرعه ای از لیوان میخورم و بعد ماجرای شرکت و امروز را برایش تعریف میکنم. در تمام 

مدت یاسی با سکوت به حرفهایم گوش میکند، حتی وقتی بین حرفهایم اشک هایم جاری 

ز ماجرا را برایش تعریف میکنم میشود هم سکوت میکند تا خالی شوم. بعد از اینکه سیرتا پیا

حس بهتری دارم. انگار باری از روی دوشم برداشته اند، یاسی کمی به من خیره میشود و 

 بعد میپرسد: االن چرا از کمیل فرار میکنی؟

 با حالت حق به جانبی میگویم: از دستش ناراحتم.

میخوای بزن  یاسی به صورتم خیره میشود و با لحن جدی تری میگوید: حق داری اصال

 بکشش. ولی این چیزی رو حل نمیکنه.

 با دلخوری میگویم: جلوی مهشید الل شده بود، هیچی نگفت!
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یاسی از جایش بلند میشود و به آشپزخانه میرود با صدای بلندی میگویم: میشه بشینی اینجا؟ 

 کجا میری؟

 رفتم دوای دردت رو بیارم.-

 و سینا کجان؟عصبانی سری تکان میدهم و میپرسم: مامان 

در حالیکه در یخچال را میبندد جواب میدهد: مادرشوهر سیما مریض احواله مامانت خواست 

 بره عیادت سینا هم باهاش رفت.

از جایم بلند میشوم و به آشپزخانه میروم و پشت میز می نشینم، یاسی دو لیوان شربت آلبالو 

 زت کال رد داده.روی میز میگذارد و میگوید: بخور قند خونت افتاده مغ

با دلخوری نگاهش میکنم که لیوان را به سمتم هل میدهد و میگوید: حاال گیریم کمیل حرفی 

 نزده و تو به خونش تشنه شدی. ولی با خودش حرف زدی ببینی دلیلش چی بوده؟

 لجوجانه میگویم: دست مهشید آتو داره.
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جان داری میگی زن سابقش یاسی نگاه عاقل اندرسفیهی به من میکند: چه آتویی؟ دختر 

وسط شرکت معرکه گرفته هم کمیل هم تورو جلوی اون همه زیردست سنگ رو یخ کرده 

بعد میگی کمیل سکوت کرده. حاال دلیل این سکوت هرچی هست ما نمیدونیم ولی بابای من 

یه حرف خوبی میزد میگفت با زن سلیطه هیچ وقت بحث نکن. اون چیزی برای از دست 

مخصوصا اینکه آبرو نداره. این مدل زنها براشون مهم نیست بقیه در موردشون  دادن نداره

چطوری فکر میکنن هرکار بخوان میکنن. شاید کمیل خواسته زودتر دهن اونو ببنده و فکر 

 کرده بخواد هرکاری بکنه مهشید بدتر میکنه.

کمیل رو متهم  جوابی نمیدهم و یاسی ادامه میدهد: نشستی بیرون ماجرا از دیدگاه خودت

میکنی، بیا بشین اینور میز بشو کمیل، از دید کمیل ببین ماجرا رو. شاید تونستی درکش کنی. 

با این فرار کردن ها توپ رو ننداز تو زمین مهشید. نذار اون بین شما فاصله بندازه. هدف 

ورتر اون همینه حاال کمیل ناخواسته باعث شده اون موفق بشه ولی تو نذار. شما هرچی ج

 باشین اون مقابل شما کم میاره.

 مینالم: من آمادگیشو ندارم. تازه کمیل امشب میره کیش.
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 یاسی مهربان نگاهم میکند: خوشم میاد مثال قهری ولی اخبارت کامال به روزه!

به لیوان شربتم نگاه میکنم که تقریبا تمام شده است، حق با یاسی است با خوردن نوشیدنی 

به کار افتاده است. حس بهتری پیدا میکنم، ته دلم میخواهم لیوان یاسی  شیرین انگار مغزم

 را هم یک نفس سر بکشم.

 میخندم: نازگل زنگ زد بهم برای فردا نهار دعوتم کرد اون بهم گفت.

 میگن از هر  دست بدی از همون دست میگیری.-

 م: منظور؟!دست دراز میکنم و لیوان دست نخورده اش را برمیدارم و با غیض میپرس

از جا بلند میشود و در حالیکه به این حرص زدن من میخندد میگوید: تو خواهرشوهر خوبی 

 هستی خدا یه خواهر شوهر نصیبت کرده.

بدون اینکه منتظر واکنش من باشد از آشپزخانه بیرون میرود. لیوان شربت یاسی را هم 

اسی از اتاقش بیرون می آید و میخورم و بعد از شستن لیوان ها به پذیرایی برمیگردم، ی

 میگوید: برم از تو ساکت لباس کثیف هاتو بردارم؟
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 قربون دستت آره.-

یاسی به سمت ساکم میرود و لباس هایم را بیرون میکشد و به داخل ماشین می اندازد وقتی 

ماشین را روشن میکند از توی ساکم گوشی ام را برایم می آورد و به طرفم میگیرد. نگاهش 

نم و با خنده میگوید: به اون بیچاره یه خداحافظی چیزی بگو دلش نمونه پیشت. بگو میک

 برگشت با هم حرف میزنید.

گوشی را از دستش میگیرم و یاسی به اتاق مامان میرود و کمی بعد با جاروبرقی پیدایش 

 میشود.

مشغول جمع  بعد از صرف نهار همراه فرشته خانم و نازگل میز را ترک میکنیم و خدمتکارها

کردن میز میشوند، با هم به اتاق نشیمن میرویم و نازگل روی یکی از مبل ها لم میدهد و 

 میگوید: حاال میخوای تا کی قهر باشی؟

نگاهم را از صورت پرسشگر فرشته خانم میگیرم و به نازگل میگویم: قهر نیستم دیشب 

 ورم.بهش پیام دادم و باهاش خداحافظی کردم ولی خیلی ازش دلخ
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فرشته خانم میخواهد حرفی بزند ولی با آمدن خدمتکار که سینی چای را آورده است سکوت 

 میکند و نازگل از خدمتکار میخواهد سینی را روی میز بگذارد و برود.

با رفتن خدمتکار فرشته خانم رو به من میگوید: کمیل بهتر از هرکسی مهشید رو میشناسه، 

 ه مهشید بالی بیشتری سرت میاره.میدونه هرچقدر سمت تورو بگیر

 کمی به جلو خم میشوم: فکر نمیکردم سیرتا پیاز ماجرا رو به شما بگه.

با خودم فکر میکنم چطور این همه با نامادری اش یا بهتر بگویم هووی مادرش جور است، 

از  اینطور درد دل کردن ها را حتی با نازگل هم نمیتوانم تصور کنم ولی میبینم مامان نازگل

 جزییات اتفاقات دفتر خبر دارد.

دوست داشتم این موضوع بین من و کمیل حل شود، دلم نمیخواست زندگیم بشود قصه هزار 

و یک شب بقیه و هرکس هرطور که میخواهد تفسیرش کند حتی اگر آنها نازگل و مادرش 

 باشند.

لب است که یک نازگل خواهر ناتنی کمیل است و مادرش هم فقط زن بابای کمیل است. جا

 هوو اینطوری هوای پسر هوویش را دارد!
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نازگل عاشقانه کمیل را دوست دارد، حتی بیشتر از دو برادر دیگرش، شاید دلیلش این است 

 کمیل مثل امید و الهام او را مقصر نمیداند.

شاید اگر بابای آنها با زنی که جای دخترش میتوانست باشد ازدواج نمیکرد نازگل اینطوری 

 یشد و و این وسط کمیل تنها کسی است که برادرانه و خالصانه نازگل را حمایت میکند.نم

ولی فارغ از همه این حرفها اینکه کمیل خصوصی ترین مشکلمان را به آنها گفته دلگیرم 

 میکند.

 رو به نازگل میگویم: کمیل اومده همه چی رو برات گفته؟

 برمیدارد و میگوید: نوچ! نازگل به سمت میز خم میشود و فنجان چای را

 با تعجب نگاهشان میکنم: پس چطوری خبر دارین؟

 نازگل نگاهی به مادرش میکند: موحد گفته.
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ذهنم میچرخد و به آن دختر موشرابی میرسد که دستیار کمیل است میخواهم حرفی بزنم 

دختر  که نازگل میگوید: موحد رو من به کمیل معرفی کردم، تو دانشگاه باهاش آشنا شدم

 خوبی بود و دنبال کار.

 با لحنی که خودم هم دوست ندارم جواب میدهم: و در مقابل لطف تو شده جاسوس؟

 حرفم باعث میشود نازگل به شدت به خنده بیفتد.

فرشته خانم به جای نازگل میگوید: ابدا موحد جاسوس نیست. نگران تو شده بود خصوصا 

 هشید در اومده بوده.اینکه بعد از رفتن تو کمیل از خجالت م

 «نمیشد جلوی خودم حالشو بگیری؟»با حرص در دلم میگویم

با زنگ خوردن گوشی نازگل و دیدن شماره بهرام عذرخواهی میکند و میرود. وقتی اسم 

 بهرام را روی گوشی اش میبیند برقی عجیبی در چشمانش جا خوش میکند.

ی به مسیری میکند که نازگل رفته است و با رفتن نازگل فرشته خانم به کنارم می آید، نگاه

در کنج سالن مشغول حرف زدن با بهرام است. بعد به صورتم خیره میشود، برای چند ثانیه 

 سکوت میکند طوری که نگران میشوم.
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 دستم را میگیرد و نوازش میکند و با لحنی که سرشار از نگرانی است میگوید: تنهاش نذار.

 من و نازگل که با هم مشکلی نداریم. گیج نگاهش میکنم و میگویم:

غمی در چشمانش موج میزند، حس میکنم آماده گریستن است. انگار تمام دردهای دنیا در 

دلش جا خوش کرده است. رنگ غریبی به صورتش می افتد، دلم میخواهد بپرسم چه چیزی 

 اذیتش میکند.

 ق با توئه. کنارش باش.دستم را کمی فشار میدهد: منظور من کمیله. ببخشش، میدونم ح

متحیر نگاهش میکنم، واقعا گیج شده ام. اصال نمیفهمم چرا باید اینطوری دلسوز کمیل باشد، 

 اصال چرا اینطوری نگران پسری است که فرزند هوویش است.

رفتار خالصانه ای که دارد باعث میشود حس میکنم چیزی این وسط درست نیست. فکر 

 زشتی از ذهنم میگذرد....

 رم را تکان میدهم، با آمدن نازگل مادرش لبخندی میزند: بهرام چطوره؟ کجا بود؟س
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نازگل روی مبل می نشیند و پاهایش را توی شکمش جمع میکند: دارن میرن اردو. دلم تنگ 

 شده با اینکه هنوز نرفته.

میترسم حس میکنم دیگر اختیار افکارم را ندارم، این نگرانی مامان نازگل مرا ترسانده است. 

این وسط ماجرا شبیه صفحات حوادث روزنامه ها شود یا مثل سریال های ترکی و آخرش 

 خیانت باشد.

 نکند مامان نازگل عاشق کمیل شده باشد؟!

زن جوانیست و کمیل هم پسر برازنده ایست، شاید نهایت اختالف سنی ها ده پانزده سال 

 باشد. به پدر جا افتاده نازگل فکر میکنم.

تکان میدهم، از خودم و افکارم متنفر میشوم. دوست دارم یک نسیم بیاید و فکرهایم  سرم را

را با خود ببرد. ذهنم از این شاخه به آن شاخه پریدن خسته است. ته همه این فکرها به 

 چیزهای خوبی نمیرسد و این وسط استرس شدیدی به دلم می افتد.

حرفهاست و من مثل احمق ها به ریسمانی چنگ حس میکنم این خانواده عجیب تر از این 

 زده ام که نمیدانم تحمل مرا دارد یا نه؟
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اینکه مامان نازگل میخواهد مواظب کمیل باشم عجیب است، حتی اگر عاشقش باشد نمیشود 

 بیاید او را دو دستی تقدیم من بکند.

 مغزم میخواهد بترکد.

 با صدای نازگل به خودم می آیم: کجایی دختر؟

 گیجی میپرسم: چی؟ با

 نازگل به حالت تاسف باری سر تکان میدهد: حواست کجاست دارم میگم میای بریم بیرون؟

 نگاهی به جای خالی فرشته خانم میکنم و رو به نازگل میگویم: مامانت کجا رفت؟

نازگل به جلو خم میشود به صورتم نگاه میکند: خوبی ؟ االن گفت انگار غذا بهش نساخته 

 کم استراحت کنه.رفت یه 

 کی رفت؟-

نازگل با نگرانی به سمتم می آید دستش را روی پیشانی ام میگذارد: تب هم نداری، چیزی 

 زدی؟ جنسش خوب نبوده فکر کنم.
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 بعد میخندد ولی من واقعا در حال دیوانه شدن هستم.

یزی هندزفری را روی گوشم میگذارم و در خیابان مشغول راه رفتن میشوم، بیشتر از هرچ

به تنها بودن نیاز دارم. باید به افکارم سرو سامانی بدهم به فکرهایی که مرا میترسانند. چهره 

وحشتزده مامان نازگل از مقابل نگاهم دور نمیشود. از فکر زشتی که کنج ذهنم جا خوش 

کرده متنفر میشوم. از آینده میترسم از اینکه نکند مامان نازگل عاشق پسر شوهرش شده 

 باشد.

تا جایی که میدانم این زن به تمام پسران شوهرش محرم است، عرق سردی روی کمرم می 

 نشیند.

در اوج گرما به خودم میلرزم، از خودم متنفر میشوم و همینطور از فکرهای بی سر و تهی که 

به ذهنم خطور کرده است. خودم را مترو میرسانم، دلم میخواهد به یک مهمانی شلوغ بروم 

 وشی شوم طوری که فراموش کنم چقدر اختیار فکرهایم را از دست داده ام.و غرق در خ
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ذهن آشفته ام را بتکانم، سرم را به دیوار بکوبم. دلم میخواهد با یک شوینده قوی مغزم را 

شستشو دهم. از فکرهایی که کرده ام میترسم، از خودم هم میترسم که اینطوری وحشتناک 

 شده ام.

دیوار تکیه میدهم. موزیک ها را پشت سر هم رد میکنم و به کمیل  سوار قطار میشوم و به

 فکر میکنم. به دلتنگی ام برای او و سعی میکنم ذهنم را از مامان نازگل دور کنم.

با لرزش گوشی نگاهم به پیامی از طرف کمیل می افتد دلم برایش بیشتر بیقرار میشود. انگار 

ی چند روزه خشمم را کمتر کرده است ولی هنوز حرفهای زیادی برای گفتن دارم. این دور

 دلخورم. شاید اینکه نازگل گفت از خجالت مهشید در آمده باعث شده کمی آرام بگیرم.

جوابش را میدهم ولی نه عاشقانه، نمیگذارم دلتنگی هایم به نوشته هایم غالب شوند، دوست 

ببینم چرا در مقابل مهشید دارم قبل از اینکه برایش از دلم بگویم حرفهایش را بشنوم، 

 سکوت میکند. چرا کاری میکند که حس کنم دست مهشید آتویی دارد و از مهشید میترسد.
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بعد از اینکه جواب کمیل را میدهم به مردمی خیره میشوم که سوار و پیاده میشوند، به زنان 

م می و مردانی که در مترو دستفروشی میکنند. به دختر و پسرهایی که دست در دست ه

 آیند و گاهی نگاه هایی به هم میکنند که آدم برای یک ثانیه آنها جان میدهد.

چشم میدوزم به زنانی که ساکهای بزرگی را دنبال خود میکشند و با صدای بلندی از مرغوب 

بودن اجناسشان تبلیغ میکنند. از الک پاک کن گرفته تا جوراب و لوازم آرایش و کلی خرده 

 ریز دیگر.

ارم به آنها فکر کنم به اینکه هرکدامشان االن در همین لحظه دقیقا چه دغدغه ای دوست د

دارند، به اجاره خانه عقب افتاده فکر میکنند تا نگران فروش نرفتن اجناس هستند. به بچه 

 های گرسنه فکر میکنند یا به شوهری که در زندان افتاده است.

نند. دوست دارم فکرم را از هرچه به نازگل شاید هم برای در آوردن لقمه ای نان جان میک

 و مادرش ختم میشود دور کنم دلم میخواهد فکرم را پاک کنم از هرچیزی که مرا میترساند.

شاید اینکه خودم را جای تک تک آدمهای درون واگن بگذارم آسانتر از این باشد که رفتار 

نم چرا دور از چشم نازگل مرا به مامان نازگل را بارها و بارها برای خودم مرور کنم تا بدا
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سمت کمیل سوق داده است. چرا اینطوری برایش نگران است و چرا میخواهد کنار کمیل 

 باشم.

تا رسیدن به خانه فقط فکر میکنم طوری که انگار هر لحظه سرم میخواهد بترکد. وقتی به 

خوبی بودن سیما خانه میرسم با دیدن سیما و بچه هایش برای اولین بار خوشحال میشوم. 

 این است که با حرفهایش تمرکزی برای فکر کردن برایم نمیگذارد.

به صورت کمیل نگاه میکنم، به نظرم کمی آفتاب سوخته شده است. بسته ای را از ساک کنار 

 پایش بیرون میکشد و روی میز میگذارد: قابل تورو نداره.

بکشم ولی دوست دارم راجع به لبخندی میزنم، نمیدانم چطوری بحث را به سمت مهشید 

دیواری که بین ما ایجاد شده حرف بزنیم. چند روزی است که به مامان نازگل فکر نمیکنم 

 و تمام ذهنم را روی ماجرای مهشید گذاشته ام.

کمیل که مشخص است سکوت من خسته اش کرده نگاهش را در فضای کافی شاپ 

 .میچرخاند و بعد میگوید: بابت اون روز متاسفم
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کل آن روز « متاسفم»متاسفم؟ همین؟ دوست دارم بیشتر بگوید نه اینکه صرفا با یک کلمه 

 را تمام کند. این بیشتر شبیه ماست مالی کردن است نه حرف زدن!

فقط متاسفی؟ مهشید هرچی دلش خواست بهم گفت و تو سکوت کردی. جالبه خودت هم -

 جلوی همه کارمندات سنگ رو یخ کرد.

ه سرخی میزند، میتوانم خشمش را حس کنم حتی از نفس کشیدنش، از گر رنگ کمیل ب

 گرفتن صورتش و از منقبض شدن فکش. از دندانهایی که روی هم فشار میدهد.

 تو مهشید رو نمیشناسی.-

با لحن تندی جواب میدهم: خسته شدم از اینکه این روزها فقط همین جمله رو میشنوم. این 

ن زن ساختین فکر نکنم اینطوری باشه. چون من مهشید رو دیو دو سری که شما از ای

 نمیشناسم میذاری به من توهین کنه.

کمیل نفسش را بیرون میدهد: سامره مهشید سالمت عقلی نداره، هرچیزی که فکر کنه باعث 

ناراحتیش میشه زیرپاهاش له میکنه. براش فرقی نداره کی. حتی اگه اون آدم بچه خودش 

نلی رو توی وجودش پرورش داد ولی همیشه ازش متنفر بود. خودت دیدی باشه. نه ماه ما
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بخاطر مهشید مانلی به چه روزی افتاد اونوقت تو میگی چرا هیچی نگفتی؟ فکر میکنی هر 

 واکنش من باعث چه چیزی میشد؟

 وسط حرفش میپرم: تو ازش میترسی؟

رنگش میپرد: واسه تو میترسم، واسه اینکه سامره ای که من عاشقش شدم متعقد به 

 خانوادشه و مهشید کاری میکنه دیگه خانواده ای برات نمونه. 

 تو میخوای از من محافظت کنی یا غرور منو خرد کنی؟-

 غرور تو با بحث کردن با مهشید خرد نمیشه؟ میخوای با یه خوک کشتی بگیری؟ این وسط-

 تو گلی میشی و اون لذت میبره.

سکوت میکنم، دلم حق را به کمیل میدهد ولی غریزه لجبازی ام هنوز دوست دارد با کمیل 

بحث کند، شاید دلم میخواهد یک سره از دوست داشتنش بگوید و من غرق در حسی بشوم 

 که مهشید نمیتواند از آن بهره ای ببرد.

 شاره میکند: نمیخوای بازش کنی؟کمیل به بسته کادوپیچ شده روی میز ا
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 ابرویی باال می اندازم: نوچ. میرم خونه نگاه میکنم.

 کمیل میخندد: میخوای منو از لذت دیدن خوشحالیت محروم کنی؟

 بزن به حساب اینکه از خجالت مهشید در اومدی ولی وقتی من رفتم.-

 میخندد: واقعا لجبازی.

کمیل خونم به شدت پایین آمده است و حاال  دلم برای خنده هایش تنگ شده است، انگار

ذره ذره درون رگهایم به جریان افتاده است. دوست دارم ساعتها به صورتش نگاه کنم و در 

 دلم قربان صدقه اش بروم ولی در عین حال میخواهم هنوز برایش ناز کنم و او نازکشی کند.

م و سعی میکنم کنار کمیل نمیدانم چرا ناخواسته دارم به حرف مامان نازگل گوش میکن

 باشم، البته این حرف فقط حرف مامان نازگل نبود، توصیه یاسی هم همین بود.

دلم نمیخواهد بگذارم مهشید دیواری شود بین من و کمیل و باعث شود بین ما جدایی بیفتد. 

قابلم شاید بهتر است بگذارم کمیل مهشید را به من بشناساند و کم کم با این هیوالیی که در م

 قد علم کرده است آشنا شوم.
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کمی از بستنی که کمیل سفارش داده است را میخورم و بعد رو به کمیل میگویم: کیش چه 

 خبر بود؟

میخندد: خبرا زود میرسه ها. بابا باید برای عقد قرارداد میرفت و چون حالش خوب نبود 

 منم همراهش رفتم تنها نباشه.

دای پیام گوشی حواسش پرت شده است میگوید: نازگله سری تکان میدهم و کمیل که با ص

 میگه از پیش من رفتی بهش زنگ بزنی.

 باشه، از وقتی بهرام رفته اردو به شدت کالفه شده.-

کمیل قاشقی از بستنی اش میخورد: زودتر برن سر خونه زندگیشون از بس نامزد بازی در 

 آوردن حوصله ام سر رفته.

دوی کمیل را باز میکنم، با دیدن یک صدف بزرگ هیجان زده بستنی را کنار میزنم و کا

 میشوم: چقدر خوشگله.

 بذار روی گوشت.-
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صدف را روی گوشم میگذارم و با هیجان میگویم: چه باحاله انگار صدای آب میاد انگار 

 وایسادم کنار دریا.

 باید حتما دوتایی بریم کیش.-

؟ باید بریم سرخونه زندگیمون و به اون همه نگاهش میکنم: توقع نداری تا ابد مجرد بمونیم

 برنامه هایی که من دارم برسیم.

میخندم و دلم پر میزند برای حرفهایش، برای این خواسته شدن جان میدهم. اما ترس عمیقی 

دارم از مهشید و از مانلی. نمیدانم چرا مهشید برایم یک هیوال شده است و حاال میخواهد 

 زندگی ام را خراب کند.

دوست دارم کارش را تالفی کنم ولی «... سگ نازی آباد» جمله اش در گوشم زنگ میزند

 میدانم من آدمی نیستم که با بی رحمی کسی را بچزانم. 

 از کافه بیرون می آییم و رو به کمیل میگویم: دستت درد نکنه من برم دیگه.

 اخمی میکند: کجا میرسونمت.
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 میشه خودم میرم.نگاهش میکنم: نه بابا راهت دور 

 کمیل اخمش غلیظ تر میشود: وسط این گرما چطوری میخوای بری؟ خودم میرسونمت.

با اینکه نگران هستم مبادا سینا ما را ببیند سوار ماشین میشوم، به محض نشستن میگویم: 

 فقط تا سر خیابونمون. باشه؟

 میخندد: بریم حاال ببینیم چی میشه.

که در دستشویی خودش را حبس کرده میگوید: بیا بیرون  سینا با صدای بلندی به یاسی

 دختر بریم دکتر. هی میگم رژیم نگیر معلوم نیست با خودت چیکار کردی.

 مانتو و شالم را روی مبل می اندازم و دست سینا را میگیرم و به طرف اتاقم میبرم: چی شده؟

معده اش رو ترکونده. کالفه دستی توی موهایش میکشد: توهم چاقی زده هیچی نمیخوره 

 میگم بیا بریم دکتر نمیاد. نگرانشم به خدا.

 اخم میکنم: آره معلومه، داری دعواش میکنی از نگرانی. من خودم میبرمش.

 تو االن از سرکار اومدی خسته ای.-
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 به اونش کار نداشته باش. دفترچه بیمه اش رو بده خودت هم برو تو جلو چشم نباش.-

ترچه بیمه یاسی به اتاقشان میرود، پشت در دستشویی میروم و تقه ای سینا برای آوردن دف

 به در میزنم: یاسی جان. سامی ام باز کن عزیزم.

در باز میشود و یاسی با صورت گریان خودش را در آغوشم می اندازد او را به سمت اتاقم 

 میبرم و آرام زیر گوشش میگویم: چی شده؟ سینا چیکار کرده.

میرود، در ذهنم برای سینا و حتی سیما کلی خط و نشان میکشم، یاسی دختری دلم هزار راه 

نیست که اینطوری وا بدهد. حتما چیزی باعث ناراحتی اش شده است. دختری که منبع 

آرامش من است طوری هق میزند انگار خیلی ترسیده و ناراحت است. فکرم درگیر میشود 

رژیم میزد نکنه این دختر بالیی سر خودش آورده  و ترس به جانم می افتد. سینا حرفهایی از

 باشد.

وارد اتاق میشویم و در اتاق را میبندم و یاسی را روی تخت می نشانم. دست دراز میکند و 

 از روی پاتختی جعبه دستمال را برمیدارد و مشتی دستمال بیرون میکشد.
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سینا دفترچه را به سمتم  با شنیدن صدای سینا که پشت در اتاق ایستاده در را باز میکنم،

میگیرد دفترچه را از دستش میگیرم، چشم میگرداند و با دیدن یاسی میخواهد حرفی بزند 

 که میگویم: برو رد کارت ببینم چه خبره.

 بعد با غیض ادامه میدهم: زیر سر تو باشه من میدونم با تو.

 خل قفلش میکنم.در اتاق را میبندم و چون میدانم سینا دلش طاقت نمی آورد از دا

به طرف یاسی میروم و دفترچه بیمه را روی تخت کنارش می اندازم و مقابلش روی زمین 

 می نشینم: چی شده دختر؟ سینا اذیتت میکنه؟ ماجرای رژیم چیه؟ تو که وزنت میزونه.

با این حرفم هق هق میزند و من که حسابی عصبانی شده ام میگویم: سینا بهت گفته چاقی؟ 

 گفته یه بالیی به روزگارش بیارم که.... اگه بهت

 یاسی وسط حرفم میپرد: من حامله ام.

 با صدایی که از شدت هیجان خفه شده میگویم: چی؟
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یاسی نگاهش را از من میگیرد و با هق زدن هایش میگوید: قرار نبود ولی خودمم تازه 

بچه دار شدنه هنوز  فهمیدم. میترسم سامره سینا بفهمه دعوام میکنه. آخه االن مگه وقت

 هیچیمون معلوم نیست.

بغلش میکنم: سینا غلط کرده حرف بزنه خودم با کش دارش میزنم. وااای خدا دارم عمه 

 میشم از االن دیگه بساط فحش خوری به راهه.

 یاسی سرش را از آغوشم بیرون میکشد: چی میگی تو؟

 م. همه خستگیم در رفت.این بچه برکت خداست، چرا میترسی میدونی چقدر خوشحال شد-

یاسی با تعجب نگاهم میکند، نگاه خیسش دیگر نمی بارد و فقط رنگ تعجب به خودش 

 گرفته است.

دستش را میگیرم و نوازش میکنم: مهم نیست قرار چی بوده مهم اینه تو االن وظیفه ات فرق 

 بخوری ها.کرده، خدا بزرگه این بچه خودش برکت و روزیشو باخودش میاره. نشینی غصه 

دوباره بغلش میکنم: من و مامان مثل کوه پشتتیم، خیالت راحت اون شوهر گردن درازت 

 هم حرف بزنه دو شقه اش میکنم.
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 یاسی کمی در آغوشم میماند و بعد میگوید: به سینا هنوز نگفتم.

 موذیانه میخندم: حقشه. االن میفرستمش دنبال نخود سیاه شب به همه میگیم.

میشوم و به دنبالم یاسی هم بیرون می آید. سینا که با عصبانیت به در اتاقم  از اتاق خارج

 خیره شده به محض دیدن ما میگوید: میشه به منم بگین چه خبره.

به طرفش میروم: اینقدر به این دختر گیر نده، هیچیش نیست یه ذره ریخته بهم. االنم برو 

 خرید کن هیچی نداریم . راستی مامان کو؟

 ه حسابی گیج شده جواب میدهد: با زن عمو رفتن خرید مبل برای خونه عمو اینا.سینا ک

دوباره مثل «. به به جاری ها با هم حسابی اخت شده اند»سری تکان میدهم و در دلم میگویم 

قدیم شده و این حال مرا بیشتر خوب میکند، حاال که بابا نیست بودن عمو جمشید حس 

 خوبی میدهد.

یروم و نگاهی به یخچال میکنم بعد لیستی برای سینا می نویسم: برو اینا رو به آشپزخانه م

 بخر شب مهمون داریم.
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 سینا با عصبانیت نگاهم میکند: میگم حال یاسی بده میگی برو خرید.

 میخندم: تورو نبینه بهتر هم میشه برو جوجه.

عوتش میکنم. بعد به سینا کفری از خانه بیرون میرود، به سیما پیام میدهم و برای شام د

مامان زنگ میزنم و در مورد اینکه برای شام چه چیزی درست کنم با او مشورت میکنم و 

 در آخر قرار میشود عمو جمشید و زن عمو هم برای شام بیایند.

 یاسی لرزان به سمتم می آید: شلوغش نکن.

شما برو بشین بار  با خنده میگویم: تازه من کاری نکردم باید کل شهر رو خبر کنم. بعدشم

 شیشه داری دختر.

با رفتن یاسی مشغول پخت و پز میشوم و هر ازگاهی به مامان زنگ میزنم و سوال میپرسم 

طوری که حسابی از دستم کالفه میشود و میگوید خودش با زن عمو زودتر می آید تا شب 

 عمو جمشید هم به ما محلق شود.

ت و پز راحت میشود به سینا پیام میدهم: داری وقتی خیالم از بابت بودن مامان برای پخ

 میای شیرینی هم بگیر.
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 یاسی را هم به اتاقش میفرستم: برو واسه خودت استراحت کن کاری بود صدات میکنم.

موقع آشپزی سعی میکنم به هیچی فکر نکنم، نه کمیل و نه داستانهایی که پشت اسم او در 

دکی فکر کنم که در وجود یاسی شکل گرفته ذهنم قطار میشوند. دوست دارم فقط به کو

است. حتی فکر اینکه ته تغاری پدر میشود مرا هیجان زده میکند و میدانم این وسط مامان 

 بیشتر از همه خوشحال میشود.

یک لحظه دلم برای بابا پر میکشد کاش بود و خوشبختی ما را میدید. کاش بود و ثمره یک 

 میدید و با ما در این خوشحالی سهیم میشد.عمر محبتش را در وجود بچه هایش 

دلم برای کودکی که هنوز نیامده و حتی نمیدانم چقدر سن دارد پر میکشد و حس عجیبی 

در دلم ایجاد میشود. رویایی در ذهنم شکل میگیرد، رویای شیرین مادر شدن و دلم میخواهد 

 کاش من هم مادر بودم.

بت خرید کردنش از او تشکر میکنم. به اتاق میروم و با آمدن سینا افکارم را پس میزنم و با

با دیدن یاسی که غرق در خواب است لبخندی روی لبم جا خوش میکند. مشغول شستن 



  شبیه تو

  
 

 

  443 

 

میوه ها میشوم و به غر زدن های سینا گوش میکنم. در مقابل هر جمله اش فقط میخندم و 

 در ذهنم شب را تصور میکنم که خبر پدر شدنش را میشنود.

را خیس میکنم و دستمالی به دست سینا میدهم: قربون دستت حاال که داری غر میزنی برنج 

 وسط غر زدنت این میوه ها رو هم خشک کن.

نگاه تندی میکند: خبریه؟ شیرینی و میوه گفتی بگیر و از این طرف کلی آدم دعوت کردی. 

 همه اینا به کنار شخصا داری پخت و پز میکنی.

 ی؟ کارتو بکن.میخندم: تو چیکار دار

 نکنه میخوای شوهر کنی ؟-

 سری تکان میدهم: نخیر کارتو میکنی یا نه؟

 با صدای زنگ در معطل جواب سینا نمیشوم: برو در رو باز کن تا یاسی بیدار نشده.

 سینا پوفی میکشد و به طرف آیفون میرود و غر میزند: من آخرش میفهمم تو و یاسی چتونه.

 میگوید: خب من برم سراغ تلویزیون، مامان و زن عمو اومدن.در را باز میکند و 
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چشم غره ای میروم و سینا به سمت تلویزیون میرود، با آمدن مامان و زن عمو برایشان 

شربت درست میکنم و به اتاق میبرم. سینا در حالیکه شش دانگ حواسش به ماست نگاهش 

دارد و میگوید: دستت درد نکنه، چی را به تلویزیون میدهد. زن عمو لیوان شربت را برمی

 شده وسط هفته مهمونی گرفتی؟

 رو به او و نگاه پرسشگر مامان لبخند میزنم: هیچی گفتم دور هم باشیم.

سینا دندانهایش را روی هم میسابد و با حرص میگوید: تازه خانوم سفارش میوه و شیرینی 

 هم داده.

 میزند: ترفیع گرفتی سامره؟ مامان با نگاه مهربانش نگاهم میکند و لبخند

 میخندم: مگه چند وقته فدراسیون میرم که ترفیع بدن، تازه من یه مربی موقتم.

 برای اینکه بیشتر سوال و جوابم نکنند به آشپزخانه میروم و مشغول کارها میشوم.

با آمدن عمو جمشید، جمعمان کامل میشود. یاسی که تازه از خواب  بیدار شده هم بیرون 

آید و کنار سینا می نشیند. با خنده به سیما نگاه میکنم که برای یاسی پشت چشم نازک می 

 میکند. 
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به آشپزخانه میروم و مشغول ریختن چای میشوم و بعد سیما را صدا میکنم. وقتی می آید با 

 غیض میگوید: این دختره تخت گرفته خوابیده تو خسته کوفته اومدی مهمونی گرفتی؟

 به دهن بگیر تو. این سینی رو ببر تا من بیام.میخندم: زبون 

 میخواهد غر بزند که مانع میشوم: برو دیگه، االن میگم چی شده.

جعبه شیرینی را از یخچال بیرون میکشم و شیرینی ها را توی ظرف میچینم. پشت سر سیما 

کردن  به پذیرایی میروم و اول از همه به عمو جمشید تعارف میکنم. عمو بعد از کمی مکث

 یک شیرینی برمیدارد و میپرسد: خب حاال مناسبت امشب چیه؟

نگاهم به نگاه لرزان و خجالت زده یاسی می افتد، به او چشمکی میزنم و میگویم: میگم 

 براتون.

وقتی به همه شیرینی تعارف میکنم کنار سیما می نشینم و میگویم: واال این شیرینی نه بابت 

 ه من ربطی داره.ترفیع گرفتن منه نه اصال ب

 دوباره به یاسی نگاه میکنم، به دخترک که هول شده و به دسته مبل چنگ زده است.
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نمیدانم باید خودم بگویم یا بگذارم خودش خبر مادر شدنش را بدهد. استرس از تک تک 

 اعضای بدنش می بارد و میدانم چیزی نمانده غش کند.

باید خودتو حاضر کنی که فحش خوریمون به رو به سیما میگویم: خب خواهر گلم از االن 

 راهه.

 سیما تابی به سر و گردنش میدهد: واسه چی باید فحش بخوریم؟

سری تکان میدهم: ما عمه ها همیشه مورد ظلم واقع میشیم، یعنی هرکاری بشه تهش 

 فحشش واسه ماهاست.

 سیما با تعجب نگاهم میکند: عمه....

رخد، مخصوصا سینا که حسابی ترسیده و نگران شده ناگهان همه نگاه ها سمت یاسی میچ

 است. با خنده میگویم: مبارکمون باشه عروسمون تو راهی داره.

صدای دست زدن زن عمو و مامان با تبریک گفتن عمو جمشید همزمان میشود. چشم از 

 یاسی برنمیدارم که از خجالت نگاهش را از زمین نمیگیرد.
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ی را بغل میکند و صورتش را میبوسد. سینا انگار هنوز توی مامان از جا بلند میشود و یاس

شوک است، مسعود به سمت سینا میرود و محکم به شانه اش میزند: به جمعیت پدران مظلوم 

 خوش اومدی.

 سینا با تعجب نگاهم میکند: چی دارین میگین؟

گ. داری سیما با همان لحن گزنده همیشگی اش میگوید: هیچی از هول حلیم افتادی تو دی

 بابا میشی.

 سقلمه ای به سیما میزنم که زیر لب میغرد: دختره چه هوله به سال نشده شکمش اومد باال.

با عصبانیت نگاهش میکنم، خدا را شکر همه درگیر تبریک گفتن هستند و کسی حواسش 

به من و سیما نیست. با صدایی که فقط او میشنود میگویم: بفهمم سر به سرش گذاشتی نه 

 نه تو! من

 با حرص میگوید: تو خواهر منی یا اون؟

خواهر تو ام، ولی اونم زن برادرمونه، اون بچه هم از خونه باباش نیاورده بچه برادر ماست -

 حاال به سال کشیده یا نکشیده به من و تو چه.
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 وقتی تب و تاب تبریک گفتن فروکش میکند سفره شام را پهن میکنیم.

مغموم روبرویم نشسته است نگاه میکنم و جرعه ای از آب میوه ام را به نازگل که با صورت 

 مینوشم. نازگل آهی میکشد و میگوید: اصال حالم خوب نیست.

 نگاهی به ساعتم میکنم و میپرسم: نمیگی چی شده؟

 دوباره آهی میکشد: بذار کمیل هم بیاد.

 ی آه بکشی؟کالفه میگویم: این داداش تو شاید حاال حاالها نیاد، هی میخوا

تا میخواهد حرفی بزند در کافی شاپ باز میشود، با صدای دینگ زنگوله ای که باالی در 

آویزان است نگاهم را از نازگل میگیرم و با دیدن کمیل برایش دستی تکان میدهم. کمیل 

 به سمت ما می آید و با دیدن قیافه در هم نازگل با اشاره میپرسد: چی شده؟

ندازم و کمیل روی صندلی که بین صندلی من و نازگل است می نشیند. گوشی شانه ای باال می ا

و کیف پول و سوئیچش را روی میز میگذارد و بدون اینکه سوالی بپرسد آب میوه مرا به 

 سمت خودش میکشد و سر میکشد.
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در حالی که هم خنده ام گرفته و هم از تمام شدن آب میوه مورد عالقه ام ناراحت هستم 

 : ااا کمیل دهنی بود.میگویم

 مشکل نداره من و تو نداریم.-

 بعد رو به نازگل میگوید: میگی چی شده؟

 با حرص میگویم: از وقتی من اومدم یه بند آه میکشه.

کمیل به پشتی صندلی اش تکیه میزند و نازگل میگوید: یه خبرنگاره است افتاده دنبال بهرام 

 میشه یا سوال داره یا عکس میگیره. نمیدونم چی میخواد وقت و بی وقت پیدایش

 کمیل سری تکان میدهد و میگوید: خب؟

 نازگل کفری جواب میدهد: خب نداره. همه جا هست هرجا بریم پیداش میشه.

نگاهی به کمیل میکنم و میپرسم:احتماال این دختری که میگی یه دختر خوش استایل با 

 موهای بلوند و دماغ عروسکی نیست؟
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که آماده گریه کردن است سری تکان میدهد: آره آره همینطوریه تو از کجا  نازگل در حالی

 میدونی؟

 میخندم: چون اگه یه دختر چاق کوتوله بود این بحث ها پیش نمیومد.

با این حرفم کمیل از خنده منفجر میشود و نازگل که بیشتر از قبل عصبی شده است دستمال 

 کاغذی توی دستش را به سمتم پرت میکند.

کمیل در حالیکه به زور خنده اش را میخواهد کنترل کند میگوید: خب راست میگه دیگه، 

 چرا قاطی میکنی؟

 نازگل با ناله میگوید: اگه بهرام رو از من بگیره چی؟

اینبار من از خنده ریسه میروم: همچین میگه انگار بهرام داره فرار میکنه، خوبه همش ور دل 

ل کنه. شماها دوماه دیگه عروسیتونه بعد نشستی اینجا هی آه توئه بعد نگران اینی تورو و

میکشی؟ جای این آه کشیدن و شکالت خوردن ها به این فکر کن دم عروسی نخوای سایز 

 لباس عروستو بزرگ تر کنی.

 کمیل صدایش را کلفت میکند و با مشت روی میز میزند: بهرام دست از پا خطا کنه



  شبیه تو

  
 

 

  451 

 

ش میکنیم که ادامه میدهد: میرم شماره این خبرنگاره رو مکث میکند و من و نازگل نگاه

 ازش میگیرم.

مشتی روی شانه کمیل میزنم و به نازگل میگویم: بفرما از بس ناله کردی داداشت هم هوایی 

 شد.

 نازگل اشک هایش را پاک میکند: اینو جون به جونش کنن چسبیده به تو. در نمیره.

 میکنم: عمرا از من بهتر گیرش بیاد.برای هردویشان پشت چشمی نازک 

نازگل که حاال حال و هوایش عوض شده جواب میدهد: آره اصال تورو ساختن واسه این 

 داداش من اینم ساختن که دو دستی بدیم به تو.

میخندم: نازگل واقعا حالت جا اومده ها. به جای این حساسیت ها به خود بهرام و عالقه ای 

 که بهت داره فکر کن.

ازگل سفارش میدهد و بعد رو به من میگوید: تو خودت نگران مهشید نیستی؟ نمیترسی ن

 ازش؟
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 کمیل نگاهم میکند، با خشم به نازگل خیره میشوم دست روی نقطه ضعفم گذاشته است.

 من نگران مهشید نیستم، خیالم از بابت کمیل راحته.-

است، جدا از بحث مهشید جدیدا خودم خوب میدانم دروغ میگویم، میدانم همه اینها تظاهر 

ترس دیگری هم به ترس هایم اضافه شده است. نمیدانم وسط این بالتکلیفی مامان نازگل 

 را کجای دلم بگذارم.

هرچه میخواهم از او فرار کنم باز جایی میان افکارم سبز میشود و خودش را نشان میدهد. 

سد. دوست دارم میشد زمان را به اصال نمیفهمم مابقی حرفهای نازگل و کمیل به کجا میر

عقب برگردانم و اصال آن روز به خانه نازگل نمیرفتم به همان دور همی زنانه ای که مادرش 

 حرفهایش را زد.

کاش میشد بپرسم چرا اینطوری حرف میزد و این حسی که به کمیل دارد از کجاست؟ از 

 عشقی ممنوعه یا لجبازی با هوویش؟

 فظی میکنم و از کافه بیرون می آیم. با کمیل و نازگل خداحا
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پیاده در خیابان ها مشغول قدم زدن میشوم و سعی میکنم به افکاری که دوباره مغزم را به 

بازی گرفته اند سر و سامانی بدهم. تنها خوشی این روزهای من بارداری یاسی است که باعث 

هم به شدت دیدنی است میشود حس بهتری پیدا کنم. حال و روز مامان من و مامان یاسی 

 که با اینکه هنوز جنسیت بچه مشخص نشده در تکاپو خرید کردن هستند.

سیما هم یک سره به جان من و مامان غر میزند که االن وقت باردار شدن نبود و میخواهد 

 هرطور که میتواند نیشش را به جان یاسی فرو کند.

ز این شاخه به آن شاخه میرود. حتی ذهنم به قدری آشفته شده که نمیدانم چه کار کنم، ا

نمیتوانم کنترل احساساتم را به دست بگیرم، مثل دیوانه گاهی در خود فرو میروم و خود 

 خوری میکنم و گاهی غرق در خوشی میشوم.

خوشی هایم لحظه ای است و باز چیزی میشود و من در خودم غرق میشوم. تنها زمانی که 

هستم فکرم رها از همه چیز است، تنها زمانی که میتوانم درگیر تمرین دادن در فدراسیون 

 بگویم خود واقعیم هستم فقط هنگام ورزش کردن است.

 انگار تمام ناراحتی هایم، نگرانی هایم با هر حرکت از بین میرود.
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سوار ماشین که میشوم با سالم گفتن مانلی سرم را به عقب میچرخانم: به به ببین چه خوشگل 

 ست. سالم عزیزم.خانومی اینجا

 مانلی کمی به جلو خم میشود و کمیل تذکر میدهد: مانلی بشین عزیزم.

 رو به کمیل میگویم: میشه بیاد جلو بغل من بشینه؟

کمیل لبخندی میزند و به عقب خم میشوم و کمربند مانلی را باز میکنم و او هم به سمتم می 

نگفتی چه خبره. واسه چی قرار  آید و روی پایم می نشیند. دستی روی موهایش میکشم:

 گذاشتی؟

مانلی حواسش به عروسکی که به کیفم آویزان کرده ام پرت میشود و کمیل میگوید: هیچی 

 گفتم نهار با هم باشیم. 

مانلی روی سر عروسک دست میکشد و با محبت خاصی نگاهش میکند. در گوشش میگویم: 

 دوستش داری؟

کیفم باز میکنم و به دستش میدهم: این پیش تو باشه مانلی جوابی نمیدهد، عروسک را از 

 مواظبش باش. قبوله؟



  شبیه تو

  
 

 

  455 

 

به طرفم میچرخد و به صورتم لبخند میزند. با رسیدن به رستوران کمیل ماشین را پارک 

 میکند و مانلی را از بغلم میگیرد. با هم پیاده میشویم و مانلی دست کمیل را میگیرد. 

 کمیل میگویم: کجا بشینیم؟به محض وارد شدن به رستوران به 

مانلی به میزی اشاره میکند که دقیقا وسط رستوران است، کمیل میخواهد میز دیگری را 

 انتخاب کند که میگویم: منم با مانلی موافقم.

به طرف میز میرویم و یکی از گارسون ها با دیدن ما صندلی مخصوص کودک می آورد. 

نلی که از صندلی خاصش و عروسکش حسابی به کمیل مانلی را روی صندلی میگذارد و ما

 وجد آمده میخندد.

کمیل سفارش غذا میدهد و با رفتن گارسون میگوید: میخوام دوتا آدم های مهم زندگیم 

 بیشتر با هم آشنا بشن.

نگاهی به مانلی میکنم که غرق در بازی با عروسکی است که به تازگی به دستش آورده و به 

 از این کارها نمیفهمم. کمیل میگویم: منظورتو

 سامره این حق من نیست شماها رو کنار هم داشته باشم؟-
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 ولی قبال یه حرفهای دیگه زدی.-

 هنوزم سر حرفم هستم ولی میخوام با هم بیشتر اخت بشین.-

دوست دارم جوابش را بدهم ولی بخاطر مانلی سکوت میکنم. سفارشمان را که می آورند 

به مانلی میشود. مانلی به شدت هیجان زده است و من هم بابت  کمیل اول مشغول غذا دادن

 این خوشحالی او خوشحالم.

کمیل برای او آب گرفته است ولی مانلی اصرار به خوردن نوشابه دارد، مقداری نوشابه در 

لیوان میریزم و به دستش میدهم. کمی میخورد ولی لیوان از دستش می افتد و نوشابه روی 

 میشود. مانتوی من خالی

مانلی بغض میکند و اشک هایش جاری میشود، به صورتش نگاه میکنم، دستی روی موهایش 

 میکشم: فدای سرت. 

اما هنوز به خودش میلرزد، مابقی نوشابه را برمیدارم و روی لباسم میریزم و میگویم: ببین 

 هیچی نشد، گریه نداره که.
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ابه چسبناک شده است را به صورتش مانلی با تعجب نگاهم میکند دستم که به خاطر نوش

 میزنم و میگویم: ببین دستم بهت میچسبه بخاطر نوشابه.

هربار که به صورتش میزنم ترسش کمتر میشود. انگشتم را روی دماغش میزنم و میگویم: 

 اگه دستم دیگه از دماغت کنده نشه چی میشه؟ چیکار کنیم؟

ه از او خورده است خاطره خوشی ندارد و با این حرفم میخندد. میدانم از مهشید و کتکی ک

دوست ندارم من هم به این ترسش دامن بزنم. میدانم حسابی از خجالت مانتویم در آمده ام 

 و همین که خشک شود هرچه در نزدیکی ام باشد به من میچسبد.

درست است که آمادگی مادری کردن ندارم، درست که حتی به نامادری بودنش هم نمیتوانم 

 نم ولی فکر اینکه بخواهم دل دختر بچه ای را بشکنم بخاطر هیچ و پوچ تنم را میلرزاند.فکر ک

سرم را که بلند میکنم نگاهم به نگاه کمیل گره میخورد، با چنان عشقی نگاهم میکند که دلم 

بی تاب میشود. اشکی که نگاهش را براق کرده است و لبهایش که به لبخند نشسته اند. به 

 شحالیش خیره میشوم.صورت غرق خو
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نمیدانم چرا دلم نمیخواهد این نگاه کردن را از دست بدهم، دوست دارم ساعتها در همین 

 حال بمانیم.

این نگاهش مرا بیقرار میکند، چیزی در دلم فرو میریزد. در یک لحظه دلم برای داشتن این 

 شود.حس میمیرد، اینکه این خنده این شوخی کردن این سه نفره بودن دائمی 

مانلی برایم قابل توجه میشود، دلم نمیخواهد مانلی پلی شود که به کمیل نزدیک شوم ولی 

 کمیل پلی شده که به دختری دلبسته شوم که مرا وارد دنیای دیگری میکند.

گارسون برای تمیز کردن میز می آید و در زمان خیلی کوتاهی میز را مرتب میکنند. کمیل 

یش را بشوید و من برای تمیز کردن موقت مانتویم به سرویس مانلی را میبرد تا دستها

 میروم.

وقتی دستهایم را میشورم مشتی آب به صورتم میزنم، به دل دل زدن هایم فکر میکنم و 

اینکه من دارم چیکار میکنم. چرا احساساتم به عقلم غلبه کرده است. شاید هیجانی که بابت 

 در من بیدار کرده است.بچه نیامده سینا دارم حس مادرانه را 
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شاید دوست دارم وارد دنیای کمیل شوم، نمیدانم تصمیم آخرم چیست فقط میدانم با کمیل 

 حرفهایی دارم که باید جدی در موردشان بحث کنیم.

 سوالهایی دارم که باید به جوابشان برسم و تکلیف خودم را بدانم.

 کرده اند.این حس های عجیبی که لحظه لحظه مرا میسازند گیجم 

کاش میشد بی پرده با کمیل حرف بزنم، نمیدانم االن جرئت این را دارم یا نه؟ ولی وقتی 

 دلم برای این با هم بودن بال بال میزند باید به خودم و احساسات و ترس هایم تکانی بدهم.

وقتی سوار ماشین میشویم به شدت حس بدی دارم، حس میکنم االن به صندلی میچسبم و 

ز همه ماشین کمیل را کثیف میکنم. مانلی از حال و روز من به خنده افتاده است و کمیل بدتر ا

 هم به معذب بودنم میخندد: چیزی نمیشه راحت باش.

 خودم را کمی جمع و جور میکنم: میشه کولر رو خاموش کنی، مانتوم خیسه دارم یخ میزنم.

جلو را پایین میدهد و میگوید: چشمی میگوید و کولر را خاموش میکند، شیشه پنجره های 

 بریم یه مانتو بخریم؟
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 با تعجب نگاهش میکنم: واسه چی؟

 نگاهی به مانتویم میکند: خراب شد دیگه.

 میخندم: چیزیش نشده باید بشورمش فقط.

مانلی روی صندلی عقب مشغول بازی با عروسکش است و گاهی ضربه ای به بادکنکی میزند 

 داده و کمیل نخ آن را به دسته در عقب گره زده است.که گارسون رستوران به او 

 کمیل از توی آینه به مانلی نگاهی میکند: مطمئنی؟

 آره فقط منو تا سر کوچه ببر.-

 اینطوری که نمیشه، تا دم در میرسونمت.-

 با غیض نگاهش میکنم و میخندد: باشه باشه، دعوامون نکن اصال هرجا خودت بگی.

 م رو به کمیل میگویم: خوبه من همینجا پیاده میشم.وقتی نزدیک خانه میشوی

 نگاهی به خیابان نیمه خلوت میکند: اینجا که خیلی با خونتون فاصله داره.

 من دیگه رفتم غر نزن.-
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به عقب برمیگردم و دستم را برای مانلی دراز میکنم، دستش را جلو می آورد و دستم را 

 نم.میگیرد. دستش را نوازش میکنم و چشمک میز

سعی میکند مانند من چشمک بزند، اما هربار هر دو چشمش را باز و بسته میکند. میخندم: 

 منم اوال سختم بود باالخره یاد میگیری. من رفتم.

وقتی از ماشین پیاده میشوم برای مانلی که از شیشه به من خیره شده است دستی تکان 

 میرود.میدهم و کمیل که از صورتش ناراضی بودنش معلوم است 

وقتی وارد خانه میشوم غر زدن های سیما موزیک متن جمالت رگباری مامان است. با صدای 

بلندی سالم میدهم و بدون اینکه منتظر جوابشان باشم به اتاقم میروم و لباسم را عوض 

 میکنم.

لباسهای چسبناکم را به درون ماشین می اندازم و دستهایم را میشورم و رو به سیما که 

 ن غر میزند میگویم: باز چه خبره معرکه گرفتی؟همچنا

با عصبانیت به سمتم میچرخد: تو هیچی نگو، واسه من شده دایه دلسوز تر از مادر. دختره 

 زرتی حامله شده این خانم پشتیبانیشو میکنه.
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کولر را کم میکنم و به سیما میگویم: مگه خرج اون بچه رو تو میدی؟ مگه ارث باباش بوده؟ 

هایی اونو عمل آورده؟ فکر کنم این وسط برادر ما هم یه دستی داشته تو کار. حاال هی مگه تن

بگو و خودت رو سنگ رو یخ کن. فایده نداره، زبونم الل میخوای ببره سقطش کنه خیالت 

 راحت بشه.

 سیما میخواهد حرفی بزند که مامان میغرد: این چه حرفیه سامره؟ سقطش کنه چیه؟

یم: خب غر زدن سیما تهش میشه این. بابا جان حامله شده خالف شرع که رو به مامان میگو

 نکرده دسته گل داداشمونه.

با صدای زنگ به سیما که آماده غر زدن است میگویم: بس کن، ارزش خودتو با این اخم و 

 تخم کردن هات پایین نیار.

هم چشم غره ای به  آیفون را جواب میدهم و با شنیدن صدای یاسی در را باز میکنم، مامان

سیما میرود. کمی بعد یاسی و سینا وارد میشوند، سینا با هیجان برگه سونوگرافی را به سمتم 

 میگیرد: هشت هفته اشه. نگاش کن چه فسقیله.
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با خنده برگه را میگیرم و با ذوق به تصویر سیاه و سفیدی که نمیتوانم سر و تهش را تشخیص 

کجای این تصویر کودک ماست ولی همین که اولین نشانه دهم خیره میشوم. حتی نمیدانم 

 بودنش است دلم را به ذوق می آورد.

حتی سیمایی که تا قبل آمدن آنها غر میزد هم هیجان زده به تصویر سونوگرافی نگاه میکند. 

 رو به یاسی میگویم: مبارکت باشه دختر.

اس معذب بودن دارد از بس سیما میخندد و سر به زیر می اندازد، میدانم در مقابل سیما احس

 به جانشان غر زده است.

 مامان قربان صدقه عکس میرود و رو به یاسی میگوید: باید به خودت برسی ها.

 یاسی دوباره لبخند میزند، سینا صورت یاسی را میبوسد: باید بشی دویست کیلو.

 رکورد بزنه.میخندم: اینطور که مامان برای زنت داره نسخه میپیچه بعید هم نیست 

همهمه ای شروع میشود راجع به نوزاد نیامده یاسی و دل من پر میکشد به نهار امروز و 

 لحظاتی که با مانلی تجربه کرده ام.
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نمیدانم حس من مادرانه است یا صرفا از روی عالقه ای که به کمیل دارم به دخترش هم 

یاسی شکل میگیرد من هم دچار دلبسته شده ام. شاید هم تحت تاثیر تحوالتی که در وجود 

 حس هایی شده ام که مدت هاست در خودم خفه شان کرده ام.

سینا با چشم غره مرا سوار ماشین میکند، وقتی سوار میشوم کمکم میکند سارافونم را جمع 

کنم، کت گیپوری که قرار است روی آن بپوشم را داخل ساک گذاشته ام روی سارافون پانچ 

لم را روی سرم مرتب میکنم و بعد از اینکه سینا در را میبندد راننده به به تن کرده ام. شا

 راه می افتد.

به زحمت کمیل را راضی کرده ام که به دنبالم نیاید، همینطوری سینا بیش از حد مواظب 

کارهایم است و نمیخواهم بهانه ای به دستش بدهم. از وقتی هم که پدر شده حس پدرانه 

 رده است.شدیدی به من پیدا ک

 به کمیل پیام میدهم: االن راه افتادم.

 کمی بعد جواب میدهد: دلم میخواد زودتر ببینمت.
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لبخندی روی لبم جا خوش میکند، باالخره دوماه گذشت و عروسی نازگل و بهرام رسید. این 

دو هفته آخر که نازگل یک روز خوش نداشت از استرس عروسی به شدت بهم ریخته بود 

 هم درگیر هیجاناتش شده بودیم. و من و کمیل

راننده به سمت هتلی میرود که قرار است مراسم آنجا برگزار شود. دوست دارم زودتر 

 برسیم و نازگل را در لباس عروس ببینم.

با اینکه همیشه موقع پرو لباس همراهش بودم ولی هیجان زیادی دارم تا او را در شب 

درون کیف دستی ام گذاشته ام نگاه میکنم. از  عروسیش ببینم. صورتم را در آینه ای که

آرایشگر خواسته ام آرایش ساده ای روی صورتم انجام دهد. دلم نمیخواهد جلف و زننده 

به نظر برسم. در مقابل اصرار های کمیل که میخواست از خودم برایش عکسی بفرستم 

 مقاومت کرده ام و دوست دارم واکنشش را ببینم.

م از راننده تشکر میکنم و پیاده میشوم، با ویبره گوشی نگاهم به اسم وقتی به هتل میرسی

 کمیل می افتد. لبخندی میزنم و اول به رختکن خانم ها میروم و لباسم را مرتب میکنم.
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تماسش را بی جواب میگذارم و لوازمم را به خانمی میدهم که مسئول تحویل گرفتن لوازم 

 دستی ام میگذارم و به سالن اصلی میروم.مهمانان است. گوشی را درون کیف 

دامنم را با دستم کمی باال میکشم تا بتوانم به خوبی راه بروم. کمیل با دیدنم گوشی را درون 

 جیبش میگذارد و به سمتم می آید.

کت شلوار نوک مدادی حسابی به تنش نشسته است. نگاه خریدارانه ای به من میکند: چقدر 

 خوشگل شدی تو.

دستم را میگیرد و چرخی میزنم. نگاه کمیل برقی میزند میدانم اگر باز هم به او  میخندم،

خیره شوم عواقب خوبی نخواهد داشت. چشم میگردانم و نگاهی به مهمانان میکنم و 

 میپرسم: عروس و داماد نیومدن؟

کمیل دستش را جلو می آورد و دستم را دور بازویش حلقه میکنم و میگوید: رفتن عکس 

 ونو بگیرن.هاش

از ژستی که با کمیل گرفته ایم حس خوبی دارم، ضربان قلبم به اوج میرسند. حس میکنم 

 گر میگیرم و دوست دارم این آتش درونی را با یک نوشیدنی سرد خاموش کنم.
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از دست خدمتکارانی که مشغول پذیرایی هستند درخواست نوشیدنی میکنم و کمیل با صدای 

 کلی نباشه.آرامی میگوید: لطفا ال

نگاهی به کمیل میکنم و کمی بعد خدمتکار برایم یک لیوان شربت می آورد، از گرمایی که 

 دارم الجرعه سرمیکشم و لیوان را به دست خدمتکار میدهم.

 کمیل که حسابی خنده اش گرفته است میگوید: عزیزم کسی دنبالت کرده؟

 با لبخند جواب میدهم: خیلی تشنه بودم.

درش که دست مانلی را گرفته دستی تکان میدهد و همراه او به آن طرف سالن کمیل برای ما

 میرویم.

مانلی با دیدنم ذوق میکند و پا به زمین میکوبد ولی مامان کمیل دستش را محکم میکشد به 

مامان کمیل سالم میکنم و دستم را برای دست دادن جلو میبرم ولی مثل دفعه پیش توجهی 

بین زمین و هوا معلق مانده را برای مانلی تکان میدهم، حداقل این نمیکند. دستم را که 

 هیجان او باعث میشود کمتر به بی توجهی مامان کمیل فکر کنم.
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نمیدانم چرا فلور خانم از من خوشش نمی آید، شاید مرا در حد پسرش نمیداند شاید هم 

 ماجرای همان عروس و مادر شوهر است.

م ارتباط خوبی با فلورخانم برقرار کنم و بیشتر از اینکه هرچه هست باعث میشود نتوان

 مخاطب هیچ کدام از حرفهایش من نیستم مرا بیشتر میرنجاند.

مانلی دستش را از دست مامان بزرگش بیرون میکشد و خودش را به من نزدیک میکند. 

 فلورخانم رو به کمیل میگوید: مهشید رو ندیدی؟

واسم به مانلی است ولی با شنیدن اسم مهشید گوشهایم با اینکه سعی میکنم نشان دهم ح

تیز میشوند. نمیدانستم قرار است مهشید هم به مراسم بیاید، اگر نازگل میگفت اصال نمی 

 آمدم.

 کمیل با حرص میگوید: مهشید که دعوت نیست.

 فلور خانم کامال بی خیال است، سرش را به اطراف میچرخاند: من دعوتش کردم!

 کمیل کامال عصبی شده است. 
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با صدای آرامی که از شدت خشم میلرزد جواب میدهد: مادر من مگه مهمونی توئه که مهمون 

دعوت کردی؟ صاحب مجلس رو آدم حساب نکردی؟ عروسی نازگله. چرا مهشید رو دعوت 

 کردی؟

 فلور خانم به من اشاره میکند: خودت مهمون دعوت کردی!

صله میگیرد و با مادرش به چند قدم آن طرف تر میرود صدایشان را کمیل از من و مانلی فا

 نمیشنوم و با اینکه میخواهم بدانم چه میگویند ولی فکر و حواسم را معطوف به مانلی میکنم.

مشغول حرف زدن با مانلی هستم که فرشته خانم به سمتم می آید. با دیدنش هول میکنم و 

 ما میرسد. میخواهم فرار کنم ولی خیلی زود به

دست مانلی را محکم میگیرم که فرشته خانم دستی روی سر مانلی میکشد و میگوید: سالم 

 خوش اومدی، خیلی خوشحالم که کنار کمیل میبینمت.

 لبخندی میزنم: ممنون.

 فرشته خانم رو به مانلی میگوید: چه خوشگل شدی شما. چه دختر نازی شدی.
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اند و میپرسد: کمیل کجا رفت؟ دیدم پیش تو وایساده مانلی میخندد. فرشته خانم سر میچرخ

 بود.

 نگاهم را به سمت دیگر سالن میدهم و به کمیل اشاره میکنم: اونجا پیش مامانشه.

 رنگ صورت فرشته خانم عوض میشود با صدای آرامی میگوید: حتما باز ناراحتش میکنه.

م را به فرشته خانم میدهم که مانلی دستم را رها میکند و به سمت پدربزرگش میرود. نگاه

 با نگرانی به کمیل و مامانش نگاه میکند.

دوست دارم بپرسم دقیقا کجای قصه هستی؟ چرا اینطوری رفتار میکنی؟ ولی زبانم همراهی 

 نمیکند.

نمیدانم چرا از او میترسم، شاید حتی بیشتر از مهشید. نمیدانم چرا ولی دوست دارم زودتر 

 ل نگران پسر شوهرش است.بدانم چرا اینطوری د

با آمدن کمیل حالت چهره فرشته خانم هم عوض میشود، نگاه خریدارانه ای به کمیل میکند 

 و میگوید: حسابی جذاب شدی.
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 کمیل لبخندی میزند و دستش را دور کمرم میپیچد.

وقتی مرا به خودش نزدیک تر میکند عمیقا به صورت فرشته خانم نگاه میکنم، نمیدانم چرا 

نبال رگه های حسادت میگردم ولی لبخند شیرینی میزند و برقی که در چشمانش موج د

 میزند مرا بیشتر از قبل گیج میکند.

با آمدن عروس و داماد کال فضا عوض میشود،گروه موزیک مشغول نواختن میشوند و وسط 

اماد که سالن را برای رقص آماده میکنند. من و کمیل هم کناری می ایستیم و به عروس و د

 افتتاح کننده رقص هستند نگاه میکنیم.

برای نازگل دست میزنم، با اینکه بارها در پرو لباس عروس همراهیش کرده ام ولی االن 

بیشتر از قبل برای دیدنش هیجان زده شده ام. آرایشش با لباسش طوری او را خاص کرده 

 .که دلم میخواهد این لحظات را برای همیشه در  ذهنم ثبت کنم

 کمیل زیر گوشم میگوید: عروس بعدی تویی ها.

میخندم و میدانم گونه هایم سرخ شده اند. بابت هیجانی که هر جمله کمیل به من میدهد. 

 هر کلمه کمیل مرا به دنیایی میبرد که فقط من و او هستیم و رویایی که با او کامل میشود.
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رده است، گاهی فکر میکنم میتوانم کمیل نه تنها در قلبم بلکه در بند بند وجودم نفوذ ک

روزی بدون او باشم؟ بدون اینکه صدایش را بشنوم و یا اینکه از دیدن لبخند بی بدیلش بی 

 نصیب بمانم.

نازگل و بهرام به سمت من و کمیل می آیند، هر دوی مارا به وسط میبرند، هیچ وقت بلد 

و او را که حسابی غرق در رقصیدن نبودم برقصم و االن هم در مقابل نازگل فقط دست میزنم 

است همراهی میکنم. به ترتیب یک به یک مهمان ها به وسط می آیند و فرصت خوبی میشود 

 تا از میدان رقص فرار کنم.

خودم را به گوشه ای میرسانم و در حالیکه حسابی عرق کرده ام رو به یکی از خدمتکارها 

 آب شیر باشه نه آب سرد.میگویم: میشه یه لیوان آب برای من بیارین. 

 با رفتن خدمتکار کمیل نزدیکم می آید و با خنده میگوید: زیر زیرکی در رفتی ها.

در جوابش فقط لبخند میزنم، کنارم می ایستد و با هم به جمعیتی خیره میشویم که بیخیال و 

 شاد مشغول رقص و پایکوبی هستند.
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خلوت میشود. همانطور که جرعه جرعه کمی که میگذرد انگار خسته میشوند و میدان رقص 

 از لیوان آبم میخورم رو به کمیل میگویم: مانلی کو؟

 با امید رفته تو باغ قدم میزنه.-

سرم را میچرخانم و دنبال نازگل میگردم و میبینم کمی دورتر از ما مشغول استراحت است 

 و میخواهد نفسی تازه کند. برایش دستی تکان میدهم.

 اینجا هم هستی، کال چی شده همه جا چشمم به جمال تو روشن میشه؟به به میبینم -

با شنیدن صدای مهشید برمیگردم، کمیل با خشم نگاهش میکند و میخواهد حرفی بزند که 

میگویم: من که دوست نازگلم تو واسه چی اومدی؟ عروس سابق خانواده یا چون مادر 

 دختری هستی که االن کنارت نیست؟

به خودم جرئت داده ام جوابش را بدهم ولی باعث میشود کمیل رو به مهشید نمیدانم چطوری 

 پوزخندی بزند.

 مهشید کمی به سمتم می آید: زبونت خوب دراز شده.
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 مشکلی داری؟-

 قیچی میکنم برات.-

به طرفش میروم، طوری که کمیل را پس میزنم، شاید دارم سامره ای را نشان میدهم که 

ی که میتواند گاهی شبیه سیما بی پروا باشد و بی خیال از هرچیزی خواهر سیماست. سامره ا

 حرفش را بزند.

شاید هم میخواهم دق و دلی هایم بابت همه چیز را سر مهشید خالی کنم و رو به مهشید 

میگویم: من نمیدونم مشکلت چیه ولی عددی نیستی بخوای زبون منو قیچی کنی. اینجا دیگه 

رو نگه دارم بذارم برم، اونی که اینجا زیادیه من نیستم. خودتو شرکت نیست احترام مدیرش 

سنگ رو یخ نکن. اگه ادعای مادری داری بشین سر جات مادری کن اگه واسه اینکه یه 

زمانی عروس این خانواده بودی اومدی برو یه گوشه واسه خودت خوش باش. نه اینکه بیای 

 اینجا یه عرض اندامی بکنی.

میشود. کمیل دست مهشید را میکشد و میگوید: برو تا بیشتر از این صورت مهشید قرمز 

 تحقیر نشدی.
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 مهشید در حالیکه به شدت عصبانی شده است میگوید: بد میبینی دختر خانوم.

نیشخندی میزنم و توجهی به تهدیدش نمیکنم. دلم نمیخواهد وسط این جشن اعصابم را 

قه کمیل به خودم از حمایتی که میکند از اینکه بخاطر او خرد کنم. خیالم راحت است، از عال

 خواهرش بهترین دوست من است و ته دلم امید دارم بتوانم رابطه خوبی با مانلی برقرار کنم.

 شاید همه اینها کافی باشد تا بتوانم مقابل مهشید در بیایم.

مع وقتی مجلس رو به پایان است نازگل از تمامی دخترهای مجرد میخواهد پشت سرش ج

 شوند تا دسته گلش را پرتاب کند و به قول خودش عروس آینده را مشخص کند.

با اینکه در دلم به این حرفش میخندم ولی با اصرار نازگل به جمع دخترانی می پیوندم که با 

هیجان خاصی پشت نازگل صف بسته اند و هرکدام میخواهند به نوعی دسته گل را به دست 

 بیاورند.

یبینم که مهشید هم به جمع دختران می پیوندد و با خنده مشتاق گرفتن در کمال تعجب م

دسته گل عروس است. نگاهم را به صورت خندانش میدوزم انگار نه انگار کمی قبل با هم 

 بحث کرده ایم.
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وقتی نازگل پشت به ما می ایستد مهشید چند نفر را پس میزند و خودش را به من نزدیک 

 دخترها بلند میشود و نازگل با صدای بلندی میگوید: یک دو سه  تر میکند. جیغ و هیاهوی

و دسته گلش را پرت میکند، همه ما دستهایمان را برای گرفتن دسته گل بلند میکنیم دسته 

گل اول به دست مهشید میخورد که باعث میشود جیغ بکشد ولی تعادلش را از شدت هیجان 

 فتد.از دست میدهد و دسته گل به دستان من می ا

ناگهان همه نگاه ها سمت من میچرخد و خنده و سوت دخترها بلند میشود. نگاهم به دسته 

گل و چشمان سرخ شده مهشید خشک میشود. نازگل می آید و بغلم میکند و زیر گوشم 

 میگوید: میدونستم عروس بعدی تویی.

ولی در جوابش نمیدانم فهمیده که اول دسته گلش نصیب عروس سابق خاندانشان شده یا نه 

 فقط لبخندی میزنم.

تا آخر مهمانی خبری از مهشید نمیشود ولی مورد خشم فلورخانم قرار میگیرم و وقتی 

 مشغول حرف زدن با کمیل هستم می آید و با غیض نگاهم میکند.
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به خوبی میدانم به شدت طرفدار عروس سابقش است و دوست دارد دوباره روابط این دونفر 

دهد. شاید مرا الیق پسرش نمیداند و درست نقطه مقابل فلور خانم فرشته را سر و سامان 

 است که به شدت مرا کنار کمیل میخواهد.

کل کل بین دو هوو مرا درگیر فکرهایی کرده است که دیوانه ام میکند. مهمانی کمی دیر 

یکنم تمام میشود و فرصت بدرقه نازگل را تا فرودگاه از دست میدهم. موقع رفتن بغلش م

 و برایش آرزوی خوشبختی میکنم.

موقعی که سوار ماشین میشوم درست همانند شب عروسی سیما احساساتی میشوم، انگار 

 دوباره خواهری را شوهر داده ام و دلتنگ بودنش در کنارم هستم.

هرچه کمیل اصرار میکند مرا برساند مخالفت میکنم، االن هیچ توجیهی برای سینا ندارم و 

 رم بهانه ای دستش بدهم.دوست ندا

 یاسی که به شدت خسته است روی مبل ولو میشود و میگوید: دیگه نا ندارم حرف بزنم.

 به صورتش لبخندی میزنم و میگویم: تازه اوالشه خانوم. شب زنده داری ها در پیش داری.

 مامان میخندد: همچین میگه انگار خودش ده تا بچه داره.
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 کشت ما رو تا این دوقلوها عمل بیان.نه ولی دردونه حسن کبابی -

مامان میخندد و با صدای زنگ تلفن رو به من و یاسی میکند و میگوید: مشخصه قصد ندارین 

 جواب بدین.

خودش سری تکان میدهد و به سمت تلفن میرود. حواسم به حرفهای یاسی است و اصال 

 نمیفهمم مامان مشغول صحبت با چه کسی است.

میکند رو به من که غرق صحبت با یاسی هستم میگوید: تو فرشته خانوم  وقتی تماس را قطع

 میشناسی؟

 کمی مکث میکنم و جواب میدهم: آره. مامان نازگله همون دوستم.

 مامان موشکافانه نگاهم میکند: این دوستت برادر هم داره؟

 نگاه یاسی هم عوض میشود و کمی در جایش تکان میخورد و میگویم: آره برای چی؟

 مامان همانطور به صورتم خیره شده است و میخواهد واکنش مرا در برابر حرفهایش ببیند.
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دلم پیچ و تاب میخورد و دوست دارم بدانم مامان نازگل برای چه حرفی به خانه ما زنگ زده 

است. در دلم به خودم بد و بیراه میگویم که چرا من جواب تلفن را نداده ام و باز همان حس 

 ه سراغم می آیند.های بد ب

یاسی به صورتم نگاه میکند، نگرانی را از چشمانش میخوانم و مامان در کمال خونسردی 

 میگوید: برای پسرشون میخوان بیان خواستگاری!

حس میکنم صدای مامان را از دوردست ها میشنوم، قرارمان این نبود! کمیل کامال غافلگیرم 

خواهد حرفی بزند ولی از حضور مامان خجالت کرده است. یاسی نگاهم میکند، انگار می

میکشد برای او شانه ای باال می اندازم و مامان که منتظر است حرفی بزنم میگوید: این پسره 

 رو چقدر میشناسی؟

سکوت میکنم زبانم به جواب دادن نمیچرخد. مثل کسی که ناگهان یک چک سفید امضا به 

کار بیفتد دقیقا همان حس را دارم. مغزم به  دستش داده اند و هیجان باعث شده مغزش از

 زبانم که هیچ به هیچ یک از اعضای بدنم نمیتواند دستور واکنشی را بدهد.
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نازگل و کل خانواده کمیل از جلوی چشمم رد میشوند. به یاد  -فرشته -فلور -مهشید -مانلی

 بعدی تو هستی.دسته گلی می افتم که یادگار عروسی نازگل است و نجوای کمیل که عروس 

دلم میخواهد پلک بزنم و همه اینها یک اشتباه باشند ولی نیست! مامان منتظر جواب من 

 است.

با سقلمه یاسی خودم را جمع میکنم: چندباری که رفتم بهش تمرین بدم داداشش هم بود 

 اونجا دیدمش.

کند چه برسد به جوابم به قدری ناشیانه است که میدانم حتی کیان پنج ساله را هم راضی نمی

 مامان که با چشم ریز شده به صورت من خیره شده است.

هول میشوم و رو به یاسی نگاه میکنم و یاسی میگوید: حاال چه فرقی داره. باالخره دختر 

 جوون تو خونه است میان خواستگاری مهم اینه ببینید اصل و نسب اینا چیه؟

 میخواهد جو را عوض کند.از حرفهایش خنده ام میگیرد، او هم هول شده و 

مامان تابی به سر و گردنش میدهد: قرار شد من خبر بدم کی بیان. اول آدرس و نشونی و 

 هرچی داری بده بهم عمو جمشیدت رو بفرستم ببینه اینا کین چین تا ببینیم خدا چی میخواد.
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جیغ های نفس عمیقی میکشم. اگر نازگل به ماه عسل نرفته بود اولین نفری که مورد جیغ 

 من قرار میگرفت او بود.

یاسی با حرف زدن در مورد قیمت تخت بچه بحث را عوض میکند تا کمی فضا برای منی که 

 حسابی هول کرده ام آرام شود.

 تپش قلبم را حس میکنم، حتی میتوانم بگویم تمام تنم همزمان با قلبم می تپند.

وشی را برمیدارم و با دیدن پیام کمیل جا کمی که میگذرد  به اتاقم میروم و در را میبندم. گ

 میخورم: نمیتونستم بیشتر از این تحمل کنم!

 دستانم میلرزد برایش مینویسم: نباید اول به من بگی؟ منو تو کار انجام شده میذاری؟

 چند لحظه بعد جواب میدهد: پیشنهاد نازگل بود.

برایش مینویسم: مامانم میخواد در دلم کلی بد و بیراه به این تازه عروس فضول میگویم و 

 یکی رو بفرسته تحقیقات.

 شکلک بامزه ای میفرستد: قدمشون سر چشم.
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نمیدانم مرا به بازی گرفته یا جدی جدی میخواهد به این رابطه مخفیانه سر و سامانی بدهد. 

انی بیشتر از همه دلشوره سینا را دارم وقتی به او گفتم هیچی بین من و کمیل نیست االن ناگه

 چطور مسئله خواستگاری را بگویم.

 «خر خودتی»هرچند میدانم ته همه نگاه کردن هایش وقتی حرف نازگل میشود میگوید:

 برای کمیل مینویسم: نازگل هم میارین دیگه؟

جواب میدهد: نمیدونم فعال که رفته ماه عسل. گویا قراره مامانت بهمون خبر بده کی بیایم 

 م چند روز دیگه زنگ میزنه نتیجه رو بپرسه.دستبوسی. ولی فرشته خانو

نمیدانم چرا به جای مامان کمیل فرشته برای این امر خیر پا پیش گذاشته است. با وارد شدن 

 یاسی به اتاقم ناگهان میترسم، با خنده میگوید: انگار کمیل آچمزت کرده.

 عصبانی میگویم: انگار نه انگار، همچین ذوق کرده که نگو.

 تخت می نشیند و میگوید: بهش بگو ما به این آسونی ها دختر شوهر نمیدیم ها.یاسی روی 

 مشتی به شانه اش میزنم: خوبه خوبه هنوز نزاییده واسه من ادای مادرها رو در میاره.
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با این حرفم هردوی ما میخندیم. برکت وجود یاسی آرامشی است که به تک تک ما میدهد 

 کند.و میداند چطور حال همه را عوض 

عمو جمشید تلفنی برای مامان هرچه دیده و شنیده تعریف میکند. میخواهم خودم را مشغول 

کیان و کاوه نشان دهم ولی تمام فکرم پیش حرفهایی است که بین مامان و عمو رد و بدل 

 میشود.

کیان نقاشی را مقابلم میگیرد به زحمت شروع به تعریف میکنم و شش دانگ حواسم به 

 مامان است.

مسعود و سینا مشغول جا به جا کردن مبل ها هستند و میخواهند به خواسته سیما سر و شکل 

 خانه را یک تغییراتی بدهند.

سیما هم بدون اینکه نظر من، یاسی و یا حتی مامان را بپرسد چیدمان خانه را تغییر میدهد. 

اضطراب من  کم کم این خواستگاری دارد شکل و رنگ جدی به خودش میگیرد و این وسط

 است که لحظه به لحظه بیشتر میشود.
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نازگل دیشب از ماه عسل برگشته است و خوشحال و خندان وعده حضورش را در 

 خواستگاری به من داده است.

وقتی تماس را قطع میکند بند دلم پاره میشود. یاسی کنارم می نشیند و بی توجه به چشم 

میشود. مامان کمی سکوت میکند و میگوید: همه غره رفتن های سیما مثل من به مامان خیره 

 از پسره و خونواده اش تعریف کردن. آدم سر به راهیه و مشکل خاصی نداره.

 بعد به چشمان من خیره میشود و میگوید: میدونی قبال زن داشته؟ میدونی بچه داره؟

داماد  سیما هینی میکشد و چشم های سینا گرد میشود. مسعود هم با تعجب به آپشن های

 جدید فکر میکند و انگار فقط من و یاسی هستیم که جا نخورده ایم.

به صورت مامان نگاه میکنم، کامال جدی است. میخواهم من هم جدی باشم تا دیگر جای 

 بحثی نماند: بله. از همه این چیزا خبر دارم!

خاک تو سر  سیما جلو می آید: دیگه چی؟ میخوای بری بشه لَـلِه بچه مردم؟ یعنی اینقدر

 شدی که زن دوم طرف بشی؟ مگه ترشیدی؟
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با غیض نگاهش میکنم و جوابش را نمیدهم، سینا با حرص نگاهم میکند. میدانم جلوی 

 مسعود و مامان سکوت کرده است وگرنه او هم از خجالتم در می آمد.

ن مونده سیما نگاهی به مامان میکند: چرا نگفتین نه؟ مگه سامی مونده رو دستمون؟ همینمو

 بشه زن بابا. این پسره اگه خیلی خوب بود زن اولشو نگه میداشت.

از جایم بلند میشوم: خیلی داره بهت فشار میاد طرف زن داشته؟ بچه داره؟ آره میدونستم 

 و میخوام سعی کنم برای دخترش مادری کنم. نمیگم بلدم، نه نیستم و اتفاقا کلی میترسم.

بر داشتم، از همین رفتارها میترسیدم که هیچی نگفتم که همه نگاهی به مامان میکنم: من خ

 چی رو هی عقب انداختم وگرنه میدونستم میخوان پا پیش بذارن. 

 مامان نگاهم میکند: دخترشم دیدی؟

دلم میلرزد، میدانم ته این سوال به جا قرار است ختم شود. اما میخواهم برای کمیل بجنگم، 

حرمت خاک بابا را نگه داشت؟ مگه وقتی هنوز سال بابا نشده مگه سیما نجنگید؟ مگه سیما 

 بود شوهر نکرد؟ حاال من میخواهم برای کسی که دوستش دارم بجنگم. 

 حرمت کسی را زیر سوال نمیبرم ولی میخواهم همه بدانند پای کمیل و دخترش ایستاده ام.
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 سرم را تکان میدهم: بله دیدمش!

 عصبانیت و با صدای بلندی میپرسد: میدونی مریضه؟مامان نگاهم میکند، با خشم با 

 نگاهم را از مامان میگیرم و سیما میگوید: مریضیش چیه؟

مسعود دست سیما را میکشد و به سمت خودش میبرد. سینا میز را همان وسط رها میکند و 

 میپرسد: دخترش مریضه؟

 داون داره.با صدایی که نمیدانم چرا میلرزد جواب میدهم: مانلی سندروم 

ناگهان سکوت میشود، صدایی از کسی در نمی آید. سیما که میدانم آماده است تا مرا خرد 

کند خودش را مقابلم می اندازد و با صدایی که بیش از حد بلند کرده میگوید: میخوای از 

 دختر منگلش نگهداری کنی؟

د بقیه هم تکانی دستم باال می رود و روی صورت سیما می نشیند. سیلی ام باعث میشو

 بخورند.
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رو به مامان میگویم: اون دختر به قدری معصوم و پاکه که نمیتونید تصور کنید. اون انتخاب 

نکرده بیاد این دنیا، این سندروم کوفتی هم خودش انتخاب نکرده. یه بچه است که گیر یه 

 رو میخواد. مادر زبون نفهم افتاده. مادری که اونو نمیخواد ولی پول و امکانات کمیل

سیما مانتویش را روی تنش می اندازد و کیفش را زیر بغلش میزند: مامان خانوم ایشون 

بریده و دوخته و حاال داره تن ما میکنه. واسه پسره که نمیدونیم چیه کیه تو صورت من سیلی 

 میزنه. حرمت بزرگتری کوچیکتری یادش رفته.

سرت مادری حاال میای واسه یه بچه اسم  مسعود دست سیما را میکشد: تقصیر خودته. خیر

 میذاری؟

 سینا رو به مسعود میگوید: ول کن مسعود.

به همه آنها نگاه میکنم: من میخوام با کمیل ازدواج کنم. من پای اون و دخترش وایسادم و 

بهتون حق میدم نگران باشید ولی من یه آدمم که عقل و شعور دارم. میخوام برای زندگیم 

هم بگیرم. اگه شما چند دقیقه است این موضوع رو فهمیدین من خیلی وقته یه تصمیم م
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میدونم و با خودم و احساساتم و ترس هایی که داشتم جنگیدم. وقتی بهتون زنگ زدن که 

 بیان یعنی من با همه چی کنار اومدم.

 رو به سیما میگویم: نه من نترشیدم، تو مگه ترشیده بودی که حرمت خاک بابامونو نگه

نداشتی که سالش بشه و شوهر کنی؟ من پای دلم وایسادم و به هیچ کدوم توهین نکردم. 

تنها ایرادی که دارین میگیرید ازدواج قبلی و بچه اشه. ولی اونی که باید با این چیزا کنار بیاد 

 منم که هیچ مشکلی ندارم.

میشود: تو همه فکراتو نگاهشان میکنم، میخواهم تاثیر حرفهایم را ببینم. سینا از جا بلند 

 کردی؟

نگاهش میکنم، از ته چشم هایش نگرانی هایش را میفهمم ولی من میخواهم به خواسته ام 

 برسم حتی اگر سخت ترین کار دنیا باشد.

 بله و میدونم دارم چیکار میکنم.-

 سیما دست مسعود را میکشد و به زور از خانه بیرون میبرد. رو به یاسی میکنم که تنها کسی

 است که به صورتم لبخند میزند.
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با رفتن سیما مامان میگوید: کاری به سیما ندارم ولی سامره بحث یه عمر زندگیه. نمیگم 

پسر بدیه ولی سیما خودش دوتا بچه داره توش مونده تو میخوای مادر بچه ای بشی که اوال 

گی کنی که قبل از خودش مادر داره، دوما یه بچه عادی نیست میتونی؟ میتونی با مردی زند

تو با یه زن دیگه زندگی کرده؟ میدونی حتی یه تشر مادرانه تو ممکنه برای اون مرد نشون 

 دهنده کینه تو بشه و تو باال بری پایین بیای اون نفهمه؟

حرفهای مامان لبریز از نگرانی هاست، نگرانی هایی که میتوانم بفهمم ولی من خودم میدانم 

 ری بگذارم.میخواهم پا به چه مسی

دیگر حرفی برایشان ندارم و دلم نمیخواهد به هرکدام که نگاه کنم موجی از نگرانی در 

 صورتشان ببینم. به اتاقم میروم تا کمی با خودم و احساساتم تنها باشم.

چند ساعتی از نیمه شب گذشته است و من هنوز در اتاق خودم را حبس کرده ام. حتی برای 

 رچند میلی هم ندارم.شام هم بیرون میروم ه
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دلم میخواهد تنها بمانم و با خودم خلوت کنم. حوصله نگاه های نگران و پر از تردید بقیه را 

ندارم میدانم کار سختی را شروع کرده ام و باید تا آخر راه پای همه این حرفهایی که زده 

 ام بمانم.

هم مخفی کنم. با اینکه حسابی جواب پیام های کمیل را نمیدهم و میخواهم حتی خودم را از او 

 غافلگیر شده ام ولی دیر یا زود این اتفاق می افتاد و نمیشد بیشتر از این کشش داد.

کاش میشد بقیه مرا بفهمند، کاش اینقدر با نگرانی نگاهم نمیکردند. سیما را که خوب 

احمقی میشناسم کال جز خودش هیچکس را عاقل نمیداند و به نظرش همه آدم های اطرافش 

 بیش نیستند.

سینا را منتظر فرصتی میبینم که به زودی به سراغم بیاید و حرفهایی بزند که قطعا مرا 

میرنجاند ولی من خودم را برای رنجیدن هم حاضر کرده ام. حتی برای توهین و تحقیر شدن 

 یا اینکه به کل طردم کنند!
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میشدم، حاال من هستم و این شاید باید یک روزی برای بزرگترین چالش زندگی ام آماده 

میدان. میدانی که باید با تمام وجود به آن بروم و برای زندگی عاشقانه ای که دلم برایش پر 

 پر میزند بجنگم.

تقه ای به در میخورد و کمی بعد یاسی در را باز میکند و سرش را داخل می آورد: اجازه 

 هست؟

 میخندم: بیا تو.

میبندد، کنارم روی تخت می نشیند. نگاهش میکنم: چرا نخوابیدی؟ به اتاقم می آید و در را 

 سینا خوابه؟

 لبخندی میزند: آره اون فکرش درگیر بود کلی به خودش پیچید ولی باالخره خوابش برد.

 نگاهش میکنم و با نگرانی میپرسم: خیلی اوضاع ریخته بهم نه؟

 رو نداشتی؟پایش را دراز میکند و به تاج تخت تکیه میدهد: توقعش 
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نگاهم را از یاسی میگیرم: داشتم ولی کمیل منو تو کار انجام شده گذاشت. فکر نمیکردم یهو 

برنامه خواستگاری رو بذاره. تو عروسی گفت عروس بعدی تویی ولی نه به این زودی. 

 میترسم یاسی از اینکه ته این جنگیدن چی میشه میترسم.

اهد حرفی بزند ولی خودش هم نمیداند چه حرفی یاسی کمی سکوت میکند، انگار دلش میخو

 االن به درد منی میخورد که حسابی آشفته ام.

من هم حرفی ندارم و بی هدف قفل گوشی را باز و بسته میکنم. یاسی دمی میگیرد: سامی جا 

 زدی؟

 نگاهش میکنم: نه اصال! من پای کمیل و دخترش وایسادم.

یدونم بابت کاری که میکنی با خودت قبلش پس نترس. تو اونقدری عاقل هستی که م-

دودوتا چهارتا کردی و میدونی ته این قصه چی میشه. هرکس هر حرفی میزنه از سر نگرانیه 

 البته جز سیما.

با شنیدن اسم سیما خنده به لبهای جفتمان می آید. هردوی ما به خوبی میدانیم سیما سر و 

 ی روی آن گذاشت.ته حرفهایش طوری نیست که بشود عنوان دلسوز
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دوست دارم بقیه حرف دل مرا بفهمند، بدانند مانلی را دوست دارم و کمیل کسی است که 

 مرا دیوانه خودش کرده است.

تنها کسی که مرا درک میکند یاسی است، شاید خیلی بهتر از خواهرانه های سیما مرا میفهمد. 

همین که محرم روزهای بیقراری  شاید الزم نیست برای خواهر بودن از یک مادر متولد شویم

 ام است برایم کافیست.

 به یاسی نگاه میکنم و میپرسم: به نظرت تهش چی میشه؟

میخندد: هیچی من بیچاره با یه شکم بزرگ تو عکس عروسیت حاضر میشم و خدا کنه وسط 

 مراسم تو این فسقلی نخواد دنیا بیاد.

رام میگیرد. این دختر خوب بلد است مرا از ته دل شاد میشوم با خوشبینی یاسی کمی دلم آ

 درگیر احساساتی کند که حالم را زیر و رو میکند.

 خوب بلد است مرا به نقطه ای برساند که لبریز از آرامش است.
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سینی چای را روی میز میگذارم و درست مقابل عمو جمشید و زن عمو می نشینم، مامان برای 

میشود و یکی از لیوانها را برمیدارد و میگوید:  زن عمو چشم و ابرویی می آید و عمو خم

 مامانت یه حرفهایی میزنه سامره.

 نگاهی به مامان میکنم و رو به عمو میپرسم: چی شده؟

عمو جرعه ای چای مینوشد و زن عمو میگوید: سامره جان، فکر نکن هرکی اول زنگ خونه 

 زنش بشی؟ واسه پولش؟ رو زد باید بهش بله رو بگی. این پسره چی داره که میخوای

نگاه تندی به زن عمو میکنم، از آن نگاه هایی که از من بعید است. توقع نداشتم پای پول را 

وسط بکشند و رو به عمو میگویم: من کی تو عمرم پولکی بودم؟ من بابت هر چیزی که 

شمارو نگران میکنه فکر کردم. بحث فکر منم بحث دیروز و امروز نیست من چندماهه 

 ازگل و خانواده اش رو میشناسم.ن

نمیدانم را زبانم نمیچرخد تا اسم کمیل را بگویم، دوست دارم بفهمند من عاشق شده ام. 

 عاشق کمیل نه پول و امکاناتش، دلم ذره ای برای دارایی های او نلرزیده است.



  شبیه تو

  
 

 

  495 

 

نیست.  عمو جمشید نگاهی به مامان میکند: ولی عموجان این راهش نیست، این پسره لقمه تو

 قبال زن داشته یه دختر داره.

سکوت میکند، میدانم میخواهد پای بیماری مانلی را به میان بکشد. یاسی از اتاقشان بیرون 

می آید و با عمو و زن عمو سالم و احوالپرسی گرمی میکند. کنارم می نشیند و عمو میگوید: 

 و شدی کاسه داغتر از آش؟دخترش مریضه سامره. میفهمی اینو؟ مادر بچه اونو نخواسته ت

زن عمو پشت عمو میگوید: دخترم عزیزم ما که بدتو نمیخوایم، میگیم بیشتر فکر کن. تو 

 جوونی خوشگلی کلی آدم هست که میخوان تورو بذارن رو سرشون حلوا حلوا کنن.

مامان نگاهی به من میکند و به عمو میگوید: این گوشش به این حرفها بدهکار نیست. میدونی 

چند روزه الم تا کام حرف نمیزنه. سینا هم باهاش حرف زده ولی مرغ این یه پا داره. فکر 

 کرده آسمون پاره شده این پسره افتاده واسه این.

دلم میگیرد، از حرفهای مامان. باورم نمیشود کسی که یک زمان به من عقلم اعتماد داشت 

راحت با آنها حرفم را بزنم و بگویم دیوانه اینطوری من و احساساتم را باور نکند. نمیتوانم 

 کمیل شده ام. میترسم از بزرگ کردن مانلی وحشت دارم ولی آخرش چه؟
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آن دختر گناهش چیست؟ اینکه یک ویژگی خاص دارد و همه دنیا او را با چشم دیگری 

 میبینند.

قل دارم شعور رو به آنها میگویم: میدونم دوستم دارین، میدونم نگران من هستین ولی منم ع

دارم. هرچیزی که شما االن میگین دغدغه چندماهه منه. من کمیل رو بدون یه قرون پول 

میخوام. حتی اگه قرار باشه به سختی با مانلی که مثل یه برگ گل میمونه ارتباط برقرار کنم 

خواسته ولی بازم میخوام تالشمو بکنم. به جای اینکه منو منصرف کنید برام دعا کنین بتونم به 

 ام برسم.

زن عمو میگوید: دیگه خیلی رک شدی، راحت حرف دلتو میزنی احترام اینا هم گذاشتی در 

 کوزه؟

 عمو به زنش تشر میزند و میگوید: سامره تو با بچه های خودم هیچ فرقی نداره.

با ناله میگویم: چرا فکر میکنید من دیوانه شدم؟ چرا باورتون نمیشه منم آدمم. چرا وقتی 

ینا عاشق شد کسی مخالفت نکرد؟ چرا هیچ کدوم به یاسی نگفتین سینا به دردت نمیخوره؟ س

 چرا؟ من گناهم چیه که قبل مهشید لعنتی با کمیل آشنا نشدم؟ 
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بغض میکنم: من یه آدمم عقل دارم. تروخدا اینقدر منو عذاب ندین شما جز دخترش و 

 ازدواج قبلیش هیچ بهونه ای ندارین.

 ندی میگوید: اگه مرد زندگی بود زنشو طالق نمیداد.زن عمو با ت

چرا با خودتون نمیگین شاید زنش مشکل داشته؟ چرا با خودتون نمیگین کمیل گناهش -

چیه؟ اگه من جای اون بودم چی؟ اگه یه زن مطلقه بودم بازم میگفتین این پسر چرا میخواد 

 با تو ازدواج کنه؟

گوید: فکر میکنی اگه به این پسره بگی نه بختت کور مامان که تا االن سکوت کرده است می

 میشه؟ میترشی؟

اشک هایم سرازیر میشوند، به اتاقم میروم و در را میبندم و میگذارم هق هق هایم داغ دلم 

را کمتر کنند. نمیدانم چراکسی مرا نمیفهمد. چرا همه چیز را از چشم خودشان میبیندد و 

 انگار سامره ای وجود ندارد.

ره بیچاره ای که دلش را باخته است، دلم را ناگهانی نباخته ام من با دلم جنگیدم و بعد سام

 تسلیم احساسات کمیل شده ام.
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 یاسی به اتاقم می آید و میگوید: عمو اینا رفتن.

نگاهش میکنم و میگویم: وقتی میخواستی با سینای آس و پاس ازدواج کنی اینطوری کردن 

 باهات؟

یگیرد: من بابام پشتم بود، همه حرفهایی که تو بهشون فکر کردی رو منم نگاهش را از من م

مثل تو فکر کردم بهشون. بابام گفت و منم گفتم پای همه چی وایسادم اونم جلوی همه پشت 

 من در اومد.

نگاه خیسم را به قاب عکس بابا می اندازم که به دیوار اتاقم آویزان کرده ام و میگویم: چرا 

بامو داشته باشم تا مواظبم باشه، تا جلوی همه در بیاد تا بگه دخترم تو دلت چی من نباید با

 میخواد؟

دوباره هق هق میکنم و یاسی خواهرانه مرا در آغوش میکشد. کاش سیما نصف درک یاسی 

را داشت و در این شرایط تنهایم نمیگذاشت نه اینکه آتش بیار معرکه ای شود که من دلم 

 شته باشد.نمیخواهد ادامه دا

 با نوازش های یاسی کم کم آرام میشوم و با قرصی که میدهد خوابم میبرد.
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نگاهی به صورت خشمگین سیما میکنم، مامان به هوای اینکه ما را آشتی دهد و بحث کمیل 

 را نهایی کند آنها را دعوت کرده است.

 یاسی خریدهای مادرش را به اتاقشان میبرد و سینا هم کمکش میکند.

ا کامال شمشیر را از رو بسته است، مسعود سیبی پوست میکند و میگوید:خب مامان جان سیم

 چه خبرا؟

خودش هم خوب میداند میخواهد این سکوت را بشکند تا یخ بقیه باز شود. نگاهی به مسعود 

میکنم و بعد نگاهم را به مامان میدوزم که میگوید: واال گفتم دور هم جمع بشیم این دوتا 

 آشتی بدیم و تکلیف این خواستگاری رو روشن کنیم. دختر رو

 سینا که تازه به ما ملحق شده است میگوید: جدی جدی میخواین اجازه بدین بیاد؟

یاسی چشم غره ای به سینا میرود و سیما میگوید: تو میپرسی قراره بیاد ولی فکر کنم سامره 

 قراره عقد و عروسی رو گذاشته. ما بی خبریم.

سیما میگوید: بس کن تو هم. خودتو یادت رفته؟ خاک بابا خشک نشده شوهر  سینا رو به

 شوهر کردی. حاال فکر نکن عقل رس شدی و داری تعیین تکلیف میکنی.
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سیما رو به سینا میگوید: بشین سرجات. زنت حامله شده فکر کردی بزرگتر همه شدی؟ 

 عرضه داشتی شکم زنت یه سال نشده باال نمیومد.

واهد حرفی بزند که بلند میشوم و با صدای بلندی میگویم: نشستین تکلیف منو مسعود میخ

روشن کنید تا پته همو بریزید رو آب؟ میخواین بیشتر از این خودتونو نشون بدین؟ سیما 

خانوم پشتت نبودم؟ جلوی مامان پشتت در نیومدم؟ وقتی همه داشتن بد میگفتن با مامان 

 جلوی همه در نیومدیم برات؟

 بعد رو به سینا میگویم: به کی اول از همه گفتی یاسی رو دوست داری؟ کی حمایتت کرد؟

سکوت میکنم. مسعود میگوید: بابا راست میگه دیگه. به وقتش در حقتون خواهری کرده 

 حاال نشستین تعیین تکلیف میکنید. سامره طرف رو میخواد شما چیکاره اید؟

 چیکار میکنه. سینا میگوید: االن متوجه نیست داره

مسعود جواب میدهد: به ما چه! خودش میخواد اگه بد بود به خودش ربط داره اگه خوب بود 

 کیفش رو خودش میبره. االن ما سر پیازیم یا ته پیاز؟

 سیما با طعنه میگوید: چی شده تو طرف سامره رو میگیری؟ البد خود پیازی؟
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 یر!مسعود می غرد: بس کن سیما. جلوی اون زبونتو بگ

مامان رو به مسعود میگوید: جلوی همتون دارم میگم، من مخالفم ولی وقتی خودش میخواد 

 باشه حرفی نیست بیان.

 سینا می نالد: مامان...

 یاسی باز چشم غره میرود و سیما میگوید: مامان چیزخورت کرده؟

 مسعود رو به روی سیما میرود: احترام مامانتو بلد نیستی نگه داری؟

به کاوه و کیان میدهم که ترسیده به ما نگاه میکنند. هم دلم به حال آنها میسوزد  نگاهم را

 هم به حال آنها غبطه میخورم.

 کاش هیچ وقت بزرگ نمیشدم!

مامان میگوید: دیگه بحثی نداریم، فردا قراره مامان نازگل زنگ بزنه منم بهش میگم آخر 

 هفته بیان.

 مادریش افتاده دنبال زن دادن این؟سیما میگوید: خود پسره ننه نداره نا
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 همه نگاه ها به سمت من میچرخد و یاسی میگوید: مامان کمیل طرف عروس قبلیشه. 

 سینا با نگرانی نگاهم میکند: سامره هنوز نرفته جنگ داریا.

 پلک میزنم و جواب میدهم: میدونم.

نم به خصوص اینکه روی با اعالم مامان بحث تمام میشود، ته نگاه تک تکشان نگرانی را میبی

نیامدن مامان کمیل حساس شده اند. سر سفره شام همه با بی میلی با غذایشان بازی میکنند. 

سیما به زور چند لقمه به دهان میگذارد ولی مسعود بیخیال تر از این حرفها مشغول خوردن 

 میشود.

ت. یاسی هر از شاید تنها کسی که دلش میخواهد این قائله ها ختم بخیر شود مسعود اس

گاهی نگاهم میکند و لبخند میزند. سینا حسابی در خودش غرق شده است، میدانم میترسد 

 از آینده من میترسد.

به همه آنها حق میدهم نگرانم باشند ولی وقتی کمیل را بشناسند قطعا عاشقش میشوند. 

د مرا به اسارت نمیدانم عمو جمشید چه شنیده که کمیل را دیو بزرگی کرده است که میخواه

 ببرد.
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به محض اینکه سفره را جمع میکنیم سیما دست بچه هایش را میگیرد و میرود. مامان حسابی 

 بهم ریخته است یاسی کنارم توی آشپزخانه می نشیند و من مشغول شستن ظرفها میشوم.

میکشد سینا به هوای سر درد به اتاقشان میرود تا بخوابد. یاسی یکی از صندلی ها را جلوتر 

و پاهایش را روی آن میگذارد و میگوید: به این بحث کردن ها توجه نکن، مهم خودت و 

 کمیل هستین.

 به طرفش برمیگردم: جالبه فقط تو طرف منی.

 شاید چون منم این روزا رو داشتم میفهمم درگیری یعنی چی.-

 آهی میکشم و میگویم: یعنی دیگه این جنگیدن ها تموم شد؟

 پلکی میزند: آره خیالت راحت. یاسی با لبخند

ظرفها را تمام میکنم و برای خودم و یاسی چای میریزم. کنارش می نشینم و میگویم: مامان 

 چرا رفته تو اتاقش بیرون نمیاد.

 قندان را به سمت خودمان میکشد: رفت با عکس بابات درددل کنه.
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 میترسم یاسی. استرس دارم.-

 کمیل بدبخت.مواظب باش چایی رو نریزی روی -

 به شانه اش میزنم: برو بابا من چی میگم تو چی میگی.

 میخندد: الکی سختش میکنی.

جوابش را نمیدهم و در سکوت چای میخوریم. کمی بعد شب بخیری میگوید و به اتاقشان 

 میرود. چراغ ها را خاموش میکنم و به روی تخت میخزم.

هشت تماس بی پاسخ و سی پیام کمیل  گوشی را از زیر بالشم بیرون میکشم و به چهل و

 خیره میشوم.

 نمیداند در چه آشوبی گیر کرده ام.

 پیام هایش را بی هدف باال و پایین میکنم و برایش مینویسم: خونمون شده میدون جنگ!

 فوری جواب میدهد: چرا؟

 چون تو قبال زن داشتی و بچه داری.-
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 بیام قبل مراسم خودم با خونواده ات حرف بزنم؟-

 کمی مکث میکنم: نه. االن گیر دادن چرا مامان خودت برای خواستگاری اقدام نکرده.

 جواب میدهد: مامانم مخالفه.

 «همین کارمو سخت کرده»آهی میکشم و در دل میگویم

برایش شب بخیری مینویسم و خودم را زیر پتو میکشم و سعی میکنم بخوابم. شاید خواب 

 ی ذهنم کمتر شود.باعث شود کمی از این درگیری ها

 کاش خواب یک مسکن همیشگی بود، کاش میشد با خواب همه دردهای دنیا را نابود کرد.

 کاش میشد کسی راهی بلد بود تا دل شکسته را تعمیر کند. 

نفسم را بیرون میدهم و نگاهی به جمعیتی میکنم که بیرون گوش تا گوش نشسته اند. زن 

دهد به مجلس خواستگاری نیامده است و مامان و عمو عمو برای اینکه مخالفتش را نشان ب

 جمشید به عنوان بزرگتر کنار هم نشسته اند.
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سیما حسابی با غضب به نازگل و خانواده اش خیره شده ولی مسعود کامال رفتاری دوستانه 

دارد. سینا هم دلش میخواهد سر به تن کمیل نباشد ولی کمیل عین خیالش هم نیست. فرشته 

 ال رفتار خوبی از خودش نشان میدهد.خانم کام

یک دور دیگر سینی چای را چک میکنم و وارد پذیرایی میشوم، اول از همه مقابل پدر کمیل 

سینی را میگیرم و با تشکر کردن فنجانی را برمیدارد و بعد به ترتیب نشستن بقیه سینی را 

 میچرخانم.

ی نشینم و به نگاه خندان نازگل دست آخر وقتی پخش کردن چای تمام میشود کنار یاسی م

خیره میشوم. یاسی دستم را میگیرد و فشار کمی میدهد، انگار میخواهد از استرسی که به 

 جانم افتاده است کم کند.

به قدر کافی جو سنگین است طوری که دلم میخواهد همانجا بنشینم و اشک بریزم. بابای 

یز کنارش میگذارد و رو به عمو جمشید کمیل نیمی از چایش را میخورد و فنجان را روی م

 میگوید: کامال مشخصه برای چی مزاحمتون شدیم. شما بزرگتر ما هستین پس بسم اهلل.

 عمو چشمانش برقی میزند و رو به بابای کمیل میگوید: این چه حرفیه خواهش میکنم.
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چشمان خوشحال سیما با غیض نگاهم میکند، نگاهم را از سیما میگیرم و سعی میکنم حتی به 

 کمیل هم خیره نشوم. چشم میدوزم به صندل هایم و گوش هایم تیز میشوند.

 بابای کمیل نفسی تازه میکند و میگوید: به رسم سنت پیغمبر اومدیم خواستگاری دخترمون. 

 سیما وسط حرفش میپرد: بعد چرا مادرشون تشریف نیاوردن؟

مسعود در هم میرود ولی بابای کمیل با لبخند مامان نگاه تندی به سیما میکند، حتی اخم های 

 میگوید: فلورخانم کسالت داشتن، البته فرشته جان هم حق مادری به گردن پسر من دارن.

 نازگل نگاهی به کمیل میکند و کمیل رو به سیما میگوید: نیومدن مادر من مشکلی داره؟

 صلت مخالفن!عمو میخواهد حرفی بزند که سیما جواب میدهد: مشخصه با این و

کمیل نگاهم میکند، برای یک لحظه چشم در چشم میشویم و کمیل میگوید: نظر مادرم برای 

من کامال محترمه ولی این منم که برای زندگیم تصمیم میگیرم ایشون تمایل دارن با همسر 

 سابقم ازدواج کنم ولی اگه قرار به ادامه اون زندگی بود جدا نمیشدیم. 

 گوید: پسرم بحث یه عمر زندگیه. آدم باید سبک سنگین کنه.عمو رو به کمیل می
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کمیل میگوید: من یه بار اشتباه کردم برای دخترم مادری انتخاب کردم که هیچی جز خودش 

براش مهم نیست ولی اینبار قرار نیست این اشتباه رو بکنم. سامره خانوم به قدری مهربون 

شده است. کسی که اینطوری دلسوز  و خانوم هستن که برای من شخصیت ایشون ثابت

خانواده خودشه برای خوشحالی تک تک این افراد همه کاری میکنه چرا باید از دستش بدم؟ 

کسی که به دختر من به چشم دیگه ای نگاه نمیکنه. مانلی فقط چندبار دختر خانوم شما رو 

 دیده ولی اونو بیشتر از مادر خودش دوست داره چون محبت دیده ازش.

مان نگاهم میکند، انگار تازه دارد میفهمد چقدر در این رابطه پیش رفته ام، با نگاهش برایم ما

خط و نشان میکشد و من هیچ واکنشی نشان نمیدهم. فرشته خانم میگوید: میدونم نگران 

زندگی دخترتون هستین، منم مادرم درکتون میکنم. به تازگی دخترم رو روونه خونه بخت 

 اطمینان میدم سامره هیچ فرقی با نازگل برای من نداره و نخواهد داشت.کردم ولی بهتون 

 عمو به من نگاه میکند و میگوید: تو حرفی نداری؟
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هول میشوم، فکرش را هم نمیکردم مراسم اینطوری پیش برود توقع نداشتم کسی نظر مرا 

من برایش رفته  بپرسد. همه میدانستن برای این روز جنگیدم تا راضی شوند. تا به آنچه دل

 است راضی شوند.

سکوت میکنم و بابای کمیل با لحن مهربانی میگوید: دخترم همه ما بخاطر تو اینجا جمع 

 شدیم.

ولی نمیتوانم حرفی بزنم، به قدری استرس گرفته ام که حد ندارد. زبانم به حرف زدن 

 نمیچرخد و سکوت میکنم.

جالت میکشم و این وسط فقط گرمای دست از اینکه همه نگاه ها روی من خیره شده است خ

 یاسی است که دلگرمم میکند.

 عمو جمشید رو به کمیل میکند: شما قبال ازدواج کردی و یه دختر هم داری.

کمیل بله ای میگوید. از اینکه  نگاه ها به سمت کمیل میروند نفسی میکشم. سرم را باال می 

هم هیچ وقت نمیکردم. انگار زمان برایم روی آورم و به کمیل نگاه میکنم. فکر این لحظه را 

 دور تند گذاشته شده و از یک گذر زمان زیادی عبور کرده ام.
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نمیدانم تا آخر مجلس چه میشود، سیما زبان به دهان میگیرد یا اینکه باز با نیشش به جان 

م من میزند. عمو جمشید با دیدن بابای کمیل کمی از موضع خودش کوتاه آمده است. نگاه

 به کادوهایی می افتد که برایم آورده اند.

 دو سبد گل زیبا، سبدهای شیرینی و یک پیراهنی که داد میزند سلیقه نازگل است.

به اپن آشپزخانه چشم میدوزم و به انبوه گلهایی که دلم برایشان میرود. به حضور کمیل در 

 خانه کوچمان، به تفاوت این خانه با خانه پدری کمیل!

واقعا »جنس نگاه های دوخانواده فکر میکنم و میان این مجلس به خودم میگویم به تفاوت

 «دارم کار درستی میکنم؟

نمیفهمم چطوری بحث به مهریه رسیده است، چشم به لبخند یاسی میدوزم و مامان رو به 

فرشته خانم میگوید: برای دختر بزرگم و عروسم یه مقدار مهریه تعیین کردیم و قطعا برای 

 ره هم همون مقداره صد و ده سکه مد نظرمونه.سام

بابای کمیل لبخندی میزند: به سالمتی انشاهلل البته من دوست دارم تو مهریه عروسم گل هم 

 باشه پس اینو بذاریم به عهده عروس خانوم.
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نازگل از توی کیفش دفتری بیرون میکشد و رو به عمو جمشید میگوید: با اجازتون این دفتر 

 تا قول و قراری که گذاشته میشه رو ثبت کنیم.رو آوردم 

بعد با احترام دفتر را به دست عمو میدهد. از اینکه با این روال تند همه چیز پیش میرود 

 نگران میشوم.

 نکند همه اینها یک خواب باشد، نکند من در رویایی اسیر شده ام که نمیتوانم بیدار شوم.

ای خندانش مرا یاد فکرهای زشتی میکند که این فرشته خانم به صورتم نگاه میکند، لبه

 اواخر در ذهنم رژه میرفتند و میگوید: خب عروس خانوم چه گلی دوست داری؟ چند شاخه؟

نگاه نگران آن روزش در ذهنم جان میگیرد، دوباره یخ میکنم. ترسی که به دلم رخنه کرده 

 بود دوباره به دلم می افتد.

حبتی که نثار من و کمیل میکند. از اینکه بین دو هوو گیر کنم باز میترسم از او و از این م

 میترسم ولی االن وقت جا زدن نیست.

 االن که کلی جنگیده ام وقتش نیست زیر همه چیز بزنم و بخواهم مجلس را خراب کنم.
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 با صدایی که خفه شده میگویم: من گل ارکیده دوست دارم.

 تعدادش هم بگو. مهریه خودته سامی.نازگل با لبخند میپرسد: خب رنگ و 

سکوت میکنم ذهنم مشغول میشود، بین رنگ ها بین گل ها بین اعداد. در باغ گلی در ذهنم 

 اسیر میشوم و انگار در تالشم دسته گلی برای خودم بچینم.

 کمی مکث میکنم و جواب میدهم: صد شاخه گل ارکیده سفید.

ود را در دفتر مینویسد. بابای کمیل رو به مامان سیما پوزخندی میزند، عمو هرچه قرار میش

 میگوید: در مورد شیربها نظرتون چیه؟

ابروهای سیما و یاسی باال میرود، ما اصال در این مورد رسمی نداریم حتی نه برای سیما تعیین 

 کردیم نه برای یاسی!

 مامان با لبخند میگوید: واال ما رسم نداریم.

رسم نداریم ولی باید میپرسیدیم باالخره داریم یه دختر میگیریم فرشته خانم میگوید: ما هم 

 باید همه راضی باشند.
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 یاسی با زمزمه میگوید: کاش این مادرشوهرت بود، چه خانوم خوبیه.

فکرهایم دوباره در ذهنم میچرخند و عرق سردی روی کمرم می نشیند. نمیدانم این محبت 

 چطوری ایجاد شده است.

و خجالت میکشم که فکر میکردم به کمیل نظر دارد. اگر هم میخواهد حرص حتی از خودم و ا

هوویش را در بیاورد به قدر کافی خوب پیشروی کرده است. بابای کمیل مانع هیچکدام از 

 حرفهایش نمیشود و لبخند رضایتمندانه ای روی صورت نازگل جا خوش کرده است.

ل به دلیل سفر کاریش در دو هفته دیگر بحث به مراسم عقد و عروسی میرسد و بابای کمی

 میخواهد عقد و عروسی ماه آینده برگزار شود.

این خواسته او اعتراض مامان را به همراه دارد و میگوید باید فرصتی دهند تا جهاز مرا کامل 

 کند.

بابای کمیل هم میگوید رسم دارند عروس و داماد یکسال اول با خانواده داماد زندگی کنند 

 این فرصت میتوانیم جهاز را تهیه کنیم.و در 
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باز نگاه عمو و مامان به من دوخته میشود. فرشته خانم میگوید: به جان نازگلم برای امید و 

نوید هم همینکار رو کردیم. تا به خودشون بیان و اخت بشن یه سال با ما بودن ولی بعدش 

 اون دوتا اقامت گرفتن و رفتن خارج.

 یکنم و جواب میدهم: من با این موضوع مشکلی ندارم.نگاهی به صورت عمو م

سیما میخواهد حرفی بزند که یاسی میگوید: ببخشید من نه سر پیازم و نه ته پیاز ولی خودم 

هم با خانواده همسرم زندگی میکنم، به جان همین بچه ای که تو راهه از گل نازکتر بهم 

ن مادری میکنه شما هم هوای سامره رو نگفتن. میدونم همونطور که مامان فرخنده در حق م

 دارین.

سینا که کامال سکوت کرده به همسرش نگاه میکند. شاید کمی از جبهه خودش کوتاه آمده 

 یا شاید بخاطر وجود عمو هیچ حرفی نمیزند.

 فرشته خانم رو به یاسی لبخندی میزند و میگوید: مگه عروس با دختر آدم فرق داره؟

 ولی شما که مادر آقای کمیل نیستین!سیما با غیض میگوید: 

 بابای کمیل نگاهی به عمو میکند: مامان کمیل، فلورخانم جای دیگه ای ساکن هستن.
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نمیدانم چرا دلم میخواهد سیما را خفه کنم. من همه اینها را برایشان توضیح داده ام ولی باز 

 حرفی میزند که دل مرا بسوزاند.

یگذرد و آخر سر فرشته خانم با کسب اجازه از عمو و مامان تا آخر مراسم به قول و قرارها م

 انگشتری از کیفش در می آورد و به دستم میکند.

 پیشانی ام را میبوسد و طوری که فقط من صدایش را میشنوم میگوید: مواظب کمیل باش.

 بعد رفتن خانواده کمیل گوشه ای می نشینم و همانطور که به صحبت های بقیه در مورد آنها

گوش میکنم چشم به انگشتری میدوزم که در دستم کرده اند. حلقه سفید رنگی که نگین 

 بسیار بزرگی دارد.

 سیما به طرفم می آید: بده ببینم چی دستت کرد؟

انگشتر را از دستم در می آورم و به دستش میدهم. تالش میکند آن را دستش کند ولی 

د و کمی آن را باال و پایین میکند و دستش برای آن انگشتر بزرگ است، بیخیال میشو

 میگوید: خوبه واال، حسابی دست به جیبن!
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مسعود نگاه تندی میکند و میدانم دلخور شده است. سیما سر ازدواجش به قدری عجله کرد 

 که فرصت خیلی چیزها را از خودش و ما گرفت.

کرد مسعود به شدت به قول خودش خیلی خانمی به خرج داده است ولی از رفتاری که االن 

 دلخور شده است. حاال هرچه باشد نباید طوری طعنه بزند که به شوهرش بر بخورد.

 یاسی تکانی به خودش میدهد: مبارکت باشه سامره جان.

عمو جمشید و مامان با لبخند نگاهم میکند، عمو میگوید: از باباش خوشم اومد. واال مخالف 

 بودم تا اینکه شخصیت باباشو دیدم.

یما انگشتر را پس میدهد و میگوید: ولی این نامادریه زیادی کاسه داغتر از آش نبود؟ چه س

 عروسم عروسم میکرد. حاال خوبه زن باباست!

یاسی از جایش بلند میشود و رو به سیما میگوید: فکر کنم نخواست کم بذاره، یعنی یه طوری 

 که نبودن مامان کمیل مشخص بشه.

د: مهم اینه سامره دوستش داره، اونم سامره رو میخواد. منم زیاد سینا رو به سیما میگوی

 موافق نبودم ولی پسره از اون آدم هایی نبود که تو زرد باشه. خانواده داره.
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 مامان رو به مسعود میگوید: بشین پسرم چرا وایسادی؟

 مسعود که حسابی در خود فرو رفته است میگوید: من برم دیگه.

 ردد: کجا؟سیما به طرفش برمیگ

 مسعود نگاهش را از سیما میگیرد: مامان پیام داده بچه ها اذیت میکنن، میرم دنبالشون.

 سیما غر میزند: برو من خودم میام.

مامان نگاهی به سیما میکند و رو به مسعود میگوید: برو بیارشون سر راه زن عمو هم بردار 

 شام همه اینجا باشین.

 اسی هم اصرار میکند و مسعود هم میپذیرد.عمو میخواهد مخالفت کند ولی ی

 با رفتن مسعود عمو میگوید: دختر زبون به دهن بگیر، چرا تو جمع شوهرتو خرد میکنی؟

 سیما نگاهش را میچرخاند و میگوید: با من هستین؟
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عمو به طرفش خم میشود: پس کی؟ سامره که هنوز شوهرش ندادیم یاسی هم که همیشه 

سه چی میگی دست به جیبه؟ مگه این بیچاره از خونه زندگی کم پشت سینا در میاد. وا

 گذاشته برات؟

سیما پشت چشمی نازک میکند: نخیر ولی میمیرد یه انگشتر نشون مثل مال سامره برای من 

 میاورد؟

 عمو زیر لب میگوید: ال اله الی اهلل.

وام اون مامان رو به سیما میگوید: تو تنبون همه رو کشیدی سرشون که شوهر میخ

مادرشوهرت وقت کرد بره خرید؟ مرغت یه پا داشت یادت رفته؟ بعدشم مگه وضع مالی 

 مسعود مثل االن بود؟ مثل کمیل بود که برات نگین دار بیاره؟ به حدت قانع باش دختر.

سیما دلخور به مامان نگاه میکند و به تندی میگوید: بذارین پسره جا پاش سفت بشه بعد 

 سر من.بیاین بزنید تو 

سینا به سمت سیما میرود و با صدای بلندی میگوید: میفهمی چی میگی؟ حسادت کورت 

کرده یا خودتو زدی به اون راه؟ نفهم ما حرفمون چیز دیگه است. میگیم برای سامره شمش 
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طال هم آوردن نباید بکوبی تو سر مسعود. تو میگی جا پاش سفت بشه و فالن... حالیته؟ 

ر مقابل همه چی کوتاه اومد گفتی نقشه داره دختره، باردار شد گفتی با دردت چیه؟ یاسی د

کلک شکمش اومده باال. خواستگار اومده برای سامره میپری به مسعود میگی دست به جیبه. 

این پسره که با یه اشاره تو پول میریزه به پات ولی در حد خودش در توانش. چیکار کنه؟ 

 بره دزدی خیالت راحت میشه؟

 ی بازوی سینا را میکشد و میگوید: بس کن خوبیت نداره، خواهر برادرین.یاس

 سیما رو به یاسی میگوید: همه اینا زیر سرتوئه نه؟ میری پر میکنی داداشمو.

مامان از جایش بلند میشود و میگوید: حرمت منو که نگه نمیداری، احترام عموتو داشته باش. 

سیما آدم باش بس کن. اگه همین سامره نبود مشکلت چیه؟ انگشتر سامره؟ دردت چیه؟ 

 که مسعود طالقت میداد.

سیما میخواهد حرفی بزند که مامان با صدای بلندتری میگوید: صداتو نشنوم. حرمت خودتو 

 نگه دار.
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سیما سکوت میکند. همراه مامان به آشپزخانه میروم مامان از قبل شام را درست کرده است، 

 ل درست کردن ساالد میشوم.پشت میز می نشینم و مشغو

مامان با صورت در هم رفته اش قابلمه ها را از یخچال بیرون میکشد و روی گاز میگذارد و 

میگوید: میخواستم همه رو شام نگه دارم، دیشب اینا رو درست کردم گفتم خوب نیست 

 خواستگار میاد بوی غذا برداره اینجا رو.

 در اومدین. لبخندی میزنم و میگویم: مرسی که پشتم

زیر قابلمه ها را روشن میکند، کنارم می نشیند و چاقو را از دستم میگیرد و دستم را نوازش 

میکند: سامره، من همیشه پشتتم اگه حرفی زدم مادر از نگرانیه. ولی خونواده خوبین. انشاهلل 

 خوشبخت بشی.

ماها دارد. حس  نگاهم میکند، ته چشمانش محبتی را میبینم که همیشه در مورد تک تک

 های مادرانه و دغدغه هایش، نگرانی ها و بیقراری هایش.

میدانم خودش را در قبال ما به شدت مسئول میبیند اگر اتفاقی برای ما بیفتد خود را مدیون 

 بابا میداند و برای همین به شدت نگران است.
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ت تکان خوردن سیما تا بعد شام حرفی نمیزند، ولی یاسی و حرفهایش و ذوق کردنش باب

های بچه یخ جمع را آب میکند. زن عمو با اینکه میلی ندارد راجع به خانواده کمیل حرفی 

 بزند ولی عمو به شدت از آنها تعریف میکند.

دفتری که قول و قرارها را نوشتند و همه امضا کردند را نشانش میدهد زن عمو نگاهی میکند 

 و میگوید: خوبه واال، همچین بد نبودند.

 مامان لبخندی میزند: خدا رو شکر خانواده خوبی هستن.

 زن عمو رو به عمو میگوید: االن شد بله برون؟ همینطوری یهویی؟

 سیما میگوید: یه طورایی. بعد سامره میگه تو هول بودی!

 نگاهش میکنم و مامان میگوید: به همین خشک و خالی بودن هم نیست. باید مراسم بگیریم.

ی اندازد: به نظرم بذار یهو برای عقد و عروسی همه رو دعوت کن. چه کاریه عمو پا روی پا م

 جواهر رو یه دور االن بکشی تهران یه دور یه ماه دیگه.



  شبیه تو

  
 

 

  522 

 

حرفی نمیزنم و به آنها نگاه میکنم که میبرند و میدوزند. وقتی بحث در مورد جهاز و زندگی 

میدین من برم بخوابم؟ خیلی سرم من در خانه پدری کمیل میشود رو به همه میگویم: اجازه 

 درد میکنه.

 عمو لبخندی میزند: برو دخترم شب بخیر. کلی استرس داشتی معلومه خسته شدی.

شب بخیر بلندی میگویم و به اتاقم میروم. لباسم را عوض میکنم و روی تخت ولو میشوم. 

میکند، مشغول گوشی را برمیدارم و با دیدن پیام های کمیل لبخندی روی لبهایم جا خوش 

 چت کردن با او میشوم.

برایم از حس و حالش میگوید از اینکه در خانه ما احساس راحتی کرده است. نمیدانم 

میخواهد مرا راضی کند یا واقعا حس درونی او اینطوری است. به قدری غرق حرف زدن با 

 کمیل میشوم که گذر زمان را فراموش میکنم. 

گویم و گوشی را کنارم میگذارم. روی تخت دراز میکشم ساعت یک به کمیل شب بخیری می

و به نگین انگشترم خیره میشوم. با این حلقه رسما برای هم شده ایم. به حال و هوایم فکر 
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میکنم به اینکه واقعا همه چیز دارد عوض میشود، نمیدانم آمادگی دارم با فرشته خانم در 

 ردید نبود و ناچار بودم شرطشان را بپذیرم.یک خانه سر کنم یا نه؟ ولی در آن لحظه جای ت

 شاید به قول سیما هول شده ام، هول زندگی با مردی که عاشقش شدم.

 به قدری به کمیل و امروز فکر میکنم که خوابم میبرد.

جواب پیام های رگباری کمیل را میدهم و گوشی را کنار میگذارم، مامان کمی ساالد میریزد 

 نگ زد ازم اجازه خواست با کمیل برای خرید حلقه برین.و میگوید: فرشته خانم ز

 نگاهی به سینا و یاسی میکنم و میپرسم: تنها؟

 مامان میخندد: آره ولی بقیه خریدها رو با فرشته خانم و نازگل میریم.

 نگاهی به یاسی میکنم: تو هم میتونی بیای؟

اد، اون خواهرته زشته من بیام یاسی نگاهش بین مامان و سینا میگردد: چرا به سیما نمیگی بی

 اون نیاد.
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مامان رو به یاسی میگوید: سامی تو با احساس بهتری داره با سیما راحت نیست. به نظر منم 

 نباشه بهتره.

 سینا میخندد: سیما بیاد هرچی بخرن برات شب خون مسعود رو میکنه تو شیشه.

 دن نهار میشوم.با جواب سینا همه میخندیم، سری تکان میدهم و مشغول خور

 باورم نمیشود اینطور ناگهانی همه چیز پیش برود، اینطور روال زندگیم تغییر کند. 

بعد از نهار ظرفها را میشورم و مثل همیشه یاسی کنارم میماند. وقتی ظرفها تمام میشود 

 کنارش می نشینم، دستی روی شکمش میکشم و میگویم: سه ماه دیگه این فندق میاد بیرون.

 میخندد: انگار همین دیروز بود بهت گفتم باردارم.

انگار همین دیروز بود سینا بهم گفت عاشق شده. ولی قدمش خوب بودا من میرم اتاق من -

 میشه واسه فندق عمه.

 یاسی اخم میکند: ااا دیوونه این چه حرفیه.

 خواد یا نه؟میخندم: نکنه میخواستی پیش خودتون نگهش دارین؟ باالخره این فندق اتاق می
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دستی روی شکمش میکشد: دلم نمیخواست این فندق  با رفتن تو صاحب اتاق بشه ولی 

 قسمت اینه قبل اومدنش عمه جونش شوهر کنه.

 نگاهی به ساعت میکند: با کمیل قرار گذاشتی؟

 سری تکان میدهم: برای ساعت شش میاد دنبالم.

میشه رفته چرت بعد نهار را بزند و سینا یاسی نگاه به پذیرایی میکند، مامان که طبق روال ه

هم به مغازه مسعود رفته است. مدتی است در کنار مسعود کار میکند و با تالش خیلی زیادی 

 سعی میکند رفاه خانواده اش را فراهم سازد.

یاسی با لبخند میگوید: فرشته خانوم خیلی با سیاسته، قشنگ مامان رو گرفته تو مشتش. 

 اجازتو گرفت. واقعا برات احترام قائله. خیلی قشنگ زنگ زد

 نگاهش میکنم: ولی من میترسم، کاسه داغتر از آش نیست؟

لبخندش عمیق تر میشود: منم فکر میکنم میخواد روی هووش رو کم کنه، ولی باالخره زن 

 بابای کمیله. شاید پدر کمیل خواسته کم کاری های فلورخانم رو این بنده خدا جبران کنه.
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 ی باال می اندازم و رو به یاسی میگویم: تو خوابت نمیاد؟شانه ا

 نه همینطوری بدخواب شدم، عصر بخوابم شبا باید مثل روح تو خونه راه برم. -

 میخندم: چه روح جذابی هستی تو.

برو یه کم استراحت کن عصر که داماد طفلک میاد صورتت شاداب باشه و بعدشم پول کم -

 نداری؟

 نه بابا.-

 نگران نگاهم میکند: ببین حساب منو سوا بذار، من پول تو حسابم زیاد دارم.یاسی 

 به یاد پس انداز جهازش می افتم: دیوونه اون پول جهازته.

میخندد: فعال که چتر شدیم سر مامان، تو هم که داری میری. ما کجا بریم؟ در هر صورت 

 هست فرار که نمیکنی پس میدی.

 شد بهت میگم.کمی مکث میکنم: چیزی الزم 
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دستم را میگیرد و کمی فشار میدهد: سامی بین خودمون میمونه خیالت راحت. نمیخوام واسه 

 یه قرون دوزار بخوای قناعت کنی یا جلوی پسره کم بیاری.

 صورتش را میبوسم: تو خیلی ماهی. خوش به حال سینا.

 برای خودش.نگاهم میکند: خوش به حال کمیل که بهترین خواهر شوهر منو برداشت 

به اتاقم میروم و روی تخت دراز میکشم، به قول یاسی نیاز دارم کمی استراحت کنم تا عصر 

 شاداب به نظر برسم.

وقتی کمیل می آید با مامان و یاسی خداحافظی میکنم و به پایین میروم. برای کمیل که درون 

 ماشین نشسته است دستی تکان میدهم و سوار میشوم.

 سامره خانوم افتخار دادین.به به سالم -

 میخندم و ادامه میدهد: قبال که رسمیتی نداشتیم بیشتر تحویلمون میگرفتی.

 نگاهش میکنم، چشمانش برقی میزند و میگویم: االن بذار به حساب ناز کردن عروس.

 لبهایش میخندد، نگاهش عمیق تر میشود: ما ناز این عروسمون هم میکشیم.
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 رم نمیشه داریم میریم حلقه بخریم.هیجان زده میگویم: باو

 موذیانه میخندد، ناگهان مشتی به بازویش میزنم و میگوید: باالخره مال خودم شدی.

تا رسیدن به طال فروشی مد نظر کمیل در مورد مراسم حرف میزنیم، برایم از رویا بافی های 

 فرشته خانم و نازگل میگوید.

تازگی دارند. حس خواستن و خواسته شدن و  دلم پر میشود از حس های عجیبی که برایم

 داشتن کسی که ناگهان میان انبوهی از نداشته هایم خودش را نشانم داده است.

کمیل، هیچ وقت فکرش را هم نمیکردم یک روزی عاشقش شوم. عاشق مردی که از رویاهای 

رسیدم دوران نوجوانی من هم دورتر است. کمیلی که یک روزی از حضورش در زندگیم میت

 حاال قرار است همدم تمام روزها و شبهای من بشود.

شانه به شانه هم وارد طال فروشی میشویم، نگاهم را بین ویترین های پر از طال و جواهر 

میچرخانم و به قیمت های نجومی که در ذهنم شکل گرفته اند فکر میکنم. صاحب طال 

میزش بلند میشود و به اینطرف  فروشی که حسابی کمیل را میشناسد با دیدن ما از پشت
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پیشخوان می آید. با کمیل دست میدهد و به گرمی با من همصحبت میشود و  به همکارش 

 درخواست پذیرایی میدهد.

کمیل لبخندی به صورت آقای صبوری صاحب طالفروشی میزند و میگوید:غرض از مزاحمت 

 بی زحمت ست حلقه هاتون رو میخواستم ببینم.

 نهایت احترام به سمت میزش میرود و کمی بعد با چند ژورنال برمیگردد. آقای صبوری با

با کمیل مشغول دیدن ژورنالها میشویم و خیلی زود همکار آقای صبوری با قهوه و کیک از 

 ما پذیرایی میکند.

نگاهی به کمیل میکنم و میگویم: چون این انگشتر نگین داره حلقه ام رو میخوام ساده باشه. 

 اونم نگین داشته باشه خوشم نمیاد. از اینکه

از لبخندی که روی صورت کمیل می نشیند میفهمم با حرفم موافق است. دوتایی مشغول 

 گشتن دنبال ست هایی میگردیم که نهایت سادگی را داشته باشد.
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بعد از کلی ورق زدن به ست حلقه مد نظرمان میرسیم، حلقه رینگی ساده که رویش صاف 

ه را مات کرده و دو نوار باال و پایینش براق هستند. من و کمیل هردو روی است و میان حلق

 طال سفید هم عقیده میشویم.

آقای صبوری ست مد نظرمان را میاورد و دستمان میکنیم، با دیدن آن حلقه درون انگشتم 

 دوباره لبریز از احساسات میشوم. کمیل نگاهی میکند به صورتم و میگوید: راضی هستی؟

ه آقای صبوری میگویم: ممکنه حرفم دمده شده باشه ولی میشه اسم هامون رو توی رو ب

 حلقه ها حک کنید؟

 سری تکان میدهد و ادامه میدهم: تو هر جفتشون اسم من و کمیل رو کنار هم حک کنید.

 آقای صبوری میخندد: میخوای به حلقه کمیل یه جی پی اس هم وصل کنم؟

ندی میخندد، دستش دور کمرم میخزد و میگوید: من بدون با این حرفش کمیل با صدای بل

 این خانوم هیچ جا نمیرم نیازی به این چیزا نیست.

نگاهی به صورتش میکنم و رو به آقای صبوری ادامه میدهم: نه دیگه اونقدرها هم حساس 

 نیستم.
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ون حک حلقه ها را برمیدارد و میگوید: پس باید سه روز دیگه بیاین ببرین، من بدم برات

 کنن.

 تشکری میکنیم، بعد از حساب کردن پول حلقه ها از مغازه اش خارج میشویم.

وقتی سوار ماشین میشویم کمیل میگوید: بیا تا با هم هستیم بریم محضر و نامه بگیریم برای 

 آزمایش هامون.

ه گوشی را از کیفم بیرون میکشم و به مامان اطالع میدهم و بعد از کسب اجازه با کمیل ب

 سمت محضر میرویم.

 نگاهی به یاسی میکنم: یعنی ممکنه جواب خوب در نیاد؟

میخندد: خل شدی؟ مگه چند درصد ممکنه شماها نتونید ازدواج کنید؟ مگه فیلم ترکیه؟ 

 بعدشم االن مگه عهد قجره؟ نگران نباش.

قرار بود سعی میکنم کمی خودم را کنترل کنم و برای هزارمین بار به کمیل پیام ندهم، 

ساعت یازده برود و جواب آزمایش ازدواجمان را بگیرد ولی برایش کاری پیش آمد و رفتن 

 به آزمایشگاه را به تاخیر انداخت.
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مامان کلید می اندازد و وارد خانه میشود، با دیدن قیافه زار من میگوید: کمیل هنوز جواب 

 نگرفته؟ همچین غمبرک زده انگار قراره چی بشه.

 مامان میخندم، یاسی سالم میکند و میگوید: قشنگ دخترمون از دست رفته.با حرف 

به سمت مامان میرود تا خریدهایش را بگیرد و مامان میگوید: بشین سر جات. نباید چیز 

 سنگین بلند کنی.

 یاسی خجل میگوید: واال شما یه کار کردین من همش میخورم و میخوابم.

 میله.با صدای زنگ از جا میپرم: حتما ک

 مامان و یاسی سر و وضعشان را درست میکنند و به سمت آیفون میروم: بله؟

 باز کن.-

 با شنیدن صدای زنی که پشت در است با تعجب میپرسم: شما؟

 مهشیدم، باز میکنی یا حرفامو همینجا بگم؟-
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شده با شناختی که از مهشید دارم در را باز میکنم، از اینکه چطوری جلوی در خانه ما سبز 

 است به قدری شگفت زده شده ام که قدرت فکر کردن ندارم.

مامان و یاسی با تعجب نگاهم میکنند و با صدایی که بی شباهت به ناله نیست میگویم: 

 مهشیده!

 یاسی هینی میکشد و مامان نگران میگوید: مهشید کیه؟

 یاسی به جای من جواب میدهد: زن قبلی کمیل.

اه کنم به سمت در میروم و در را باز میکنم، نگاهی به پایین پله بدون اینکه به صورتشان نگ

ها میکنم و به صدای تق تق پاشنه کفش های مهشید که راهرو را پر کرده است. هر قدمی 

 که برمیدارد بیشتر از قبل قلبم میریزد.

نه نمیدانم نگران خودم هستم یا مامان و یاسی؟! شاید هم از حضور یکباره مهشید مقابل خا

مان ترسیده ام. میدانم به قدری بی آبروست که برایش مهم نیست با حرفها و کارهایش چه 

بالیی سر بقیه می آورد. هر یک قدم مهشید برایم قرنی میگذرد. مامان با اخم پشت سرم 

 می ایستد و رو به یاسی میگوید: تو بگیر بشین.
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ا از روی صورتش برمیدارد: تعارفم با دیدن مهشید مقابلم نگاهش میکنم، عینک آفتابی اش ر

 نمیکنی بیام تو؟

 نگاهی به صورت غرق اخم مامان میکنم، به خودم جرئتی میدهم: واسه چی اومدی؟

از توی کیفش جعبه عینکش را در می آورد و در کمال خونسردی آن را درون جعبه میگذارد 

 ن چه آدم کثیفی هستی؟و میگوید: بهتر نیست بریم تو؟ تمایل نداری همسایه هاتون بفهم

مامان میخواهد حرفی بزند ولی با تندی نگاهش میکنم. او هنوز این عفریته را نمیشناسد. 

نمیدانم چرا ولی در دلم دعا میکنم کاش سیما االن اینجا بود! برای یکبار هم که شده زبان 

 تند تیزش برایم میتوانست مفید باشد.

پریدن به مهشید است ولی دستش را میکشم. نگاهش از جلوی در کنار میروم، مامان آماده 

میکنم و پلک میزنم. میتوانم از چشمهایش ناراحتی اش را بخوانم ولی ترجیح میدهم نگذارم 

دهان به دهان مهشیدی بگذارد که من بهتر از آنها میشناسمش. نمیدانم چرا ولی حس میکنم 

رده همین زنی است که ناگهانی مقابل دلیل اینکه کمیل فرصت رفتن به آزمایشگاه را پیدا نک

 خانه ام پیدایش شده است.
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میدانم خبرهای نامزدی و مراسم عقد به گوشش رسیده و قطعا میخواهد مرا آزار دهد ولی 

تنها چیزی که دلم را خوش میکند عالقه بین من و کمیل است. حتی اگر مهشید مادر مانلی 

 خواهند.باشد بازهم نه کمیل و نه مانلی او را نمی

شاید همین چیزها باعث شده این زن خودخواه بیاید تا با من حرف بزند یا به قول خودش 

با بردن آبروی من این ازدواج را بهم بزند. مهشید داخل میشود و مامان با حرص میگوید: 

 کفشاتو همینجا در بیار.

خل میشود. مهشید با لبخندی که به شدت عصبیم میکند کفش هایش را در می آورد و دا

میتوانم از نگاهش بخوانم میخواهد مرا تحقیر کند. شاید چون خانه ساده و کوچک ما در حد 

کسی نیست که عروس خانواده کیهان شود. تازه میفهمم چرا نازگل و کمیل از مهشید نفرت 

 دارند شاید بیش از حد خودشیفته و خودخواه است.

ه ام. نگاهی به خانه ما میکند و میگوید: خیلی حتی من با چند برخورد ساده از او متنفر شد

 بلند پروازی!

 عصبی میگویم: واسه چی اومدی؟



  شبیه تو

  
 

 

  536 

 

 بی تعارف روی یکی از مبل ها می نشیند و رو به یاسی میگوید: چندماهته؟

یاسی نگاهی به من و مامان میکند و حرفی نمیزند. رو به مهشید میگویم: یه کاره اومدی 

 نکنه میخوای براش سیسمونی بخری؟بپرسی عروس ما چندماهشه؟ 

مقابل مهشید می ایستم و چشم در چشم میشویم. دلم میخواهد میز را روی سرش خرد کنم 

ولی نمیشود. دست به سینه می ایستم، ناخن هایم را از شدت حرص کف دستم فشار میدهم: 

 اگه حرفی واسه گفتن نداری راه خروج رو نشونت بدم.

اووو کمیل چه زن شارالتانی رو انتخاب کرده. قشنگ مناسب این دست میزند: نه بابا. بر

دهات کوره ای که توش زندگی میکنی حرف میزنی. نمیدونم کمیل تو وجود توی دم دستی 

چی دیده که اینطوری براش مهم شدی. البته اینا گذریه ها دلتو خوش نکن آدمایی مثل تو 

هستین بعدش مثل یه تیکه دستمال  زود دلشو میزنن شماها بی اصل و نسب و دم دستی

 میندازه شما رو دور. 

 کمی سرش را خم میکند و ادامه میدهد: یا شاید ساعت نه شب بذاره دم در بیان ببرنت!

 مامان میگوید: مودب باش.
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مهشید با نیشخندی میگوید: شما بهتر بود دخترتو ادب کنی پاشو تو زندگی یه مرد متاهل 

 نکنه.

 با کمیل آشنا شدم از تاریخ انقضای حضور تو خیلی گذشته بود.میخندم: وقتی من 

 چرا مثل بیچاره ها چسبیدی به کمیل؟-

نفس عمیقی میکشم: فعال اونی که این وسط شبیه بیچاره ها شده تویی. تویی که بال بال 

میزنی برای مردی که نگاهتم نمیکنه. بهتر نیست بیشتر از این خودتو کوچیک نکنی؟ اومدی 

ا که بیخیال کمیل بشم؟ برو به خودش بگو، بگو بیخیال سامره شو! ولی نمیتونی. میدونی اینج

 چرا؟ چون کمیل حالش از تو بهم میخوره.

 بلند میشود و با نگاهی که پر از نفرت است میگوید: چقدر بدم تا شرتو کم کنی؟

 میخندم: این همه راه اومدی اینو بگی؟ فکر کردی چشمم دنبال پول کمیله؟

نگاه تحقیر آمیزی به خانه میکند و ادامه میدهد: توقع نداری باورم بشه با این وضع مالی 

 عاشق یه مرد شدی که یه بچه عقب افتاده داره و از قضا وضعش مالیش خوبه.
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 زیر لب میگویم: خیلی حقیری. 

 قهقهه میزند: با منی؟

سری یه مدل اسم روش میذاری اونی که دنبال پول کمیله تویی نه من ! اون بچه ای که هر -

 بچه خودته. باورم نمیشه اون فرشته معصوم از هرزه ای که تو باشی متولد شده باشه.

 قرمز میشود: تو چی میدونی از زندگی من و کمیل؟ فکر کردی کی هستی؟

 پوزخندی میزنم: فعال میدونم تو این وسط کاره ای نیستی.

هینی میکشد مامان خودش را جلویم می اندازد  سمتم می آید، طوری که یاسی هول میکند و

و با لحنی که تا به حال از او ندیده ام میگوید: میگفتن خیلی بیچاره ای ولی نمیدونستم تا این 

حد. االنم گورتو از خونه من گم کن برو. این دختر االن نامزد کمیله. هر مشکلی با هرکی 

 داری اینجا جای حل کردنش نیست.

 را باال می آورد و به صورتم خیره میشود: داغ کمیل رو به دلت میذارم.مهشید انگشتش 

 در را نشانش میدهم و میگویم: ببین بزن به چاک.
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 پشت سرش میروم و در را میبندم، صدای پاشنه هایش دوباره در پله های میپیچد.

 مامان نگاهم میکند: این دیگه چه جونوری بود.

 کرده بود. تو شرکت حسابی از خجالت هم در اومدیم. میخندم: االن از شما ترسید سکوت

 نگاهی به رنگ پریده یاسی میکنم: نترس هیچی نیست.

 عصبی میخندد: این زن روانیه. من ازش میترسم!

نگاهی به صورتش میکنم و در حالیکه سعی میکنم آرامش کنم میگویم: ترس نداره. اون 

 شونه میکشه.خودش ترسیده که اینطوری میاد برای من شاخ و 

دست یاسی را میگیرم و بلندش میکنم و به اتاقشان میبرم: به اون فندق عمه بگو اذیتت نکنه 

 یه کم بخوابی.

یاسی را روی تخت می خوابانم و کنارش می نشینم تا خوابش ببرد. ذهنم میرود پی کمیل، 

 مهشید و این اتفاقات اخیر.
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ام ولی نگران شده ام. نگران اتفاقاتی هستم که نمیدانم چرا با اینکه تظاهر میکنم نترسیده 

 ممکن است بیفتد.

 وقتی یاسی خوابش میبرد به آرامی از اتاقش خارج میشوم.

نگاهی به برگه آزمایش میکنم و چشم میدوزم به نگاه خوشحال کمیل، نمیدانم باید از آمدن 

 مهشید حرفی بزنم یا شیرینی این برگه را با اسم مهشید تلخ نکنم.

، جعبه شیرینی که آورده را باز میکنم و میگویم: ای می آورد و کمیل تشکر میکندامان چم

 مبارکه.

 مامان میخندد و کمیل میگوید: مامان اینا فردا قراره هماهنگ کنن برای خرید عروسی.

نگاهی به صورت مامان میکنم و رضایتی که در نگاهش میبینم خیالم را جمع میکند که فرشته 

قبل با او مشورت کرده است. به قول سیما حسابی بهم احترام میگذارند و با اینکه خانم از 

 من و کمیل دوست بوده ایم ولی فرشته خانم نهایت آداب را به جا می آورد.
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مامان هم از این احترامی که برایمان قائل هستند به شدت رضایت دارد. سیما وقتی فهمید 

چرا نبوده تا از خجالتش در بیاید. رفتارش به حدی مهشید آمده خودش را نفرین کرد که 

 جالب بود که خنده ام گرفت.

به قول یاسی سر سیما برای دردسر و کل کل درد میکند. کمیل وقتی چایش را میخورد از 

 جایش بلند میشود: با اجازتون من برم.

 مامان لبخندی میزند: میموندی پسرم.

د، لبخندی میزند: حاال حاال وقت هست ما دیگه پسر انگار کمیل محو کلمه پسرم مامان میشو

 این خونه شدیم.

 بعد از رفتن کمیل مامان میگوید: خیلی پسر مودبیه.

از اینکه رفتار کمیل به قدری مناسب است که همه از او تعریف میکنند به خودم می بالم. 

یل باید برین سالن مامان نگاهی به صورتم میکند: فردا میریم خریدای اولیه ولی خودت و کم

 عروسی رو انتخاب کنید.
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ذوق میکنم، از اینکه قرار است شانه به شانه کسی باشم که همه زندگیم حول محور او 

میگردد. حتی آمدن مهشید هم نمیتواند این خوشحالی را از من بگیرد. نازگل برایم چندین 

ب میکنم و او مسئولیت مدل دسته گل را فرستاده و با کمک گرفتن از یاسی یکی را انتخا

 سفارش دادنش را به عهده میگیرد.

قرار است فردا به مزون برویم و لباس عروس را سفارش بدهیم، یاسی این روزها برایم در 

خواهری سنگ تمام گذاشته است. هرچند که سیما کمی از موضع خودش کوتاه آمده ولی 

 باز ته همه محبت کردن هایش طعنه ای نهفته است.

این روزها زیاد با من حرف نمیزند، شاید دوست ندارد در این کارهای زنانه دخالتی سینا 

کند. گرچه یاسی همیشه میگوید سینا از ته دل خوشحال است ولی بابت رفتن تو کمی 

 احساس بدی پیدا کرده، شاید چون فکر میکند بخاطر بچه اینطور شتابزده میروی.

طور دیگری می افتاد، از وقتی هم ماجرای آمدن شاید سینا دلش میخواست این اتفاقات 

مهشید را فهمیده بیشتر از قبل خودخوری میکند. سیما منتظر فرصتی است تا با مهشید روبرو 

 شود.
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زن عمو هم کمی کوتاه آمده و دل به دل مامان داده است برای خرید های فردا، یاسی هم 

 تالش میکند مرا آرام نگه دارد.

ر پارکینگ ساختمانی که مزون در آن قرار دارد پارک میکند و به همراه نازگل ماشین را د

یاسی و مامان و فرشته خانم از ماشین پیاده میشویم. یاسی با دیدن صورت ملتهبم دستم را 

 میگیرد و نازگل میگوید: کارش حرف نداره لباس منم اینجا دوخته، زود هم تحویل میدن.

ر میرود و بعد رو به مامان میگوید: راجع به اون فرشته خانم جلوتر به سمت آسانسو

 پیشنهادی که دادین موافقم.

من و نازگل و یاسی با تعجب به مامان نگاه میکنیم، با آمدن آسانسور فرصتی برای سوال 

کردن نمیماند. وقتی به طبقه ششم میرسیم اول از همه نازگل از آسانسور بیرون میرود. به 

 لوی کنارش نوشته شده: مزون عروس گل میس.سمت واحدی میرود که تاب

 زنگ در را میزند و کمی بعد در باز میشود. فرشته خانم رو به مامان میگوید: بفرمایید.

 مامان نگاه خجالت زده ای میکند و میخواهد تعارف کند ولی نازگل میگوید: شما بزرگترین.
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ی اش را پشت سرش جمع به ترتیب وارد مزون میشویم، خانم جوانی که موهای لخت مشک

 کرده برای استقبالمان می آید.

 نازگل را به گرمی در آغوش میکشد: چطوری تازه عروس.

 نازگل میخندد: مرسی گلی جون. برات یه مشتری جدید آوردم.

بعد همه نگاه ها روی من ثابت میشود، فرشته خانم دستش را دور کمرم می اندازد: گلی این 

 تموم بذاری.عروسمونه میخوام سنگ 

 گلی میخندد: پس باالخره کمیل دم به تله داد.

 مامان میخندد: چه خوب همدیگه رو میشناسید.

نازگل با لحنی که میدانم از ناراحتی لبریز شده جواب میدهد: لباس زن قبلیش هم اینجا 

 سفارش دادیم، لباس طالقش هم خودش اومد اینجا گرفت.

 یاسی با تعجب میگوید: لباس طالق؟
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نازگل با لحن مسخره ای میگوید: یه لباس عروس سیاه خرید و با اون اومد محضر برای 

 طالق!

فکرم میرود پیش کمیل و احساسی در لحظه امضا کردن طالق نامه داشته، شاید به قدری از 

 مهشید متنفر شده که برایش سیرکی به این مسخرگی راه انداخته است.

او سکوت میکند، این زن دیوانه ای بیش نیست. کسی که حاال میفهمم چرا کمیل در مقابل 

به فرزند خودش هزار انگ میزند و برای رفتن به محضر لباس عروس سیاه سفارش میدهد 

 قطعا عقل درستی ندارد.

نمیدانم چرا این وسط فلورخانم به شدت پشیبانی اش را میکند و بدتر اینکه چرا فرشته خانم 

 اینطوری هوای مرا دارد!

شاید بین کل کل دو هوو گیر کرده باشم ولی هرچه باشد من انتخاب کمیل هستم، حتی اگر 

به خون من هم تشنه باشد باید کمی از موضع خودش کوتاه بیاید. دوست دارم ساعتها در 

 سکوت به کمیل فکر کنم به اینکه چه روزهایی را با مهشید گذرانده است.
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ی خواسته های خودش میخواهد و اینکه این وسط دل شاید مهشید کمیل را صرفا برای ارضا

کمیل به چه چیزی راضیست برایش بی ارزش است. به نظرم فلور و مهشید به شدت شبیه 

 هم هستند.

 نازگل چند ژورنال را مقابلم میگذارد: ببین از اینا کدومش رو بیشتر دوست داری؟

چی خودت دوست داری انتخاب نگاهی به مامان و یاسی میکنم و فرشته خانم میگوید: هر

 کن، عروس تویی.

لبخندی میزنم، دلم نمیخواهد زیاد شلوغش کنم. مخصوصا که یاسی با ساده ترین مراسم پا 

به خانه ما گذاشت دلم نمیخواهد برای کسی که عاشقانه پای نداری برادرم ایستاد فخر 

 فروشی کنم.

باسی که به نظرشان خوب است را همه مشغول ورق زدن ژورنالها هستند و هر از گاهی ل

نشانم میدهند. ولی هیچ کدام آن چیزی نیست که مرا راضی کند. شاید به نظر مهشید من 

یک دهاتی پایین شهری امل باشم ولی دلم میخواهد لباسم ساده باشد. از این دامن های پف 

 کرده و برق های لباس های عروس هیچ خوشم نمی آید.
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برگزار شود و دوست دارم نگران نباشم مبادا دل برادرم بلرزد از مراسم قرار است مختلط 

نگاهی که به اندام من می نشیند. شاید تربیت مادرم اینطوری است که دوست دارم همه را 

 راضی نگه دارم حتی برادر کوچکی که در آستانه پدر شدن است.

باشم که او هم نگرانم  م طوریهنمیدانم طرز تفکر کمیل در این مورد چطور است ولی نمیخوا

شود. جدا از آنها دوست دارم خودم هم احساس خوبی با لباسم داشته باشم. حسی که لبریز 

 از آرامش باشد نه ترس از نگاه هیز مردها یا نگاه پر از نفرت خانم ها.

هیچ کدام از مدل ها به دلم نمی شینند، گوشی را از کیفم بیرون میکشم و همانطور که بقیه 

 دت سرگرم ژورنال ها هستند توی اینترنت دنبال لباس عروس میگردم.به ش

بعد از چند دقیقه لباسی را که میخواهم پیدا میکنم، گوشی را مقابل گلی خانم میگیرم و 

 میگویم: همینو میخوام.

گوشی را از دستم میگیرد، نازگل به سمت گلی میرود و سرک میکشد و بعد با صدای بلندی 

 لباس عروس جدید ملکه انگلیس؟ به همین سادگی؟میگوید: این؟ 
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سری تکان میدهم و گلی میگوید: رو اصل مهشید گفتم االن میخوای چشمشو در بیاری یه 

 دنباله دویست متری ازم میخوای.

فرشته خانم چشم غره ای به گلی میرود و گلی گوشی مرا به دستش میدهد، فرشته خانم 

 ه است.نگاهش میکند و میگوید: خیلی ساد

 تایید میکنم: منم میخوام ساده باشه و در عین حال پوشیده.

گوشی من بین مامان و یاسی هم دست به دست میشود، گلی که کمی گیج شده نگاهم میکند: 

 نمیخوای روش برات کار کنن، منجوق و اینا؟

همین بدون مکث جواب میدهم: نه میخوام ساتن مات باشه نه براق و مثل همین باشه، دقیقا 

 شکلی.

 نازگل میخندد: خوش به حال داداشم که زنش اینقدر فهمیده است.

 میخندم: چرا؟

 با چشمک میگوید: بعدا میفهمی.
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وقتی مدل تایید میشود یکی از همکاران گلی می آید و اندازه هایم را میگیرد. چون به شدت 

 بیایم.به مراسم نزدیک هستیم قرار میشود هفته آینده برای پرو اولیه 

از مزون خارج میشویم و تا شب مشغول خریدهایی میشویم که مختص به عروس است. 

حس و حالی را تجربه میکنم که بی حد زیباست. یاسی میخندد و زیر گوشم میگوید: منم 

 کلی بهم خوش گذشت.

 نگاهش میکنم: چرا؟

 با لبخند میگوید: من انتخاب میکردم یکی دیگه حساب میکرد.

ی میدانم یاسی چیز زیادی به عنوان خرید عروسی نخواست. دوست ندارم با ولی به خوب

 وجود کمیل به او فخر بفروشم، دلم نمیخواهد نداری برادرم را بر سر جفتشان بکوبم.

وقتی به خانه میرسیم از شدت خستگی حوصله هیچ کاری را ندارم، یاسی که بخاطر بارداری 

ی مبل ولو میشود. نگاهی به مامان میکنم و بعد به به شدت خسته و کالفه شده نرسیده رو

 یاسی میگویم: پاهاتو بذار رو میز ورم کرده.
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از مامان خجالت میکشد، بلند میشوم و خودم میز را کمی سمت او میکشم و پاهایش را روی 

 میز میگذارم.

 بعد به طرف تلفن میروم: بگین چی سفارش بدم؟

 گ بزن سینا بگو سر راه یه چیز بگیره بیاره.مامان زیر کتری را روشن میکند: زن

تلفن را سر جایش میگذارم و به سینا پیام میدهم. مامان کنار یاسی می نشیند و میگوید: 

دختر چرا خجالت میکشی؟ حامله ای باید به فکر خودت باشی. اصال امروز نباید میبردیمت 

 با این سنگینی هی کشوندیمت اینور اونور.

 خه شما بزرگترین زشته.یاسی میخندد: آ

میخواهد پایش را جمع کند که مامان میگوید: زشت اینه که خودتو دختر من ندونی، دو روز 

 دیگه سامره هم حامله بشه بهش میگم پاهاشو دراز کنه یه نفسی بکشه.

با این حرف مامان لبریز از خجالت میشوم، حامله؟!! من ؟!! باورم نمیشود که روزی بچه کمیل 

وجودم پرورش دهم. طوری برایم عجیب است که انگار هنوز باور نکرده ام خیلی زود  را در
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همسر شرعی و قانونی او میشوم. کسی که از همه دنیا به من محرم تر است و خدا میداند که 

 جانم برایش میرود.

با صدای زنگ تلفن مامان سمتش میرود و میگوید: زن عموته، حواست به کتری باشه من 

 هش امروز چیکارا کردیم.بگم ب

 مامان میرود و یاسی میگوید: از خریدهات راضی بودی؟ 

 سری تکان میدهم: نمیدونم واکنش سیما چیه نبردیمش.

یاسی نگاهش را به مامان میدوزد: من هی گفتم نیام سیما بیاد ولی خودش گفت فرصت 

 نداره.

 نفسم را بیرون میدهم: داره لجبازی میکنه، نمیدونم چشه.

یاسی با صدای آرامی میگوید: شاید چون موقعیت کمیل به نسبت مسعود خیلی بهتره 

حسادت میکنه. هرچی نباشه مثل یه شاهزاده خانم با تو رفتار میکنن ولی نمیدونم با خودش 

 چطور رفتار کردن اما هرچی هست دلش نیست کمیل از شوهر خودش سرتر باشه.
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یه، کال مدلش با من و سینا فرق داره. هرچی میدید آهی میکشم: نمیدونم چرا سیما اینطور

میخواست از اول زندگیش. کفش نو میدید فرداش کفشش پاره میشد که بابا براش بخره. 

 کال لوس بود.

 میخندد: مشخصه. االنم دیده ناز تو بیشتر خریدار داره اینطوری میکنه.

ه میروم و چای دم میکنم. مامان به شدت غرق در صحبت با زن عمو شده است، به آشپزخان

یاسی برای عوض کردن لباس به اتاقشان رفته است. به پیام های کمیل جواب میدهم و نازگل 

هم برایم مینویسد سفارش دسته گل عروس را داده است. فردا باید برای آرایشگاه با هم 

 برویم.

وسط من نمیدانم باید کمیل هم از این طرف اصرار دارد برای تاالر یا هتل با هم بریم و این 

کدامشان را همراهی کنم. دست آخر قرار میشود کمیل بیاید آرایشگاه دنبالم تا برای تاالر 

 اقدام کنیم.

چیزی در دلم است که نمیدانم واکنش کمیل به آن چه خواهد بود ولی وقتی نگاه به یاسی و 

یت سادگی برگزار شود. سینا میکنم و همینطور لجبازی های سیما دلم میخواهد جشنم در نها
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دلم نمیخواهد بخاطر من چیزی باعث دلخوری آنها شود. میدانم سیما به قدر کافی بابت 

احترامی که فرشته خانم به من و مامان میگذارد حرص میخورد و دوست ندارم این وصلت 

 خار چشمش شود.

یکنم  و رو به او که با کمیل از تاالر بیرون می آییم و در باغ می ایستیم نگاهی به اطراف م

 میدانم از تاالر خوشش نیامده میگویم: کمیل یه چیزی میگم نه نگو.

نگاهم میکند، کمی معذب میشوم دوست دارم راحت تر حرف بزنم ولی نمیدانم چرا وقتی 

به صورتم خیره میشود دست و پایم را گم میکنم. گاهی حس میکنم چشمانش مرا جادو 

 میکنند.

ندارم یه جشن مفصل بگیریم، دلم میخواد یه مراسم ساده و خودمونی ببین من دوست -

 باشه.

میخواهد حرفی بزند، انگشتم را روی لبهایش میگذارم: هیس هیچی نگو بذار من حرفمو 

 بزنم.
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پلک میزند و میگویم: دلم میخواد با عروسی من حسرت به دل هیشکی نمونه، چه یاسی که 

چه خواهرم که فکر میکنه من بخاطر پول زن تو میخوام  خیلی ساده پاشو گذاشت خونه ما.

بشم. چه بقیه آدمهایی که دارن قضاوتم میکنن. من اهل بریز بپاش نیستم، همیشه حد خودم 

بودم نه بیشتر نه کمتر. دوست دارم یه جشن خودمونی باشه با آدمهایی که برامون مهم 

داشته باشم راجع به من چی فکر هستن نه ریز و درشت فامیل بیان و همش استرس اینو 

 میکنن. دلم میخواد ته دلم خوشحال باشم نه نگران.

انگشتم را از روی لبهایش برمیدارم تا واکنشش را به حرفم ببینم. دستم را میکشد و مرا به 

 کنج دیوار میکشد. نگاهش به صورتم خیره میشود: تو یه فرشته ای که خدا بهم داده.

ایش روی لبهایم جا خوش میکند. دستهایم دور کمرش گرد میشوند. به تا به خودم بیایم لبه

خاطر تاریکی و درخت های باغ از دید همه پنهان هستیم و من غرق آغوشی میشوم که 

برایش بیتابم. ضربان قلبش را حس میکنم انگار در آن لحظه تمام تنمان برای هم نبض 

وش بیتابی میکنند باورم نمیشود اینطوری میزنند. انگار تک تک سلولهای بدنم برای این آغ

اولین بوسه را با او تجربه کنم. کمیل مرا به دنیایی میبرد که باورم نمیشود، نمیدانم چرا 



  شبیه تو

  
 

 

  555 

 

دوست ندارم این لحظه تمام شود. دلم میخواهد زمین بایستد، ساعت ها خاموش شوند و 

حس کنم و گوشم با  برای همیشه در حصار این آغوش بمانم. برای همیشه نفس هایش را

موسیقی ضربان قلبش شاد شود. دوست دارم حاال که نبض هایمان همزمان میزند دنیا برای 

 همیشه تمام شود و فقط من و کمیل بمانیم.

وقتی کمیل از من فاصله میگیرد حس میکنم قرن ها گذشته است، حصار آغوشش به قدری 

 ا میگیرد: خوبی؟مرا مست کرده که فراموش کرده ام کجاییم. دستم ر

از او خجالت میکشم، انگار نه انگار لحظه ای قبل در آغوشش بودم. به قول خودش درست 

 مثل نوجوانها قایمکی در باغ مرا در آغوش کشیده است.

نمیدانم چرا حس میکنم زمان ایستاد تا این اتفاق بیفتد. شاید زمین و زمان دست به دست 

شوم که انگار فقط و فقط مال من است. انگار خواست  همه داده اند تا من غرق در آغوشی

 خداست تا دنیا بگردد و بگردد و من نیمه گمشده ام را اینطوری پیدا کنم.
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وقتی از باغ بیرون میرویم، دیگر آن کمیل و سامره ای نیستیم که وارد باغ شده ایم. اینکه 

ر نمیتوانم جلوی تنش را لمس کرده ام باعث شده حسم طور دیگری شود. انگار دیگ

 هیجاناتم را بگیرم و دوست دارم این سه هفته باقی مانده هرچه زودتر تمام شود.

انگار این سه هفته برایم قرار است به اندازه یک قرن بگذرد، اینکه کنارش باشم و همنفس 

با او نباشم برایم سخت شده. همینکه در آغوشش رفتم باورم شده تنها و تنها آن آغوش 

 است. فقط به من تعلق دارد و من صاحب این قلب و آغوش هستم. مال من

سوار ماشین میشویم، هیچ حرفی بین ما رد وبدل نمیشود انگار نبض هایمان همه گفتنی ها 

را گفته اند. بوی عطر شیرین کمیل در مشامم مانده است و هربار که نفس میکشم انگار آن 

م به صورتش نگاه کنم، دستهایم میلرزند و حس لحظات دوباره تکرار میشوند. حتی نمیتوان

 عجیبی دارم.

جز سینا هیچ پسری را بغل نکرده ام، و هیچ وقت هیچ مردی دستش را به من نزده است و 

 حاال تسلیم کسی شده ام که مالک تمام قلبم است.
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 وقتی مقابل خانه از ماشین پیاده میشوم کمیل میگوید: پس به همه میگم عروسی قراره تو

 باغ کردان خودمون برگزار بشه.

 سری تکان میدهم، انگار هربار که نگاهم میکند گر میگیرم و کمیل برایم دست تکان میدهد.

به سمت در میروم و کلید می اندازم، کمیل می ایستد تا وارد شوم. به محض اینکه وارد 

امان قلبم که  آپارتمان میشوم صدای رفتنش را میشنوم. صدای رفتن او و صدای ضربان بی

 انگار سینه ام فضای کافی برایش ندارد.

لباس را میپوشم و گلی مشغول چک کردن نواحی مختلف آن میشود. جاهایی که به نظرش 

باید درز گرفته شوند را سنجاق میزند. سیما و نازگل نگاهم میکنند، در ته نگاه سیما میخوانم 

 .که در اولین فرصت میخواهد از خجالتم در بیاید

به درخواست گلی چرخی میزنم و او بار دیگر مشغول اصالحات میشود. تورم را هم دقیقا 

مدل لباس عروس ملکه سفارش داده ام و گلی هم با اینکه دوست داشت کمی شلوغش کند 

 ولی سفارش را قبول میکند.
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یدا میکنم با تایید گلی به اتاق دیگری میروم تا لباس را در بیاورم. از لمس لباس حس خوبی پ

 و برایم مهم نیست سیما چه فکری میکند.

کمیل تایید داده که خانواده او هم با یک مهمانی ساده موافق هستند. نمیدانم واکنش فلور و 

مهشید چیست ولی ترجیح میدهم بیشتر از اینکه به آنها فکر کنم به لذت بردن از این دوران 

 فکر کنم.

این دغدغه ها و دلم میخواهد مهشید و تهدیدهایش را به شیرینی های این خرید کردن ها، 

زیر انبوهی از خوشی هایم دفن کنم. بگذار هرچقدر میخواهد بسوزد و تهدید کند برایم مهم 

 نیست.

لباسم را عوض میکنم و به سیما و نازگل ملحق میشوم. گلی قول میدهد تا اخر هفته دیگر 

دوباره پرو کنم. با سفارش های بی پایان نازگل کار لباسم تمام است و فقط هفته دیگر باید 

به گلی از مزون خارج میشویم. سیما دنبال فرصتی است تا تنها باشیم و حرفهایی که میدانم 

 در دلش جمع شده را یکجا بارم کند.

 نازگل جلوی در میپرسد: خب برنامه اتون چیه؟
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 بیاد دنبالم بریم خرید.قراره کمیل عصر نگاهی به ساعتم میکنم: من باید برم خونه 

 نازگل میخندد: باشه منو بپیچون با داداشم برو ددر دودور. پس میرسونمتون.

سیما میخندد: نه دیگه نازگل خانم ما خودمون میریم، یه کم هم قدم بزنیم هم مزاحم شما 

 نشیم.

برساند. نازگل اصرار میکند ولی در آخر سیما موفق میشود قانعش کند که نیازی نیست مارا 

با نازگل خداحافظی میکنیم و رو به سیما میگویم: باید تا ته این خیابون بریم تا برسیم به 

 مترو.

 چرا این لباس رو گرفتی؟ مگه تو آدم نیستی؟-

 نفسم را بیرون میدهم: مگه چشه؟

با لحن تندی جواب میدهد: مگه چشه؟ دختر تو بیوه نیستی میدونی؟ اونی که بار دومشه 

میکنه کمیله نه تو، چرا مثل این بیوه ها یه لباس ساده سفارش دادی. اصال نمیفهمم ازدواج 

 تورو. سلیقه ات اینه؟
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می ایستم و نگاهش میکنم: توقع داشتی لباس سیندرال سفارش بدم؟ فازت چیه سیما؟ 

دوست داشتم مراسمم ساده باشه، لباسم ساده باشه. نکنه توقع داری بریز و بپاش کنم چون 

 ل پولداره.کمی

 پوزخند میزند: ببین دختر ارزش زن به اینه چقدر خرجش کنن، اینقدر دم دستی نباش.

 با عصبانیت میگویم: من دم دستی ام؟ واقعا اینطوری فکر میکنی؟

برایم مهم نیست وسط خیابان ایستاده ایم و دعوا میکنیم. بهتر است همینجا وسط خیابان 

سینا هم به این چرت و پرت گویی های سیما باز شود. نمیفهمم تمام شود تا اینکه پای مامان و 

چرا دوباره شده همان سیمایی که به مادر مسعود انگ دزدی زده بود، هرکار میکنم نمیتوانم 

 کسی که خواهر من است، همخون من است را درک کنم.

س رو خشم میگوید: آره وقتی هی داری کوتاه میای جلوشون. یعنی چی رفتی این لبابا 

 سفارش دادی. یعنی چی میگی هتل نه یه عروسی ساده. مثال میخوای بگی من خیلی قانعم؟
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نگاهش میکنم: ببین من نمیخوام با پول های کمیل دل سینا و یاسی رو بسوزونم. میفهمی؟ 

واسه چی باید وقتی یاسی اینطوری در مقابل نداری سینا میسازه من بیام با یه شوهر پولدار 

 یش بزنم.دلش رو آت

میخندد: نه بابا... به تو چه سینا داره یا نه؟ اصال بذار بسوزه تا بفهمه نباید زن یه جوجه 

 دانشجوی آس و پاس بشه. تو این وسط چرا شبیه گداها رفتار میکنی.

داد میزنم: نمیفهممت سیما. دست از سرم بردار. برو پیج عروس انگلیس بهش بگو گدا، اون 

نگلیسی بود اینو پوشیده حاال تو میگی من گدا زاده ام، دارم اشتباه که شوهرش شاهزاده ا

 میکنم؟

سامره نکنه آتویی دست پسره داری؟ کاری کردین که اینطوری یهویی دارین پیش -

 میرین؟ بند رو آب دادی که داری کم خرج میری؟

دم. خنده میخندم، به حال زار خودم میخندم به اینکه خواهرم اینطوری مرا میشناسد میخن

تلخی که آخرش منجر به گریه میشود. اشک هایم جاری میشوند رو به سیما میگویم: حالم 

 ازت بهم میخوره. نمیخوام هیچ وقت ببینمت.
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خودم را در اتاقم حبس میکنم به هیچ چیز جز تنهایی احتیاج ندارم. دلم میخواهد آنقدر 

سیلی نه مثل پتک بلکه آواری بود  اشک بریزم که داغ دلم تمام شود. حرفهای سیما نه مثل

 که روی سرم خراب شد. کاش کمی مثل یاسی بود، کاش کمی مرا میفهمید.

نمیدانم بابت حسادتش اینطوری میکند یا واقعا دلش به این سیاهی است. دوست دارم بمیرم، 

زد این ازدواج برایم نیامده کلی دشمن تراشیده است. فتانه که بعد خبر ازدواجم پوزخندی 

 و گفت: آخرش مخ داداش نازگل رو زدی؟

و او هم زهرش را به جانم ریخت. خواهرم که بدترین فکرها را در موردم میکند و منی که 

نمیدانم باید چیکار کنم. به قدری دلم گرفته که نمیتوانم با کسی حرف بزنم. حتی با یاسی، 

ندارم فکر کند منتی سرش نمیخواهم بفهمد برای چه میخواهم مراسمم ساده باشد. دوست 

میگذارم. این روزها به قدری عجیب غریب قضاوتم میکنند که حتی از گفتن آنچه دوست 

 دارم میترسم.
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از زن عمویی که فکر میکند چشمم دنبال ثروت خانوادگی کمیل است، از مهشیدی که در 

اده ام و سینایی خانه خودم تهدیدم میکند. از سیما که فکر میکند به قول خودش بند را آب د

 که ته نگاهش طوریست که انگار میخواهد بگوید زوری میروی.

حس میکنم بریده ام، دیگر توانی ندارم تا خودم را به کسانی بفهمانم که فکر میکردم مرا 

 میشناسند.

دوست دارم این چند روز تمام شود، تمام شود تا دیگر سیاهی دل بقیه را نبینم، خسته ام به 

با همه دنیا میجنگم. طاقت ندارم اینطوری دلم را بشکنند، اینطوری  گار سالهاستقدری که ان

 در موردم فکر کنند.

 کاش میشد دست کمیل را بگیرم و از کسانی که مرا اینطوری آزار میدهند دور شوم.

به کمیل پیام میدهم و قرار عصر را کنسل میکنم، به قدری حالم بد است که میدانم هیچ 

 برای کمیل و مانلی ندارم.جذابیتی 
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با لبخند به بحث بین سینا و یاسی سر اسم فرزندشان نگاه میکنم، از وقتی فهمیده اند 

کودکشان دختر است روزی نیست که بگو مگو نداشته باشند. مامان هم سرگرمی اش شده 

 کارهای عروسی من و غر زدن این دو نفر.

را اینجا نگذاشته است و خوشحالم که او را از بعد دعوای آن روز من و سیما دیگر پایش 

نمیبینم. هربار که مامان دعوتشان میکند با بهانه ای الکی دعوت را رد میکند. مامان و یاسی 

 به حساب حسادتش گذاشته اند و فقط من میدانم سیما چه آتشی به دل من انداخته است.

راضی شدم تا با نازگل برای از بعد آن روز دل و دماغ برگزاری جشن را ندارم، به زور 

انتخاب تم سالن عقد برویم ته دلم اصال حوصله نداشتم و بعد کلی سر و کله زدن با مسئول 

 دیزاین سالن به یک نتیجه واحد رسیدیم.

 مامان نگاهش را از یاسی و سینا میگیرد: کی میری پرو لباست؟

 سری تکان میدهم: نازگل ساعت سه میاد دنبالم.

 سینا میگوید: شما دوتا هنوز به نتیجه نرسیدین؟ مامان رو به
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یاسی لبخند میزند، رو به سینا میگویم: فامیلی بچه که از تو بهش میرسه، زحمت نه ماه به 

 دوش کشیدنش مال مادرشه پس حق یاسیه اسم بچه رو انتخاب کنه.

ببینم خودت سینا اخم میکند: خوب منو گیر آوردین ها. کاش یه مرد بود طرف منو میگرفت. 

 شوهر کنی از این بلبل زبونی ها میکنی یا نه؟

 یاسی میخندد: ببین خواهر خودت حق رو داده به من پس اسمش رو میذاریم نیاز.

 سینا با اخمی ساختگی میگوید: نخیر، اونوقت با شوهرش دعواشون بشه بهش میگه پیاز.

 میکنی؟ با جمله سینا با صدای بلندی میخندم: تو به چه چیزایی فکر

 مامان میخندد: سینا یعنی دغدغه تو االن دعوای دخترت با شوهرشه اونم کووو تا اون موقع.

 سینا حق به جانب میگوید: خب من یه پدر کامال منطقی ام.

از جایم بلند میشوم و مشتی به شانه سینا میزنم: پدر منطقی اسم بچه حق مادره صدات در 

 نیاد.

 از دست این قوم نجات بده، چه بهم نون قرض میدن.سینا می نالد: خدایا منو 
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 بعد رو به مامان میگوید: زنگ بزن سیما بیاد، اون حریف این دوتا میشه.

با این جمله اش سریع برمیگردم، با خشم نگاهش میکنم. سینا متعجب به من خیره میشود: 

 چرا قاطی کردی؟

است راس ساعت سه می آید. تا آمدن  جوابش را نمیدهم و به اتاقم میروم. نازگل پیام داده

نازگل هنوز فرصت دارم، هندزفری را داخل گوشم میگذارم و سعی میکنم با موزیک حال و 

 هوایم را عوض کنم.

یاسی که وارد ماه هفتم حاملگی چند دقیقه ای میگذرد. موزیک کمی حالم را بهتر میکند، 

یند. دست دراز میکند و سیم و روی تخت می نش اش شده به سختی وارد اتاقم میشود

 هندزفری را از گوشم بیرون میکشد: چته تو سامره؟ 

 شانه ای باال می اندازم: هیچی.

 نفس عمیقی میکشد: فکر نمیکردم بین ما حرف ناگفته بمونه.

 نگاهش میکنم: دلم پره یاسی، حرف نزنم بهتره.
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 باز سیما چیکار کرده.-

دلم تازه شود. باز برگردم به خیابان، دوباره با سیما همین یک جمله کافیست تا دوباره داغ 

اشک هایم جاری میشوند و یادم می آید  دعوا کنم و دوباره حرفهایش آواری بر دلم شود.

 خواهرم کسی که همخون من است چطوری مرا زیر حرفهایش له کرده است.

 یای.سیما میگه با پسره چیکار کردی. میگه بند رو آب دادی که هی کوتاه م-

هینی که یاسی میکشد توی گوشم اکو میشود، بغضم میترکد و به هق هق میفتم. یاسی مرا 

 بغل میکند: بمیرم برای دلت. این چه حرفیه آخه. چرا به مامان و سینا نمیگی؟

انگشتم را روی دهانش میگذارم: تروخدا هیچی نگو. همینطوری مامان از دست کارای سیما 

 بشه.کفری هست نمیخوام بدتر 

یاسی پشتم را نوازش میکند: سامره تو نباید ساکت بمونی. خودت داری به سیما میدون 

 میدی جولون بده.
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هق هق هایم بلند میشود و سرم را بیشتر در آغوش یاسی فرو میبرم. با تکانی که در شکمش 

 حس میکنم یاسی میگوید: ببین این فسقلی هم میگه برو بگو. طاقت نداره ببینه عمه اش

 ناراحته.

 دستی روی شکمش میکشم: زودتر بیا که دلم برای دیدنت داره بال بال میزنه.

انگار تکان خوردن کودک یاسی باعث میشود کمی آرام بگیرم، نگاهی به صورتش میکنم به 

 دختری که از خواهر به من نزدیک تر است و محرم تمام اسرار من شده.

بگی، نگو ولی تو خودت نریز. با من حرف بزن من یاسی اشک هایم را پاک میکند: نمیخوای 

 همیشه کنارتم.

بعضی حرفها نباید گفته بشه، قابل گفتن نیست. حتی قابل شنیدن نیست. بعضی حرفا فقط -

باید تو گلو خفه بشه تا هیشکی نفهمه چقدر دلت داره میسوزه. حرفهایی که تو دلمه قدر یه 

تو همین سینه چال بشه. حرفهای تو دلم به قدری زیاده کوه سنگینه. ولی باید تو خودم بمونه 

 که زندگی خیلی ها رو عوض میکنه ولی باید خفه بشم.
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یاسی فقط نگاهم میکند، این روزها به قدری بی حوصله ام که فراموش کرده ام لقب تازه 

 عروس را به دوش میکشم و باید تمام لحظاتم سرشار از خوشی باشد.

و سعی میکنم با آرایش کمی صورت گرفته ام را رنگ و رو ببخشم. آبی به صورتم میزنم 

یاسی در سکوت فقط نگاهم میکند. با تک زنگ نازگل از همه خداحافظی میکنم و به پایین 

 میروم.

 نازگل برخالف من سرتاپا اشتیاق است با دیدنم میگوید: از شدت استرس بی خوابی گرفتی؟

به پای بی خوابی گذاشته نه گریه هایی که ساعتی  خوشحال میشوم که سرخی چشم هایم را

 پیش داشته ام. لبخندی میزنم: آره یه طورایی ریختم بهم.

آهنگی را پخش میکند: چیزی نمونده عروس خانوم به زودی همه این استرس ها تموم 

 میشه. کمیل داره برای ماه عسلتون کلی برنامه ریزی میکنه.

قرار بود لو ندم، نمیگم قراره کجا برین ولی یه ساک برای با تعجب نگاهش میکنم، میخندد: 

 خودت ردیف کن. بعد مراسم میرین دخترجان.

 چرا من خبر ندارم.-
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 نازگل به تندی میپیچد طوری که سرم به شیشه میخورد و میگویم: چرا اینطوری میرونی؟

 بابا قرار بود سورپرایزت کنه ولی من خرابش کردم.-

 رو سالم برسون مزون. میخندم: تو فعال ما

خوبی وجود نازگل در این است برای من و کمیل همزمان خواهری میکند، تمام دغدغه های 

مراسم ما را به جان خریده است و به خوبی اوضاع را مدیریت میکند. شاید سیما داغی بر 

 دلم شده باشد ولی بودن نازگل و یاسی میتواند مرحمی برای قلبم شود.

زون از ماشین پیاده میشویم، نازگل ماشین را پارک میکند و میپرسد: سیما با رسیدن به م

 نمیاد؟

دوست ندارم بداند بعد رفتن او چه حرفهایی بین من و خواهرم رد و بدل شده است. شانه 

 ای باال می اندازم: نه دوقلوها رو نتونست بذاره جایی نشد که بیاد.

سور میشویم. انگار دیدن نازگل هیجان عروس نازگل سری تکان میدهد و با هم سوار آسان

شدن را دوباره در من زنده کرده است. اینکه بی دغدغه به مراسمی فکر کنم که مختص من 
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است. به رویای شیرینی که به زودی به واقعیت تبدیل میشود و آغوشی که حریم روزهای 

 خوب و بد زندگیم خواهد شد.

آیم، چرخی میزنم و نازگل سوتی میکشد: بابا عالی شدی لباس را میپوشم و از اتاق بیرون می 

 با اینکه خیلی ساده است ولی شاهکار شدی.

 به سمتم می آید،گونه ام را میکشد: چه فیضی ببره داداش من.

خجالت میکشم و نگاهم را از چشمان حریص نازگل و گلی میگیرم. به خودم در آینه خیره 

ارد و مثل یک نوجوان هیجان زده قلبم به تپش می میشوم. گلی تور را هم روی سرم میگذ

افتد. مثل دختربچه هایی که لباس عروس به تن میکنند ذوق میکنم. محو زیبایی لباسم 

 میشوم محو خودم در آینه که تصویری از رویای کودکی ام محقق شده است.

کنم دلم چرخی میزنم و بیشتر از قبل غرق در خوشی میشوم. دوست ندارم لباسم را عوض 

میخواهد ساعتها همانطوری به خودم نگاه کنم. با آرایشی که برای عروسی ام انتخاب کرده 

 ام قطعا عالی میشوم.
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دلم میخواد خودشیفته باشم و از خودم تعریف کنم، برای خودم ذوق کنم و کیف کنم از 

 اینکه عروس خوبی شده ام.

به سلیقه عالیم برای انتخاب همسر و  به لباسم که در کمال سادگی بی نظیر است ببالم و

 لباسم.

مخصوصا که قرار است مانلی هم لباس عروس به تن کند و در کنارمان باشد و به پیشنهاد 

 نازگل لباسش را دقیقا مدل لباس من دوخته اند.

از اینکه یک شروع جدید در زندگیم خواهم داشت و همه چیز همانطوری میشود که من دلم 

 میخواهد.

پیام میدهد و برای شام قرار میگذارد، از اینکه قرار است دوباره او را ببینم حس خوبی  کمیل

پیدا میکنم. بعد از عوض کردن لباس از گلی میپرسم برای چه زمانی حاضر میشود و  گلی 

هم میگوید لباس را برای یک روز قبل عقد برایم میفرستد. با نازگل از مزون بیرون می 

 ت لباس به حدی زیاد است که کنترلی روی ذوق کردنم ندارم.آییم. هیجانم باب

 نازگل میخندد: دست خودت بود االن لباس رو میزدی زیر بغلت نه؟
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 میخندم و میگوید: پس میبرمت خونه که با کمیل شام برین بیرون.

تشکر میکنم و به مامان زنگ میزنم و ماجرای شام را میگویم. او هم موافقت میکند و همراه 

 نازگل به خانه شان میروم.

به محض رسیدن نازگل ماشین را داخل حیاط میبرد، از ماشین پیاده میشوم نازگل ریموت 

 در را میزند: بریم تو تا کمیل بیاد.

با هم وارد میشویم و همزمان با ورود ما فرشته خانم به استقبالمان می آید: به به ببین کی 

 اومده؟

 خانم.لبخندی میزنم: سالم فرشته 

 صورتم را میبوسد: میشه دیگه رسمی نباشیم؟

با تعجب نگاهش میکنم، نازگل میخندد و میگوید: درسته که فلور حسابش سواست ولی خب 

 بهش بگو مامان، چه میدونم فری چش خوشگله، فرشته جون.

 میخندم: راستش هنوز عادت نکردم.
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یدانم ترس ها و فکرهای زشتی دستش را روی شانه ام میگذارد، حس خوبی پیدا میکنم. نم

 که قبال به ذهنم خطور کرده درست است یا این حسی که از صمیمیت زیاد فرشته دارم.

فرشته ما را به نشستن دعوت میکند و طبق روال همیشگی خانه آنها خدمتکارشان مشغول 

کنم؟ پذیرایی میشود. نگاهی به خانه میکنم، یعنی قرار است یکسال با کمیل اینجا زندگی 

 یعنی بخشی از قصر را به عنوان حریم خصوصی ام قرار است داشته باشم؟

نمیدانم میتوانم با قوانین اینجا کنار بیایم یا نه؟ عادت ندارم گوشه ای بنشینم و کسی کارهای 

مرا انجام دهد. لذت چای ریختن برای عزیزانم را از دست بدهم. یا اینکه برای پختن یک 

 را بگذارم.غذا تمام انرژی ام 

نمیدانم میتوانم مثل زنان اشرافی به بقیه دستور بدهم یا تمایل دارم خودم کارهایم را بکنم. 

خالی کردن ماشین لباسشویی یا صدای گوش خراش جاروبرقی را شستن نوبتی ظرفها، 

 میتوانم بیخیال شوم؟

 لبخند بزنم؟ من کسی هستم که دیگران برایم همه کار بکنند و من پا روی پا بیندازم و

 فرشته نگاهی میکند: راستش تا هنوز کمیل نیومده خواستم راجع به اتاقتون صحبت کنیم.
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نمیدانم با فرشته خانم اتاقمان؟ اتاقی که قرار است زندگی من و کمیل در آن شروع شود؟ 

 قرار است راجع به حریم خصوصی ام حرف بزنم یا ...

کر هایی که در پستوی ذهنم زیر خروارها خاک دوباره عرق سردی روی کمرم می نشیند، ف

دفنشان کرده بودم پیدایشان میشود. نمیدانم آخر عاقبت این حرف به کجا ختم میشود ولی 

 به صورتش خیره میشوم.

آدم شناس خوبی نیستم ولی شاید میخواهم از چشمانش بخوانم چه در سر دارد. این همه 

به نظر برسد. اینکه اینطوری به تک تک زوایای  دلسوزی در هیچ جای مغزم نمیتواند منطقی

 زندگی کمیل اشراف دارد برایم قابل توجه است.

اینکه میخواهد برای من نقش یک مادرشوهر مهربان را بازی کند در صورتی که فکر من به 

جاهای خطرناک تری ختم میشود. به صفحات حوادث روزنامه ها، به واژه های زشتی که 

 که ذهنم پذیرای آنها شده است.شرم دارم از این
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فرشته خانم ادامه میدهد: بیا باال اتاقی که براتون در نظر گرفتیم رو بهت نشون بدم بعد هر 

تغییراتی خواستی بده. هرچند االنم طبق سلیقه کمیل چیده شده ولی باز تو عروسی، تو خانوم 

 خونه ای تو باید تصمیم آخر رو بگیری.

یرم، واژه خانم خانه مرا دگرگون میکند. خانم این خانه اوست من نمیدانم چرا استرس میگ

 یک مهمان کوتاه مدت هستم که طبق رسوم آنها مدتی باید هم خانه شان شوم.

 اگه سلیقه کمیله من هیچ مشکلی ندارم.-

نازگل میخندد: وقتی داداشم اینقدر خوش سلیقه است که سامی رو انتخاب کرده پس جای 

 شک نمیمونه.

روی نازگل لبخند میزنم. تعریفش به جانم می نشیند ولی انگار فرشته قصد ندارد دست  به

 از سر من بردارد: هرچی باشه باز باید خودت ببینی.

میخواهم تفره بروم ولی راهی برای فرار ندارم، به ناچار از جایم بلند میشوم و دنبال او به 

یگذارم در باز میشود و صدای کمیل و مانلی سمت پله ها میروم. پایم را که روی اولین پله م

 فضای خانه را پر میکند.



  شبیه تو

  
 

 

  577 

 

 سالااام ما اومدیم.-

سرم را میچرخانم و مانلی دوان دوان خودش را به من میرساند. او را بغل میکنم و کمیل رو 

 به ما میگوید: کجا میرفتین؟

اتاقتونو به سامره جان بوسه ای روی موهای مانلی میزنم و فرشته خانم میگوید: میخواستم 

 نشون بدم.

 کمیل میخندد: نخیر، اون یه سورپرایزه.

 فرشته لبخندی میزند: باید ببینه شاید با سلیقه اش جور نباشه.

کمیل موذیانه میخندد: نخیر. اوال که در اتاق قفله، ثانیا اونجا رو بعدا سر فرصت خانومم 

 خودش میبینه.

ی لحظه ای به هم خیره میشویم. بوسه دیگری روی دلم خوش میشود. نگاهش میکنم، برا

 موهای مانلی میزنم. دستهایش را دور گردنم حلقه میکند و سرش را روی شانه ام میگذارد.
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فرشته خانم با حس شیرینی به ما نگاه میکند، نگاهی که انگار سالهاست انتظار این لحظه را 

 کشیده است.

خواین این لباس عروس رو نشون من بیچاره بدین؟ کمیل روی یکی از مبل ها لم میدهد: نمی

 من حتی نمیدونم چی تن دخترم میکنید.

 نازگل میخندد: میبینی برادر من، منتها به وقتش.

 کمیل اخم میکند: قشنگ علیه من توطئه کردین. بوی خیانت به مشامم میرسه.

ا سمت من میچرخد. این جمله اش باعث میشود ناخواسته با صدای بلندی بخندم. همه نگاه ه

 به زور خنده ام را کنترل میکنم. کمیل میپرسد: حرف من خنده دار بود؟

در حالیکه میخواهم جلوی خنده ام را بگیرم جواب میدهم: بابا همین بحث تو خونه ماست. 

یاسی و سینا سر اسم کل کل دارن، من و مامان پشت یاسی در میایم. اونم میگه همتون علیه 

 من شدین.

 ل آهی میکشد و سری تکان میدهد: فقط یه مرد منو درک میکنه.کمی
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اینبار همه با صدای بلندتری میخندیم. مانلی که گیج شده به صورت خندان ما نگاه میکند و 

 بعد او هم میخندد.

خنده اش به جانم می نشیند. نمیدانم چرا مهشید دوستش ندارد، مانلی به قدری شیرین است 

با موهایش بازی میکنم و  وانی تمام دلش را برای خودت تصاحب کنی.که با کمی محبت میت

سر به سر میگذارم. نازگل و کمیل در مورد گل زدن ماشین عروس صحبت میکنند و منتظرم 

 بعد از تمام شدن حرفشان برای شام بیرون برویم.

میدهم. فرشته خانم دستور پذیرایی میدهد، برای مانلی میوه پوست میکنم و به دستش 

 نمیدانم چطوری با هم اخت شده ایم ولی طوری شده که حس خوبی دارم از بودنش کنارم.

شاید اینکه کمیل با دیدن ما کنار هم حس خوبی دارد باعث شده عاشق این موجود پاک 

شوم. مانلی برایم دنیای ناشناخته ای است که میخوام کشفش شدم و به قدری شیفته کارهای 

 ده ام که حد ندارد.منحصر به فردش ش
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اینکه حتما باید میوه هایش را به کوچکترین حالت ممکن خرد کرد تا بتواند بخورد. اینکه 

غذا خوردنش در نهایت صبر است. کوچک ترین وسیله رنگارنگ نظرش را جلب میکند و 

 عروسکی که از من گرفته را لحظه ای از خود دور نمیکند.

، موقع رفتن کمیل رو به نازگل میگوید: تو خونه زندگی کمی کنار فرشته و نازگل میمانیم

 نداری همش اینجایی؟

 نازگل میخندد: بهرام رفته شیراز. بمونم تو خونه چیکار.

 کمیل سری تکان میدهد: نمیدونم واال، شوهرت دادیم که بری یا اینکه همش بیای.

 نازگل اخم میکند: تو داداش منی یا دشمن جونم؟

میخندد و به نازگل میگوید: بذار برن، از بس حرف زدی قرار شامشون به فرشته خانم 

 سحری نزدیک شد.

وارد مجتمع تجاری میشویم و مانلی با دیدن شلوغی ها خودش را به کمیل میچسباند. نگاهی 

 به شهربازی طبقه سوم میکنم: بریم یه کم بازی کنه؟
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 وید: دلت میخواد بریم شهربازی؟کمیل موافقت میکند و کمی خم میشود و به مانلی میگ

چشمان مانلی از هیجان برقی میزند. یک دستش در دست من و دست دیگرش در دست 

کمیل است هر سه با هم روی پله برقی میرویم. مانلی روی پله برقی ذوق میکند وقتی به 

 انتهای پله میرسیم با کمیل همزمان دستش را میگیریم و بلندش میکنیم.

ان جیغ میکشد و ذوق میکند، نگاهی به قطاری میکند که بچه ها سوارش شده مانلی با هیج

اند و دورتا دور محوطه میچرخد. کمیل به سمت باجه خرید تیکت میرود و من و مانلی تنها 

 میشویم. با دست به قطار اشاره میکند و میگوید: اااین.

 سرسره ها هم بشی؟با خنده میپرسم: فقط اینو دوست داری؟ دلت میخواد سوار اون 

با دیدن سرسره ها دوباره ذوق میکند، برایم جالب است هرچیزی در این شهربازی کوچک 

 برایش به قدری خاص و زیباست که اینطوری برایش ذوق میکند.

نمیخواهم به مهشیدی فکر کنم که بخاطر یک لکه کتکش زده است یا اینکه هزار و یک 

. مانلی به قدری معصوم و مظلوم است که نمیتوانم دجور اسم روی این طفل معصوم میگذار

 دوستش نداشته باشم. 
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کمیل بلیط ها را میخرد و به ما ملحق میشود. با اشاره های پی در پی مانلی به سمت قطار 

 میرویم. مسئول بازی نگاهی به مانلی میکند و رو به کمیل میگوید: چند سالشه؟

 کمیل جواب میدهد: نزدیک چهار سال.

 ئول نگاهی به من میکند: پس مادرش هم سوار بشه، سنش کمه نمیشه تنها بره.مس

نگاهی به کمیل میکنم و میخواهم بگویم من مادرش نیستم ولی کمیل که لبخند عمیقی روی 

 صورتش جا خوش کرده میگوید: حتما. مامانش مواظبشه.

به مانلی میگوید: با مامان  همین چند کلمه باعث میشود قفلی به زبانم زده شود. کمیل با خنده

 میری سوار قطار بشی؟

مانلی گیج نگاهم میکند، این بچه به خوبی میداند که من مادرش نیستم ولی انگار دوست 

دارد با من برود. با خنده سرش را تکان میدهد. شاید دلش میخواهد مرا جای مهشید کنارش 

ا میخواهد ولی به قدری بودن با او ببینم. شاید هم من دچار توهم شده ام که این کودک مر

و کمیل را دوست دارم که نمیخواهم شیرینی این لحظات را با فکر کردن به افراد دیگری از 

 دست بدهم.
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همراه مانلی سوار قطار میشویم، مانلی را به خودم میچسبانم. از شدت هیجان او من هم 

به راه میفتد. مانلی با هر دور  هیجان زده میشوم. کمیل برای ما دستی تکان میدهد و قطار

قطار جیغی از سر خوشحالی میکشد و کمیل هم کل محوطه را دنبال ما میدود و برای مانلی 

 دست تکان میدهد.

از خوشحالی این پدر و دختر حس شیرینی به وجودم رخنه میکند، از لمس بدن مانلی و اینکه 

رم. تمام وجودم لبریز از شیرینی برای مراقبت کردن از او به خودم چسباندمش لذت میب

های زندگی میشود. خنده هایی که در ذهنم ثبت میشوند و ضربان قلبم که بی امان میزند. 

خنده هایی که از لبهایمان دور نمیشود و دست هایمان که برای همدیگر تکان میدهیم. جیغ 

 هایی که از سر خوشی میکشیم و ذوقی که از کنار هم بودن داریم.

نم عنوان مادر را یدک میکشم یا نامادری ولی هرچه هست دلم میخواهد این ساعت، نمیدا

 این لحظه تمام نشود.

بیقراری ام برای زندگی با کمیل از قبل بیشتر میشود، دلم میخواهد تمام عمرم را بدهم و 

 این لحظات بارها و بارها تکرار شوند. انگار تمام این خوشی در روحم ثبت میشوند.
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از قطار پیاده میشویم هر دوی ما لبریز از خوشی هستیم، برای بازی بعدی کمیل همراه وقتی 

 مانلی میرود.

دوتایی سوار ماشین میشوند و هر بار که کمیل ترمز میکند صدای قهقه های مانلی از ته دل 

بلند میشود. گوشی را در می آورم و از آنها عکس میگیرم، کمیل که متوجه عکس گرفتنم 

می آید مقابلم می ایستد و مانلی را بلند میکند و باالی سرش میگیرد درست مانند  میشود

 کاپ قهرمانی.

از آنها عکس میگیرم و دوباره مشغول بازی میشوند. نگاهشان میکنم حسابی درگیر پیچ و 

تاب دادن فرمان هستند و هر حرکت کمیل مانلی را به شدت می خنداند. از خوشحالیشان 

دلم برایشان میمیرد و زنده میشود و برای مهشید متاسف میشوم که این خانواده ذوق میکنم. 

 را از دست داده است.

خوشحالم تمام این خوشی مال من شده است، این خوشی و این کنار هم بودن ها. این خنده 

 های از ته دل و این عاشقانه های بی پایان.
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با هم به فودکورت طبقه آخر میرویم.  مانلی بعد یکی دوتا بازی دیگر گرسنه اش میشود،

پشت یکی از میزها می نشینیم و کمیل بعد از گرفتن نظر من و مانلی برای سفارش بلند 

 میشود.

وقتی برمیگردد یک لیوان آب برای مانلی می آورد و مانلی با نی مشغول خوردن آب میشود. 

یوانش دوخته شده میگوید: خدا کمیل دستم را میگیرد و در حالیکه نگاه مانلی به نی داخل ل

 رو شکر میکنم تورو بهم داده. مانلی با تو بهترین دختر دنیا میشه.

به صورت مهربانش و نگاه عاشقانه اش چشم میدوزم، از اینکه با او و دخترش یک خانواده 

میشوم بهترین حس دنیا را دارم. شیرین ترین لحظات من وقتی است که خنده های مانلی و 

 ا میبنیم.کمیل ر

با ویبره خوردن دستگاهی که به کمیل داده اند برای گرفتن غذاها از جایش بلند میشود. 

مانلی هم اصرار میکند با او برود و کمیل دستش را میگیرد و با خود میبرد. از دور نگاهشان 

جدیدم میکنم، چیزی ته دلم میگوید من برای این با هم بودن جان میدهم. من شیفته خانواده 

 هستم خانواده ای که دوستشان دارم و از داشتن آنها به خودم میبالم.
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کمی بعد کمیل و مانلی با غذا پیدایشان میشود، مانلی را دوباره روی صندلی می نشانم و 

 برایش غذایش را مقابلش میگذارم و کمی نوشابه داخل لیوانش میریزم.

خوشحالی روی آنها سس میریزد. کمی  کمیل کمی سیب زمینی برایش میریزد و مانلی با

سس روی لباسش میریزد، دستمال را برمیدارم و لباسش را تمیز میکنم و دستمالی روی یقه 

 لباسش میگذارم.

مانلی با لذت مشغول خوردن میشود و کمیل میگوید: حتی یه بار هم ندیدم مهشید این کارها 

 رو بکنه. این بچه همیشه حسرت مادر داشته.

پیتزا را برمیدارم: من مادرش نیستم کمیل، هرچی بشه مهشید مادرشه ولی من اونو  تکه از

 یه طور خاص دوست دارم.

کمیل به صورتم خیره میشود: مادر بودن به زاییدن نیست. به اینکه نه ماه رو دلت بچه رو 

 بکشی نیست. حتی وقتی باردار بود بارها خواست سقطش کنه طوری که نمیتونستم یه لحظه

مهشید رو تنها بذارم. مادر بودن از نظر من همین حسیه که مانلی با تو تجربه میکنه. اون از 

 مهشید میترسه!
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ادامه نمیدهم، دلم نمیخواهد مانلی شنوای بحثی باشد که از بی تفاوت بودن مهشید نسبت به 

خودش در آن صحبت میشود. شاید خاص باشد ولی باالخره هم گوش دارد و هم قوه 

 خیص و دوست ندارم کینه ای نسبت به مهشید داشته باشد.تش

همین که میدانم مرا دوست دارد برایم کافیست. مادر نیستم و مادری نکرده ام اما سعی 

میکنم بهترین دوستش باشم. شاید وقتی کمی بزرگتر شد بتوانیم دوران شیرین دخترانه 

و برایم اصال مهم نیست بقیه چطوری هایمان را با هم داشته باشیم. با هم به خرید برویم 

 نگاهش میکنند.

همین طوری که او مرا نگاه میکند برایم کافیست، از نظر او من آدم خاصی هستم و دلم 

 نمیخواهد این خاص بودن را تحت هیچ شرایطی از دست بدهم.

میدانم بزرگ کردنش سخت است ولی کمیل هم هست و از همه مهمتر خدایی را دارم که 

 این کودک است پس میتوانم به آنها تکیه کنم. خالق

پیک لباس عروس را برایم می آورد، آن را گوشه اتاقم میگذارم. چمدانم را بسته ام و بیشتر 

 لوازمم را به خانه کمیل انتقال داده ام.
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به خوبی برای رفتن آماده شده ام، روزی چند بار سراغ لباس عروس میروم و نگاهش میکنم، 

 شب عروسی بیقراری میکند.دلم برای 

نازگل عکس لباسی را که درست مثل لباس من است و برای مانلی سفارش داده اند را برایم 

میفرستد. تصور مانلی در آن لباس مرا خوشحال تر میکند، هرچه به روز عروسی نزدیک تر 

 میشویم التهابم بیشتر میشود.

ه است، وقتی مامان مرا تحت فشار قرار داد سیما در این چند روز یکبار هم به خانه ما نیامد

 ناچار شدم ماجرای آن روز را برایش تعریف کنم.

مامان میخواهد از این ماجرا چیزی به گوش سینا نرسد و من هم قول میدهم بین خودمان 

 بماند.

همانطور که من لباس عروس را نشان کمیل نداده ام، او هم هیچ تصویری از کت و شلوارش 

نمیفرستد. به درخواست من مراسم حنابندان نداریم، و قرار میشود بهرام و رفقایشان برایم 

 برای کمیل جشن شب آخر مجردی بگیرند.
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پس فردا روز عروسی است و شور عجیبی در خانه ما به پا شده است. من از دور به هیجان 

ه اند. قرار است به همه نگاه میکنم. بیشتر لوازم بچه را آورده اند و گوشه اتاق من گذاشت

 زودی رنگش دیوارهایش به صورتی تغییر کند.

در جدال انتخاب اسم هم باالخره یاسی برنده میشود و قرار میشود اسم کودکشان را نیاز 

بگذارند. مامان برای ماه عسل من و کمیل چمدان کاملی درست کرده است. باالخره سیما 

ی به قول خودش خواهر عروس است و نمیتواند هم می آید هرچند برای من قیافه میگیرد ول

 نباشد.

با صدای زنگ گوشی و دیدن شماره نازگل تماسش را جواب میدهم: سالم احوال عروس 

 خانوم.

 نگاهی به کل کل سیما و یاسی میکنم: خوبم تو چطوری؟

ا ببین من دارم میام دنبالت، پسرها فردا برنامه آخرین شب مجردی دارن ولی نمیخوام فرد-

 برات برنامه بچینم که بیخواب بشی. امروز کلی کار داریم.
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به یاسی که با عصبانیت به سیما نگاه میکند و حرص میخورد چشمکی میزنم: االن برنامه ما 

 چیه؟

نازگل میخندد: اولش میریم ماساژ برای اینکه ریلکس کنیم، بعدش میخوام رو صورتمون 

 دیگه.ماسک بذارن و یه سری کارای جینگیلی 

 سری تکان میدهم: دوتایی؟

 نه بابا، بگو سیما و یاسی هم بیان. آخرین روز مجردیتو اینطوری جشن بگیریم.-

 خوشحال میشوم: موافقم کی میرسی؟

 ببین ده دقیقه دیگه دم در باشین.-

گوشی را قطع میکنم، با اینکه از سیما به شدت ناراحت هستم ولی دوست ندارم جلوی بقیه 

مخصوصا که سینا روی همه چی حساس شده است. رو به یاسی و سیما میگویم: خردش کنم 

 حاضر بشین قراره بریم عشق و حال.
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مامان چپ چپ نگاهم میکند میخندم: نازگل زنگ زده وقت ماساژ و این چیزا گرفته به قول 

 خودش به خودمون برسیم.

و کشیدی کنار این دوتا  مامان با چشم های ریز شده نگاهم میکند: خودت که میگی عروسم

 هم برمیداری میبری که چی بشه؟

 صورتش را میبوسم: فرخنده خانم جشن روز آخر مجردیه دیگه بذار بریم.

سینا با خنده میگوید: مامان این سه تا برن زودتر کارها رو میکنیم ها از من اینو داشته باش. 

 نه که این سه تا خیلی کار میکنن.

یروم که جواب میدهد: فعال دور دور شماست عروس خانوم ولی چشم غره ای به سینا م

 مواظب خانوم من باش بار شیشه داره.

 بعد این جمله سینا، سیما با خنده میگوید: ایشش چه نونی بهم قرض میدن.

با اینکه از دستش کفری هستم ولی بخاطر مامان کوتاه می آیم. هر سه نفرمان خیلی زود 

 میرویم. حاضر میشویم و به پایین
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وقتی جلوی در میرسیم یاسی که بخاطر پله ها به نفس نفس افتاده میگوید: چه خواهر شوهر 

 پایه ای داریا.

 سیما با غیض نگاهش میکند: تیکه میندازی؟

یاسی سریع جواب میدهد: نه به خدا. ولی نازگل خیلی دختر جالبیه با اینکه تازه عروسه ولی 

 یخوره.بیشتر از سامی حرص مراسم رو م

 سیما پشت چشمی برایم نازک میکند: سامی خودش عین خیالش نیست.

با رسیدن نازگل هردوی آنها سکوت میکنند، سوار ماشین میشویم و نازگل به سمت سالن 

 زیبایی که از قبل رزرو کرده است میرود.

همدیگر در طول مسیر سیما و نازگل از هر دری حرف میزنند، خنده ام میگیرد با اینکه زیاد 

را نمیشناسند ولی کلی حرف برای گفتن دارند. من و یاسی هم روی صندلی عقب به 

 حرفهایشان گوش میکنیم و گاهی به آنها میخندیم.

وقتی به سالن میرسیم نازگل ماشین را پارک میکند و همه پیاده میشویم. عینک دودی اش 

 ستان پارتی شروع شد.را باالی سرش میگذارد و با لبخند موذیانه ای میگوید: دو
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با هم داخل سالن زیبایی میرویم، این سالن با سالنی که قرار است مرا برای روز عروسی 

حاضر کند متفاوت است. یکی از دخترها به استقبالمان می آید و به هرکدام از ما یک بسته 

ها را دور  میدهد. نازگل برایمان توضیح میدهد که باید لباسهایمان را عوض کنیم و این حوله

 خودمان بپیچیم و به اتاق آخر برویم.

یاسی حسابی خنده اش گرفته است، نمیدانم بخاطر اینکه میترسد حوله اندازه اش نشود یا 

 اینکه هیجان آمدن به همچین جایی برایش تازگی دارد.

 لباسهایمان را عوض میکنیم و به اتاقی که نازگل گفت میرویم، بین هر تخت را با پارتیشن

جدا کرده اند. روی تخت ها دراز میکشیم و مسئول اتاق می آید دستیارانش مشغول گذاشتن 

ماسک روی صورتمان میشود. از ما میخواهند حرف نزنیم و نخندیم تا در کمال آرامش 

 کارشان را انجام دهند.

ول و ماسک را از روی صورتم برمیدارد و مشغچشم هایم را میبندم، کمی بعد خانمی می آید 

ماساژ دادن صورتم میشود. از لمس دستانش حس خوبی میگیرم، انگار غرق در دنیای 

 دیگری میشوم.
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حس میکنم تمام دردهایم از صورتم میروند و انگار خون در تمام بدنم به گردش در می 

 آید.

نمیفهمم چقدر میگذرد، وقتی لبریز از آرامش حاصل از ماساژ صورتم هستم متوجه زمان 

 شقیقه هایم را که ماساژ میدهد ذهنم از هرچه نگرانیست خالی میشود.نمیشوم. 

بعد از ماساژ صورت برای ماساژ بدن میرویم. به قول نازگل قرار است کمی حالمان خوب 

 شود.

 از چشمان یاسی میفهمم که حسابی به او خوش گذشته است.

ه هیچ چیز فکر نکنم. وقتی انگشت های مسئول ماساژ روی تنم سر میخورند دلم میخواهد ب

 در خلسه عمیقی فرو میروم و حس میکنم در خال شنا میکنم.

انگار روی آب دراز کشیده ام و میخواهم همانطور به خواب عمیقی فرو بروم، حس خوبی از 

این ماساژ دارم و در دلم از نازگل ممنونم که این جشن روز آخر مجردی را ترتیب داده 

 است.
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می آییم تقریبا شب شده است، به قدری آرامم که حد ندارد دلم وقتی از سالن بیرون 

میخواهد روی تختم ولو شوم و بخوابم. نازگل ما را میرساند و برای فردا قرار میگذارد که 

 برای مانیکور برویم چون روز عروسی فرصت نمیشود.

میکند. هرچه سیما را به خانه اش میرسانیم و بعد نازگل من و یاسی را مقابل خانه پیاده 

اصرار میکنم به بهانه کار داشتن میرود. کمک یاسی میکنم و با هم از پله ها باال میرویم، 

 مامان و سینا بیشتر کارهایی که مانده بود را انجام داده اند.

سینا با دیدن یاسی به سمتش می آید و بی پروا از حضور من و مامان بغلش میکند: خانومم 

 .چه خوشگل شده ماشاهلل

 مامان سری تکان میدهد: ولی رنگتون باز شده ها.

 میخندم و کیف خودم و یاسی را که در دست داشته ام را روی مبل میگذارم: خیلی خوب بود.

یاسی روی مبل می نشیند و با اصرار بقیه پاهایش را دراز میکند و میگوید: یه طوری ماساژ 

 میدادن آدم سبک میشد.

 کمیل پیام میدهم ولی جواب نمیدهد. گوشی را بیرون میکشم و به
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 رو به همه آنها میگویم: من برم بخوابم فردا صبح زود باید برم واسه ناخن هام.

 مامان لبخندی میزند: گرسنه نیستی؟

 به زور دستی تکان میدهم: نه من بیشتر از همه چی خوابم میاد.

کودکی است که روی هم  به اتاقم میروم و روی تخت دراز میکشم. نگاهم به انبوه لوازم

چیده شده و تا سقف رسیده است. به زودی این اتاق متعلق به فسقلی سینا میشود. هنوز 

نیامده دلم برای دیدنش غش میرود تا قبل از اینکه مانلی را بشناسم با بچه ها روابط خوبی 

 نداشتم. حتی با دوقلوهای سیما، با آنها که به سختی کنار می آمدم.

مرا با دنیایی آشنا کرده که دلم میخواد عاشق همه بچه ها باشم مخصوصا که بچه اما مانلی 

 یاسی و سینا دختر است. شاید دنیای شیرین دختران مرا اینطوری جذب خودش کرده است.

شماره کمیل را میگیرم، دوست دارم قبل از خواب صدایش را بشنوم. نمیدانم چرا ناگهانی 

میخورد ولی جواب نمیدهد. نا امید تماس را قطع میکنم و برای دلتنگش شده ام. چندبار بوق 

 نازگل مینویسم: به شوهرت بگو کمتر کمیل رو اغفال کنه.

 نازگل جواب میدهد: باشه ولی یه شب بذار خوش باشن.
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لبخندی روی لبم می نشیند و روی تخت غلت میزنم. نگاهی به ساعت میکنم، به عقربه هایی 

نند و انگار میخواهند زودتر مرا به روز عروسیم برسانند. انگار همه که تند تند حرکت میک

 از دلم با خبر هستند و میدانند برای داشتن کمیل بی تابی میکنم.

صدای حرف زدن مامان و یاسی می آید ولی متوجه حرفهایشان نمیشوم. به امروز فکر میکنم 

ی کردم که تا به امروز حتی به خیالمم به لحظاتی که به قول نازگل دخترانه گذراندیم و کارهای

 نمیرسید درگیرشان شوم.

به قول سینا روحیه پسرانه ام نم کشیده و دارم با لطافت زنانه آشنا میشوم. دارم تبدیل به 

 م دیگری میشوم کسی که سالهاست در وجودم قایمش کرده ام.دآ

 آنقدر به کمیل فکر میکنم که غرق خواب میشوم.

از پله ها به سمت پایین میدوم. همین که توی ماشین می نشینم چشمم به با آمدن نازگل 

چشم های سرخ نازگل گره میخورد. چشم هایی که انگار رنگ خواب به خودش ندیده است. 

 نازگل به راه می افتد و میپرسم: چیزی شده؟

 اول صدایم را نمیشنود، دوباره با صدای بلندتری میپرسم: نازگل چی شده؟
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 به سمتم نگاه میکند: ها؟ با گیجی

 دستم را مقابل چشمانش تکان میدهم: چته تو؟ چرا گیج میزنی؟

پلک هایش را باز و بسته میکند و در حالیکه سعی دارد به صورتم نگاه نکند میگوید: با بهرام 

 دعوام شده.

 برای چی؟-

شون و زیاده با حرص دنده را عوض میکند: هیچی بابا دیشب رفتن لواسون با کمیل و دوستا

 روی کردن.

 نفسم را بیرون میدهم و میپرسم: پس واسه همینه که کمیل جواب منو نمیده.

نازگل میخندد ولی کامال مشخص است استرس دارد و میگوید: حق جفتشونو میذارم کف 

 دستشون.
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سری تکان میدهم و با نازگل به سالن زیبایی میرویم. وقتی مسئول سالن مشغول کار روی 

با اینکه هایم میشود نازگل به هوای زنگ زدن به بهرام و کمیل از اتاق بیرون میرود. ناخن 

 سعی میکند خودش را آرام نشان دهد ولی به نظرم کامال عصبی است.

لیال که مسئول مانیکور است در کمال آرامش مشغول کار کردن روی ناخن هایم میشود ولی 

ه و نازگل که به شدت عصبی است مانده. دل من پیش کمیل که میدانم زیاده روی کرد

نمیتوانم روی طرحی که لیال پیشنهاد میدهد تمرکز کنم و وقتی از من نظر میخواهد اصال 

 متوجه حرفهایش نمیشوم.

نازگل یک سره در حال رفت و آمد است و این کارهایش مرا هم دچار استرس میکند. در 

دهد. چشم هایم را میبندم و سعی میکنم آخر به لیال میگویم هرچه دلش میخواهد انجام 

فکرم را آزاد کنم ولی چهره مضطرب نازگل وقتی با دندان لبهایش را گاز میگیرد از ذهنم 

 بیرون نمیرود.
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وقتی کار ناخن هایم تمام میشود نفس عمیقی میکشم، نشستن و حرص خوردن مرا حسابی 

خروج از سالن با جدیت دستش  کالفه کرده است. نازگل هزینه را حساب میکند و به محض

 را میکشم: وایسا کارت دارم.

 نگاهم میکند و میپرسم: میشه بگی دقیقا چته؟ داری منو میترسونی.

نگاهش را از من میدزدد: هیچی میگم که اون دوتا مست گرفتن خوابیدن انگار نه انگار فردا 

 عروسیه.

میکنی؟ میریم سراغشون با غیض نگاهش میکنم: واسه مست شدن اون دوتا اینطوری 

 بهشون قهوه میدیم خیسشون میکنیم تا حالشون جا بیاد.

 عصبی میخندد: نمیخواد االن تورو میرسونم و میرم سراغشون.

 می نالم: نازگل...

ببین تازه عروسی حرص نخور خب... برو خونه ریلکس کن و اون ماسکی که گفته شب -

 بذاری رو بذار فردا پوستت شاداب باشه.
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دستش را میگیرم: نگران پوست من نباش اینطوری که تو داری هی لبتو گاز میگیری من 

 دارم سکته میکنم چی شده.

عصبی جواب میدهد: بابا بهرام نباید مست کنه، منشوری میشه گیر میکنه بعد عروسی شما 

 باید بره اردو و اگه گند این کارش در بیاد بیچاره میشه.

ام دیشب مست کرده چه ربطی به پس فردا دارد. حس میکنم حرفهایش را نمیفهمم، بهر

با هم سوار ماشین  میخواهد دست به سرم کند ولی ترجیح میدهم بیشتر از این سوالی نپرسم.

من هم حوصله حرف زدن ندارم و دلم میخواهد سکوت کنم. میدانم آخرش  میشویم،

 د.میفهمم چه شده و ترجیح میدهم چیزی نباشد که غافلگیرم کن

وقتی نازگل مرا به خانه میرساند خیلی زود میرود. کالفه از پله ها باال میروم، با شنیدن صدای 

 سیما که بلند بلند حرف میزند بیخیال کلید انداختن میشوم:

 باالخره که باید بهش بگین.-

 مامان میگوید: الزم نکرده.
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ی بلند سالم میکنم و مامان با در را باز میکنم و هردویشان با دیدن من جا میخورند. با صدا

 مهربانی میگوید: اومدی سامره جان. ببینم ناخن هاتو.

دستهایم را مثل کودکی که میخواهد ناظم مدرسه دستهایش را چک کند مقابلش میگیرم و 

مامان از طرحی که روی ناخن هایم نشسته است تعریف میکند. نگاهی به سیما میکنم و 

 کل ساختمون رو برداشته؟ میگویم: چی شده که صداتون

 مامان میخندد: هیچی بابا. سیماست دیگه میشناسیش.

 نگاهی به اطراف میکنم: یاسی و سینا کجان؟

 سیما جواب میدهد: رفتن پرده اتاق بچه رو انتخاب کنن.

 روی مبل می نشینم و مامان میگوید: نازگل چطور بود؟ چرا باال نیومد.

نازگل داشت نزنم، دلم میخواهد تا خودم چیزی نفهمیدم  ترجیح میدهم حرفی از استرسی که

حرفی نزنم که سیما باز پتکی کند و به سرم بکوبد. به قدر کافی این روزها سرم پر شده از 

 حرفها و استرس ها و دلم میخواهد حرفهای ناگفته را برای خودم نگه دارم.
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او حرف بزنم، ولی هرچه به ماه  با خودم فکر میکنم اگر االن یاسی اینجا بود میتوانستم با

های آخر بارداریش نزدیک میشود میترسم بیشتر درگیر زندگی شخصی ام شود. دوست 

 دارم این روزها را با آرامش بگذراند.

 مامان برایمان چای می آورد و با صدای بارانی که شروع میشود حواسم سمت پنجره میرود.

یروم و به خیابان خیره میشوم، به ماشین ها و آدم لیوان چای را برمیدارم و به طرف پنجره م

 هایی که زیر باران میدوند.

هرکار میکنم صورت نگران نازگل را نمیتوانم فراموش کنم. گوشی را از جیبم در می آورم 

 و شماره کمیل را میگیرم با شنیدن : دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد...

تماس گرفته شارژ کمیل را تمام کرده است. شماره بهرام عصبانی میشوم، شاید نازگل از بس 

را هم ندارم تا از حالشان خبری بگیرم. برای نازگل پیامی می نویسم: خبری شد از آقایون 

 بگو کمیل بهم زنگ بزنه.

 کمی بعد جواب میدهد: باشه حالشونو جا میارم.

 با حرفش خنده ای روی لبم می نشیند و مشغول خوردن چای میشوم.
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یک ساعت بعد سر و کله یاسی و سینا پیدا میشود، یاسی با اشتیاق عکسی که از مدل پرده 

انتخابی اش را نشانم میدهد. از مدلش به شدت خوشم می آید ولی معلوم است چندان باب 

 میل سینا نیست.

هایی مامان رو به سیما اشاره ای میکند و هردو به آشپزخانه میروند. یاسی با اشتیاق از مدل 

نگاهم را به مامان و  که دیده برایم تعریف میکند و در سکوت به حرفهایش گوش میکنم.

سیما میدوزم که عمیقا غرق در پچ پچ هستند. یاسی همچنان زیر گوشم مشغول تعریف 

کردن است بدون اینکه چیزی بگویم از جایم بلند میشوم و به سمت آشپزخانه میروم. مامان 

 ل میکنند.و سیما با دیدنم هو

 نگاهم به دستان سیما می افتد که پشت سرش قایم کرده است نگاهی به هردویشان میکنم. 

 با لحنی که سعی میکنم آرام به نظر برسد میپرسم: سیما چی پشتت قایم کردی؟

 قیافه اش حق به جانب میشود: هیچی.

 دست به سینه می ایستم، با صدای بلندتری میپرسم: چی پشتت قایم کردی؟
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با این جمله من یاسی و سینا هم به آشپزخانه می آیند، مامان رو به آن دو میگوید: شما دیگه 

 واسه چی اومدین. دودقیقه اومدم با سیما حرف بزنم همتون ریختین اینجا.

 سینا نگاهی به من میکند: سامی باز چی شده گیر دادی به سیما.

میکنن. سیما یه چیزی قایم کرده از وقتی  با عصبانیت میگویم: مامان و سیما یه کاری دارن

 اومدم هی چشم و ابرو میان برای من.

 سینا عصبانی میگوید: خب باز چیکار کردی سیما؟

سیما تابی به گردنش میدهد: چرا هرچی میشه میپرین به من؟ من نباید یه حرف خصوصی 

 با مامانم داشته باشم؟

مگه خودت نگفتی  نه شنیده بودم و میپرسم:یاد حرفهایی می افتم که قبل از ورودم به خا

 باید بهش بگین؟ چی شده؟ چرا آدمو میندازی وسط نگرانی؟

سیما نگاهش را به مامان میدوزد. مامان اخم میکند و سینا با صدایی که بی شباهت به فریاد 

 نیست میپرسد: تا کی میخواین مخفی کاری کنید؟ بگین چی شده. سامی داره پس میفته.
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 نگاهی به مامان میکند: مامان من از اولشم گفتم بهش بگیم.سیما 

 یاسی میپرسد: چی رو به کی بگین؟ اتفاقی افتاده؟ کسی چیزیش شده؟

سیما قدمی جلوتر می آید و دستش را از پشتش بیرون می آورد. مشتش را باز میکند و با 

 دیدن چیزی در دستش است قلبم فرو میریزد.

کارت عروسی مچاله شده مرا از مشت سیما بیرون میکشد، کارتی سینا دست دراز میکند و 

 که به رنگ مشکی در آمده و روی اسم کمیل با خط قرمز ضربدر کشیده اند.

سرم گیج میرود، سیما با بغض میگوید: پیک اومد گفت بسته برای توئه. من رفتم دم در 

چیزی فرستاده. وقتی اسم خودمو جای تو جا زدم بسته رو گرفتم فکر کردم کمیل هدیه ای 

 مهشید رو دیدم از حرصم بازش کردم و این رو توی جعبه دیدم.

سرم گیج میرود، خودم را روی یکی از صندلی ها می اندازم و به کارت سیاه رنگ توی دستان 

سینا خیره میشوم. شماره کمیل را میگیرم ولی تلفنش خاموش است. کالفه گوشی را روی 

 میز میکوبم.

 نگاهی به سیما میکند: دلت خنک شد؟ همینو میخواستی؟مامان 
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سیما می نالد: نمیگفتیم بهش بهتر بود؟ این زن چه جونوریه؟ چرا سامی رو اینطوری اذیت 

 میکنه.

سینا کنارم می نشیند، کارت را زیر پایش می اندازد و دستهایم را میگیرد: سامره جان عزیزم. 

 معلومه اون داره از حسودی میترکه میخواد اذیتت کنه.آروم باش. هیچ اتفاقی نیفتاده. 

یاسی هم ادامه حرفهای سینا را میگوید: به خدا الکی داری حرص میخوری. برو استراحت 

 کن فردا صبح زود باید بری آرایشگاه بعد بری آتلیه.

 بغضم میترکد: از کمیل خبر ندارم.

 نی چی خبر ندارم؟همه آنها وا میروند، سیما با لحن تندی میپرسد: یع

هق میزنم: قرار بود با بهرام و دوستاشون برن مهمونی مجردی. چه میدونم شب آخر مجردی 

 ولی از وقتی رفته هیچ خبری ازش ندارم. نازگل قرار بود بهم خبر بده.

هق هق کردن هایم مانع از ادامه حرفهایم میشود. یاسی بدون معطلی شماره نازگل را میگیرد 

 دیگری میرود و مشغول صحبت میشود.و به اتاق 
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 رو به سیما میگویم: برو ببین از کمیل خبر داره یا نه؟ من دارم روانی میشم.

مامان برایم آب قندی درست میکند: اینو بخور. ضعف کردی تو این چند روز نه درست غذا 

 خوردی نه درست خوابیدی.

 میل اتفاقی افتاده؟لیوان را پس میزنم و رو به سینا میگویم: یعنی برای ک

موهایم را نوازش میکند: چرا نفوس بد میزنی؟ چیزی شده بود اولین نفر تو میفهمیدی. 

 چیزی شده باشه بعد خواهرش بیاد دنبالت برین واسه کارهای عروسی؟

مامان جایش را با سینا عوض میکند: قربونت برم من، دختر نازم عروس خانوم این فکر های 

 مسخره چیه آخه؟

ک هایم را پاک میکند و بعد یاسی و سیما می آیند. یاسی روی صندلی مقابلم لم میدهد: اش

الکی جوش بی مایه بزن تو. خبری نیست گوشی کمیل خراب شده انگار افتاده تو استخر و 

روشن نمیشه و نازگل رفته حساب جفتشونو رسیده ولی میگه هنوز نشئگی بعد مستی رو 

 زنگ بزنه.دارن و قرار شد کمیل بهت 

 نگاهش میکنم: راست میگی؟
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 یاسی سری تکان میدهد: سیما پیشم بود، زده بودم رو بلند گو از سیما بپرس.

می آورد: اینو بخور  بیرون مامان دستم را میکشد و بلندم میکند، سیما از کیفش قرصی

 استرست کم بشه یه کم بخواب.

ر نداره، اونقدرا قوی نیست ولی میخواهم مخالفت کنم که سیما فوری میگوید: نترس ضر

 میتونی بخوابی تا صبح بری آرایشگاه.

قرص را از سیما میگیرم و با لیوان آب قندی که مامان درست کرده است آن را میخورم. 

دلم میخواهد بخوابم و صبح با صدای کمیل از خواب بیدار شوم. دلم میخواهد مهشید را ببینم 

 و به قصد کشت او را کتک بزنم. 

صدای رعد و برقی که میزند باعث میشود بترسم، به بازوی مامان چنگ میزنم و همراه مامان 

 به اتاق او میرویم.

 بیا اینجا بخواب اونجا از بس شلوغه آدم قلبش میگیره.-

روی تخت مامان دراز میکشم و به عکس بابا خیره میشوم. مامان عکس را درست جایی زده 

 وقتی میخوابد و چه وقتی بیدار میشود. که مقابل چشمانش باشد، چه
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مامان کنار می نشیند و دستم را میگیرد. به آرامی دستم را نوازش میکند: یادته وقتی بچه 

بودی و سیما اذیتت میکرد آخرش میومدم پیشت تا بخوابی؟ یادش بخیر. چه زود بزرگ 

شتن تو بغلم و به شدی و چه زود داری عروس میشی. انگار همین دیروز بود که تورو گذا

صورتت خیره شده بودم. به موهای فرفریت به پوست گل انداخته ات. تو هم رفتی و نرفته 

مادر شدی. یه روزی میفهمی منو میفهمی چرا اینقدر نگران شما سه تام. سه تا چیه هرکدوم 

 رفتین با چندتا برگشتین. 

ت با مسعود و دوقلوها اومد. چشم هایم را میبندم و به صدای مامان گوش میکنم: سیما رف

سینا یاسی رو آورد و نیومده دارن یه نوه برام میارن. تو کمیل و مانلی رو یه جا برام آوردی 

و چقدر جای بابات این روزا خالیه. خدا رو شکر شما رو دارم شما همه کس و کار من هستین. 

 خار به پاتون بره من میمیرم سامره جان.

 یا تحت تاثیر قرص، نمیدانم ولی چشمانم اسیر خواب میشود.مست صدای مامان میشوم 

سوار قطار میشوم و برای کمیل و مانلی دست تکان میدهم، صدای خنده آنها گوشم را پر 

میکند. قطار با سرعت زیادی به راه می افتد، انگار قصد ندارد سرعتش را کم کند. سرم را 
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همچنان برایم دست تکان میدهند. روسری ام باز میچرخانم و کمیل و مانلی را میبینم که 

میشود و موهایم را باد میبرد. بخاطر موهایم که روی صورتم میریزند به سختی میتوانم کمیل 

 و مانلی را ببینم.

چشم هایم را باز و بسته میکنم و سعی دارم آنها را میان جمعیت پیدا کنم. سرعت قطار 

یزنم صدایم به مانلی و کمیل نمیرسد. برایشان دست بیشتر و بیشتر میشود و هرچه داد م

 تکان میدهم ولی آنها مرا نمیبینند ، انگار نامرئی شده ام.

جیغ میزنم ولی صدایی از گلویم خارج نمیشود، سعی میکنم از قطار بیرون بپرم ولی کمربند 

رد تونل صندلی مثل ماری دورم خزیده است و نمیتوانم آن را از خودم جدا کنم. قطار وا

تاریکی میشود، دیگر نه صدای جیغی می آید و نه کسی را میبینم. ترس به همه جانم می 

 افتد تالش میکنم تکانی بخورم ولی روی صندلی چسبیده ام.

صدایی از گلویم در نمی آید و سرعت قطار بیشتر میشود، موهایم میان باد میرقصند و دلم 

د. مثل کسانی که فلج شده اند قدرت هیچ حرکتی میخواهد یکی مرا از این وضعیت نجات ده

 ندارم. 
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تونل تمام نمیشود، میترسم طوری که انگار آخر این راه به مرگم منتهی میشود. حس سرمای 

عجیبی میکنم و بعد حس میکنم از باالی ارتفاع بلندی به داخل آب میفتم. حتی خیسی آب 

 بزنم. را روی تنم حس میکنم ولی باز نمیتوانم دست و پا

 آب همه تنم را میگیرد و مرا مثل یک باتالق به درون خود میکشد.

 با تکان های سیما از خواب بیدار میشوم.

 با دیدنش ناخواسته خودم را به آغوشش می اندازم و اشک هایم سرازیر میشود.

 سیما دستانش دورم حلقه میشوند و پشتم را نوازش میکند: نترس کابوس دیدی.. آروم باش.

نمیدانم چقدر میگذرد که سرم را از روی شانه اش بلند میکنم، سیما نگاهی به صورتم میکند 

 و مشتی دستمال به دستم میدهد: اشکاتو پاک کن، شگون نداره روز عروسی گریه کنی.

کلمه عروسی توی گوشم زنگ میزند نمیدانم چرا منتظر اتفاق بدی هستم. حس میکنم 

 برم.چیزی هست که من از آن بی خ



  شبیه تو

  
 

 

  613 

 

با صدای رعد و برق میپرم، سیما دستش را روی شانه ام میگذارد: آروم باش... داره بارون 

 میاد.

 میخندد: من ته دیگ زیاد خوردم بارونش نصیب تو شد.

لبخندی میزنم و سیما میرود. با صدای مامان از جایم بلند میشوم و به دستشویی میروم. به 

 به صورتم میپاشم.چشمان سرخم نگاه میکنم و مشتی آب 

حس میکنم  نفس عمیقی میکشم و سعی میکنم ذهنم را از کابوسی که دیده ام دور کنم.

کابوسم از واقعیت به دور نیست، همان شهربازی و همان قطار ولی اینبار من تک و تنها روی 

 قطار نشسته ام.

ر آینه نگاه از مانلی و کمیل دور میشوم و صدایم به گوششان نمیرسد. به صورت خودم د

میکنم. نمیخواهم ضعیف به نظر برسم، نباید یک حسادت زنانه و یک خواب احمقانه مرا از 

 پا در آورد.
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کمیل عاشق سامره ای شده که محکم تر از این حرفهاست. دوست دارم همه این ساعتهای 

 باقی مانده به سرعت بگذرند و خیلی زود به مراسم برسم. دوست دارم همین االن کمیل

 مقابلم بایستد و بی هیچ حرفی فقط نگاهش کنم.

شاید ترسی که از کابوس به وجودم رخنه کرده باعث شده به این چیزها فکر کنم. دلشوره 

 ای که مرا رها نمیکند و ترسی که تنم را میلرزاند.

 نمیدانم چرا حس میکنم بقیه بیخودی با من مهربان شده اند.

کمیل را میگیرم، صدای اپراتور که میگوید گوشی اش از سرویس بیرون می آیم و شماره 

خاموش است مثل یک عذاب است برایم. سیما نگاهم میکند: نازگل زنگ زد گفت داره میاد 

 دنبالت برین آرایشگاه.

 نگاهی به ساعت میکنم، هنوز هفت نشده!

 می نالم: پس کمیل کجاست؟

 باید بره دنبال کت و شلوار. سینا خنده ای میکند: شوهر شما کت شلوارش رو ترکونده
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 با تعجب نگاهش میکنم: یعنی چی؟

میخندد، به نظرم خنده هایشان همه مصنوعی است، حس میکنم هنوز هم دارم کابوس 

 میبینم.

سینا جواب میدهد: لباسش به مشکل خورده رفته یکی دیگه بخره. نمیدونم دقیقا چی شده 

 ما هم از نازگل شنیدیم.

میگیرم، به محض اینکه جواب میدهد بدون هیچ حرفی میپرسم: کمیل شماره نازگل را 

 کجاست؟

صدایش نشاط همیشگی را ندارد، نمیدانم از خستگی است یا دعوایی که با بهرام دارد ولی 

جواب میدهد: کار داره، هم باید گوشی بخره هم سیمکارت بسوزونه هم کت شلواری که 

 خراب شده رو بره درست کنه.

 همه اینا با هم خراب شدن؟ یعنی چی؟-

 نازگل جواب میدهد: داداش من یه کم دست و پا چلفتیه. باالخره لو رفت.
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میدانم میخواهد دست به سرم کند. کالفه میگویم: بین همه این کارهایی که داره بگو خودش 

 بیاد دنبالم بریم آرایشگاه.

ره بذار به کاراش برسه نازگل نفس عمیقی میکشد: با من نمیشه بری؟ کمیل حسابی درگی

 اینطوری عقب میمونه.

با حرص میگویم: هفت صبح نه موبایل فروشی بازه نه سیم کارت میسوزونن نه لباس 

 میفروشن ولی میتونه بیاد دنبال من.

. انگار میخواهد مته ای میشود روی اعصابمنازگل سکوت میکند، هر ثانیه سکوت نازگل 

دچار وسواس شده ام، به قول یاسی وسواس عروسی مرا چیزی بگوید ولی نمیگوید. شاید 

 اینطوری بهم ریخته است.

 باالخره نازگل میگوید: ببین کمیل االن تهران نیست. تا برسه طول میکشه.

 بند دلم پاره میشود، بغض میکنم و مینالم: کمیل کجاست؟

ه چی. االن نازگل هول میشود: اووو شلوغش نکن. رفته لواسون میگم که گند زدن به هم

 بیاد تهران کلی کار داره. تازه هر وقتبعد .نمیرسه بیاد
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 بغضم میترکد: بهم دروغ میگی.

 قربونت برم من چه دروغی. میام االن دنبالت تو هم یه چیزی بخور اونجا ضعف نکنی.-

بدون اینکه جوابش را بدهم تماس را قطع میکنم. مامان برایم چای میریزد و صدایم میکند: 

 امره جان یه چیزی بخور.بیا س

به سمت میز میروم، سینا و یاسی و سیما سعی میکنند عادی صبحانه بخورند ولی من هیچی 

 از گلویم پایین نمیرود.

یاسی با تکان خوردن فرزند درون شکمش میخندد: صدای نیاز هم در اومد میگه یه چیزی 

 بخور.

ه خوردن کند. مامان لقمه ای به دستم لبخند بیجانی میزنم، میدانم سعی میکند مرا مجبور ب

فکرم پیش کمیل است و دلشوره ای که به جانم  میدهد میل ندارم ولی از دستش میگیرم.

افتاده است. شاید هنوز در حال و هوای کابوسی هستم که دیده ام ولی به قدری آشفته ام که 

 حوصله هیچ حرفی را ندارم.

 به سیما میکنم: بچه هات کجان؟ ای میریزد، نگاهی سینا بلند میشود و دوباره برای خودش چ
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 لقمه اش را قورت میدهد: خونه. میومدن نمیذاشتن هیچی از سیسمونی یاسی بمونه.

سری تکان میدهم و با صدای زنگ از جایم میپرم. سیما بلند میشود و به سمت آیفون میرود. 

اید هم به قدری درگیر کابوسم نمیدانم من متوهم شده ام یا رفتار همه برایم عجیب است. ش

 شده ام که به همه حس بدبینی دارم. حس میکنم به من دروغ میگویند.

 سیما بلند میگوید: نازگله میگه بیا پایین.

لقمه ای که مامان گرفته را به زور چایی قورت میدهم. بارانی ام را میپوشم و سیما و سینا هم 

میگوید: بارون رو ندیدی؟ سینا لباستو بیاره منم دنبالم می آیند. نگاهشان میکنم که سیما 

 وسایلتو. این چتر هم بگیر دستت.

چتری را به دستم میدهد، مامان قرآن می آورد و مرا از زیر قرآن رد میکند. صورت یاسی 

 را میبوسم زیر گوشم میگوید: ببخشید نمیتونم بیام به بوی رنگ و اینا...

 ذرت از همه موجه تره.نمیگذارم جمله اش تمام شود: تو ع

 مامان صورتم را میبوسد: برو به سالمت عزیزم.
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 نگاهش میکنم: شما نمیای؟

 میخندد: اصل کار تویی، میام منم یه کم جمع و جور کنم.

به همراه سیما و سینا پایین میرویم. سینا جعبه لباسم را حسابی کیسه کرده که خیس نشود 

در چتر را باز میکنم، نازگل در صندوق را باز میکند و و سیما هم لوازمم را می آورد. جلوی 

 سینا و سیما سریع لوازم را داخل صندوق ماشینش میگذارند.

سینا چتر را برایم نگه میدارد و من سوار میشوم. بعد از سوار شدن نازگل سیما و سینا داخل 

 میروند و ما به راه می افتیم.

هد خفه شوم تا ببینم امروز چه میشود. نازگل هم هیچ حرفی ندارم، نمیدانم چرا دلم میخوا

سکوت کرده است. وقتی نزدیک آرایشگاه میرسیم با دیدن درب بسته پارکینگ آه بلندی 

 میکشد: ای بابا. االنم وقت پر بودن پارکینگ اینجاست؟

حواسم به چتری میرود که دست سینا مانده است. رو به نازگل که عصبی شده میگویم: بیا 

دور و بر پارک کن میریم. لباسمو حسابی مشما پیچ کردن هیچی نمیشه خودمونم همین 

 سریع میریم.
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نازگل سری تکان میدهد و کمی جلوتر پارک میکند. به محض پارک کردن هر دو از ماشین 

 پیاده میشویم من لباس عروسم را برمیدارم و نازگل بقیه لوازم را و در ماشین را قفل میکند.

 گوشی جعبه را روی سقف ماشین میگذارم و گوشی را از جیبم بیرون میکشم. با صدای زنگ

 با دیدن شماره ناشناس تعجب میکنم، نازگل نگاهم میکند و میپرسد: کیه؟

 نمیشناسم.-

 ولش کن جواب نده.-

 توجهی نمیکنم و میگویم: شاید کمیل باشه.

 منتظر واکنش نازگل نمیشوم و تماس را جواب میدهم: بله؟

 یم تمام میشوند: سالم سامره...شنیدن صدای کمیل قلبم آرام میگیرد، انگار تمام نگرانی هابا 

سالم معلوم هست کجایی؟ دوروزه هیچ خبری ازت نیست. واقعا که. باید نازگل منو بیاره -

 آرایشگاه یادت رفته تو دامادی؟

 دمی میگیرم تا کمیل جوابم را بدهد.
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 االن دم در آرایشگاهی؟-

 م: آره.میخند

 میخوای بیای؟ با ذوق میپرسم:

چشم میگردانم، شاید میخواهد مرا غافلگیر کند دوست دارم با دیدنش همه ناراحتی هایم 

 را فراموش کنم. با هیجان میپرسم: اومدی؟ کجایی؟

 سامره من...-

 سکوت میکند، از اینکه نیامده دلخور میشوم ولی میگویم:

 اومدی دنبالم میبینمت. ..نازگل گفت کار داری اشکالی نداره ...باشه-

من نمیتونم باهات ازدواج کنم، من ... من میخوام برگردم پیش مهشید. این رابطه از اولش -

 هم اشتباه بود.

 چی داری میگی؟-
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تماس قطع میشود و دیگر هیچی نمیشنوم. پاهایم سست میشوند، دستم را به ماشین نازگل 

دیگر توانی برای ایستادن ندارم، حس میکنم مغزم به اعضای  روی زمین می افتم. میگیرم و

بدنم فرمان نمیدهد. پاهایم بی جان میشود. صدای کمیل در گوشم میپیچد، ذوقی که برای 

 دیدنش داشتم به یکباره به بیچارگی تبدیل میشود.

بدبختی من. دلم  حس حقارت وجودم را میگیرد، انگار این باران اشک آسمان است بر

میخواهد همه اینها ادامه کابوسم باشد، کاش وقتی چشم باز میکنم کمیل را کنار تختم ببینم. 

بغض میکنم، دندانهایم روی هم میخورند، نمیدانم تنم یخ زده یا دلم را سرما زده که اینطوری 

 میلرزم.

ان میشود بغضم نازگل نگران نگاهم میکند، باران روی صورتم میخورد. تنم خیس بار 

 میترکد و به نازگل نگاه میکنم.

 به راه میفتد: کمیل بود؟ نازگل  اشک های

 به سمتش حمله میکنم: تو میدونستی؟ میدونستی برگشته پیش مهشید؟
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هین بلندی میکشد. جیغ میکشم: چرا بهم دروغ گفتین. چرا ولم کرد؟ من چه گناهی داشتم؟ 

 چرا کمیل با من اینکار رو کرد؟

گل به سمتم می آید، او را پس میزنم و از جایم بلند میشوم. گوشی ام زنگ میخورد و ناز

نازگل جواب میدهد. هیچی از حرفهایش نمیفهمم دست دراز میکنم و لباسم را از روی سقف 

 ماشین برمیدارم.

 با حرص کیسه هایی که سینا دورش پیچیده را باز میکنم و وسط خیابان می اندازم.

 رون میکشم و هق هق هایم بلند میشود.لباس را بی

نمیدانم کدام نفرین دامان مرا گرفته است، شنیده بودم به زمین گرم میخورند ولی من زیر 

این باران باید دنیایم خراب شود. بارانی که بیاید و رویاهایم را با سیالبش ببرد. زندگی ام را 

لباسی نگاه میکنم که روزی برایش تمام زیر و رو کند. مثل آواره ها زیر باران نشسته ام به 

 ذوقم را گذاشته ام.

به دنیای خراب شده ام فکر میکنم، به صدای کمیل که میگوید این رابطه از اول اشتباه بود... 

لعنت به تو کمیل... لعنت به این دل که اینطوری بازیچه شده. من چه گناهی کرده ام که 
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آه چه کسی زندگی ام خراب شده؟ چرا باید صبح  جزایش این است اینطوری نابود شوم. به

 روزی که قرار است بهترین روز زندگی من باشد همه دنیا روی سرم آوار شود.

دلم طاقت این همه غم را ندارد، دلم میترکد از این نابودی. کاش هیچ وقت کمیل را نمیدیدم 

 کاش هیچ وقت دل به کسی نمیدادم که برایش اشتباهی بودم. 

نازگل داد میزنم: قرار بود این لباس عروسی من باشه، ولی داره میشه کفن من... رو به 

چرا منو تا اینجا  برادرت منو به مهشید فروخت. اگه اونو میخواست چرا اومد سراغ من؟

 آوردی؟ میخواستین منو مسخره کنید؟ من چه بدی کرده بودم که حقم این بود؟

 نازگل فریاد میکشد: چی داری میگی؟

 با صدای بلند تری جیغ میکشم: از همتون بدم میاد... برین گمشین.

از جایم بلند میشوم لباس عروس را توی بغلم میگیرم و زار میزنم. تا نازگل به خودش بیاید 

نازگل صدایم میزند ولی توجهی نمیکنم، هربار که ضجه میزنم لباس را بیشتر در آغوشم 

 و هیچ چیزی نمیتواند مرا تسکین دهد. مچاله میکنم. دنیا بر سرم خراب شده
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بی تعادل در خیابان راه میروم، صدای بوق ماشین ها با هق هق هایم عجین میشود. نمیدانم 

مسیرم کجاست یا اصال کجا باید بروم. زندگی شیرینی که در رویاهایم ساخته ام به راحتی 

 ه جوابی برای شکستنش بدهم.نابود میشود و حاال من مانده ام با دلی که نمیدانم اینبار چ

خوشبختی در دستانم بود که خیلی راحت از دستش دادم، بازیچه کمیل شدم. زندگی شیرینم 

یک شبه ویران شد. صورت مهشید در مقابل چشمانم جان میگیرد: داغ کمیل رو به دلت 

 میگذارم.

غی که بر سینه دارم بمیرم. نمیدانم این باران میتواند این داغ را از دلم بشوید یا باید با این دا

 از عشق بیزار میشوم از کمیل و هر چیزی که مرا به او ربط بدهد متنفر میشوم.

 کمیل...

اسمش که می آید هق هق هایم بیشتر میشود، ماشینی با سرعت از کنارم رد میشود و آب 

زشی دارد گل آلودی به سر تا پایم می پاشد. به لباس گلی شده ام نگاه میکنم، دیگر چه ار

 تمیز بماند؟

 برای چه کسی باید این را بپوشم؟
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برای کسی که مرا اشتباهی میداند؟ مرا درست همین امروز رها کرد، روزی که میخواستیم 

 عهد با هم بودن ببندیم.

سهم من از این عالقه یک لباس گل آلود زیر باران است. بارانی که نمیتواند دل آتش گرفته 

 ام را آرام کند.

راه میروم، انگار دل من و آسمان با هم میبارند. چشم هایم از شدت اشک تار شده اند  فقط

 ماشین ها از کنارم رد میشوند و چندین بار سرتا پایم را خیس میکنند.

تمام لباس هایم خیس شده است، تنم میلرزد. خودم را به پیاده رو میرسانم و روی پله ای 

نه میدانم کجای این شهر ایستاده ام. هرچند برایم مهم می نشینم. نه کوچه را میشناسم و 

 هم نیست. هنوز لباس را در آغوش دارم، لباسی که هم خیس است و هم غرق در گل!

از شدت سرما دندانهایم به هم میخورند، موهایم از زیر شالم بیرون زده و از نوک آنها آب 

جلوتر بکشم. روی پله در خودم میچکد. به قدری سردم شده که توان ندارم شالم را کمی 

مچاله میشوم. روزهای شیرینم با کمیل یک شبه خراب شده است و من دیگر هیچ حسی به 

 این دنیا ندارم.
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سرم را به دیوار تکیه میدهم و به کوچه خالی نگاه میکنم. درست مثل یک بیخانمان گوشه 

تنپوش بهترین شب زندگیم  ای زیر باران نشسته ام و لباسی را بغل کرده ام که قرار بود

 شود.

آسمان آفتابی زندگیم ناگهان به شب تاری تبدیل شده و من مانده ام با دلی که طاقت این 

 غم را ندارد.

با باز شدن از جایم بلند میشوم، مرد مسنی از خانه بیرون می آید با دیدن من با تعجب نگاهم 

دوباره در خیابان ها پرسه میکنم. نه موبایل میکند. تا بخواهد حرفی بزند از او دور میشوم و 

به همراه دارم و نه کیف پول. اصال چه فرقی میکند وقتی زندگیم ناگهان بهم ریخته چه فرقی 

میکند کسی از من خبر داشته باشد یا نه. باران کمتر شده ولی هنوز می بارد، به شدت احساس 

د. بی هدف در خیابانها راه میروم اصال سرما میکنم از شدت سرما دندانهایم روی هم میخورن

 نمیدانم مقصدم کجاست.

وقتی به خودم می آیم که هوا تاریک شده، احساس ضعف و سرگیجه دارم. دیگر توانی برای 

 راه رفتن در وجودم نمانده خودم را مقابل آژانسی میرسانم.
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 یه ماشین میخواستم.مسئول آژانس با دیدنم میترسد با صدای که از ته چاه می آید میگویم: 

شبیه کارتن خوابها می آیم یا دختر فراری ها.  شبه نظر شایدنگاهی به سرتا پایم میکند.

 ولی چشمش به لباس عروس توی دستم خیره میشود که غرق در گل است.

از جایش بلند میشود، کمی به عقب میروم نگاهش میکنم و به نرمی میگوید: شما برو جلوی 

 یه راننده میگم بیاد.بخاری بشین االن 

 از جایم تکانی نمیخورم در جوابش میگویم: من لباسام خیسه.

 مشکلی نیست.-

با تردید به او نگاه میکنم، چشم میگردانم و بعد میگویم: یه کیسه دارین بذارم زیرم ماشین 

 کثیف نشه؟

 با نگرانی میگوید: کسی اذیتت کرده دخترم؟

 اگه ماشین ندارین من برم.-
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آژانس که مردی میانسال است جواب میدهد: االن خودم میبرمت. بشین پیش مسئول 

 بخاری.

 با صدای آرامتری میگویم: پول باهام نیست مقصد باهاتون حساب میکنن.

 پلک بهم میزند: نگران نباش.

 بعد با صدای بلندی میگوید: احمد.

د و رو به پسرک پسر جوانی از اتاق پشتی بیرون می آید مرد مسن کاپشنش را برمیدار

 میگوید: حواست باشه من این خانوم رو برسونم.

پسرک نگاهی به سرتا پای من میکند، شاید برای من دلش میسوزد. فکر کنم نیاز به دلسوزی 

 هم دارم وقتی اینطوری آواره و بیچاره در خیابانها پرسه میزنم.

میزند و با روشن شدن چراغ همراه مرد میانسال از آژانس بیرون می آییم، ریموت ماشین را 

 های یک دویست و شش سفید رنگ میگوید: برو بشین من االن میام. 

 نگاهش میکنم و میگویم: کیسه بدین.
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 سری تکان میدهد: روکش صندلی چرمه هیچیش نمیشه بشین دختر یخ زدی.

میکند در صندلی عقب را باز میکنم و سوار میشوم و خیلی زود می آید. وقتی ماشین را روشن 

 میگوید: بذار یه کم داغ بشه االن بخاری رو میزنم کدوم سمتی باید برم؟

 چشم هایم را میبندم و سرم را به شیشه تکیه میدهم: نازی آباد.

ماشین به راه می افتد، کمی که میگذرد بخاری را روشن میکند و فضای ماشین گرم میشود. 

ن میشود. نمیدانم چقدر میگذرد که دوباره گرما به زیر پوستم نفوذ میکند و پلک هایم سنگی

صدایم میکند. با صدایش انگار مرا از اعماق آبها بیرون میکشد: خب باید کجای نازی آباد 

 برم؟

 آدرس را توضیح میدهم و میگوید: فهمیدم، بلدم اونورا رو. بخواب رسیدیم صدات میکنم.

عروس محکم تر میکنم و او را مثل دوباره چشم هایم گرم میشوند، دستهایم را دور لباس 

 یک شئ دست نیافتنی به خودم میچسبانم.

وقتی به مقابل خانه میرسیم با صدای آرامی صدایم میکند: دخترم... دختر جان بلند شو 

 رسیدیم.
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به سختی چشم هایم را باز میکنم. نگاهی به پنجره خانه میکنم و با روشن بودن چراغ از 

 وش میشود.بودن کسی در خانه دلم خ

 مرد نگاهم میکند: خونتون همینجاست؟ درست اومدم؟

سری تکان میدهم و گوشی را در می آورد: شماره رو بگو زنگ بزنم بیان ببرنت حالت اصال 

 خوب نیست.

نگاهی به پنجره میکنم، نمیدانم چه کسی خانه است و اصال افراد این خانه در چه وضعیتی 

ل راننده را بدهد. شماره خانه را میگویم و مرد تماس میگیرد. هستند ولی باید باالخره یکی پو

از ماشین پیاده میشود و پشت سرش منم از ماشین پیاده میشوم. با خوردن قطرات باران 

 روی لباس های نمناکم دوباره لرز میکنم. مرد با دیدنم میگوید: بشین االن میان دنبالت.

 نگاهش میکنم: ممنون.

 تو ماشین.لبخندی میزند: برو 

تا جمله اش تمام شود در باز میشود و یاسی را میبینم. به سمتش میروم محکم مرا در آغوش 

 میگیرد.
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 سامی کجایی تو؟ نصفه عمر شدیم همه ریختن تو کوچه خیابون دنبالت.-

 نمیگذارم حرفهایش را ادامه دهد: پول ماشین رو حساب کن.

رود. نگاهش میکنم کیف پول همراهش یاسی چشمش به راننده می افتد و به سمتش می

نیست به راننده شماره موبایلش را میدهد تا شماره کارت بفرستد و یاسی مبلغ را کارت به 

 کارت کند.

 راننده کلی تعارف میکند ولی یاسی زیر بار نمیرود و حسابی از او تشکر میکند.

 آغوشش میروم. وقتی به داخل می آید او هم کمی خیس شده نگاهم میکند دوباره به

بغضم انگار آتش زیر خاکستر شده دوباره میترکد و هق هق هایم در آغوش یاسی خفه 

 میشود.

 کمی که میگذرد میگوید: بیا بریم باال. معلوم نیست چی به روزت اومده.
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دستم را میگیرد و مرا از پله ها باال میکشاند. میدانم برایش سخت است ولی توانی برای رفتن 

ندارم. وقتی به خانه میرسیم میگوید: برو لباستو عوض کن برو تو حموم زیر آب  از پله ها

 داغ تا تنت گرم بشه.

نگاهش میکنم دلم نمیخواهد هیچ حرفی بزنم و میگوید: من زنگ بزنم بگم اومدی دارن 

 سکته میکنن بقیه.

 بغض میکنم: نمیخوام هیشکی رو ببینم.

بذار بدونن سالمی از وقتی نازگل زنگ زده روانی یاسی با آرامش جواب میدهد: باشه ولی 

 شدیم.

 داد میزنم: نمیخوام هیچ اسمی از اونا بشنوم.

 یاسی به سمتم می آید به چشمانم خیره میشود: چی شده سامی؟

هق میزنم: منو به مهشید فروخت. بهم زنگ زد درست وقتی جلوی آرایشگاه بودم گفت این 

 رابطه اشتباهه.
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میکشد. به دیوار تکیه میدهم: من خیلی بیچاره ام یاسی... همه دنیا تو یه  یاسی هین بلندی

لحظه روی سرم خراب شد. کمیل همه دنیام بود، باهاش حس خوبی داشتم برای داشتنش با 

 همه جنگیدم. ولی منو زیر پاهای مهشید له کرد.

 یاسی مرا به سمت حمام میفرستد: برو دوش بگیر داری از سرما میلرزی.

ه داخل حمام میروم و شیر آب را باز میکنم هنوز این لباس عروس لعنتی را بغل کرده ام ب

زیر آب می نشینم و میگذارم اشک هایم جاری شوند. برای این داغی که بر دلم نشسته اگر 

 کل عمر هم گریه کنم کم است.

گذرد ولی با آب گل های لباس را میشوید و کف حمام پر از کثیفی میشود. نمیدانم چقدر می

تقه ای که یاسی به در میزند لباس هایم را در می آورم و دوش میگیرم. یاسی حوله را پشت 

 در برایم آویزان میکند.

لباس عروس را قاطی لباس کثیف های گوشه حمام می اندازم و حوله را به تن میکنم. وقتی 

 ور بقیه به اتاقم میروم.از حمام بیرون می آیم به هیچ کس نگاه نمیکنم، بدون توجه به حض
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صدای سیما و سینا و بقیه را میشنوم. روی تخت می نشینم و با حوصله مشغول خشک کردن 

 موهایم میشوم. لباس میپوشم و حوله کوچکی دور موهایم میبندم.

نفس عمیقی میکشم و از اتاق بیرون میروم. با دیدن عمو و مسعود و سیما و سینا و مامان و 

 م نشسته اند و به من خیره شده اند حرفی نمیزنم.یاسی که دور ه

یاسی کنارم می نشیند، همه با هم مشغول حرف زدن میشوند، سرم داد میزنند مرا متهم 

 میکنند. دعوایم میکنند مرا احمق میخوانند.

 از نگرانی هایشان میگویند و من فقط سکوت میکنم.

کنند، رو به من میگوید: چی شد سامره عمو رو به بقیه نگاهی میکند که باعث میشود سکوت 

 جان چرا یهو رفتی؟

بغضم را قورت میدهم، بغضی که از صبح در گلویم جا خوش کرده. بغضی که هر لحظه 

 میترکد.

 نازگل براتون نگفت؟-
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 سینا با عصبانیت میگوید: گفت یهو گذاشتی رفتی.

 ندارم.میخندم، کامال عصبی انگار دیوانه شده ام انگار دیگر عقلی 

به قدری خنده هایم عصبی است که سیما با وحشت نگاهم میکند: یهو گذاشتم رفتم؟ نگفت 

چرا؟ معلومه نمیگه... نمیاد داداششو بذاره و منو برداره. من رفتم چون کمیل گفت من یه 

 آدم اشتباهی ام. گفت این رابطه اشتباهی بوده.

 ؟عمو با عصبانیت داد میزند: میفهمی چی داری میگی

میخندم: آره میفهمم. چون شما گفتین و من نفهمیدم. شما گفتین و من نشنیدم. سیما پاشو... 

چرا ساکتی؟ چرا نمیای مسخره کنی منو؟ مگه نگفتی بخاطر پولش زنش میشم... نشدم ببین 

بخاطر هیچی زنش نشدم... روز عروسی قالم گذاشت... من با تموم عقل و شعوری که بهش 

 ساساتم رو بازیچه دست کسی کردم که براش اشتباهی بودم.ایمان داشتم اح

مامان می نالد: نازگل گفت دوروزه از کمیل هیچ خبری نیست. نه کمیل بلکه فلور و مانلی 

 هم نیستن.

 هق میزنم: من یه دستمال کاغذی دم دستی برای کمیل بودم. 



  شبیه تو

  
 

 

  637 

 

ره دم در... ولی هفت رو به یاسی میگویم: مگه مهشید نگفت؟ نگفت ساعت نه شب منو میذا

 صبح منو گذاشت.. هفت صبح منو تو خیابون ول کرد.

سیما میخواهد حرفی بزند ولی مسعود محکم به دستش میکوبد. مامان بلند میشود و بغلم 

میکند. از آغوشش بیرون می آیم: کسی دلش برای من نسوزه. از همین لحظه کمیل کیهان 

 برای من مرده. 

 ز اون قرصی که دادی بازم باهات هست؟رو به سیما میگویم: ا

نگاهی به بقیه میکند، با تایید مامان بلند میشود و از کیفش خشاب قرص را در می آورد و به 

 سمتم میگیرد.

چندتا قرص با هم در می آورم و با لیوان آبی که روی میز است و نمیدانم مال چه کسی بوده 

 سر میکشم.

 مامان داد میزند: سامررره.

 غض میگویم: بذارین اینقدر بخوابم که همه چی یادم بره.با ب
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 خودم را به اتاقم میکشانم و در را قفل میکنم. من به این تنهایی نیاز دارم!

وقتی چشم باز میکنم گیجم، نمیدانم چند ساعت است که خوابیده ام. کمی پلک میزنم تا 

شش نمیدانم صبح است یا  تاری دیدم برطرف شود. نگاهی به ساعت میکنم و با دیدن عدد

 غروب!

از جایم که بلند میشوم سرم گیج میرود، تلو تلو خوران خودم را به در میرسانم و قفلش را 

 باز میکنم و از اتاق بیرون میروم.

یاسی روی مبل نشسته و سرش به گوشی اش گرم است. با دیدنم از جا بلند میشود، نگاهی 

 میدهد.به اندامش میکنم که به سختی تکانش 

 دستم را باال می آورم: بشین بابا.

 نگران نگاهم میکند: خوبی؟ 

سرم سنگین است، انگار ضربه محکمی به سرم خورده باشد. کمی مکث میکنم: آره االن 

 ساعت چنده؟
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 نگاهی به ساعت دیواری میکند: شیش و ربعه. گرسنته؟ میخوای تا شام یه چیزی بیارم؟

 گنگ نگاهش میکنم: تا شام؟

صورتم خیره میشود، کمی جلوتر می آید: آره. از دیشب تا االن خواب بودی. اون همه  به

 قرص خوردی بدنت هم که عادت نداره فقط خوابیدی.

 احساس ضعف میکنم یاسی دستم را میگیرد: بشین برات یه چیزی بیارم بخوری.

 نمیتوانم مقاومت کنم. توانی ندارم که خودم را به آشپزخانه برسانم.

 سم را بیرون میدهم و شقیقه هایم تیر میکشند.نف

 با صدای گرفته ای میپرسم: بقیه کجان؟

یاسی با یک لیوان چای نبات به طرفم می آید و لیوان را به دستم میدهد: اینو بخور دو روزه 

 هیچی نخوردی معده ات داغون شده.

 نگاهی به ساعت میکند: االن میان، رفتن لوازم تورو بیارن.

 خیره میشوم که ادامه میدهد: رفتن خونه کمیل اینا لوازم تورو بیارن.به او 
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حرفی نمیزنم. آرام آرام از چای نباتی که یاسی برایم درست کرده است میخورم. انگار کم 

کم مغزم به کار می افتد. شاید هم قند خونم به شدت افت کرده است که اینطوری بی حال 

 و بی رمق شده ام.

ندارم و یاسی هم این را به خوبی میداند. چای نبات را که تمام میکنم حوصله حرف زدن 

روی همان کاناپه دراز میکشم. یاسی برایم پتویی می آورد و رویم میکشد: برای شام صدات 

 کنم؟

جوابی نمیدهم، هنوز گیج خوابم ولی دلم میخواهد همینجا بخوابم. انگار فضای شلوغ اتاق 

 میخواهد خفه ام کند.

دای حرف زدن سینا و مامان چشم هایم را باز میکنم، کسی حواسش به من نیست. با ص

نگاهشان میکنم ولی چیزی از حرفهایشان نمیفهمم.خودم را باال تر میکشم و به دسته مبل 

 تکیه میدهم.

 باصدای یاسی توجه سینا و مامان سمت من جلب میشود: سامی بیدار شدی؟
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و کنارم می آید. مرا بغل میکند: داری با خودت چیکار سالم میکنم و مامان بلند میشود 

 میکنی؟

 منظورش را نمیفهمم، سینا می غرد: دستم به این پسره برسه..

جمله اش با هیس یاسی تمام میشود، نمیفهمم چرا عصبانی هستند؟ بخاطرمن؟ من که برایم 

 دیگر هیچی مهم نیست.

 نکن با خودت. مامان صورتم را میبوسد: قربونت برم من اینطوری

 گیج میپرسم: مگه چیکار کردم؟

 سینا عصبانی میگوید: میخوای هی بخوابی؟ میخوای هی قرص بخوری؟

از بغل مامان بیرون می آیم، به سینا نگاه میکنم که بیش از حد عصبانی شده. نمیدانم چرا 

آنها را ولی اینکه اینطوری نگرانم شده را دوست دارم. شاید دارم با کارهایم حس ترحم 

برای خودم میخرم. شاید میخواهم حاال که خودم لبریز از بی تفاوتی شده ام یکی دلش برایم 

 بسوزد.
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 من قرصی نشدم، از دیشب تاثیر این قرص ها از تنم بیرون نرفته.-

 سینا با عصبانیت میگوید: مثل نشئه ها حرف میزنی.

 تاثیر قرص از بدنش نمیره.یاسی غر میزند: این بچه دوروزه هیچی نخورده، معلومه 

 بعد رو به مامان میگوید: من براش شام گرم میکنم.

یاسی به آشپزخانه میرود و سینا جلوی پایم روی زمین می نشیند: سامره، تو عزیز منی. من 

 نگرانتم.

 با صدای کشداری میگویم: من خوبم. عالیم. من بیچاره خیلی حالم خوبه.

 کش.مامان عصبانی میگوید: خجالت ب

ساکت میشوم. سینا ادامه میدهد: کمیل رو بذار کنار، از ذهنت بیرونش کن. یه زندگی جدید 

 شروع کن.
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نگاهم از پشت سر سینا به چمدانهایی می افتد که معلوم است از خانه کمیل آورده اند. 

نگاهشان میکنم، چیزهایی که قرار بود در آن کمدها باشد لباس هایی که قرار بود مختص 

 رم باشد حاال توی چمدان ها اسیر شده اند.شوه

 قرار است مدتها خاک بخورند، درست مثل احساساتم!

یا اینکه خودم را گم و گور کنم یا شاید  اینبار چه چیز را قرنطینه کنم؟ دوربینم را؟ قلبم را؟

باید بگردم و کمیل را پیدا کنم و بابت این کارش او را مواخذه کنم. شاید دلم میخواهد با 

 یک سیلی دلم را خنک کنم ولی وقتی اینطوری مرا خرد کرده سیلی هم از سرش زیادیست.

مرا به او فروخت. هنوز وجودم  هنوز نمیتوانم باور کنم کسی که اینطوری از مهشید متنفر بود

 گرمای تنش را حس میکند وقتی در باغ در آغوشش رفتم.

حس بدی پیدا میکنم، مثل یک دستخورده شاید جسمم را نفروخته باشم ولی روحم را اسیر 

 مردی کردم که مرا در بدترین نقطه دنیا رها کرد.
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باید جمع کنم بابت اینکه  نمیدانم تکلیف این دلم چه میشود، آبروی ریخته ام را چطور

میخواستم زن مردی شوم که قبال ازدواج کرده بود بارها نصیحتم کردند، بارها مرا توبیخ 

 کردند ولی حاال همان مرد از من گذشت...

همان مردی که برایش جنگیدم مرا رها کرد، درست روزی که قرار بود عهد ببندیم تا آخر 

 ود!عمر کنار هم میمانیم عهد بست که بر

یاسی میز را میچیند و صدایم میکند. سینا دستم را میگیرد و کمک میکند بلند شوم. وقتی 

 پشت میز نهارخوری می نشینم بوی غذا مشامم را پر میکند.

باز دلم میگیرد، یک زمان دغدغه ام این بود در آن خانه اشرافی آیا میتوانم برای همسرم 

 غذا درست کنم یا نه؟ ولی حاال...

 ال آن خانه بیخیال آن کمیل که مرا رها کرد حاال من باید چه کار کنم.بیخی

 با این داغی که بر دلم نشسته چه کار کنم.
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قاشقی برمیدارم و سعی میکنم بی تفاوت نسبت به همه چیز مشغول خوردن شوم. حتی بی 

دهانم  تفاوت به نگاه سینا و مامان و یاسی که روی من خیره مانده است. قاشق اول را در

 میگذارم و در کمال آرامش مشغول خوردن میشوم.

انگار که هیچی نشده، سعی میکنم با هر لقمه بغضم را قورت بدهم بغضی که در گلویم گیر 

کرده. انگار هرکار میکنم پایین نمیرود، این لعنتی تا اشک هایم را جاری نکند دست از سرم 

 بر نمیدارد.

ق قاشق غذا میخورم. هر سه نفرشان در سکوت نگاهم اشک هایم به راه می افتند و قاش

 میکنند وقتی سیر میشوم رو به یاسی میگویم: دستت درد نکنه.

 مامان با تعجب میگوید: همین؟ بعد دوروز همین چندتا قاشق؟

 رو به سینا میگویم: همه وسایل منو آوردین؟

 سری تکان میدهد و میگوید: بذار گوشیتو بیارم.

 اون گوشیو نمیخوام.جیغ میزنم: من 



  شبیه تو

  
 

 

  646 

 

از جایم بلند میشوم، سینا بغلم میکند بغضی که میخواستم با غذا قورتش بدهم میشکند. 

یاسی آهی میکشد و سینا نوازشم میکند. میگذارد در آغوشش خودم را خالی کنم، شاید هیچ 

 وقت فکرش را نمیکردم آغوش این ته تغاری روزی حصار امنی برای بیقراری هایم بشود.

سینا آرام میگوید: وقتی رفتیم وسایلتو بیاریم نازگل گوشیتو داد منم سیم کارت تورو با رم 

وردم و هرچی فایل داشتی انتقال دادم به رم خودت و گوشی رو فرمت کردم آرو از توش در 

 دادم دستش.

 از بغلش بیرون می آیم اشک هایم را پاک میکند: خودم برات یه گوشی خریدم، به با کالسی

 اون یکی نیست ولی کارتو راه میندازه و رم و سیمکارتتو انداختم توش.

 صورتش را میبوسم و میگوید: تروخدا دیگه گریه نکن.

 می نالم: آبروم رفت.. پیش همه خار و ذلیل شدم.

سینا پیشانی ام را میبوسد: هرکس بخواد بهت از گل نازکتر بگه خودم میکشمش چه فامیل 

اج سر منی تو خواهر منی. هرکاری هم بخوای بکنی من پشتت هستم فقط باشه چه سیما. تو ت

 بذار یه کم آروم بشی.



  شبیه تو

  
 

 

  647 

 

 یاسی از جایش بلند میشود و میگوید: بهتر که پیشمونی من طاقت دوریتو ندارم.

 دستی روی شکمش میکشم: این فسقلی یه ماه دیگه میاد.

ی جدیدم را بیاورد. به یاسی میخندد، نگاهی به سینا میکنم میرود تا به قول خودش گوش

 میگویم: حاال اتاق بچه رو میخوای چیکار کنید؟

 هیچی تختش رو میذاریم اتاق خودمون، بقیه لوازم هم میذاریم انباری.-

 دستش را میگیرم: نه بذار اونجا برای اون فسقلی باشه.

 چشم هایش گرد میشوند: دیگه چی؟ اونوقت تو میخوای چیکار کنی؟

مامان میکنم: من میرم شبا پیش مامان میخوابم. ولی بذار فندق عمه از اول زندگی نگاهی به 

 مستقل باشه.

سینا گوشی را برایم می آورد، دوباره تشکر میکنم و رو به سینا ادامه میدهم: برنامه اتاق بچه 

 رو عوض نکنید من شبا میرم پیش مامان میخوابم. روزا هم که سرکارم.

 رسد: میخوای بری فدراسیون باز؟یاسی با نگرانی میپ



  شبیه تو

  
 

 

  648 

 

شانه ای باال می اندازم: فعال که به هوای عروسی دوهفته مرخصی دارم. نمیدونم، من یه مربی 

 موقت بودم برامم مهم نیست شاید برم شاید یه کار دیگه پیدا کنم.

زنید گوشی را از سینا میگیرم و رو به هردویشان میگویم: بخواین برنامه اتاق نیاز رو بهم ب

اتاق مال نیازه. من حالم وقتی خوبه که اون اتاق واسه نیاز باشه پر بشه از میذارم میرم. اون 

بچگی نیاز. منم بی جا و مکان که نیستم شبا میرم اتاق مامان روزا هم کل خونه رو برمیدارم 

 واسه خودم.

حالم بهتر شده  جای حرفی برایشان نمیگذارم و به اتاق برمیگردم. به خاطر خوردن غذا کمی

و بی رمقی و خواب آلودگی ام از بین رفته است. صدای آرام حرف زدن مامان و بقیه از 

آشپزخانه می آید ولی برایم مهم نیست چه میگویند. حرف آخرم را زده ام. گوشی که سینا 

 .خریده را برانداز میکنم، برایم برنامه ها را نصب کرده و حاضر و آماده به دستم داده است

وارد تلگرام میشوم و چشمم به انبوهی از پیام های نازگل میخورد. ولی بازشان نمیکنم 

حوصله اش را ندارم و دوست دارم با خودم تنها باشم. میخواهم اول از همه با خودم کنار 

 بیایم بعد برای زندگی ام برنامه ریزی کنم.
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ه به راحتی زیر پا له نمیشوند یا شاید میخواهم ادای آدمهای محکم را در بیاورم، آدمهایی ک

 اینکه تظاهر کنم هیچی نشده است.

میدانم کمیل دیگر لیاقت اشک های مرا هم ندارد، دلم برای خودم میسوزد. برای احساساتی 

که خرج او کرده ام. ولی نمیفهمم کمیل که اینطوری از مهشید متنفر بود چطوری به طرف او 

 برگشت؟!

ز او دور کنم باز میان همه سیاهی های ذهنم اسمش مثل چراغی هرچه میخواهم فکرم را ا

روشن میشود. انگار دوست دارد درذهنم بماند، شاید قرار است مثل یک کینه تا ابد بماند 

 ولی نمیخواهم...

دوست ندارم اینطوری درگیر کسی شوم که مرا رها کرده، کسی که میگفت با من خوشبخت 

 ر یک صبح بارانی رهایم میکند.ترین مرد زمین است اینطوری د

پازل هایی که کمیل درست کرده در ذهنم کنار هم جا نمیگیرند، انگار کلی قطعه گمشده 

 هست و من نمیتوانم این قطعات را پیدا کنم.
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به پیام فتانه خیره میشوم که عروسیم را تبریک گفته، پوزخندی میزنم دلم نمیخواهد به او 

است. همینطوری مرا پولکی دیده بود که با لحن سردش گفت: خبر دهم عروسی بهم خورده 

 باالخره مخ داداش نازگل رو زدی...

خیلی وقت است از بنفشه خبر ندارم، اصال بهتر... کسانی که تمام زندگیم را برایشان گذاشتم 

 اینطوری مرا خرد کرده بهتر که االن هیچ دوستی ندارم.

می ماند، حتی دلم نمیخواهد بازشان کنم. لباسهایی که نگاهم به چمدان های کنار اتاق خیره 

 با وسواس برای خانه جدیدم خریده بودم.

دوست ندارم حتی نگاهشان کنم چه برسد به اینکه آنها را بپوشم، شاید بهتر باشد همه آنها 

 را ببخشم.

با زن  تلفن خانه زنگ میزند، برایم مهم نیست. مامان تلفن را جواب میدهد از لحنش میفهمم

عمو صحبت میکند. میدانم زن عمو دلش میخواهد کلی متلک بارم کند، برایم از خامی کردنم 

 بگوید از اینکه خام پول کمیل شده ام.
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به حرفهای مامان گوش نمیکنم، بی هدف اینستاگرام را باال و پایین میکنم. شاید دنبال پستی 

را کنار هم ببینم. به پست هایی نگاه از خوشبختی کمیل میگردم یا اینکه یک خانواده شاد 

 میکنم که عروسی ام را تبریک گفته اند.

هربار که اسم عروسی می آید دلم میگیرد، نه بخاطر بهم خوردنش بلکه بخاطر له شدنم. 

خودم هم نمیدانم چه چیزی حالم را خوب میکند. شاید نیاز دارم خودم را پیدا کنم میان 

 ساخته است.ویرانه هایی که کمیل برایم 

 یاد شعری می افتم که یک زمانی کمیل برایم فرستاده بود، بی اختیار زیر لب زمزمه میکنم:

 ریخت فرو فرهاد که است آن نه ویرانه /کرد بنا جمشید که است آن نه ویرانه

 )سعدی( ریخت فرو بار دگر و گشت بنا بار صد/  دوست نگه هر با که ماست دل ویرانه 

است که با رفتن کمیل ویران شد، دیگر این ویرانه درست نمیشود. این ویرانه دل من 

زلزله ای که در زندگیم آمده حاال حاالها باید برای ساختنش تالش کنم. کاش میشد مثل 

زمانی که به قول سیما آن گردن دراز رهایم کرد و سالها دوربینم را قرنطینه کردم اینبار 

 هم چیزی برای قرنطینه داشتم.
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 مامان تلفنش را تمام میکند و میگوید: زن عموت فردا میاد اینجا.

شاید منتظر واکنش من است ولی برای من مهم نیست، نگاهی به یاسی میکنم که رو به 

 مامان جواب میدهد: قدمش رو چشم.

ولی با نگرانی به من خیره میشود. میدانم زن عمو فرصتی پیدا کرده تا دانایی اش را به 

 ولی نمیخواهم با او بحث کنم. میدانم همه میخواهند بگویند: دیدی گفتیم... رخم بکشد

 وقتی ساعتها زیر باران پرسه زدم خودم را برای این جمله آماده کرده ام.

 مامان میپرسد: سامره جان تو مشکلی نداری؟

 از جایم بلند میشوم: میخوان بیان سرزنشم کنن، بیان بکنن ولی برام نسخه نپیچن. 

 ینا با ناراحتی میگوید: مامان یه بهونه میاوردی، االن موقع مهمونی اومدنه؟س

 مامان با کالفگی میگوید: مهمونی نمیاد، میگه کار مهم داره حتی عموتم نمیاد فقط خودشه.

 سینا عصبی جواب میدهد: میاد نیششو به سامی بزنه بره.
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رو میخندم: بذار بیاد بذار دل اونم این وسط شاد بشه. خدا خیر بده این عروسی بهم خورده 

 تا یه فرصت بده بیان بهم از عقلشون بگن.

 مامان میغرد: ساااامره.

 سکوت میکنم، دلم نمیخواهد حرفی بزنم. شاید بهتر باشد روزه سکوت بگیرم. 

ین لباسی که گذاشتی تو حموم. چیکارش یاسی از جایش بلند میشود رو به من میگوید: ا

 کنم؟ بشورم یا بندازم...

 نگاهم را از مامان میگیرم: بشورش.

 مامان می نالد: سامره.

دندانهایم را روی هم فشار میدهم و در حالیکه سعی میکنم خودم را کنترل کنم میگویم: چرا 

 اینقدر اسم منو تکرار میکنی؟ 
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ان میگوید: مامان دست از سرش بردار. خودش خون به یاسی چشمی میگوید و سینا به مام

دلش شده تو هی بگو سامره سامره. االن بهتر میشه؟ میذاری تکلیفش با خودش روشن بشه 

 یا نه؟

بخاطر یک شبانه روز خوابیدن کامال بیخواب شده ام. به اتاقم میروم که به زودی قرار است 

 ری را توی گوشم میگذارم.اتاق نیاز شود. روی تخت دراز میکشم و هندزف

 شاید بهتر است از آهنگ لذت ببرم و بگذارم موسیقی مرا با خودش درگیر کند.

دیگر هدفی برای زندگیم ندارم، به متنی فکر میکنم که میخواهم برای فدراسیون بنویسم و 

رسما استعفا بدهم. دلم میخواهد عکاسی کنم شاید من و دوربینم حرفهایی برای هم داشته 

 اشیم.ب

دوست دارم دیگر هیچ حرفی نزنم، هیچ حرفی با کسی نداشته باشم. میخواهم دور خودم 

 پیله ای بپیچم و به تنهایی عادت کنم. اینبار به جای دوربین میخواهم خودم را قرنطینه کنم.

نگاهم را به زن عمو میدوزم که آمده تا به قول خودش حال مرا بپرسد. یاسی مقابلش نشسته 

م با سینی چای می آیم و بعد از اینکه فنجانی را بر میدارد سری تکان میدهد. انگار و من ه
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با دیدن من قلبش به درد می آید. سینی را مقابل یاسی و مامان میگیرم و بعد کنار یاسی می 

 نشینم.

زن عمو نگاهی به من میکند و با لحن دلسوزانه ای میگوید: بمیرم برات شدی پوست و 

 استخون.

بی نمیدهم، میخواهم فقط سکوت کنم میدانم هر حرفی بزنم یک جمله کلیشه ای تحویلم جوا

 میدهند: این پسره رو از اول گفتیم به دردت نمیخوره...

نمیخواهم این جمله را مثل نقل و نبات روی زبانشان جاری کنند. به قدر کافی با خودم و 

 یا برایم از غم غربت بگویند.احساساتم درگیر هستم نمیخواهم برایم نسخه بپیچند 

کمیل کیهان برایم مرده است، من زیر باران برایش سوگواری کرده ام و حاال میخواهم از نو 

 زندگی کنم. انگار نه انگار که کمیل آمده و رفته... 

نمیفهمم زن عمو چی میگوید، فکرم همه جا هست جز این اتاق و این حرفهایی که نمیدانم 

 یا میخواهد دل مرا بسوزاند. از سر دلسوزی است
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فکرم میچرخد، مثل پرنده ای از این شاخه به آن شاخه میپرد. انگار افکارم بر خالف ظاهرم 

هیچ آرام و قرار ندارند. فکرهایی که خوب و بد می آیند و میروند و من هم فقط محض خالی 

 نبودن عریضه اینجا روبروی زن عمو نشسته ام.

بدانم ته این حرفهای خاله زنکی به کجا  ان نیست و دلم نمیخواهدبه حرفهایش اصال حواسم

 میکشد.

وقتی به خودم می آیم که یاسی هینی میکشد و مامان محکم به صورتش میزند. گیج به 

صورت حق به جانب زن عمو نگاه میکنم. مثل سیما شده، تابی به گردنش میدهد: من که 

 بدشو نمیخوام.

 مرگم بده، این چه حرفیه چطوری روت شد بگی؟ مامان با حرص میگوید: خدا

زن عمو بی توجه ادامه میدهد: االن میدونی تو فامیل چقدر حرف پشت دخترته؟ اون از یهو 

 عروس شدنش این هم از جا زدن داماد. 

مامان سرخ میشود، نگاهی به یاسی میکنم که چشم هایش از تعجب گرد شده اند و رو به 

 گین چه خبره؟زن عمو میپرسم: میشه ب
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زن عمو که انگار آماده است مرا روانی کند جواب میدهد: اووو کم مونده بود عقلتو از دست 

 بدی که دادی.

مامان بلند میشود: حرمت آقا جمشید رو دارم نگه میدارم ولی برو، برو از خونه من بیرون. 

 مگه من مرده باشم که این خوابا رو واسه دخترم ببینید.

جایش بلند میشود و با لحن آرامتری میگوید: من خوب دخترتو میخوام، میخوام زن عمو از 

 عاقبت به خیر بشه.

یاسی با غیضی که تا به حال از او ندیده ام با صدایی که از او بعید است میگوید: عمو خبر 

 داره واسه سامره چه نسخه ای پیچیدین؟ 

ته میگوید: برو دیگه اینورا نیا وگرنه زنگ زن عمو رنگش میپرد و مامان که انگار بهانه ای یاف

 میزنم به جمشید همه چیو میگم.

من گیج نگاهشان میکنم با رفتن زن عمو مامان روی صندلی می افتد و میزند زیر گریه، 

نگاهم میکند و میگوید: هرچی میکشم از عشق و عاشقی توئه. دیدی چی گفت؟ دیدی 

 از سیما این از تو. چطوری منو رسوای این خاندان کردی؟ اون
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 رو به یاسی میگویم: میشه بگین چی شده؟ من اصال حواسم به حرفاتون نبود.

یاسی با حرص میگوید: برگشته میگه دخترتو ببر معاینه یه برگه داشته باش. معلوم نیست 

چی شده که پسره جا زده از اون طرف هم میگه زودتر ردش کنید بره حرف پشتشه که 

 شته.عیب و ایرادی دا

با صدای بلندی میخندم،  دوباره دیوانه میشوم. مامان هق هق هایش بیشتر میشود به سمتش 

میروم مقابلش روی زمین می نشینم و دستهایش را از  روی صورتش برمیدارم: به من نگاه 

 کن. به من نگاه کن.

که میدونم بخاطر من داری زجر میکشی، هرکاری که فکر میکنی درسته بکن هر گواهی -

میخوای بگیر تا دهن همه رو ببندی. من برام مهم نیست من هیچی ندارم از دست بدم. بذار 

 دهن این خاله زنک ها بسته بشه.

 مامان بغلم میکند: منو ببخش که سرت داد زدم.
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خنثی شده ام، حرفی ندارم بدتر از همه اینکه هیچ حسی هم ندارم حتی ناراحت نمیشوم از 

بعد از رفتن کمیل چیزی به اسم احساس برایم نمانده تا برای چیزی  حرفهای زن عمو. شاید

 واکنش نشان دهد.

شاید قلبم به کل از کار افتاده و به قدری نابود شده که به زحمت خون را درون رگهایم 

 میفرستد. شاید دنبال فرصتی است تا همینکار را هم نکند.

دم بیاورم برای همین میخواهم دور نمیخواهم خودکشی کنم، حتی نمیخواهم بالیی سر خو

 باشم.

 بهتر است اول با خودم کنار بیایم. ولی االن آمادگی ندارم

مامان کمی آرام میشود و بعد به اتاقم میروم. بهتر است به زودی از این اتاق هم بروم و جای 

 نیاز را تنگ نکنم.

مامان منتقل میکنم و آن چمدان تخت را جمع میکنیم و به انباری میبریم. لباسهایم را به کمد 

های لعنتی را میگذارم درون انباری بمانند. لوازم نیاز را به گوشه پذیرایی منتقل میکنیم تا 

 جلوی دست و پای نقاش ها را نگیرد.
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یاسی صبح زود به خانه مادرش میرود، بهتر است از بوی رنگ دور باشد تا اذیت نشود. قرار 

ول خودشان چند ساعته اتاق را تحویلمان دهند. مامان هم با است نقاش ها بیایند و به ق

 اصرارهای من و سینا به خانه سیما میرود.

میدانم بوی تینر و رنگ اذیتش میکند، سینا انگار دنبال فرصتی بوده تا با من تنها شود. وقتی 

بردن  اتاق را خالی میکنیم مشتی روزنامه می آورم و روی زمین میچینم. تا مسیر آوردن و

 لوازم باعث کثیفی فرش نشود.

چیزی به آمدن فسقلی نمانده و میخواهیم زودتر اتاقش را حاضر کنیم. یاسی از هولش خیلی 

وقت است ساک کودکش را چیده و این ماه آخر با هر تکان نیاز دلش میریزد که مبادا االن 

 وقت آمدنش باشد.

به وقت نهار نمانده و مامان از قبل با آمدن نقاش ها زیر کتری را روشن میکنم. چیزی 

برایمان نهار درست کرده است. سینا مشغول توضیح دادن به نقاش ها میشود. قرار است 

 اتاق را صورتی کنند و کمد دیواری را هم کمی رنگش سیرتر باشد.
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وقتی چایی حاضر میشود یک سینی میریزم و به سمت اتاق میروم. سینا سینی را از دستم 

 رو به سینا میپرسم: تخت رو میذارین اونجا؟ میگیرد و

و به دیوار روبرویم اشاره میکنم. سینا سری تکان میدهد و زمزمه میکنم: کاش باالی تختش 

 یه رنگین کمون میکشیدین. به نظرم خوب میشه.

 سینا لبخندی میزند: خیلی خوشگل میشه بذار به یاسی بگم.

شغول ترکیب رنگ ها هستند. کمی بعد سینا می سینی را کنار دست نقاش ها میگذارد که م

 آید: یاسی هم از ایده ات خوشش اومد به نظرت از کجا تا کجا باشه؟

 نگاهش میکنم: راست میگی؟

سینا با خوشحالی پلک میزند، آرام از کنار نقاش ها رد میشوم و به سمت دیوار میروم: به 

 نظرم از اون گوشه باال بیاد تا این پایین.

گاهم میکند و میگوید: به نظرم نصفه باشه قشنگ تره، یعنی زاویه اینطوری بسته نقاش ن

 بشه.



  شبیه تو

  
 

 

  662 

 

 از جایش بلند میشود و نصف فضایی که من با دست نشان داده ام را نشان میدهد.

 سینا رو به من میگوید: نظرت چیه؟

: ارتفاع چشم هایم را میبندم و طرحی که نقاش داده را تجسم میکنم بعد رو به سینا میگویم

 تخت تا کجا میشه حدودی؟

سینا حدودی اندازه ارتفاع را نشان میدهد و بعد رو به نقاش میگویم: تا همین ارتفاع تخت 

 بیاد خوب میشه؟

 سری تکان میدهد: آره اینطوری قشنگ تر هم میشه.

بعد از اتاق بیرون می آییم و آنها مشغول میشوند. برای خودمان هم چای میریزم و با هم 

روبروی تلویزیون می نشینیم و در سکوت مشغول خوردن چای میشویم. نقاش از سینا اجازه 

 میگیرد در را ببندد تا اول پشت در را رنگ کند و سینا هم موافقت میکند.

به دسته مبل تکیه میدهم و پاهایم را توی شکمم جمع میکنم رو به سینا میگویم: چه زود بابا 

 که یه روزی عروسک من و سیما بودی بابا بشی.شدی. فکرشم نمیکردم تویی 
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 میخندد: باورت نمیشه اونقدری بزرگ شدم که باهام حرف بزنی؟

جوابش را نمیدهم و میگوید: سامی من بچه نیستم، ده روزه داری تظاهر میکنی، به خوب 

 بودن به محکم بودن. میدونم یه استعفا نوشتی و برای فدراسیون فرستادی.

 منو زیر نظر داری؟ لپ تاپ منو میگردی؟نگاهش میکنم: 

جدی نگاهم میکند: نه ولی چرک نویس متنی که نوشته بودی رو توی سطل آشغال دیدم. 

 میخوای چیکار کنی سامی؟ با خودت بجنگی؟

میخوام از هرچیزی که منو به کمیل ربط بده خالص بشم. میخوام برم سراغ عکاسی شاید -

اغ این مجالت ببینم عکاس میخوان یا نه. شاید بخوام نویسنده یه نمایشگاه بزنم شاید برم سر

 بشم ولی میخوام کاری کنم که هیچ ربطی به کمیل نداشته باشه منو یاد اون نندازه.

سینا نگران میشود، از حالت چشم هایش میفهمم از ترسی که توی نگاهش می نشیند: ورزش 

 چی؟

 وقت کمیل هم نبود!بغض میکنم: اگه ورزش نبود، نازگلی نبود اون
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سینا با صدای نقاش ها بلند میشود و به اتاق میرود. نمیدانم راجع به چه چیزی حرف میزنند 

 ولی بحثشان کمی طول میکشد.

به اتاق مامان میروم و لباسم را عوض میکنم، بعد از ده روز تصمیم گرفته ام از خانه بیرون 

 بروم.

 نم که حاضر ایستاده ام وسط اتاق میپرسد: کجا میری؟وقتی سینا از اتاق بیرون می آید با دید

 میخندم: یه کم قدم بزنم و یه سیمکارت جدید بگیرم.

سینا به طرفم می آید: مواظب خودت باش، بهترین کار رو میکنی نذار دیگه پلی باشه که 

 بتونن بیان اذیتت کنن.

تو تلگرام کلی پیام فرستاده  میخندم: نه که چقدر هم تو این ده روز اومدن سراغم. فقط نازگل

که بازشون نکردم. نه حوصله تبریک شنیدن دارم نه توضیح. فقط میخوام از نو شروع کنم. 

 زود برمیگردم.

 باشه منم غذا رو میذارم گرم بشه به این بنده خداها هم بدیم.-
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یی ندارد با اینکه میخواهم بگویم کمیل برایم جاباشه ای میگویم و از خانه بیرون می آیم. 

ولی حتی این کوچه هم مرا یاد او می اندازد و من چقدر احمق بودم که او را حریم زندگیم 

نمیدانم چرا هنوز هم به او فکر میکنم، هنوز میخواهم بفهمم چرا؟ شاید حق من  راه داده ام.

 است بدانم چرا مرا رها کرد.

با واژه خیانت آشنا کرده. کمیل شاید هم بهتر است فراموش کنم کمیلی بوده و اینطوری مرا 

به من خیانت کرد و مرا زیر پا گذاشت. صورت مهشید را نمیتوانم فراموش کنم وقتی گفت 

 داغ کمیل را بر دلم میگذارد.

حاال من مانده ام با دلی که سوخته و جگری که آتش گرفته. مهشید داغی بر دلم که گذاشت 

برایم نمانده است. شاید دیگر نتوانم هیچ وقت که تنها احساساتم بلکه دیگر اعتمادی هم 

 کسی را به زندگیم راه بدهم.

به دفتر خدماتی میرسم و درخواست یک سیمکارت اعتباری میکنم. مدارک شناسایی ام را 

 ارائه میدهم و دختر که مسئول فروش است میپرسد: شماره رند میخواین؟

 میخندم: نه هرچی بود برام این چیزا مهم نیست.
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می بعد فرمی به دستم میدهد و آن را پر میکنم، مدارکم را اسکن میکند و یک سیمکارت ک

 به دستم میدهد.

تا چند ساعت آینده براتون فعال میشه، به دلیل اینکه االن تو جشنواره زمستونی هستیم -

 سه گیگ اینترنت بهتون داده میشه و اعتبار اولیه هم مبلغ هزار تومنه.

 خوب. میخندم: چه

سیمکارت را توی جیبم میگذارم و مسیر خانه را پیش میگیرم. اصال نفهمیدم شماره جدیدم 

چند است و فکر کنم دخترک مزخرف ترین شماره را به من داده است. هرچند مهم هم 

نیست مگر میخواهم به خودم زنگ بزنم که حفظش کنم؟ به لطف این گوشی ها زحمت حفظ 

 ساقط شده و همه را در گوشی ذخیره میکنیم.کردن شماره ها هم از گردنمان 

وقتی به خانه میرسم بوی عطر غذای مامان فضا را پر کرده است. لباسم را عوض میکنم و به 

کمک سینا میروم که سعی دارد برای دو نقاشی که آورده غذا بکشد. سینی را برمیدارم و دو 

 میگذارم و سینا برای آنها میبرد.بشقاب لوبیا پلو را درونش میگذارم کمی ترشی و ماست هم 
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برای خودمان هم میز را میچینم و سینا را صدا میکنم. وقتی بشقابش را جلویش میگذارم 

 میپرسد: خط خریدی؟

 سری تکان میدهم و میگویم: فروشنده گفت چند ساعت دیگه فعال میشه.

 سینا کمی دوغ میخورد: شماره ات چنده؟

 تم حاال فعال شد بهت زنگ میزنم ذخیره کن.نمیدونم شماره رند که نمیخواس-

سینا سری تکان میدهد و مشغول غذایش میشود. میلی به غذا ندارم چند قاشق میخورم بعد 

بشقابم را برمیدارم سینا که حسابی حواسش به کارهای من است میپرسد: چرا غذاتو 

 نخوردی؟

 ینک میگذارم: سیر شدم.باقی مانده غذا را در قابلمه خالی میکنم و بشقاب را توی س

با نگاه موشکافانه نگاهم میکند: میدونی چقدر الغر شدی تو این چند روز؟ هیچی نمیخوری؟ 

 واسه چی؟ میخوای با خودت چیکار کنی؟
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به صورتش خیره میشوم: سینا من حالم خوبه فقط اشتها ندارم شاید به خاطر اینه که اعصابم 

نم زندگیمو سر و سامون بدم. مثل باباها با من رفتار ریخته بهم. ولی حداقل دارم تالش میک

 نکن من سامی ام نه نیاز!

از جایش بلند میشود: نگرانی من ربطی به حس پدرانه نداره، تو خواهرمی و جلوی چشمم 

داری آب میشی. برامون ادا در میاری قوی هستی ولی مثل یه شیشه نازک ترک خورده 

 شدی. انگار همین االن میشکنی.

گاهش میکنم، شاید دیگر زبانم قادر نیست راضی شان کند و میخواهم از چشمانم بخوانند ن

 اینطوری که در مورد من فکر میکنند نیست اینقدر هم ضعیف نیستم.

من حالم خوبه و با حرفاتون این شیشه ترک خورده رو نشکنید. بذارین خودم بفهمم -

همون آدم قبلی. اون خواهری که تو داشتی میخوام چیکار کنم بعد توقع داشته باشین بشم 

 زیر بارون مرد. خودم کشتمش تا دیگه به هیچ کس اعتماد نکنه تا اینطوری خرد نشه.

سینا با عصبانیت نگاهم میکند، نمیدانم هیچ کدامشان باور نمیکنند من خوبم! شاید توقع 

ندگی ام را میکنم بس دارن خودم را بکشم یا اینکه زانوی غم بغل بگیرم؟ همین که دارم ز
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نیست؟ میخواهم با خودم کنار بیایم. هنوز در پستوی ذهنم کلی سوال بی جواب دارم ولی 

 نمیخواهم بگذارم ناراحتی و غم و غصه مرا از پا در آورد.

منی که همه عمر به محکم بودن معروف بوده ام نمیخواهم زندگیم را بخاطر یک فرد اشتباه 

 ودم را پیدا کنم و بعد برای آینده ام نقشه بکشم.به باد بدهم، میخواهم خ

به جهنم که کمیل مرا رها کرده از جانم مهم تر است؟ چرا میخواهند بمیرم؟ چرا باور 

نمیکنند تالش میکنم با شرایط کنار بیایم؟ خسته شدم از نسخه پیچی بقیه، مامان سیما را راه 

 واهی بکارت میگوید...نمیدهد که نیش به جانم نزند، زن عمو برایم از گ

این وسط کسی از حال دلم نمیپرسد، نمیپرسد منی که آن طور به عشق کمیل ایمان داشته 

 االن با اعتقاداتم، با اعتمادی که از دست داده ام میخواهم چه کار کنم.

طوری باورم شده بود که تنها زن زندگی کمیل هستم که هنوز نمیتوانم رفتنش را باور کنم. 

 م هنوز در کابوس قطار هستم و به زودی بیدار میشوم.حس میکن
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سینا تا لحظه آخر کار نقاش ها از اتاق بیرون نمی آید. نمیدانم کار را وارد هستند یا اینکه 

سرهم کردند که شب کارشان تمام میشود. سینا هزینه را پرداخت میکند و طبق تجویز نقاش 

 .پنجره اتاق را باز میگذارد تا رنگ خشک شود

نگاهم به رنگین کمان پیشنهادی ام دوخته میشود، به نظرم میان این همه صورتی این هفت 

رنگ جلوه خاصی دارد. سینا با صدای زنگ گوشی به اتاقشان میرود و من همانطور که بیرون 

 اتاق ایستاده ام به اتاق صورتی نیاز خیره میشوم.

شب پیش او برود. کالفه میشوم، نمیدانم  صدای سینا را میشنوم که به یاسی میگوید نمیتواند

چرا درک نمیکند یاسی االن بیشتر از هرکس و هرچیزی به او نیاز دارد. به قدر کافی در این 

 خانه تنش را تحمل کرده و میدانم طاقت دوری سینا را ندارد.

ظر وقتی تماسش قطع میشود به سمت اتاقشان میروم، تقه ای به در میزنم و بدون اینکه منت

 واکنشش شوم در را باز میکنم. سینا روی تخت نشسته و هنوز گوشی را به دست دارد.

 پاشو برو.-

 با تعجب نگاهم میکند: فالگوش وایسادی؟
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 میخندم: صدات به قدری بلند بود که نخوام فالگوش وایسم، برو پیش زنت.

 نمیخواد تنها که نیست خونه مامانشه.-

ولی دلش پیش شوهرشه. اونی هم که تو شکمشه یه کیسه کنارش می نشینم: خونه مادرشه 

 برنج نیست بچه جفتتونه. برو اون االن از همیشه استرسش بیشتره و بهت نیاز داره.

 پس پاشو تو هم بذارم خونه سیما.-

این بار با صدای بلندتری میخندم: گوشت رو میدی دست گربه؟ برم اونجا تا صبح متلک 

 ه نگران منم نباش آل نمیاد منو ببره.بارم کنه؟ من میمونم خون

 سینا با اخم میگوید: نمیشه تنهات بذارم.

سری تکان میدهم: نه اینقدر احمقم که بالیی سر خودم بیارم نه اینقدر ترسو که از خونه 

خالی بترسم. پاشو برو پیش زنت نگران منم نباش. جلوی تلویزیون تا صبح جا خوش میکنم 

 در میام. و حسابی از خجالت خودم
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سینا با ترس نگاهم میکند، کالفه میگویم: سینا بس کن، فیلم ترسناک که نیست بذار تنها 

 باشم پاشو برو.

میدانم دو دل است برای اینکه خیالش را راحت در اتاق نیاز را میبندم که هوای خانه سرد 

 ارم.نشود، بعد از اتاق مامان برای خودم پتو و بالشی می آورم و روی مبل میگذ

 سینا از اتاقشان بیرون می آید: برات شام بگیرم؟

 نوچی میکنم و جواب میدهم: غذا از ظهر مونده گشنم شد میخورم تو برو.

میخواهد حرفی بزند که ادامه میدهم: بهش زنگ نزن که داری میری، سر راه یه شاخه گل 

 هم بگیر بگو میخواستم غافلگیرت کنم.

صدای بلندتری میگویم: داری میری در رو قفل کن که یه وقت اجنه سینا لبخندی میزند، و با 

 نیان سراغم.

 به طرف جا کفشی میرود و سری تکان میدهد: دیوونه شدی رفت دختر.
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با رفتن سینا نفس راحتی میکشم، از اینکه فقط من هستم و این خانه احساس خوبی دارم. 

 یا حتی اشک ریختنم کسی مرا توبیخ کند.میتوانم برای خودم باشم بدون اینکه بابت سکوتم 

همه چراغ ها را خاموش میکنم و روی مبل دراز میکشم و گوشی را به تلویزیون وصل میکنم 

 تا صدای موسیقی از تلویزیون پخش شود.

 "من جانِ به تو عشقه رسیده قسم قسم تو زلفه به قدم قدم مو به مو"

 "من جهانِ است زندان قفس این از ام بریده نفس نفس تو یاد به"

حس میکنم تمام داغ دلم در این ترانه خالصه میشود. انگار خواننده میداند به چه دردی مبتال 

 شده ام. اشک هایم جاری میشوند و من باز میخواهم برای رفتن کمیل سوگواری کنم.

پر  شاید هنوز هم دلم میخواهد برگردد، میدانم هر فکری میکنم موقتی است... دلم برایش

پر میزند وقتی حتی مرا زیر پاهای مهشید له کرد. عشقش به جانم نفوذ کرده و یک شبه 

 بیرون نمیرود...

 "شد من پایان غمت رفتی شد من تاوان چرا عشقت"
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 "شد من ایمانِ تو چشمان کردم توبه گناهی هر از"

میبرم. دلم میخواهد با صدای خواننده به هق هق می افتم، پتو را چنگ میزنم و سرم را زیر پتو 

بترکد نمیدانم این خواننده کیست و چطوری آهنگش سر از گوشی من در آورده ولی انگار 

 آمده تا مرا رسوا کند.

 دل مرا زیر و رو کند و به من بگوید هنوز هم برای کمیل میمیری...

 "صبورم من دوری تو چه هر میپندارمت سایه چون را تو میدانمت خود جانِ چون را تو"

 عاشق من تو از قبلِ غرورم از گذشتم که من نمیکنی صدا دم یک مرا نمیکنی جدا غم از مرا"

 "نبودم

کمیل... لعنت به تو که دلم را اسیر کردی و رفتی... کاش هیچ وقت نمیگفتی دوستت دارم 

 کاش این واژه ها را از زبان تو نمیشنیدم. من عاشقت شدم تا مرا ویران کنی...

 "کنی بیزارم عشق از نبود قرارمان این کنی گرفتارم مرا نگاه هر با آمدی تو"

 "انتظارم چشم هنوز وای ای بیقرارم من تو یاد به"
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خواننده راست میگوید، من هنوز چشم انتظارم منی که باورم نشده کمیل مهشید را به من 

سیناست من ترجیح داده هنوز هم بیقرار کسی هستم که مرا نابود کرده است. شاید حق با 

ادا در میاورم که آدم محکمی هستم که کمیل برای من مرده است. شاید من دارم تظاهر 

میکنم به همه اینکارها تا به بقیه نشان دهم چقدر محکم هستم ولی نیستم. من همان شیشه 

 ترک خورده ام سنگی که کمیل به دل من زده مرا اینطوری کرده است.

میشود و من با هر کلمه این ترانه هق هق میزنم. شاید آن روز آهنگ بارها و بارها تکرار 

زیر باران فقط برای خودم سوگواری کرده ام ولی االن بعد از ده روز احساس میکنم نیاز 

 دارم به کمیل فکر کنم. به سوال بزرگی که در ذهنم درست شده جواب بدهم....

 چرا مرا رها کرد؟

لم میخواهد کسی که پشت در است را بکشم. متنفرم با صدای زنگ چشمم را باز میکنم، د

از اینکه کلید دارند و باز زنگ میزنند. بدون اینکه بپرسم کیست در را باز میکنم. بعد از 

خاموش کردن تلویزیون که از دیشب روشن مانده به آشپزخانه میروم و کتری را روی گاز 

 میگذارم.
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قدری گریه کرده ام که حس میکنم چشم هایم نمیدانم دیشب کی خوابم برده است ولی به 

 دیگر توانی برای دیدن ندارند.

با صدای زنگ در با حرص در را باز میکنم و با دیدن صورت نازگل میخواهم در را ببندم که 

 در را هل میدهد.

 با عصبانیت داد میزنم: سر صبحی اومدی اینجا چیکار؟

 چرا به پیام هام جواب نمیدی؟-

م: توقع داری با کاری که با من کردین براتون کف بزنم و قربون صدقه شما با حرص میگوی

 برم؟

میخواهم در را ببندم که دوباره در را هل میدهد و خودش را وارد خانه میکند. با لحنی که 

هیچ وقت از نازگل ندیده ام میگوید: بذار من حرفامو بزنم بعد هرکاری دلت خواست بکن 

 فهمیدی؟

شم: من هیچی نمیخوام بشنوم، هر حرفی داری برو به برادرت بگو. همونی سرش فریاد میک

 که گند زد به زندگی من.
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 به کی بگم؟ کسی که نیست؟ کمیل غیب شده میفهمی؟-

نگاهش میکنم. کفش هایش را در می آورد مرا پس میزند و وارد خانه میشود. در را میبندم 

بیارم باهات حرف بزنم. ولی نشد چند روزه  و نازگل میگوید: چند روزه منتظرم تنها گیرت

 همش دم درتون وایسادم تا بتونم دو کلمه باهات حرف بزنم.

میخندم: از چی ترسیدی که میخواستی منو تنها گیر بیاری؟ یا میخوای باز منو گول بزنی و 

 برام از قصه عشق برادرت بگی؟

ن خر نمیشم من رام این اراجیفی به سمتش میروم، انگشت اشاره ام را باال می آورم: ولی م

که میگی نمیشم. یه بار گفتی منم خر شدم و داداشت گند زد به زندگی من، به آبروی من. 

فکر میکنی اینکه یه دختر رو روز عروسیش ول میکنن آسونه؟ میدونی االن وضعیت من 

 چیه؟ میدونی هزار و یک جور حرف میشنوم.

م. منتظر هستم زودتر برود و به خودم لعنت نازگل نگاهم میکند، کمی ساکت میشوی

 میفرستم که بدون اینکه بپرسم چه کسی پشت در است در را باز کرده ام.

 نازگل با بغض میگوید: به خدا من فریبت ندادم بازیت ندادم.
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با حرص دندانهایم را به هم میسابم: پاشو برو این فیلم ها رو واسه مهشید بازی کن. همونی 

 ل مهمه، همونی که برای کمیل درسته و من اشتباهی.که برای کمی

 نازگل بغضش میترکد: کمیل آب شده رفته زیر زمین. کمیل ، مانلی، فلور و مهشید. 

نگاهش میکنم، باورم نمیشود این حرفهایی که میشنوم و نازگل با گریه ادامه میدهد: یادته 

غیب شد. شبش هم گفتم زودتر اومدم دنبالت بریم ریلکس کنیم؟ از ظهر همون روز کمیل 

رفتن مهمونی مجردی ولی هیچ گورستونی نرفتن. بهرام و امید کل تهران رو دنبالشون 

گشتن. تا لحظه آخر امید داشتم پیدا بشه. وقتی گفتی شماره رو نمیشناسی فکر کردم 

ب مهشیده میخواد اذیتت کنه ولی وقتی کمیله نذاشتی بفهمم چی شده. تا به خودم بیام غی

 شدی.

 جیغ میکشم: دروغ میگی.

نازگل بغلم میکند: سامی من حتی نمیدونم مانلی و کمیل کجان. نمیدونم اصال زنده هستن یا 

 نه. نمیدونم چی شده ولی میدونم تو تنها زن زندگی برادر منی. 



  شبیه تو

  
 

 

  679 

 

سرم گیج میرود، مغزم کشش حرفهایی را که میشنوم ندارد. زندگی مرا بیچاره کرده است، 

 گوشه رینگ افتاده ام و چپ و راست مرا میزنند.انگار 

توانی ندارم تا گریه کنم و دیگر اشکی نمانده، حرفهای نازگل مرا دیوانه میکند. صدای کمیل 

در گوشم میپیچد. نمیتوانم هضم کنم کمیل گم شده و اینکه این وسط چه اتفاقی افتاده مرا 

 دیوانه میکند.

مامانت اینا نذاشتن براشون توضیح بدیم اومدن وسایلتو نازگل با صدای آرام تری میگوید: 

بردن. ولی به خدا ما هم نمیدونیم کمیل کجاست. بابام رفته اداره پلیس خبر داده اوضاع 

 خیلی بهم ریخته.

 با بهت به نازگل نگاه میکنم. باورم نمیشود حس میکنم میخواهد دوباره مرا فریب دهد.

میگی. باز میخوای منو گول بزنی باز میخوای من احمق خام او را پس میزنم: داری دروغ 

 حرفهات بشم.

 نازگل می نالد: به خدا دروغ نمیگم. کمیل و مانلی نیست و نابود شدن.
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نمیخواهم حرفهایش را باور کنم، عقب عقب میروم و به دیوار تکیه میدهم. اینکه بالیی سر 

 خطور کرده باشد.کمیل آمده باشد اصال چیزی نبود که به ذهن من 

 کاش خیانت کرده باشد ولی سالم باشد، کاش مهشید را بخواهد ولی چیزی نشده باشد.

قلبم بی امان میزند و دستهایم میلرزند انگار مغزم از تحلیل آنچه شنیده عاجز است. مثل 

 کسانی که در حال سکته هستند شده ام. میترسم از ضربان قلبم و از هراسی که به دلم افتاده

 میترسم.

 ،تمام این روزا در مقابل چشمانم می آید که چطوری از کمیل بیزار شده بودم. باورم نمیشود

 حرفهای نازگل راست نیست.

با دندانهایی که از شدت استرس بهم میخورند و لرزی که به جانم افتاده است میگویم: 

 خودش گفت منو نمیخواد... گفت من یه رابطه اشتباهی ام.

را از روی مبل برمیدارد و به طرفم می آید: من نمیدونم کمیل چی گفته و چرا با  نازگل پتو

خط خودش بهت زنگ نزده ولی به خدا این چیزایی که پیش اومده خواست کمیل یا ما نیست. 
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کمیل نیست که بپرسیم چی شده. بابای من داره سکته میکنه، مامانم چند روزه بیمارستانه و 

 میخواد تورو ببینه.

پتو را دورم میپیچد و بغلم میکند. بغضم میترکد و اشکی که این روزا همدم شبانه روزم شده 

 است جاری میشود.

نمیتوانم حرفهای نازگل را بفهمم ولی ترس از دست دادن کمیل مرا بهم میریزد. اینکه 

 خیانت نکرده و غیب شده برایم سخت تر است. نیمه جانم نیست و من نمیدانم باید دلخور

 باشم یا نگران؟

 نمیدانم قلبم تحمل این همه اتفاق را دارد یا قرار است همین لحظه زندگی من تمام شود؟

کمی در بغل نازگل میمانم. از جایش بلند میشود و برایم آب قندی درست میکند. کنارم می 

 نشیند: اینو بخور ضعف کردی.

ی اینقدر حالم بد است که میخواهند نمیدانم چرا این روزا فقط به دستم آب قند میدهند، یعن

 مرا بهتر کنند یا کام تلخ زندگیم قرار است با این قندها شیرین شود؟
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لیوان را از دستش میگیرم و میخورم. نازگل دستش را روی بازوهایم میکشد، انگار حرکت 

 دستهایش باعث میشود کمی گرم شوم، لرزم از بین میرود شاید هم تاثیر آب قند است.

 گل بلند میشود: من میرم ولی فعال به کسی حرفی نزن.ناز

سری تکان میدهم و ادامه میدهد: سامی مامانم حالش خیلی بده و میخواد تورو ببینه. میتونی 

 بیای؟

 نگاهش میکنم: با من چیکار داره؟

 نازگل نگاهش را از من میگیرد: نمیدونم، بهت زنگ زدم ولی گوشیت خاموشه.

 خودم میپیچم: خطمو عوض کردم. مامانت کجاست؟پتو را بیشتر دور 

نازگل از کیفش کاغذ و خودکاری در می آورد و برایم آدرس و اسم بیمارستان را مینویسد 

 و به دستم میدهد: ساعت سه تا پنج مالقاته.
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سری تکان میدهم و نازگل میرود. همانطور سر جایم می نشینم هنوز درگیر حرفهایی هستم 

گل شنیده ام. درگیر زندگی بهم ریخته ام و اینکه نمیدانم چه بالیی سر کمیل که از زبان ناز

 آمده است.

 شاید قطعات پازل میخواهند کنار هم قرار بگیرند.

ده روز است که زندگی من خراب شده و من االن باید بفهمم کمیل غیب شده؟ شاید اشتباه 

 کردم به پیام های نازگل اهمیتی ندادم.

چه کار کنم؟ اینکه فرشته خانم این وسط با من چه کار دارد هم یک طرف ذهنم نمیدانم باید 

میچرخد. میخواهم حرفهای نازگل را برای خودم تکرار کنم تا بفهمم واقعا چی شنیده ام. من 

 خواب بودم یا اینکه این حرفها را در واقعیت شنیده ام.

 کمیل کجاست؟ چرا به من گفت مرا نمیخواهد؟

 زمین می نشینم و به کاغذی که توی مشتم است فکر میکنم.همانجا روی 

اینکه تحمل روبرو شدن با آن خانواده را دارم یا نه؟ اینکه یک بازی جدید به راه انداخته اند 

 و میخواهند مرا باز به سخره بگیرند؟
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 اینکه باید بروم و ببینم نامادری کمیل برایم چه حرفی دارد؟

او جواب بخواهم؟ شاید بهتر است این ماجرا را به کل فراموش  یا بگردم دنبال کمیل و از

 کنم و باز برای آینده ای که نمیدانم قرار است چه اتفاقی بیفتد نقشه بکشم.

شاید بهتر است خودم را از این خانواده دور کنم و حصار تنهایی ام را فقط برای خودم نگه 

بازی جدید به راه انداخته اند؟ شاید دارم. چرا نازگل گفت به کسی حرفی نزنم؟ باز یک 

 فقط من احمقم که حرفهایشان را باور میکنم. شاید بهتر است با سینا مشورت کنم. 

ذهنم لبریز از فکرهایی میشود که نمیدانم کدامشان درست است؟ حالم خراب میشود از 

 اینکه چرا دنیای من اینطوری شده است.

 و نبودن معلق بمانم؟ چرا من؟ چرا باید اینطوری میان بودن

حس میکنم قدرت تصمیم گیری ندارم، انگار مغزم به کل از کار افتاده است و نمیتواند مرا 

یاری کند. قلبی ندارم تا با دلتنگی هایش مرا به سمتی بکشاند. انگار میان خالء گیر کرده ام 

 و با آمدن نازگل این خالء بیشتر شده است.

 نمیدانم....
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ینطوری با من بازی کنند. این حق من نیست که اینطوری مرا دیوانه کنند. عادالنه نیست ا

چرا نازگل میخواست مرا تنها پیدا کند چرا میگوید جلوی در ما کشیک کشیده تا مرا وقتی 

 پیدا کند که هیچ کس نباشد.

 این همه چرا در ذهنم ایجاد میشود و من برای جواب دادن به آنها عاجزم.

ه درون قفل میچرخد سرم را میچرخانم و با دیدن سینا نفس عمیقی با صدای کلیدی ک

 میکشم. به محض دیدنم که گوشه خانه کز کرده ام نگران به سمتم می آید: چی شده؟

 میخندم: سالم. چیزی نشده. یاسی چطوره؟

سینا انگار حرفهایم را نمیشنود: تا صبح گریه کردی؟ باز به اون بیشرف فکر کردی نشستی 

 یختی؟اشک ر

 می نالم: اینطوری نگو.

کاغذی که نازگل داده است را توی جیب شلوارم میگذارم و از جایم بلند میشوم. سینا نگاهی 

 به لیوان آب قند میکند و میپرسد: شام نخوردی؟ نشستی فقط آب قند میخوری جای غذا؟
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 سری تکان میدهم: نه یهو دلم آب قند خواست.

 منو مسخره میکنی؟با عصبانیت به سمتم می آید: 

 کالفه میگویم: سینا بیخیال شو. من خوبم تا صبح هم گریه نکردم یه کم اشک ریختم یه کم.

 بعد با انگشت شصت و سبابه ام یک مقدار کوچک را نشانش میدهم.

 با صدای بلندی میپرسم: چیزی خوردی؟

شدن است.  جوابم را نمیدهد، بیخیالش میشوم و به سراغ کتری میروم که در حال خشک

دوباره آن را پر میکنم و پشت سر سینا وارد اتاق نیاز میشوم. رنگ کامال خشک نشده و به 

 شدت بوی رنگ و تینر میدهد.

در اتاق را باز میگذاریم و سینا میگوید: بیا ببرمت پیش یاسی. دیشب تا صبح به جونم غر زد 

 چرا تنهات گذاشتم.

کاوه ام که نگران من میشین؟ اگه به وقتش منم رفته  میخندم: بس کنید بابا، مگه من کیان و

 بودم االن بچه من قدر شماها بود.
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سینا با صدای بلندی میخندد: اونوقت شما کی وقت شوهرت بود که بچه ات همسن و سال 

 ما بشه؟

 مشتی به شانه اش میزنم: خب حاال تو هم اصول دین نپرس.

نمیری، پیش یاسی که نمیری از این طرف مامان و سینا با جدیت میگوید: خونه سیما که 

یاسی رو نمیتونم بخاطر این بوی رنگ بردارم بیارم و منم دک میکنی. به نظرت باید چیکارت 

 کنم؟

 تنهام بذاری. بهترین کار دنیا.-

به صورتم نگاه میکند: که هر روز و هر ساعت بیام ببینم چشمات سرخ و پف کرده شدن؟ 

گذاشتی جلوت؟ لب به هیچی نمیزنی؟ نشستی داری خودخوری میکنی؟ یه لیوان آب قند 

میخوای با خودت چیکار کنی؟ کمیل یه پست فطرت بود تموم شد رفت ده روزه رفته ولی 

 تو هر روز و هر ثانیه داغدار اونی.
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سکوت میکنم، شاید سینا فهمیده من تظاهر میکنم یا میخواهم به خودم هم تلقین کنم کمیل 

هم نیست. شاید مهم نبود تا قبل از آمدن نازگل. دوست ندارم بداند نازگل آمده و برایم م

 چه حرفهایی زده، نمیخواهم تا هنوز خودم به هیچی اطمینان ندارم حرفی به آنها بزنم.

سینا ادامه میدهد: سامی کمیل تنها پسر توی دنیا نبود که تو عاشقش بشی، کلی آدم تو این 

حاضرن همه کار بکنن فقط باید اول به خودت فرصت بدی و بعد  دنیا هست که برای تو

 بذاری آدم درست تو جای درست و وقت مناسب بیاد.

 میخندم: اینقدرها هم حس ترشیدگی نمیکنم.

به آشپزخانه میروم و در کمال آرامش چای دم میکنم، هنوز فکرم پیش تک تک کلمات و 

میدانم این وسط مادر او با من چه کار دارد. بین جمالتی است که از زبان نازگل شنیده ام و ن

 رفتن و نرفتن دو دل هستم و بیشتر دلم میخواهد از دور ناظر اتفاقات باشم.

نمیخواهم مثل احمق ها با یک حرف دنبال نازگل به بیمارستان بروم. شاید نازگل میخواهد 

رد. نمیدانم چرا میترسم، کارهای برادرش را توجیه کند و این مسخره بازی همچنان ادامه دا
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از اینکه دوباره به حرفهای نازگل اعتماد کنم میترسم و از یک طرف دلم میخواهد حرفهایش 

 را باور کنم.

در قلب و مغزم به جدالی به پا شده که نمیدانم باید طرف کدام را بگیرم؟ احساسات ترک 

رفهای نازگل شدم، به خورده ام یا مغزی که به شدت بی اعتماد شده؟ من یک بار خام ح

سمت کمیل رفتم و با بدترین شکل ممکن توی روزی که قرار بود برایم شیرین تر روز 

 زندگیم باشد رهایم کرد.

چرا باید باز به حرفهایش اعتماد کنم؟ چرا جلوی بقیه حرفی نزد و دنبال فرصتی بود تا مرا 

 تنها پیدا کند؟

 ه خودم می آیم: کجایی سامی؟با تکان دادن دست های سینا مقابل صورتم ب

 چی؟-

 چشم هایش را ریز میکند: میشه بگی داری به چی فکر میکنی؟ داری منو میترسونی؟

 میخندم: نترس زامبی نشدم، حواسم به تو نبود.
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سینا کالفه جواب میدهد: میترسم از این سکوت های ناگهانی تو میترسم، از اینکه یهو غرق 

 نهات بذارم میترسم.فکر میشی میترسم از اینکه ت

سینی را روی میز میگذارم و دو لیوان چای میریزم. سینا روی یکی از صندلی ها می نشیند: 

 با من رو راست باش بگو چته؟

 لیوانم را برمیدارم و با دودستم آن را میگیرم: چیزیم نیست.

 ابروهایش باال میرود: چرا خطت رو عوض کردی ولی شماره تلگرامت رو نه؟

را بیرون میدهم: چون تازه آخر شب سیمکارتم فعال شد و فرصت نکردم. سوال نفسم 

 بعدی؟

 عصبانی میپرسد: منو مسخره میکنی؟

سری به نشانه نه تکان میدهم و سینا سکوت میکند. نمیدانم چرا ژست پدرانه اش فقط نصیب 

 من شده است و فقط برای من بزرگتری میکند.



  شبیه تو

  
 

 

  691 

 

ی یاسی می فرستد. نمیدانم باید به او بگویم نازگل آمده یا سینا از اتاق عکس میگیرد و برا

 بهتر است با خودم بجنگم.

گرچه خودم هم به شدت با خودم درگیرم، نمیدانم کار درست چه کاریست و این وسط من 

باید چیکار کنم. نمیدانم سینا چه واکنشی نشان میدهد، نازگل میگفت حتی نگذاشته برایش 

م روز اول او با االن تفاوت کرده است ولی باالخره باز هم توضیح دهند. گرچه خش

 عصبانیست.

وقتی اسم کمیل را میشنود صورتش سرخ میشود و میدانم دلش میخواهد با دیدن او حسابی 

سینا از اتاق نیاز بیرون می آید و من با خودم فکر میکنم چه زود در  از خجالتش در بیاید.

 ذهنم اتاقم را به اتاق نیاز تغییر داده ام.

شاید به همین زودی هم خام حرفهای نازگل شده ام، نمیدانم... شاید بهتر است با کسی 

نمیخواهم مشورت کنم کسی که بیرون از وادی احساسات بتواند بفهمد کار درست چیست؟ 

 اینبار اشتباه کنم.
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زندگیم به قدری درگیر تالطم شده که آماده اتفاق دیگری نیستم. دوست دارم حرفهای 

نازگل راست باشد و آن بتی که از کمیل در ذهنم ساخته ام با خیانتش خراب نشود. از یک 

 م.طرف میترسم، میترسم باز حماقت کنم و نمیدانم اینبار چطوری میخواهم سر پا شو

 سینا به اتاقشان میرود و میگوید: باالخره میای خونه مامان یاسی یا ببرمت خونه سیما؟

 لجوجانه میگویم: میمونم خونه خودمون.

سینا ساکی که برای بچه درست کرده اند را برمیدارد، فکر کنم استرس زایمان زودرس 

اومدن بچه  نگرانوز هنوز یاسی را رها نکرده است. با دیدن ساک درون دستش میگویم: هن

 است؟

سری تکان میدهد و اینبار محکم تر میپرسد: نمیتونم تنهات بذارم حاال که میخوای بمونی 

 منم شب میام.

نگاهش میکنم باورم نمیشود ته تغاری ما اینطوری بزرگ شده باشد که برایم تعیین تکلیف 

دوره بیفتی برای من نگرانی  کند: تو بهتره پیش زن حامله ات باشی نه اینکه مثل پرستار بچه

 کنی.
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سینا به سمتم می آید: نمیتونم تنهات بذارم، نمیدونم اینبار تنها بمونی تا صبح با خودت چیکار 

 میکنی؟

میخندم: به نظرت اینقدر احمقم؟ اینطوری به نظر میرسه؟ حماقت در حد خودکشی؟ نه... 

 اینقدر هم احمق نیستم.

نم حسابی گیر کرده است. ولی من دلم میخواهد تنها باشم و سینا با اخم نگاهم میکند میدا

 بدتر اینکه با این خشمی که سینا دارد نمیتوانم در مورد آمدن نازگل با او حرف بزنم.

مقابلش می ایستم، ساک را از دستش میگیرم و روی زمین میگذارم: میشه آروم باشی تا 

 باهات حرف بزنم؟

عروسک دوران کودکی ام، همبازی بچگی هایم ی است. به صورتم خیره میشود، کامال جد

حاال قرار است مرا در سخت ترین روزهای زندگیم یاری کند. هیچ وقت فکرش را هم 

 نمیکردم.

 نفس عمیقی میکشم: ببین نه میخوام داد بزنی نه جوش بیاری فقط بیا منطقی حرف بزنیم.

 تفاقی افتاده؟سینا با نگاهی که از آن میترسم به من خیره میشود: ا
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 کمی عقب میروم، نمیدانم چرا از واکنش ناگهانی اش میترسم و میگویم: نازگل اومد اینجا.

این جمله ام انگار کشیدن ضامن نارنجک است و سینا منفجر میشود: یعنی چی؟ اومد و تو 

راهش دادی؟ بعد میگی منو تنها بذار؟ واسه چی اومده بود؟ سامی تو عقل داری؟ این 

ده کم بال سرت نیاوردن. االن کل فامیل دارن هزار و یک جور عیب روی تو میذارن و خونوا

تو این دختره رو راه دادی اینجا؟ که چی بشه؟ با هم خاطرات کمیل رو زنده کنید؟ فکر 

کردی میخوای چیکار کنی؟ این بود اون همه شعار دادنت که کمیل برای من مرده و میخوام 

 از نو شروع کنم؟

 یزنم: میذاری حرفمو بزنم بعد هرچی دلت خواست بگی؟داد م

سینا ساکت میشود، با لحنی که سعی میکنم آرام باشد با کلماتی که میخواهم شمرده بیان 

ولی نازگل یه حرفی زده که نمیدونم  !کنم میگویم: فکر میکنی من آرومم یا اینکه خوشم؟ نه

یه باتالقم که نمیتونم بفهمم راه درست راسته یا دروغ. تو االن از من عاقل تری من وسط 

 چیه.



  شبیه تو

  
 

 

  695 

 

سینا نگران نگاهم میکند و ادامه میدهم: یادته منو سیما و یاسی رفتیم با نازگل ماساژ و ... 

کمیل از همون روز غیب شده. اینکه گوشیش افتاده تو استخر و ... دروغ های نازگل بوده از 

نلی و کمیل نیست و نابود شدن. نازگل همون روز بهرام و امید دارن دنبالش میگردن. ما

 میخواست تا لحظه آخر امید داشته باشه که کمیل پیدا بشه.

سینا با چشم های گرد شده نگاهم میکند و من از سکوتش استفاده میکنم: نمیدونم نازگل 

راست میگه یا نه ولی میگه به پلیس خبر دادن. ولی من نمیفهمم. اینکه کمیل بهم زنگ زد با 

ماره ای که نمیشناختم رو نمیفهمم. نمیدونم این وسط چه اتفاقی افتاده و نازگل میگه یه ش

 مادرش تو بیمارستانه و میخواد منو ببینه.

 سینا به سمتم می آید: باورت شده؟ اومده دوباره برات آسمون ریسمون بافته.

 می نالم: اگه راست گفته باشه چی؟ اگه واقعا کمیل گم شده باشه چی؟

عصبی میخندد: ببینم داری راجع به یه مرد سی و چند ساله حرف میزنه یا کاوه و کیان  سینا

پنج ساله؟ یعنی چی گم شده باشه؟ مگه الکیه... دارن بازیت میدن و تو اینقدر عشق کمیل 

 کورت کرده میخوای باورت بشه ولت نکرده و گم شده.
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 نمیدانم باید باور کنم یا نه؟ نگاهش میکنم دوست دارم حداقل او مرا بفهمد. خودم هم

 سینا به خدا خودمم گیج شدم. ولی اگه راست باشه چی؟-

سینا قدمی به سمتم می آید، رخ به رخ هم می ایستیم و انگشت اشاره اش را باال می آورد: 

همین االن وسایلتو جمع کن ببرمت پیش یاسی. اینطوری ولت کنم اینجا تا صبح با این فکرا 

 خودتو.روانی میکنی 

حرفی نمیزنم، همین که به او گفته ام نازگل آمده انگار بار سنگینی را از دوشم برداشته اند. 

حتی بحث هم نمیکنم و یک دست لباس راحتی برمیدارم و حاضر میشوم. سینا حسابی توی 

 خودش فرو رفته است و حرفی  نمیزند.

ردن همه چیز از خانه خارج ساک نیاز را برمیدارد و بعد از خاموش کردن کتری و چک ک

با سکوتمان به دیگری  میشویم. در کوچه هم هیچ حرفی نمیزنیم انگار هردوی ما میخواهیم

 بفهمانیم که حق با من است!
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سر خیابان سینا دربستی میگیرد و من صندلی عقب می نشینم و ساک را کنارم میگذارد و 

ه ناراحتم، بین سینا و سیما، سینا خودش صندلی جلو میرود. از اینکه با من سرسنگین شد

 تنها کسی است که بیشتر دوستش دارم و نمیتوانم این سر سنگین شدن را تحمل کنم.

ولی باید کمی هم مرا بفهمد، شاید فقط یک درصد حرفهای نازگل راست باشد آن وقت خیلی 

م خوردن چیزها تغییر میکند. اما سینا نمیخواهد از موضع خودش کوتاه بیاید، شاید به

عروسی و این حرف و حدیث هایی که پشت سر من قطار شده طوری با غیرتش بازی کرده 

 که دلش میخواهد سر به تن کمیل نباشد.

وقتی مقابل خانه مادری یاسی میرسیم سینا کرایه را حساب میکند و زنگ میزند. بعد از باز 

ا بغل میکند و میگوید خیلی شدن در یاهلل گویان وارد میشویم و مامان یاسی با دیدنم مر

 خوشحال است که آمده ام. به قول خودش یاسی خیلی برایم نگران بوده است.

شاید او هم دلش برای این داغی که بر دلم مانده میسوزد و میخواهد به روی خودش نیاورد. 

به اتاق یاسی میروم و با دیدنش بغلش میکنم، با اینکه یک روز است که ندیدمش ولی به 

 ت دلتنگش شده ام. دستی روی شکمش میکشم و میپرسم: این فندق چطوره؟شد
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 یاسی میخندد: دلش برات تنگ شده تا اومدی آروم گرفت.

 به شانه اش میکوبم: برو خودتو رنگ کن. واسه من فیلم بازی نکن.

 روی تخت می نشیند: اینجا اتاق دوران مجردیم بود.

 ته ها. سری تکان میدهم: مامانت خوب نگهش داش 

تقه ای به در میخورد و مامان یاسی با میوه و چای وارد میشود، از جایم بلند میشوم و سینی 

 را از دستش میگیرم: تروخدا اینطوری خجالتم ندین معذب میشم.

لبخند شیرینی میزند: راحت باش عزیزم تو هم مثل یاسمین منی. سینا رفت بیرون گفت کار 

 یکنم.داره نهار حاضر شد صداتون م

 با رفتن مامان یاسی رو به یاسی میگویم: میشه لباسمو عوض کنم؟

میخندد: نه باید با مانتو شلوار بشینی. عوض کن بابا راحت باش. بابام تا شب نمیاد نهار زنونه 

 است مجلس.
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بعد از عوض کردن لباسم با یاسی چای میخوریم و یاسی میپرسد: با سینا چیکار کردی 

 آتیشی شده؟

میکنم و پیامکی که سینا برایش فرستاده را نشانم میدهد: با سامی حرف بزن خریت  نگاهش

 نکنه.

 با صدای بلند میخندم: خودش حریفم نشد دست به دامن تو شده؟

 یاسی نگران نگاهم میکند: چی شده سامی؟

 شانه ای باال می اندازم: هیچی نیست سینا الکی بزرگش کرده.

 نمیگی؟دستم را میگیرد: به من 

 نفسم را بیرون میدهم: نازگل اومد دیدنم.

 سینا برای من قاطی میکنی. تو هم که مثلقیافه یاسی در هم میرود سری تکان میدهم: 

 یاسی با اخم میپرسد: تو هم گذاشتی بیاد و باهاش حرف زدی؟

 حق به جانب میگویم: بذار بهت بگم چی شده بعد برام همتون قیافه بگیرید.
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 تاج تخت تکیه میزند: خب بگو.یاسی به 

نفسی بیرون میدهم و میگویم: ببین منم تا اومد باهاش دعوا کردم، هرچی از دهنم در اومد 

بهش گفتم ولی میدونی چیه؟ نازگل گفت کمیل دقیقا از همون روزی که رفتیم ماساژ گم 

ه شب آخر شده. کمیل و مانلی و مهشید و فلور غیب شدن. گفت برنامه مست کردن و برنام

مجردی همش دروغایی بوده که نازگل تحویل ما داده تا غیبت کمیل رو توجیه و وقت بخره 

 تا پیداش کنن. ولی نیست و نابود شدن.

 یاسی با صدای بلند میگوید: واااییی.

 طوری که مامانش در را باز میکند: دردت گرفت؟

 راحت. یاسی با رنگ پریده نگاهی به مامانش میکند: نه خوبم خیالت

مامانش با نگرانی به من نگاه میکند و لبخندی میزنم: چیزی نیست خیالتون راحت داشتیم 

 حرف میزدیم یه چیزی گفتم تعجب کرد.

مامان یاسی رو به جفتمان میگوید: نصف جون شدم. مواظب باشید باز منو سکته ندین با 

 حرفاتون.
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 می آید: میخوای چیکار کنی؟با رفتن مامان یاسی، خودش را تکانی میدهد و جلوتر 

شانه ای باال می اندازم: نمیدونم از یه طرف فرشته خانوم افتاده بیمارستان و گیر داده منو 

 ببینه و از یه طرف نمیدونم دلم میخواد حرفاشو باور کنم یا نه. میگه رفتن پیش پلیس.

 یاسی کمی سکوت میکند: این وسط چرا اون پس افتاده؟

 : نمیدونم و این وسط گیر کردم که برم یا نه؟کالفه جواب میدهم

یاسی نگاهم میکند: نرو. ما نمیدونیم چی شده ولی االن راه تو و اون خونواده کال سوا شده. 

چرا همون روزا نگفتن؟ گذاشتن این همه بگذره بعد صداشو در بیارن؟ مشکوک نیست؟ 

بزنه؟ چرا وقتی رفتن لوازم  عجیب نیست؟ چرا گذاشته تورو تنها گیر بیاره بعد بیاد حرف

 تورو بیارن حرفی نزدن؟

برای سواالت یاسی هیچ جوابی ندارم. وقتی مامان یاسی برای نهار صدایمان میکند دست 

یاسی را میگیرم و با هم بیرون میرویم. از او قول میگیرم که تحت هیچ شرایطی به مامان یا 

 سیما حرفی نزند.
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قل خوبی این وضعیت بودن یاسی است و اینکه میتوانم با سینا تا شب پیدایش نمیشود، حدا

او راحت تر از همه حرف  بزنم. شاید به نظرم او و سینا منطقی تر هستند، با اینکه سینا به 

 شدت واکنش منفی نشان داده است ولی میدانم باالخره مرا میفهمد.

که سراغ فرشته خانم نروم یکسره هم به یاسی پیام میدهد که مرا از خر شیطان پایین بیاورد 

ولی نمیداند من خر شیطانی سوار نشده ام و خودم هنوز بالتکلیفم. شب با آمدن سینا بابای 

یاسی هم می آید و من حسابی معذب میشوم. رفتار صمیمانه آنها باعث میشود کمی حال 

او حرف بهتری پیدا کنم. سینا هنوز هم سر سنگین است و میدانم اینجا جایش نیست تا با 

بزنم. به یاسی میگوید بوی رنگ اتاق از بین رفته و تا االن مشغول جا به جا کردن لوازم 

 بزرگ اتاق بوده است.

میدانم رفته تا با کار کردن خودش را خالی کند و حرصی نماند تا مرا اذیت کند. خوشحالم 

سینا حرف بزنم. مامان فردا به خانه برمیگردیم و میتوانم در جایی که احساس بهتری دارم با 

با من تماس میگیرد و دلخور میشود چرا به خانه سیما نرفته ام. اما سینا برایش توضیح میدهد 

 اگر به آنجا میرفتم مورد متلک های سیما قرار میگرفتم و این از همه چیز بدتر است
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از سر شاید هم سینا میترسد من آمدن نازگل را به مامان و سیما بگویم و همراه آنها 

 احساسات تصمیم بگیرم و باز خراب کنم.

 شب با پیشنهاد بابای یاسی جمعیت را زنانه مردانه میکنیم و میخوابیم.

صبح زودتر از همه بیدار میشوم و با دیدن صورت بیدار یاسی خنده ام میگیرد: نمیتونی 

 بخوابی؟

بلندش میکنم و با هم  کالفه میگوید: هی تکون میخوره نمیتونم بخوابم. دستش را میگیرم و

از اتاق بیرون میرویم. یاسی به آشپزخانه میرود تا چای درست کند و من هم دست و صورتم 

 را میشورم.

کمی بعد سر و کله بابای یاسی پیدا میشود و رو به ما میگوید: حاج خانوم خوابه و شما دست 

 به کار شدین برای صبحانه؟

 رفیه اون بنده خدا این همه زحمت کشید.لبخندی میزنم: صبحتون بخیر این چه ح

یاسی را به داخل میفرستم و چای دم میکنم. بابای یاسی برای خرید نان تازه از خانه بیرون 

 میرود و یاسی هم که حسابی کالفه است روی مبل ولو میشود.
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 به حالش میخندم: تازه اوالشه یاسی خانوم.

 یدی که تجربه داری؟زیر لب غر میزند: ببخشید شما چندتا شکم زای

سینا که از سر و صدای ما باالی سرش کالفه شده بلند میشود: یعنی خدا نکنه شماها با هم 

 باشین مخ میخورین.

 لبخند میزنم: پاشو شازده بریم خونمون اتاق بچه رو بچینیم.

 نیم.با این حرفم گل از گل یاسی میشکفد: وااای سینا سامی راست میگه باید اتاق نیاز رو بچی

سینا با نوچ نوچ رختخواب خودش و بابای یاسی را جمع میکند و غر غر کنان به سمت 

 سرویس میرود.

بعد از صبحانه بر خالف اصرارهای پدر و مادر یاسی حاضر میشویم تا به خانه برگردیم. بابای 

حسابی یاسی هم سرکار رفتن را عقب می اندازد تا ما را برساند. مامان یاسی موقع خداحافظی 

 من عاشق این نگرانی هایش میشوم. به من و یاسی سفارش میکند و
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در طول مسیر بابای یاسی از خاطرات دوران کودکی یاسی می گوید و اینکه هنوز باورش 

 نمیشود قرار است به زودی پدر بزرگ شود.

وقتی به خانه میرسیم یاسی به اتاقشان میرود و روی تخت میخوابد به قول خودش همین 

 نشستن در ماشین کالفه اش کرده است.

من هم مشغول درست کردن چای میشوم و سینا هم با توجه به کاتالوگ درگیر سرهم کردن 

تخت نیاز میشود. با درست شدن چای جفتشان را صدا میکنم و در آشپزخانه مشغول خوردن 

م اتاق نیاز چای میشویم. یاسی که کمی حالش بهتر شده میگوید: امروز میرسیم تموم کنی

 رو؟

 میخندم: اووو مگه چقدر اون طفلی کار داره. آره تموم میشه.

سینا کمی کش و قوس به بدنش میدهد: تختش رو حاضر کردم، سخت ترین کارش همین 

 بود بقیه اش که سلیقه شماهاست.

 یاسی با عشق نگاهش میکند: به این زودی تمومش کردی؟
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دو ساعته خوابیدی ها. خوب بخور بخواب داری به  سینا سری تکان میدهد: به همین زودی؟

 هوای نیاز.

 یاسی به صورت قهر رو میگرداند و به من میگوید: میبینی توروخدا.

 برای جفتشان لبخند میزنم: با این کارا و ناز کردنها اتاق اون بچه تموم نمیشه پاشین.

 بذاریم.بعد رو به یاسی میگویم: تو بشین رو صندلی بگو هرچیزی رو کجا 

 سینا کالفه میگوید: تو هم که خانومی و از بلند کردن سنگینی ها فارغی بیچاره سینا.

وقتی مامان میرسد بیشتر کارهای اتاق نیاز را در حالیکه سینا غر میزند مشغول کار میشویم. 

کرده ایم، یاسی که فقط دستور میدهد و من و سینا مشغول جا به جا کردن میشویم. سینا 

 ز موضع خودش کوتاه آمده و رفتارش مثل قبل شده است.کمی ا

تخت نیاز را درست زیر رنگین کمان میگذاریم و عروسک هایش را در کمد میچینیم. سینا 

هم با نظر یاسی دیوار آویزهای کودکانه نیاز را نصب میکند. شاید این هیجان باعث شده 

 .استرسی که آمدن نازگل به جانم ریخته است فراموش کنم



  شبیه تو

  
 

 

  707 

 

مامان با دیدن اتاق نیاز حسابی ذوق میکند و خدا را شکر سیما فکر ما بوده و برایمان غذا 

فرستاده است. مامان به آشپزخانه میرود و مشغول گرم کردن نهار میشود، من و سینا و 

 یاسی همچنان با خرده کاری های اتاق نیاز درگیریم.

 به مامانت نگی ها.یاسی رو به سینا میگوید: چیزی از اومدن نازگل 

 سینا اخمی میکند: نه بابا، تازه یه کم آروم شده.

 بعد هردویشان رو به من میکنند و سینا میپرسد: میخوای بری دیدن فرشته خانوم؟

شانه ای باال می اندازم: نه میخوام از دور ببینم چی میشه. از یه طرف دوست دارم حرفهای 

 شتباه کنم چی؟ میخوام همه چی رو بسپرم به زمان.نازگل رو باور کنم و از یه طرف اگه ا

هردویشان با تایید سری تکان میدهند، از هماهنگی بین آنها خوشم می آید ولی هیچ کدام 

 نمیدانند چه ولوله ای در دلم به راه افتاده است و سعی میکنم خودم را بی تفاوت نشان دهم.

و سینا و مامان میگذارم و به اتاق مامان  بعد از نهار بقیه خرده کاری ها را به عهده یاسی

میروم و روی زمین ولو میشوم. شماره تلگرامم را عوض میکنم و دوباره در اینستاگرام 
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چرخی میزنم شاید دنبال عکسی میگردم که از کمیل و مهشید برایم خبری داشته باشد. 

 سرش آمده باشد. نمیدانم چرا ته دلم دوست دارم کمیل را خائن بدانم تا اینکه بالیی

آمدن ناگهانی نازگل مرا بهم ریخته است و حرفهایش بخشی از ذهنم را به خودش مشغول 

 کرده و نمیدانم چرا گیج شده ام.

شاید بهتر است همین نقاب بی تفاوتی را نگه دارم و بگذارم این ترس و انتظار و دلهره فقط 

برای ثابت کردن چیزی به کسی ندارم برای اوقات تنهایی و خلوت خودم باشد. دیگر توانی 

و وقتی برای ازدواج با کمیل پافشاری میکردم و این عروسی بهم خورد دیگر کسی به حرفم 

 تره خرد نمیکند.

شاید آن سامره ای که روزی به عقلش ایمان داشتند امروز برایشان یک دختر نوجوان عاشق 

برای تصمیم گیری ندارد. شماره پیشه است که عشق مغزش را مختل کرده و دیگر توانی 

 جدیدم را برای سیما میفرستم و او هم برای اینکه خطم را عوض کرده ام تشویقم میکند.

شاید تحت تاثیر حرفهای مامان زبان نیش دارش را غالف کرده تا کمتر سر به سرم بگذارد 

 و من به حال خودم بمانم تا با این اتفاق بزرگ کنار بیایم.
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خانه همه سرمان به سمت تلفن میچرخد، از پشت میز نهار خوری بلند میشوم با زنگ تلفن 

و به سمت تلفن میروم. با دیدن شماره خانه نازگل مکث میکنم و سینا که بیش از حد روی 

رفتارم حساس شده سریع خودش را به من میرساند و تا به خودم بیایم گوشی را جواب 

 میدهد: بله؟

ا لحن تندی میگوید: خواهر من هیچ حرفی با شما نداره خانوم نمیفهمم چه میشنود که ب

کیهان بهتره دست از سر خواهر من بردارین و این قصه هاتونو برای زن داداش جدیدتون 

 تعریف کنید.

با این حرفها مامان و یاسی هم به کنار ما می آیند و سینا ادامه میدهد: فقط به حرمت آشنایی 

 .االن دارم جوابتونو میدم

کمی مکث میکند و میگوید: این حرفها و این قصه به درد خواهر من نمیخوره، هیچ حرفی 

 نمونده که بخواد به شما بگه.

دوباره ساکت میشود انگار نازگل مجال حرف زدن به او نداده و بعد تنها یک کلمه از دهان 

 سینا بیرون می آید: پلیس....
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نازگل است. دقیقه ها برایم به کندی میگذرند و بعد سکوت میکند و انگار شنونده حرفهای 

سعی میکنم از صورت درهم رفته سینا بفهمم چه خبر شده است. نکند برای کمیل واقعا 

 اتفاقی افتاده باشد؟

خطم را عوض کرده ام و هیچ راه تماسی برای نازگل نگذاشته ام و حتما برای اینکه خبری 

 بدهد به تلفن خانه زنگ زده است.

تی نفس میکشم و سعی میکنم به ترسی که به جانم افتاده است غلبه کنم. سینا روی به سخ

صندلی کنار تلفن می نشیند و رنگ از صورت مامان و یاسی میپرد. مامان یاسی را به سمت 

 آشپزخانه میبرد و سینا هنوز شنونده است.

 حتما... با شنیدن صدای سینا حواسم به او جمع میشود: باشه مشکلی نیست. حتما

از تغییر لحن ناگهانی سینا به شدت جا میخورم، نمیدانم نازگل چه حرفهایی زده که سینا 

 اینطوری تغییر کرده است. مامان به کنارم می آید و با صدای آرامی میپرسد: چه خبر شده؟

 میلرزم و با ترس میگویم: نمیدونم.
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اسمت رو به عنوان مطلع دادن به  سینا گوشی را روی تلفن میگذارد، به صورتم خیره میشود:

 پلیس.

 مامان مات میپرسد: پلیس برای چی؟

سینا در حالیکه سعی میکند جو را آرام نگه دارد میگوید: کمیل گم شده، از دو روز قبل 

 عروسی و خوانواده اش به پلیس خبر دادن.

 مامان سمت من میچرخد: تو خبر داشتی؟

صدای بلندی داد میزند: از این موضوع خبر داشتی و  نگاهم را از مامان میگیرم، مامان با

 گذاشتی فامیل سکه یه پولمون کنن؟ گذاشتی بگن عیب و ایراد داشتی ولت کرده؟

 با صدای آرامی میگویم: وقتی قرار بود خونه رو رنگ بزنیم فهمیدم.

 مامان می غرد: چرا نگفتی؟ چرا نذاشتی من با این خبر تو دهن این فامیل بزنم؟

غ میکشم: چه فرقی میکنه؟ وقتی زن عمو میگه برو گواهی بکارت بگیر چه فرقی میکنه جی

بگیم کمیل گم شده. وقتی سینا حرف منو باور نکرد کی میخواست باور کنه. وقتی بهش گفتم 
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گفت نازگل داره بازیت میده االنم چون پای پلیس وسطه الل شده وگرنه بازم یه حرفی 

 داشت.

الم: من نمیدونم کمیل مرده یا زنده است، چه بالیی سر خودش و دخترش بغض میکنم و می ن

 اومده و هیچ کس این وسط حرف منو باور نکرد.

 نگاهم میکند و من اشک هایم جاری میشود. مامان

 دیگر صبر نمیکنم تا حرفهایشان را بشنوم و به اتاقم میروم.

نگاهی به سروانی میکنم که مقابلم نشسته و حسابی معذب شده ایم. مامان و سیما با نگرانی 

بعد از تماس نازگل هر   ولی من و یاسی و سینا نسبتا آرام تر هستیم. میشوندبه من خیره 

ساعت منتظر آمدنشان بودم و باالخره امروز میبینم مقابل ماموری نشسته ام که مسئول 

 نده گم شدن کمیل و مانلی است.رسیدگی به پرو

مرد جوان خودش را محسنی معرفی میکند و میخواهد در رابطه با کمیل از من سوال بپرسد. 

 سینا نگاهی به بقیه میکند و میپرسد: باید با خواهرم تنها حرف بزنید؟

 سروان سری تکان میدهد: خیر نیازی نیست.
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 کیهان صحبت کردید؟بعد رو به من میپرسد: آخرین بار کی با کمیل 

کمی مکث میکنم، انگار میخواهم خاطراتم را ورق بزنم تا به روزی برسم که با کمیل حرف 

 زده ام.

 یه شب قبل از اینکه با نازگل و خواهرم اینا بریم ماساژ.-

 بحث یا دعوایی هم بین شما رخ داد؟سروان کمی به سمتم خم میشود: 

 : خیر چیزی برای دعوا نبود.میدهم نگاهی به سینا و بقیه میکنم و ادامه

 چیزی نبود که شما رو مشکوک کنه نسبت به آقای کیهان؟نگاهی به بقیه میکند: 

سینا جواب میدهد: ما خبر نداشتیم که کمیل گم شده یعنی خانواده ایشون اصال به ما خبر 

 ندادن ولی یه روز قبل عروسی یه بسته برای خواهرم ارسال شد.

سینا نگاه میکند و من میان حرف سینا میپرم: مهشید، منظورم همسر سابق سروان جدی به 

کمیل هست. برام کارت عروسیمو فرستاد که سیاه شده بود و روی اسم کمیل رو ضربدر 

 قرمز زده بود.
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 سروان حرفهایمان را یادداشت میکند و میپرسد: آخرین بار کی ایشون رو حضوری دیدین؟

ز قبل تر، خب دم عروسی بود و من به شدت درگیر لباس و نفس عمیقی میکشم: چند رو

 چیزای دیگه زیاد همدیگه رو نمیدیدیم.

محسنی به صورتم خیره میشود، معذب میشوم و دست های یخ زده ام را در هم چفت میکنم: 

 روز عروسی بهتون زنگ زد چی گفت؟

ضی که در گلویم دوباره ذهنم پر میکشد به روزی که دنیایم خراب شد، سعی میکنم بغ

نشسته را قورت بدهم: زنگ زد و گفت این رابطه از اول اشتباه بوده و برمیگرده پیش 

 مهشید.

محسنی با نگاه ریز شده نگاهم میکند، نمیدانم میخواهد صحت حرفهایم را از چشم هایم 

 بخواند یا میخواهد سوالهایی بپرسد که برایشان جوابی ندارم.

 شید بعد خواستگاری اومد اینجا.سیما ناگهان میگوید: مه
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نگاه محسنی سمت سیما کشیده میشود، سیما تابی به گردنش میدهد در مقابل چشم غره 

مامان میگوید: چیه؟ میخواین نگین؟ ولی من میگم جناب سروان اومد اینجا و گفت داغ کمیل 

 رو به دل خواهر من میذاره.

نگاه سروان سمت من میچرخد، انگار  به خودم لعنت میفرستم چرا سیما االن اینجاست،

 میخواهد این ماجرا تایید کنم و به ناچارسری تکان میدهم.

پرینتی مقابلم میگیرد و آن را از دستش میگیرم و ادامه میدهد: ما تماس هایی که روز 

عروسی با خط شما گرفته شده رو استعالم گرفتیم، تماسی که میگین تماس آقای کیهان بوده 

 ای گرفته شده که بنام رضا کهندانی ثبت شده.از شماره 

 به صورت سروان خیره میشوم: من این شخص رو نمیشناسم.

بعد به برگه درون دستم و ریز تماس ها خیره میشوم و سروان ادامه میدهد: بله ایشون 

 گوشیشون رو گم کردن و به دلیل بی توجهی به عواقبی که داره سیمکارت رو نسوزوندن.
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ری که نگاه همه به من برمیگردد، با صدایی که میلرزد میگویم: برای من تعریف میخندم طو

میکنید آقای فالنی سیمکارتش رو نسوزونده ولی نمیرین سراغ اون مهشید عوضی؟ هرچی 

 هست مربوط به اونه.

شروع به لرزیدن میکنم و سیما بلند میشود و مرا از جا بلند میکند و به اتاق مامان میبرد و 

 صدای سینا را میشنوم که مشغول حرف زدن با سروان میشود.

 سیما دوباره قرصی به دستم میدهد: اینو بخور. چرا با این بیچاره دعوا داری.

لیوان و قرص را پس میزنم: بسه من قرص نمیخوام من میخوام بدونم چه بالیی سر کمیل 

 اومده.

ین تا کمیل پیدا بشه و کولی بازی در سیما با لحنی جدی میگوید: ببین یا عین بچه آدم بش

نیار یا اینکه قرص بخور بخواب چون نمیتونی خودتو کنترل کنی. هر چی هم بشه اول از همه 

باید تو خودتو جمع و جور کنی نه اینکه مثل کولی ها این مدلی رفتار کنی. تو محکم تر از 

نو میخوام. مثل شیر باش این حرفا بودی چی شد اون سامره ای که زد تو صورت من؟ من او

 کمیل یه زن بدبخت زرزرو نمیخواد.
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بعد از اینکه حرفهایش را میزند از اتاق بیرون میرود. روی تخت مامان دراز میکشم و گوشی 

را برمیدارم. عکسی که آن روز توی شهربازی گرفتیم را نگاه میکنم و سعی میکنم به حرف 

 سیما گوش کنم.

قوی باشم تا برای زندگیم بجنگم نه اینکه با هر اتفاقی کنترلم  سیما راست میگوید من باید

 را از دست بدهم.

صدای خداحافظی اهل خانه را با سروان می شنوم و کمی بعد سینا به اتاق می آید. با آمدن 

سیما گوشی را کنار میگذارم و روی تخت می نشینم. سینا روبرویم می نشیند: من میدونم 

 کمیل سالمه.

 میکنم: میخوای دلداریم بدی؟نگاهش 

نفس عمیقی میکشد، به چشمانم خیره میشود و میگوید: نه اصال... من باورم نمیشه اون اتفاقی 

 براش افتاده باشه و میدونم سالمه.

 با حرص میگویم: قبال یه چیزهای دیگه ای میگفتی.
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هت خیانت کرده دستم را میگیرد: تا قبل اومدن نازگل خودت هم فکر میکردی ولت کرده، ب

 ما هم همینطور. ما بعد اینکه دیدیم پای پلیس باز شده فهمیدیم ماجرا جدیه.

 می نالم: ولی هیشکی حرفهای منو باور نکرد.

صورتم را میبوسد: ببخش، تو ما رو میبخشی و میدونی ما باز هم کنارتیم تک تک ما پشت 

 توییم.

 میان بغضم میخندم: حتی سیما. 

 اهم میکند و ادامه میدهم: اومده میگه زرزرو نباش.سینا با تعجب نگ

سینا با صدای بلندی میخندد: یه جا این چرت و پرت گفتن های سیما به درد خورد. راست 

 میگه. حاال هم بیا بیرون. مامان نذر صلوات کرده برای پیدا شدن کمیل و مانلی.

میکند. رو به سینا میگویم: دستم سینا از جایش بلند میشود و دستم را میگیرد و مرا هم بلند 

 به مهشید برسه بدبالیی سرش میارم.
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میخندد و دستش را دور شانه ام میپیچد: میبندمش برات هرکار خواستی باهاش بکن ولی 

 وقتی کمیل و مانلی رو ازش بگیری خودش نابود میشه.

ن سامره، چیه اون از اتاق بیرون می آیم و سیما با دیدنم سوتی میکشد: به این میگ سینابا 

 زرزرو. تو باید همش با من بجنگی نه اینکه هی آب دماغت آویزون باشه.

به تعریفش میخندم و مامان میگوید: من دلم روشنه سامره جان. هرچی هست زیر سر این 

سلیطه است بذار کمیل پیدا بشه میدم مهشید رو دست زن عموت خودش بلده چیکارش 

 کنه.

 ذارند تا حالم را عوض کنند و من هم به شوخی هایشان میخندم.میدانم سر به سرم میگ

نگاهم به صورت در هم رفته یاسی می افتد که گوشه ای نشسته و لبش را گاز میگیرد به 

 سمتش میروم: چی شده؟

 نفس های کوتاه و تند و تند میکشد: فکر کنم نیاز داره میاد.
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به سراغ ماشین مسعود میرود که مدت این حرفش باعث میشود همه هول شویم، سینا سریع 

هاست برای زایمان یاسی دم خانه ما پارک شده. پالتوی یاسی را به تنش میکنم و سیما هم 

 ساک نیاز را به دستم میدهد. مامان هم لباس میپوشد و به کمک هم یاسی را به دم در میبریم.

 سیما از توی راه پله ها میگوید: شما برین من با آژانس میام.

یاسی به خودش میپیچد و من نگران میشوم قرار بود چند روز دیگر دنیا بیاید. گوشی یاسی 

را برمیدارم و به دکترش زنگ میزنم. خوشبختانه در بیمارستان است و قرار میشود زود 

 خودمان را برسانیم.

 رسیم.مامان زیر لب ذکر میگوید و در گوشی یاسی میگویم: فقط نفس هاتو بده بیرون االن می

 سینا با سرعت زیادی رانندگی میکند، کامال هول شده و من درکش میکنم.

وقتی به بیمارستان میرسیم سینا بدون توجه به نگهبان ها به سمت در میرود با صدای بلندی 

 میگوید: زنم داره زایمان میکنه.

سمت  هیجانش باعث میشود نگهبان به خنده بیفتد و در را باز کند. به محض رسیدن به

 اورژانس میرود و تا ما یاسی را از ماشین پیاده کنیم با یک ویلچر پیدایش میشود.
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نمیدانم به این هول شدنش بخندم یا اینکه حواسم را به یاسی بدهم. یاسی را سوار ویلچر 

میکنیم و به سمت بخش زنان میرویم. یاسی از شدت درد دسته های ویلچر را چنگ میزند 

 میپیچد.و حسابی به خودش 

مامان هم ذکر میگوید و هم شماره مامان یاسی را میگیرد تا خبر دهد که موقع زایمان رسیده 

است. دکتر یاسی در بخش زنان است و با دیدن ما سریع به پرستارها میگوید یاسی را به 

 اتاق زایمان ببرند.

فته است سریع سینا که برای بیرون بردن ماشین از حیاط بیمارستان و آوردن ساک نیاز ر

 برمیگردد و با دیدن جای خالی یاسی نگران میشود: یاسی کو؟

در حالیکه سعی میکنم خنده ام را کنترل کنم جواب میدهم: همین وسط که زایمان نمیکنه 

 بردن حاضرش کنن.

 مامان تماس را قطع میکند: االن مامان باباشم میان.

 ا اینقدر زود.سینا روی یکی از صندلی های می نشیند: خدایا چر

 مامان میخندد: یه ذره عجله کرده نترس چیزی نیست.
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 سینا با ترس میگوید: نکنه ناقص دنیا بیاد.

 دیگر نمیتوانم جلوی خنده ام را بگیرم: سینا بس کن، حال جفتشون خوبه.

مامان نگاهی به من میکند و من خنده ام را جمع میکنم و رو به سینا میگوید: اومدن پلیس 

ده هول کنه زودتر زایمان کنه هیچی نیست فقط چند روز زودتر از زمانیه که دکتر باعث ش

 گفته.

با صدای سیما که بیمارستان را روی سرش گذاشته از کنار سینا رد میشوم و خودم را به 

 انتهای راهرو میرسانم، سیما با دیدنم با هیجان میگوید: چی شد دنیا اومد؟

ما دو دقیقه نیست رسیدیم، میخواستی تو ماشین بزاد؟ تازه دیگر نمیتوانم حرفی نزنم: سی

 بردنش اتاق زایمان.

سیما کنار سینا می نشیند و رو به سینا میگوید: نترسی ها. هیچی نیست زود بچه رو میارن 

 برات.

مامان به شانه سیما میزند: زبون به دهن بگیر دختر، اینکه اینجاست این حرفها رو باید به 

 بردن برای زایمان. اونی بگی که
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دست سیما را میکشم و بلندش میکنم و به کناری میبرم: بیا بریم تو حیاط این بچه همینطوری 

 داره میپیچه به خودش بهش استرس ندیم. مامان هست بسه.

سیما حرفی نمیزند و از بوفه برای خودش چیپس و برای من و مامان و سینا چای میخرد. 

 ارم و برای مامان و سینا که داخل نشسته اند چایشان را میبرم.چای خودم را کنار او میگذ

مامان تشکر میکند ولی سینا میگوید میلی ندارد و مامان اصرار میکند بخورد تا استرسش کم 

 شود.

 به پیش سیما برمیگردم و میگوید: به مسعود زنگ زدم گفتم یاسی رو آوردیم.

 بچه ها.لیوان چای را برمیدارم: یه وقت نیاد با 

 میخندد: شوهر من اونقدرا هم نادون نیست. خودش که مغازه است و بچه ها خونه مامانش.

 سری تکان میدهم و میپرسم: به نظرت چقدر طول میکشه؟

سیما شانه ای باال می اندازد: من چه میدونم، من سزارین کردم یاسی میخواد طبیعی زایمان 

 کنه.
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یک ساعتی میگذرد و هنوز از  ما حاکم میشود. من هم سری تکان میدهم و سکوتی بین

زایمان خبری نیست. آمدن پدر و مادر یاسی استرس سینا را بیشتر میکند. مامان یاسی هم 

کنار مامان می نشیند و ذکر میگوید. یکی از خدمه بیمارستان که اضطراب مارا میبیند میخندد 

 وقتی طبیعی بخواد زایمان کنه. و میگوید: بابا عجله نکنید بیشتر از اینم طول میکشه

سینا که رنگ به چهره ندارد، سیما از توی کیفش شکالتی در می آورد و به دست او میدهد 

 و سینا کالفه میگوید: االن وقت شیرینی خوردنه؟

 سیما لجوجانه میگوید: داری پس میفتی اینو بخور قند خونت بیاد باال مغزت کار کنه.

و آن را به زور در دهان سینا میگذارد. گاهی از دلسوزی هایش  کاغذ شکالت را باز میکند

 متعجب میشوم و گاهی از کارهایش حسابی حرص میخورم. 

بی حوصله در راهروی بیمارستان رژه میروم و دعا میکنم هرچه زودتر بچه به دنیا بیاید. دلم 

شید میرود. مهشید به حال یاسی و دردی که باید بکشد میسوزد و گوشه ذهنم به مانلی و مه

 هم برای آمدن دخترش حسی داشته؟ 



  شبیه تو

  
 

 

  725 

 

شاید از نظر او این بچه فقط یک اشتباه است. میدانم حال کمیل هم قطعا مثل سینا بوده است 

 و حتی شاید مضطرب تر. چون همسرش از این بچه به شدت بیزار بوده است.

 مسعود؟با دیدن شماره مسعود روی گوشی تماسش را جواب میدهم: جانم 

 سالم سامی خوبی؟ هرچی زنگ میزنم گوشی سیما خاموشه چه خبر؟-

 نفس را بیرون میدهم:هیچی هنوز. واسه خودمون اینجا نشستیم.

 مسعود کمی مکث میکند: انشاهلل که خیره کمکی از من بر میاد؟ سیما که رو اعصابتون نیست؟

 مدیریت میکنه. میخندم: نه بابا انگار تازه عاقل شده بچم داره شرایط رو

مسعود با صدای بلندی میخندد: سیما داره بحران مدیریت میکنه؟ اون فقط بلده بحران 

 بسازه.

 جوابی نمیدهم و میپرسد: از کمیل چه خبر؟

سیما اصال وقت را از دست نداده و تا بخواهد به بیمارستان برسد حتما ریز به ریز گم شدن 

 کمیل را کف دست مسعود گذاشته است.
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 حوصله جواب میدهم: همونقدری که سیما برات تعریف کرده. بی

 مسعود با لحن مهربانی میگوید: انشاهلل پیدا میشه و اتفاقی نیفتاده. من دلم روشنه.

 عصبی میگویم: من دارم هزار و یک فکر میکنم و شما دلتون به چی روشنه؟

این جمله بیزار شدم به خدا. انگار دوباره همان سامره عصبی برگشته است و ادامه میدهم: از 

از اول که هیشکی حرف منو باور نکرد و حاال همه دلشون چراغونی شده. به خدا بخاطر یاسی 

هی جلوی خودمو میگیرم هی گفتم پا به ماهه یه کار نکنم حالش بد بشه ولی به خدا دارم 

 روانی میشم.

بیرون گود وایساده میگه  مسعود با لحن دلجویانه ای میگوید: سامره میفهمم، شاید بگی

لنگش کن. ولی درکت میکنم اما جز صبر چه کاری میشه کرد؟ میخوای باهات بیام بریم 

 کوچه به کوچه شهر به شهر دنبالش بگردیم؟

میخواهم جوابش را بدهم که سیما اشک ریزان به سمتم می آید و با صدایی که کل بیمارستان 

 مدد...را پر میکند داد میزند: نیاز دنیا او
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مسعود با شنیدن صدای سیما ساکت میشود، همین که به من میرسد میپرسد: با کی حرف 

 میزنی؟

 مسعود.-

گوشی را از دستم میقاپد: وااای مسعود من عمه شدم، پاشو پاشو برو شیرینی بخر پخش کن 

 تو خیابون.

 از هیجانش حسابی تعجب میکنم، نه به طعنه زدن هایش نه به این ذوق کردنش!

از سیما دور میشوم و به سمت مامان و بقیه میروم. مامان یاسی و مامان همدیگر را در آغوش 

گرفته اند و اشک میریزند. سینا هم از شدت هیجان رنگش پریده و زبانش بند آمده است. 

کمی بعد پرستاری می آید و با نوزادی که بین کلی پارچه پیچیده شده به سینا تبریک میگوید 

 د را به ما نمیدهد و به بخش نوزادان میبرد.اما نوزا

 سینا پاهایش سست میشود و از دکتر که از اتاق بیرون می آید میپرسد: حال زنم چطوره؟

دکترش لبخندی میزند: حالش خوبه یه کم دیگه میبرنش بخش زنان و میتونید ببینیدش، 

 بچه هم به زودی بهتون نشون میدن.
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د و سیما خودش را به ما میرساند. گوشی مرا به دستم میدهد بابای یاسی کف زمین را میبوس

 و سینا را بغل میکند.

 درست در نیمه شب سوم بهمن ماه نیاز ما متولد میشود.

نگاهی به ساعت میکنم و باز به صفحه گوشی خیره میشوم. یک ماهی میشود نیاز به دنیا 

ه فقط روزها را میشمارم خسته آمده و در این مدت هیچ خبری از کمیل نشده است. از اینک

 ام ولی امیدوارم خیلی زود خبری شود.

مامان پیام میدهد که بعد از شام می آید و من بی حوصله تر از قبل در تنهایی و تاریکی 

نشسته ام. از وقتی نیاز به دنیا آمده رسما یاسی و سینا به خانه مادری یاسی نقل مکان کرده 

 اند.

ن طور وقتا مادرشوهر الزم نداره مادر خودشو میخواد جمع و جورش مامان میگوید: دختر ای

 کنه.

نیاز برای همه ما یک موجود خاص است و سینا با عشق خاصی نگاهش میکند. هر بار که نیاز 

 را میبینم لحظاتم با مانلی برایم تداعی میشوند.
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ریز از دلتنگی است نمیدانم این حجم از احساسات را چطوری میتوانم تحمل کنم. قلبی که لب

 و سینه ای که داغ گرفته است.

انگار بعد از رفتن یاسی دیگر کسی نیست مرا بفهمد، هربار که به نازگل پیام میدهم و خبری 

برایم ندارد دنیا بیشتر برایم خراب میشود. فقط میدانم مامانش را به خانه منتقل کرده اند و 

 اوضاع خانه آنها اصال خوب نیست.

ردی نگذاشته است و این وسط پلیس هم پرونده را پیگیری میکند. کاش میشد  کمیل هیچ

یک نشانه از کمیل داشتم تا بفهمم چطوری پیدایش کنم. کاش مهشید نبود، کاش میشد به 

 عقب برگردم و هیچ لحظه ای را برای کنار کمیل بودن از دست ندهم.

یشود. اینبار کسی مرا توبیخ نمیکند و دوباره تنهایی دیوانه ام میکند و هق هق هایم شروع م

 شاید به عمد تنهایم میگذارند تا با خودم خلوت کنم.

دیگر مرا به نادانی متهم نمیکنند و پا به پایم نگران میشوند و به دنبال خبری هستند انگار 

 باورشان شده این رها شدن عمدی نبوده است.
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ری از کمیل ببینم، دوباره سیمکارت قبلی دلم میخواهد هربار که قفل گوشی را باز میکنم خب

 ام را انداخته ام و نمیخواهم هیچ راه ارتباطی بین خودم و او را قطع کنم.

چت هایم با کمیل را میخوانم، هربار که به همان تلگرام قبلی برمیگردم و بارها و بارها 

نمیتوانم د. جمالتش را میخوانم حس میکنم هنوز هم هست ، هنوز هم قلبش برای من میزن

 باور کنم کسی که روزی عاشقانه هایش را برای من میگفت یک شبه دود شود و به هوا برود.

دلم برایش پر پر میزند و دیگر تحمل این بی خبری را ندارم. دیگر حتی تظاهر هم نمیکنم 

 و همه میدانند حالم بد است.

ندارم. شاید اگر او اینطوری فقط از دیدن فرشته خانم شانه خالی میکنم، هیچ حرفی برایش 

 برای اینکه حرص فلور خانم را در بیاورد نمی آمد این اتفاق ها نمی افتاد.

نمیدانم باید چه کسی را مقصر بدانم؟ کمیل؟ خودم؟ مهشید؟ فرشته یا فلور را... فقط دلم 

 میخواهد یکی همه چیز را گردن بگیرد و من دوباره کنار کمیل باشم.
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تنگی عمیقی تبدیل شده که هرلحظه جانم را میگیرد. مثل راه رفتن روی همه تنفرم به دل

خرده شیشه است، هی پایم میبرد و هی میروم انگار این دلتنگی تمامی ندارد. تمام جانم 

 زخمی شده ولی تمام نمیشود.

شاید هم یاسی دیگر تحمل من دیوانه را ندارد که ترجیح داده به خانه پدرش برود. این 

ه قدری فکر میکنم که دیگر مغزی ندارم. به قول سیما جنون بیقراری گرفته ام، شاید روزها ب

 حق با سیما است و من از شدت نگرانی دیوانه شده ام.

نمیدانم کمیل وقتی مرا ببیند باز هم مرا میخواهد یا نه؟ نمیدانم اصال کمیلی هست که من 

 نگران خواستن یا نخواستنش باشم.

اندازد و وارد میشود و با دیدن خانه تاریک غر میزند: دلت نمیپوسه تو تاریکی مامان کلید می 

 میشینی؟

 سالمی میکنم و ادامه میدهد: باز نشستی عزا گرفتی؟

 نگاهش میکنم: یاسی اینا نمیان؟

 دو روز رفته خونه مامانش بذار راحت باشه. :سری تکان میدهد



  شبیه تو

  
 

 

  732 

 

نسم ناراحت هستم، حس میکنم از وقتی نیاز مامان راحت حرف میزند و من از رفتن تنها مو

 به دنیا آمده دیگر یاسی را ندارم تا با او حرف بزنم.

مامان به قابلمه های روی گاز نگاه میکند: من اینا رو واسه عمه خدابیامرزم درست نمیکنم 

 ها. 

 از جایم تکانی نمیخورم و میگویم: سیرم.

زند: سیری؟ از چی؟ از معده خالی سیری؟ مامان که انگار حسابی بی حوصله است داد می

نخوری کمیل برمیگرده؟ میخوای وقتی برگشت با یه جنازه روبرو بشه؟ یا میخوای بمیری 

 اون دنیا مالقاتش کنی؟

از جایم بلند میشوم: من غذا بخورم کمیل میاد؟ نزدیک دوماهه هیچ خبری ازش ندارم و 

ول کرده راحت تر بودم میگفتم منو نخواست دارم روانی میشم، اولش که فکر میکردم منو 

و خالص ولی االن هر لحظه فکر میکنم کجاست، داره چیکار میکنه. این یه عذابه و این وسط 

 شماها میگین غذا بخور؟ اصال کمیل االن چیزی میخوره؟ اصال زنده است؟
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لی مامان با صدای بلندی سرم داد میکشد: همه زندگیت شده کمیل همش میگی کمیل و

 نمیگی مادر بدبخت من چه گناهی کرده این وسط.

به آشپزخانه میروم و بغلش میکنم  بعد اشک میریزد، با هر قطره اشکش دلم خون میشود.

طاقت دیدن ناراحتی اش را ندارم. صورتم را میبوسد و من میدانم همه حرفهایش نگرانی 

 ام با او. های مادرانه اش است. مخصوصا که به قول خودش فقط من مانده

دو بشقاب روی میز میگذارم و برای جفتمان غذا میکشم، من برای دلخوشی او و او برای 

 دلخوشی من.

با هر قاشق بغضی را فرو میدهم تا فوران نکند، تا در نطفه این حال خرابم را خفه کنم. هر 

شود  قاشق برایم عذابی است که فقط بخاطر دلخوشی مامان تحملش میکنم تا خیالش راحت

 گرسنه نیستم.

نمیداند جسمم سالم است این وسط روحم است که از این بی خبری در حال مردن است. 

کاش با یک قاشق غذا خوردن میشد روحم را هم تسکین داد. به معده ام فکر نمیکنم به 

 لحظاتی که کمیل ممکن است داشته باشد فکر میکنم.



  شبیه تو

  
 

 

  734 

 

 به اینکه االن کمیل چیزی خورده است؟به لحظاتی که برای داشتنش از دست داده ام، 

باالخره بشقابم خالی میشود و فکر میکنم خیال مامان را راحت کرده ام. بشقاب را داخل 

سینک میگذارم و به اتاق نیاز میروم. اتاقی که هنوز صاحب جدیدش آن را ندیده است. 

 خرسی که برایش خریده ام را از باالی کمد برمیدارم و بغل میکنم.

د این اتاق که حاال متعلق به نیاز است مرا کمی بهتر کند، اتاقی که روزی در آن کمیل را شای

در وجودم کشتم. نمیدانم چرا حس میکنم فکر و خیال هایم تمام نمیشود و من میمانم با دلی 

 که دیگر چیزی برای دوست داشتن در این دنیا ندارد.

م و از اتاق بیرون میروم. نگاهم میکند و مامان صدایم میکند، عروسک را سر جایش میگذار

 میگوید: فرشته خانم بهم زنگ زد میخواد تورو ببینه.

روی یکی از مبل ها مقابل تلویزیون می نشینم: من نمیخوام ببینمش نمیدونم این وسط چرا 

 شده کاسه داغ تر از آش. 

 ناه اون چیه؟مامان با لحن مهربانی میگوید: اون بیچاره که در حق تو ظلم نکرده گ
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می نالم: گناه من چیه؟ شاید اگه خودشو وسط این مراسم نمی انداخت اگه برای اینکه لج 

 هووشو در بیاره پا پیش نمیذاشت اینطوری نمیشد.

مامان دیگر حرفی نمیزند و من هم به صفحه خاموش تلویزیون خیره میشوم.  مامان به 

 میشوم در خاطراتی که با کمیل داشتم.اتاقش میرود و من هم باز در افکار خودم غرق 

باز به همان شهربازی میروم و دوباره مانلی را بغل میکنم و سوار قطار میشویم. از ته دل جیغ 

 میکشیم و به روی کمیل لبخند میزنیم.

با هر خاطره ای که از ذهنم میگذرد اشک هایم جاری میشوند. بغضی که روزهاست همدم 

گریه میکنم ولی این بار بی صدا، نمیخواهم هق هق هایم مامان را من شده میشکند و باز 

 باالی سرم بیاورد.

ساعت نزدیک ده شب است و فکر میکنم مامان خوابش برده است. از جایم بلند میشوم و با 

صدای زنگ آیفون تقریبا از جا میپرم. با صدای زنگ مامان در اتاقش را باز میکند با دیدنش 

 ب من جواب میدم.هول میشوم: بخوا
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تا به خودم بیایم بدون اینکه بپرسد کیست در را باز میکند. بعد با خشم نگاهم میکند: صدات 

 در نیاد.

نگاهش میکنم و مامان به سمت در میرود و در را باز میکند. با دیدن فرشته خانم عصبانی 

ده و نگاه بی روح میشوم. میخواهم حرفی بزنم که مامان با غیض نگاهم میکند. به صورت تکی

فرشته خانم خیره میشوم. به سیاهی دور چشمانش، به دست های لرزانش و به اینکه حسابی 

الغر شده است. به اینکه تعادلی برای راه رفتن ندارد و نمیدانم این وقت شب تک و تنها در 

 خانه ما چه میخواهد.

میکنم دلم میخواهد بدانم چرا زیر لب سالمی میکنم و جوابم را میدهد. در سکوت به او نگاه 

 اصرار دارد مرا ببیند.

فرشته خانم کمی جلوتر می آید، نزدیک تلویزیون می ایستم و فاصله دو سه متری میان 

 ماست. نگاهم میکند و اشکی از گوشه چشمش جاری میشود.

 با صدای لرزانی میگوید: منو ببخش سامره. همه چی تقصیر منه.
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ادامه میدهد: تو تاوان منو داری پس میدی، فلور داره از من انتقام گنگ نگاهش میکنم و 

 میگیره.

پوزخندی میزنم: وقتی اینجا اومدین تا روی هووتون رو کم کنید باید به این فکر میکردین 

که ممکنه خوشش نیاد یکی دیگه برای پسرش مادری کنه. من نمیدونم کمیل و مانلی کجان 

 عذرخواهی؟ برین از فلورخانم عذرخواهی کنید.و اونوقت شما اومدین برای 

 من میخواستم تو کنار کمیل باشی، کمیل با تو کامل میشد.کمی مکث میکند: 

 با لحن تندی میگویم: شما چیکاره بودین که منو انتخاب کردین؟ سر پیاز یا ته پیاز؟

 مامان داد میزند: سامررره.

فکر و خیال روانی میشم اونوقت ملکه کاخ  با صدای بلندی میگویم: بسه دیگه. من دارم از

کیهان اومده میگه منو ببخش. باشه بخشیدمتون ولی بذارین با درد خودم بسوزم، شما هم 

خوب حال هووتونو جا آوردین. این وسط منم که دارم آتیش میگیرم منم که زندگیمو از 

 دست دادم. شما چی از دست دادین؟

 ...فرشته خانم جیغ میکشد: پسرم رو.
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خفه میشوم، در سکوت به او نگاه میکنم. دستهایم شروع به لرزیدن میکند. ذهنم پاک میشود 

و نمیفهمم چه چیزی شنیده ام. فرشته خانم هق میزند: کمیل پسر منه. فلور اونو ازم دزدیده. 

حاال شماها دارین تاوان منو میدین. تاوان منی که مادر پسرم بودم ولی حق نداشتم بهش 

 بزنم.حرفی 

سرم گیج میرود، دستم را به دیوار میگیرم و فرشته خانم بی امان ادامه میدهد: ناف بر پسر 

عموم بودم، تو دهات تو یه روستا و اون خیلی از من بزرگتر بود. اوالش نمیفهمیدم داره چی 

میشه. ما رو محرم کردن تا وقتی سربازی عماد تموم شد عقد کنیم. وقتی به خودم اومدم 

م حامله ام. هیشکی نگفت بهم چه خبره، نگفت چون فکر نمیکردن چیزی بشه ولی عماد دید

زد زیر همه چی گفت بچه مال اون نیست. همون وقت ها فلور هم باردار بود. اومده بود 

 ویالی جهان تو طالقان تا استراحت کنه. قابله اول رفت باال سر اون و بعد اومد سراغ من.

 . باز یه بازی جدید میخواین سرم راه بندازین.جیغ میکشم: دروغ میگی

مامان به سمتم می آید، کشیده ای به صورتم میزند، دستم را روی صورتم میگذارم و فرشته 

میگوید: بچه فلور مرده دنیا اومد، قابله با فلور و پدر مادرم توافق کرد کمیل رو بدن به فلور 
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ود که مادر شدم. ولی گفتن بچه مرده برای و به من بگن بچم مرده. من فقط پونزده سالم ب

 اینکه وبال من نشه بچه منو دو دستی دادن به فلور و در ازاش پول گرفتن.

هق هق میکند و من کنار دیوار سر میخورم، نگاه نفرت انگیز فلور را میبینم، اینکه از من 

سط بازیچه شده متنفر بود. مادرانه بودن های فرشته و بغض میکنم. برای کمیلی که این و

 اشک میریزم.

فلور به مبلی که مقابلش ایستاده چنگ میزند: وقتی فهمیدم بچم زنده است که قابله 

آدرس خونه جهان میخواست بره مکه، برای اینکه بار گناهش رو کم کنه صداش در اومد. 

شکی رو بهم داد اومدم تهران. کمیلم سه سالش شده بود و دردونه جهان بود. هرچی گفتم هی

 باور نکرد رفتم قابله و مادر پدرمو آوردم تا اینکه فلور صداش در اومد که بچه مال منه.

مامان آب قندی به دست فرشته خانم میدهد. دنیا روی سرم خراب میشود از خودم متنفر 

میشوم بابت همه فکرهایی که در مورد این زن کرده ام. چرا من اینقدر کثیف فکر کردم و 

 ره کمیل...این وسط بیچا
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کمی میگذرد، دقایقی که جانم را ذره ذره میگیرند و من به زنی خیره میشوم که دیگر جانی 

 ندارد.

انگار او هم روی شیشه خرده ها راه رفته و تمام روحش زخمیست ولی زخم های فرشته از 

من بیشتر و عمیق تر است. کاش زودتر میفهمیدم، کاش اینطوری قضاوتش نمیکردم. کاش 

 کمیل هم میدانست و اینطوری پروانه وار دور فلور نمیچرخید.

 مامان فرشته را روی مبل می نشاند و به من که در خودم مچاله شده ام نگاه میکند.

نگاهی به فرشته خانم میکنم و میپرسم: چرا کمیل رو نگرفتی؟ چرا گذاشتی پیش فلور 

 بمونه؟

به روزهایی که برای کمیل میجنگیده است.  سکوت میکند، انگار ذهنش به سالها قبل میرود

انگار دوباره همان فرشته جوانی است که برای پسرش به تهران آمده برای گرفتن تنها کسی 

 که دوستش دارد و بعد از سالها دروغ میخواهد او را در آغوش بکشد.

فرشته در حالیکه چشمانش خیس اشک شده میگوید: جهان نذاشت کمیل رو ببرم، گفت 

یل جون منه، عزیز منه و یه شرط گذاشت که چاره ای جز قبول کردنش نداشتم. اینکه کم
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باهاش ازدواج کنم و هیچ وقت حرفی نزنم که کمیل بچه منه. نمیخواست ذهنیت کمیل 

خراب بشه از مادرش. من شدم هووی فلور و به همه گفت تو کارخونه عاشقشم شده. فلور 

اون خونه رفت ولی جهان نذاشت کمیل رو ببره. کمیل فقط  بعد اینکه نوید رو حامله شدم از

آخر هفته ها میرفت پیش فلور. فلور ذهن بچه رو شستشو میداد کمیل از من متنفر بود از 

نوید و حتی اوایل از نازگل. ولی یه روز جهان باهاش حرف زد و نمیدونم چیا بهش گفت ولی 

 وز به فلور میگفت مامان.بعدش کمیل عوض شد. بهم احترام میذاشت ولی هن

نگاهش میکنم، دوست دارم این حرفها کابوس باشد، یک دروغ باشد و این بازی اینقدر کش 

نیاید. قلبم تاب نبودن کمیل را ندارد و حاال باید برای داغی که فرشته دارد هم سوگواری 

 کنم.

کنن و این همه  نگاهم میکند: فلور مهشید رو گذاشت سر راه کمیل، مجبورشون کرد ازدواج

سال مانلی رو نگه داشت تا کمیل کنارش باشه و از من دور بشه. االن هم میدونم اون باعث 

 و بانی این جداییه.

 هق میزنم: گناه من چیه؟ چرا باید گند بخوره به زندگی من؟
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فرشته دوباره به هق هق می افتد و من به شب تاری فکر میکنم که نمیدانم صبحی دارد یا 

 نه...

نمیفهمم چه اتفاقی می افتد، نمیفهمم کی سینا می آید و کی فضا عوض میشود. فقط دستم 

میسوزد. انگار چیزی نیشم زده است. سرم سنگین میشود و چشم هایم برای باز شدن توانی 

 ندارند. انگار زندگیم را روی دور تند میگذارند و با سرعت زیادی فیلم میبینم.

کند و بی جان تر از این حرفها هستم که بفهمم چه اتفاقی می افتد. مغزم نمیتواند مرا یاری 

 فقط دوست دارم بخوابم و فقط خواب است که مرا تسکین میدهد.

در خوابهایم هنوز کمیل هست و هنوز میتوانم کنارش باشم. عاشقانه به رویم لبخند بزند و 

دریا نگاه میکنیم و مانلی هم  با هم دنبال مانلی بدویم. کنار هم روی ساحل می نشینیم و به

 سعی میکند با سطلش قلعه شنی درست کند.

آفتاب خوبی می تابد و گرمای دست های کمیل را حس میکنم. سرم را که میچرخانم مانلی 

نیست و قلعه اش نیمه کاره مانده است میخواهم کمیل را صدا بزنم ولی کمیل هم نیست. 
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دریای آرام طوفانی میشود و موج های سنگین محکم  آفتاب میرود و ابرهای سیاه می آیند.

 به ساحل میکوبند.

 جیغ میکشم: کمیل....

 خواب سامی.صدای سیما را میشنوم: ب

چشم هایم را به سختی باز میکنم و سیما را کنار تخت میبینم. دستش را میگیرم و دستم را 

 نوازش میکند. به صورتش چشم میدوزم و میپرسم: فرشته کجاست؟

 ض میکند: بمیرم برات. بمیرم برای دلت. فرشته رفته. االن بهتری؟بغ

 پلک میزنم و میپرسد: چیزی میخوری؟ ضعف کردی.

نگاهی به پنبه ای میکنم که با چسب روی مچ دستم چسبانده اند سیما رد نگاهم را میگیرد: 

 بهت سرم زدیم.

 با ناله میپرسم: مامان کو؟

 رو میخوابونه. سیما سری تکان میدهد: داره نیاز
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 با تعجب میپرسم: نیاز؟

لبخند مهربانی میزند: یاسی وقتی فهمید حالت بد شده یه دقیقه هم نموند خونه باباش پاشد 

 اومد.

این مهربانی از سیما بعید است، شاید اینقدر حالم بد است که با من اینطوری مهربان شده 

 اند.

مرا میکشد. از جا بلند میشوم و با هم به  میخواهم از جایم بلند شوم، سیما کمکم میکند و

بیرون از اتاق میرویم. با دیدن یاسی انگار جان دوباره میگیرم، به محض دیدنم مرا بغل 

 میکند و بغضش میترکد: بمیرم برات. خدا ازم نگذره تنهات گذاشتم.

 حرفی نمیزنم و کمی بعد سینا میگوید: یعنی واسه من اینطوری نمیکنه ها.

یاسی بیرون می آیم و لبخند بی جانی میزنم. مسعود هم برایم دستی تکان میدهد،  از آغوش

نگاهم به دوقلوها می افتد که برخالف همیشه ساکت نشسته اند و صدایی از آنها در نمی آید. 

 شاید وجود کودک دیگری باعث شده کمی حس بزرگتری کنند و ساکت شوند.
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ا شنیدن صدای نیاز به اتاقشان میرود و بعد نیاز را کناری می نشینم و سکوت میکنم، سینا ب

 بغل کرده می آورد.

با دیدن نیاز دلم غش میرود، بلند میشوم و سمت نیاز و سینا میروم. سینا نیاز را به آغوشم 

میدهد و به صورت معصومش چشم میدوزم. نگاهمان به هم گره میخورد و به لبهای 

 کوچکش خیره میشوم. دستم را روی بینی کوچکش میگذارم و کمی فشار میدهم. 

سینا دستم را میگیرد و میگوید: بشین سرت میدهم. خمیازه ای میکشد و در بغلم تکانش 

 گیج میره جفتتون غش میکنید.

کنار سیما می نشینم و نیاز را در بغلم تکان میدهم. کم کم چشمانش گرم میشود و خوابش 

میبرد. کاوه و کیان می آیند و در سکوت نگاهش میکنند. وقتی نیاز را بغل میکنم باز دلتنگ 

 زی می افتم که به عنوان مادرش با او سوار قطار شدم.مانلی میشوم. یاد رو

یاسی بلند میشود و نیاز را به آرامی از بغلم جدا میکند. نیاز را به اتاقش میبرد و کمی بعد 

برمیگردد. سیما گوشی را به دستم میدهد و میگوید: وقتی خواب بودی چندتا پیام برات 

 اومد.
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وارد تلگرام میشوم. چند پیام از نازگل و فرشته خانم  گوشی را میگیرم و قفلش را باز میکنم،

 دارم. هردویشان حالم را میپرسند. 

 جوابشان را میدهم و فرشته خانم خواهش میکند حرفی از زندگی کمیل به نازگل نزنم.

ناگهان یک پیام برایم می آید و بازش میکنم. با دیدن یک آهنگ و یک عکس جا میخورم 

و بالفاصله کسی که آن را فرستاده دیلیت اکانت نده را نمیشناسم مخصوصا که آیدی فرست

 میکند.

 آهنگ را دانلود میکنم و عکس را باز میکنم. عکس از پنجره بارانی یک ویالست.

 آهنگ را پخش میکنم و به عکس خیره میشوم:

 تنهام نیستی تو که چون چقدر تنهام رویا تو میرم تو فکر با تنهام گوشه یه شب نیمه هر"

 "چقدر

 تنهام نیستی تو اونکه ولی هست اون نه صادق اما باهاش خوبم نه عاشق اما ام رابطه تو"

 "چقدر
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 "نمیشه تو شبیه میخنده هرجوری نمیشه تو شبیه میبنده موهاشو"

 "نمیشه تو شبیه جذابه اینکه با نمیشه تو شبیه بیتابه آرومه"

 "تنگه واست اما دلم نیستی میرم جا هر رنگه کم قلبم تویه و هست میرم جا هر"

 "نمیشه تو اون ولی تو وقتای اون مثه شیشه پشته میشینه میباره که بارون"

حس میکنم قلبم بی امان میزند، انگار حالم طور دیگری میشود تمام لحظاتم با کمیل جلوی 

 چشمم زنده میشوند.

 "نیستی داشت جرات کاری هر واسه تو پیشه داشت امنیت حسه تو با من قلبه"

 "نیست ساده تقدیره کن باور ولی ام رابطه تو"

 "نیستی میگیره دنیامو داره تو درد گیره پیشت قلبم وقتی"

 "نمیشه تو شبیه میخنده هرجوری نمیشه تو شبیه میبنده موهاشو"

 "نمیشه تو شبیه جذابه اینکه با نمیشه تو شبیه بیتابه آرومه"

 "تنگه واست اما دلم نیستی میرم جا هر رنگه کم قلبم تویه و هست میرم جا هر"
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 "نمیشه تو اون ولی تو وقتای اون مثه شیشه پشته میشینه میباره که بارون"

 با صدای بلندی میگویم: این کمیله.

همه نگاهم میکنند، بی معطلی عکس را برای نازگل میفرستم. همین که تیک میخورد به 

 م. سمت تلفن میروم و شماره نازگل را میگیر

با شنیدن صدایش با بغض و هیجانی که به دلم افتاده است میگویم: یه عکس فرستادم 

  دیدی؟

 گوشی از دستم می افتد کنترلی روی حرکاتم ندارم. دستم میلرزد و استرس میگیرم.

 گیج میپرسد: کجا؟

 جیغ میزنم: گوشیتو ببین عکس رو میشناسی؟

تماس را قطع میکند. گوشی را میگذارم و کمی بعد شماره منزل پدری نازگل روی تلفن خانه 

 نازگل با ترس میگوید: اینو از کجا آوردی؟ با دیدن شماره تماس را جواب میدهم،می افتد 

 نفس نفس میزنم: میشناسی؟
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 با صدای لرزانی میگوید: ویالی پسرعموی فلوره طرفای شاهرود.

 ینو کمیل فرستاده تا دید سین کردم دیلیت اکانت کرد تروخدا آدرس بده.جیغ میزنم: ا

 نازگل میپرسد: یعنی چی؟

یه آهنگ  ا...ا....اومدهو یه پیام یـ...یـ...دستهایم میلرزند، زبانم نمیچرخد به لکنت می افتم: ی

 ت اکانت کرد.یـ...یـ...یم دیل....دد...سین کرد بـ...بـ...با این عکس تـ....تا

 نازگل با صدای بلندی داد میزند: بابا بابا.

 تماس قطع میشود رو به سینا میگویم: تروخدا منو ببر اونجا.

 سینا اخم میکند: با یه آهنگ میخوای راه بیفتی کجا بری؟

 سینا تروخدا... من میدونم این کمیله.التماس میکنم: 

نمیکند یاسی میخواهد حرفی  از ترس و استرس و هیجان به لکنت افتاده ام ولی سینا توجهی

بزند ولی با اخم سینا سکوت میکند. نگاهم را به مسعود میدوزم. حس میکنم توانی برای 

 رفتن ندارم و باید یکی همراهم بیاید.
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 ؟ه مسعود میگوید: واسه چی وایسادیسیما رو ب

 نمیفهمم چه لباسی تنم میکنم آهنگ یک سره از گوشی ام پخش میشود.

 ا میگیرد: از کجا میدونی کمیله؟مامان دستم ر

سعی میکنم حواسم را جمع کنم سعی میکنم روی رفتارم تمرکز داشته باشم و در حالیکه 

هیچ اختیاری روی کلماتم ندارم میگویم: این خواننده رو خیلی دوست داشت این جدیدترین 

نو باور آهنگ این خواننده است. این هم عکس ویالی عموی فلوره. دیگه چی میخواین م

 کنین.

حتی اگه درست بخیال شین میگوید: رو به مامان و سینا مامان میخواهد حرفی بزند که سیما 

 بریم ببینیم چه خبره. یننباشه حتی اگه توهم زده بذار

تا به خودم بیایم سیما و مسعود دستم را میکشند. سینا داد میزند: مسعود عقلتو نده دست 

 اینا.
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طوری که نیاز بیدار میشود. پله ها را دوتا یکی میکنم و سریع به در یاسی سرش داد میزند، 

میرسیم. مسعود بی معطلی ماشین را روشن میکند و سیما کنار من روی صندلی عقب می 

 نشیند. آهنگ یک سره تکرار میشود و من اشک میریزم.

. حس مسعود با سرعت زیادی رانندگی میکند و سیما هم تحریکش میکند سریع تر برود

 میکنم فضای سینه ام برای این هیجان و این تپش قلب کافی نیست.

 تنهام نیستی تو اونکه ولی هست اون نه صادق اما باهاش خوبم نه عاشق اما ام رابطه تو"

 "چقدر

سیما بغلم میکند، توی آغوشش هق هق میکنم: به خدا خودشه من میدونم قلبم بهم دروغ 

 نمیگه.

 پیداش نکردن؟ چطور پلیس نفهمیده؟ سیما می نالد: پس چطور

 جیغ میکشم: برام مهم نیست، فقط میخوام اونو ببینم.

هر جمله خواننده مرا بیشتر دچار جنون میکند حس میکنم تک تک واژه ها را از زبان کمیل 

 میشنوم. حس میکنم اگر دیر برسم برای همیشه از دستش میدهم.
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ن ماشین پلیسی که جلوی در ایستاده میترسم. وقتی به خانه پدری نازگل میرسیم با دید

مسعود ماشین را نگه میدارد و فوری پیاده میشوم. زنگ میزنم و خیلی زود در را باز میکنند. 

با عجله تا در اصلی خانه میدوم، سیما و مسعود هم به دنبالم می آیند. همین که به در میرسم 

 نازگل در را باز و با دیدنم مرا بغل میکند.

هردو اشک میریزیم از آغوشش بیرون می آیم و میگوید: تا تو زنگ زدی به پلیس خبر 

 دادم.

با دیدن سروان محسنی که مقابلم ایستاده هول میشوم. مرا به نشستن دعوت میکند. از شدت 

 م دیگه مگه آدرس اونا رو ندارین؟استرس پایم را تکان میدهم و میگویم: بری

به سروان نگاهی میکنم و میپرسد: شما  برایم آب قندی بیاورندنازگل به خدمتکار میگوید 

 از کجا مطمئن هستید آقای کیهان اون پیام رو فرستاده؟

کمیل اون خواننده رو دوست داشت این جدیدترین آهنگ این خواننده است و این عکس -

 هم مال ویالی عموی فلوره. دیگه چی میخواین تا باورتون بشه؟



  شبیه تو

  
 

 

  753 

 

بلند شوم ولی نازگل مانع میشود. زیر گوشم میگوید: دارن هماهنگ میکنن میخواهم از جایم 

 یه تیم از طرف شاهرود بره اونجا.

دستانم میلرزند، در ذهنم حساب میکنم تا شاهرود چقدر راه است، االن راه بیفتیم چقدر 

 دیگر میرسیم.

 رو به سیما میگویم: نمیشه ما بریم؟

د شاهرود که نیست، بیرون از شهره یه جایی که بهش مسعود کمی جلوتر می آید: سامی خو

 میگن جنگل ابر. با خود شاهرود کلی فاصله داره بذار خود پلیس بره کاری از ما بر نمیاد.

 نگاهم را به صورت مسعود میدوزم: من میترسم اگه دیر بشه چی؟

که خبر داده سیما از پشت سر مسعود می آید: ببین تا االن چیزی نشده و کمیل سالم بوده 

 بهت پس از این به بعدش هم هیچی نمیشه.

با استرس روی زمین پا میکوبم، اصال اختیاری ندارم اعصابم را کنترل کنم. شاید هم هیجان 

 زنده بودن کمیل باعث شده به این روز بیفتم.
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 سروان از خانه بیرون میرود و پدر نازگل هم به دنبالش روان میشود. نگاهم به فرشته خانم

می افتد که رنگ به صورت ندارد. به سمتش میروم و بغلش میکنم و هردو گریه میکنیم. 

 شاید نازگل نداند ولی من میدانم چه آتشی به جان این زن افتاده است.

 زیر گوشش میگویم: به خدا کمیل میاد من میدونم.

کنار هم مرا در آغوشش فشار میدهد: بوی کمیل رو میدی، حس میکنم خیلی زود شما رو 

 میبینم.

نمیدانم برای دلخوشی هم حرف میزنیم یا واقعا امیدی در دلمان زنده شده است. هر ثانیه 

برایم به مانند قرنی میگذرد سعی میکنم خودم را آرام نگه دارم. سروان و پدر نازگل به 

 داخل می آیند و میگوید: چیزی نمونده مامورا برسن به آدرسی که دادین.

میفرستم و سعی میکنم جلوی ریختن اشک هایم را بگیرم. نمیدانم چه کسی  زیر لب صلوات

 را باید واسطه کنم تا این پیام خبر خوبی باشد تا بتوانم از کمیل نشانی پیدا کنم.

 بابای نازگل میگوید: اصال به فکر اونجا نبودم بهتون آدرس بدم.
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یزند. صدای بیسیمش مثل یک سروان نگاه نافذی به صورت بابای نازگل میکند و حرفی نم

 ناخن که روی تخته کشیده شود روی مغزم خط میکشد.

 از فرشته خانم فاصله میگیرم و به نازگل میگویم: بهرام کجاست؟

 زیر لب زمزمه میکند: فرستادمش شاهرود.

 چشمانم گرد میشوند و ادامه میدهد: صداشو در نیار. 

 دسر نشه.می نالم: برای خودش اتفاقی نیفته. باعث در

 به صورتم خیره میشود: خیالت راحت اون چیزیش نمیشه کلی بادیگارد داره.

کالفه دستی به صورتم میکشم نمیدانم چرا حس میکنم چیزی روی صورتم است شاید از 

استرس زیادی باشد که به جانم افتاده است. دلم مثل سیر و سرکه میجوشد و حسابی بی 

 طاقت میشوم.
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ناخن هایش را می جود ولی مسعود کامال ساکت است. دلم نمیخواهد  سیما از شدت هیجان

به ساعت نگاه کنم هربار که نگاه میکنم حس میکنم عقربه هایش به من و نگرانی هایم دهن 

 کجی میکنند.

 رو به مسعود میگویم: جنگل ابر خیلی دوره؟ چرا پس نمیرسن؟

اخل حیاط میرود. مسعود سری تکان محسنی به همراه مامورهایی که همراهش آمده اند به د

 میدهد: من قبال یه بار رفتم یه جای پرته خیلی قشنگه ولی تو شب خطرناکه.

انگار خطرناک توی مغزم اکو میشود. حس میکنم حالم هر لحظه بدتر میشود و من میخواهم 

 همین لحظه بمیرم.

بقیه رو جلب نکن با صدای ویبره گوشی نازگل به سمتش میدوم. با اخم میگوید: توجه 

 نمیخوام این افسره بفهمه چیکار کردم.

 بهرام را میخوانیم: خیلی مونده برسم اونور خبری نشد؟ پیام را باز میکند و هر دو پیام

انگار هردوی ما نا امید میشویم هرچند چه توقعی داریم بهرام از تهران زودتر از مامورین 

 شاهرود به جنگل ابر برسد.
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بیچاره یکسره چای و قهوه به دست می آیند ولی کسی دست نمیزند و دوباره خدمتکارهای 

 میروند.

فرشته خانم گوشه ای نشسته و زیر لب ذکر میگوید، دلم برایش میسوزد که حتی نمیتواند 

 ترسش را بروز دهد و به دخترش بگوید که مادر واقعی برادر اوست.

 ا میکنم: برو ببین بیرون چه خبره.پدر نازگل هم به حیاط رفته است، مسعود را صد

 سیما هم انگار منتظر همین یک جمله من است: آره برو بیرون ببین چه خبره.

 گوشی سیما زنگ میخورد و با دیدن اسم سینا میگوید: االن حساب این جغله رو میرسم.

ست به سمت دیگر خانه میرود و میدانم تمام حرصش را سر سینا خالی میکند. برایم مهم نی

 وقتی کلمه ای از حرفهایم را باور نکرده است به جهنم که سیما چه به او میگوید.

 مسعود به حیاط میرود و من رو به نازگل میگویم: توقع داری بهرام زودتر برسه؟

 مضطرب میگوید: چیکار میکردم؟ زورم فقط به اون میرسه دیگه.
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رد حال االن نازگل را درک میکنم. سری تکان میدهم، حق دارد وقتی سینا حرفم را باور نک

هرچه ساعت جلوتر میرود من و فرشته بیتاب تر میشویم. مسعود به داخل می آید و من و 

 سیما به سمتش میپریم. نگاهی به ما میکند و میگوید: مامورا دم در ویالن.

آرامی نگاهم را به نازگل میدهم که با فرشته حرف میزند. به سمتشان میروم و با صدای 

 میگویم: مسعود میگه انگار مامورا رسیدن به ویال.

 هینی میکشند و نگاهم میکنند: نرفتن تو؟ هردویشان

شانه ای باال می اندازم و به ساعت نگاه میکنم. نزدیک دو صبح است و من دلم بیشتر شور 

 میزند.

 بهرام به نازگل پیام میدهد: تازه رسیدم شاهرود دارم میرم سمت ویال.

 گل با دستان لرزانی می نویسد: مامورا رسیدن ویال.ناز

پیام را میفرستد و مضطرب مشغول رژه رفتن در خانه میشود. سیما زنگی به خانه میزند و به 

 مامان و یاسی خبر میدهد که مامورها دم در ویال هستند.
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ای اولین نمیدانم چه حرفهایی تحویل سینا داده است ولی میدانم حسابش را رسیده است و بر

 بار از این اخالق سیما لذت میبرم.

دقیقه ها به کندی میگذرند و حس میکنم جدا از ضربان قلبم حتی صدای خون درون رگهایم 

 را هم میشنوم.

بغض نمیکنم ولی میلرزم دستم میلرزد و مثل نازگل مشغول رژه رفتن میشوم. به آشپزخانه 

 الجرعه سرمیکشم.میروم و از خدمتکار یک لیوان آب میگیرم و 

نفس های عمیق و پی در پی میکشم و سعی میکنم کمی استرسم را بکاهم ولی فایده ای 

 ندارد.

ذهنم از این شاخه به آن شاخه میپرد و متن ترانه در گوشم زنگ میزند. دلم میخواهد زودتر 

انیه ها خبری شود ولی نمیدانم چرا حس میکنم لحظاتم را روی دور کند گذاشته اند. انگار ث

 قصد ندارند به سرعت بگذرند و میخواهند دیوانه ام کنند.
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فرشته خانم هر لحظه ملتهب تر میشود، برایش لیوان آبی میبرم و به دستش میدهم. سیما 

ساکت است و فقط مارا نگاه میکند. نمیدانم در فکرش چه میگذرد ولی میدانم اگر او نبود 

 االن من اینجا نبودم.

وشی ندارد شاید ترس های ما به جان او هم رخنه کرده است. با صدای یا مسعود هم حال خ

 حسین گفتن بابای نازگل همه به حیاط میرویم حتی خدمه خانه!

بابای نازگل اشک میریزد و به صورت سروان محسنی لبخند میزند نگاه متعجب ما به صورت 

یر کردن و مانلی االن پیش سروان و ماموران دوخته میشود و سروان میگوید: فلور رو دستگ

 مامورهاست.

 فرشته خانم هق میزند: مانلی از غریبه ها میترسه.

 نازگل میان حرفش میپرد: االن بهرام میرسه پیششون نگران نباش.

نگاه سروان روی نازگل خیره میماند ولی انگار میداند االن وقتش نیست کسی را سرکوب 

 کند.

 با بغض میگویم: کمیل چی؟
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 خانم واحدی.وار ماشین پلیس میشود: باید برم سراغ سروان س

 سرم گیج میرود و چشمانم جز سیاهی هیچ چیز نمیبیند.

چشمم را که باز میکنم خودم را روی کاناپه میبینم با پتویی که رویم انداخته و بالشی که زیر 

اده است. سرم گذاشته اند. کمی طول میکشد تا مغزم فرمان دهد کجا هستم و چه اتفاقی افت

به سختی از جایم بلند میشوم و با دیدن نور خورشید میفهمم خیلی وقت است بیهوش شده 

ام. سرم گیج میرود تلو تلو میخورم و حس میکنم چیزی نمانده نقش بر زمین شوم. تا حاال 

به این قسمت از خانه نازگل نیامده بودم کمی طول میکشد تا بفهمم چطوری باید از اینجا 

 م. با دیدن پله ها خودم را به نرده ها می چسبانم و به سمت پایین میروم.خارج شو

و سردرد که هیچ حس خاصی ندارم، انگار کامال  ینمیدانم بخاطر بیهوشی است یا بخاطر گیج

 خنثی شده ام.

از پله ها پایین میروم و صداهایی که میشنوم کم کم واضح میشوند. با شنیدن صدای مامان و 

 میکنم، آنها کی آمده اند؟سینا تعجب 
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چشم هایش سرخ است و رد  وقتی به طبقه پایین میرسم نازگل با دیدنم به سمتم میدود.

 اشک روی صورتش به جا مانده صدای شیون در گوشم میپیچد.

کمیل که به دیوار زده  ی ازبا عکس .میکنم با لباس مشکی که تن آنهاست میترسم اننگاهش

شده و کنارش یک نوار مشکی زده اند میترسم. همه ساکت میشوند و من به قاب عکس 

ترس بیشتری به جانم می اطرافم سیاه تر میشود و  مهرچه نزدیک تر میشو .نزدیک میشوم

افتد. همه ناپدید میشوند و من و قاب عکس در سیاهی میمانیم. نگاهم را به قاب میدوزم و 

شک میریزم دوست دارم کسی را صدا بزنم ولی هیچ کس نیست. به هر طرف میچرخم جز ا

سیاهی و قاب عکس هیچ چیزی نمیبینم. حس میکنم زیر پایم خیس است انگار روی آب 

راه میروم. دلم میخواهد بدوم و فرار کنم ولی پاهایم همراهی نمیکنند. دست دراز میکنم 

 .ولی نمیتوانم قاب عکس را بگیرم

 صدایی از دور می آید، صدایی که نمیشناسم.

 سامــره... سامره جان.-
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با نوازش های سر انگشتی که کف دستم کشیده میشود چشم باز میکنم. با دیدن صورت 

 کمیل جیغ میکشم.

مردی... بذارین من بیدار شم من نکمیل مرا بغل میکند، اشک هایم جاری میشوند: تو 

نمیخوام تو خواب بمونم نمیخوام کمیل بمیره بذارین  بیدار شم.نمیخوام بخوابم بذارین من 

 من بیدار شم.

کمیل مرا بیشتر در آغوشش میفشارد و آرام میگوید: تو االن بیداری... پیش منی. من زنده 

 ام سامره توروخدا نترس.

کمیل سرش را روی سرم میگذارد، صدای تپش قلبش در مغزم به بازوهایش چنگ میزنم 

 مییچد.

واقعا اومدی؟ چرا ولم کردی؟ چرا  به هق هق می افتم: کجا بودی؟ من مردم تا تو بیای.

 نبودی؟

از آغوشش بیرون می آیم، روی صورتش دست میکشم انگار میخواهم مطمئن شوم خواب 

 نیستم. لمسش میکنم تا از بهت خواب ترسناکی که دیده ام بیرون بیایم.
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 واقعی است و غیب نمیشود.انگار میخواهم باورم شود این کمیل 

به صورتش خیره میشوم، به ریش هایی که در آمده به صورتش که غمگین است. به 

 چشمانش که دیگر مثل قبل خندان نیست به چروک گوشه چشم هایش.

 نمیتوانم بودنش را باور کنم انگار سالها گذشته و من سالها انتظار این روز را میکشیدم.

اورم نمیشود این کمیل واقعیست. کمیلی که به سمتش بروم و غیب دستش را میگیرم، هنوز ب

 شود نیست انگار میخواهم باور کنم بیدارم.

 می نالم: تو کجا بودی؟

 زیر لب میگوید: مهم نیست، مهم اینه االن پیش تو ام.

بغضم تا بیخ گلویم باال می آید، دلم نمیخواهد حاال که کمیل آمده اشک بریزم نمیدانم این 

 اشک شوق است یا بخاطر ترسی است که این روزها تجربه کرده ام.

نمیدانم ساعت چند است، حتی نمیدانم کجا نشستیم و این تخت کیست. برایم فرقی هم 

 نمیکند همین که کمیل را سالم میبینم برایم کافیست.
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و کمیل  با دیدن مانلی محکم بغلش میکنم، باورم نمیشود روزهای تلخ تمام شده و من مانلی

 را کنارم دارم. دلم میخواهد ساعتها با آنها باشم بدون اینکه حرفی بزنیم فقط نگاهشان کنم. 

همراه مانلی و کمیل از اتاقی که حاال میدانم اتاق سابق نازگل است بیرون می آییم. کمیل 

 مانلی را بغل میکند و با هم به طبقه پایین میرویم.

 البته نیاز که در آغوش نازگل پیچ و تاب میخورد جا میخورم. با دیدن سینا و یاسی و مامان و

فرشته خانم بی هیچ ترسی جلو می آید و کمیلش را در آغوش میگیرد. راز پنهان باالخره 

بغض سی و چند ساله اش میشکند و دیگر ترسی ندارد که برای برای همه آشکار میشود. 

 پسرش مادری کند.

فهمیده است، نمیدانم از وقتی که مامورها فلور را گرفته اند نمیدانم کمیل چطوری ماجرا را 

چه اتفاقی افتاده است ولی دلم نمیخواهد دیدن این لحظات را از دست بدهم. دوست ندارم 

 شیرینی دنیای االنم را با فکر کردن به غم های گذشته خراب کنم.

زند و نازگل با نگاهی کمیل محکم فرشته خانم را بغل میکند، اشک در چشمان همه حلقه می

 که لبریز از خواستن است به آنها خیره میشود.
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 سینا به سمتم می آید و با صدای آرامی میگوید: منو ببخش.

به صورتش لبخند میزنم: همین که سیما یه بار منو باور کرد باعث شد االن کمیل رو داشته 

 ل یه آدم.باشم. تو هم حق داشتی، کی با یه آهنگ و عکس راه میفته دنبا

نگاهم را به سیما میدهم که با افتخار گوشه ای نشسته و به همه لبخند میزند، مثل کسی که 

 جایزه اسکار را گرفته باشد یا کار مهمی کرده باشد.

با آمدن پدر نازگل فرشته از آغوش کمیل بیرون می آید، نمیدانم چرا زبانم نمیچرخد بگویم 

 پدر کمیل!

 نه کمیل میگذارد: تا قیام قیامت تو پسر منی. پدر نازگل دستی روی شا

دلم میلرزد، انگار او هم فهمیده از رویش خجالت میکشد. لبخندی روی صورتم می نشیند و 

 میپرسم: تکلیف فلور چی شد؟ مهشید چی شد؟

 سیما جواب میدهد: جفتشون باید تو زندون آب خنک نوش جان کنن.
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میگوید: هرچی باشه درست نیست اینطوری حرف مامان چشم غره ای به سیما میرود و 

 بزنی.

سیما پشت چشمی نازک میکند که باعث خنده همه میشود. کمیل روی یکی از صندلی ها می 

نشیند و مانلی خودش را به او میرساند و میگوید: مهشید بهم گفت اگه عروسی رو بهم نزنم 

سر به سرم میذاره. زنگ زدم به  دیگه رنگ مانلی هم نمیتونم ببینم. من فکر میکردم داره

ما... فلور و اونم گفت که مانلی رو تو فروشگاه گم کرده. به مهشید التماس میکردم کاری به 

 مانلی نداشته باشه. ولی یه سره حرف خودشو میزد.

 سینا میان حرفش میپرد: چرا به ماها هیچی نگفتی؟

یس خبر بدم و نه به کسی حرفی کمیل دستی توی موهای مانلی میکشد: بهم گفت نه به پل

بزنم. نمیدونستم که فلور با اون همدسته و از یه طرف فلور مجبورم میکرد با مهشید کنار 

بیام بخاطر مانلی. باهام قرار گذاشت و رفتم سر قرار و بعد فهمیدم مانلی پیش فلوره و نقشه 

 . یعنی مامانم عذاب بکشن.اونا چیه. فلور بهم گفت که مادرم نیست و میخواد جهان و فرشته..
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سکوت میکند. میدانم مانلی قدر جانش برایش می ارزد دیگر از او دلخور نیستم از هیچ کس 

 ناراحت نیستم و برای اولین بار به داشتن خواهر دیوانه ای چون سیما افتخار میکنم.

خواست  کمیل ادامه میدهد: مجبور بودم اونجا باشم کل ویال آدم های مهشید بودن و ازم

زنگ بزنم به سامره و عروسی رو بهم بزنم. میدونستم هرکاری بکنم جزاش رو مانلی میده 

پس تظاهر کردم قبول کردم تا یه فرصت پیدا کردم و برای سامره پیام فرستادم. میدونستم 

اگه مانلی رو از فلور بگیرن از شر مهشید خالص میشم و دیگه اهرم فشاری نیست تا منو 

 ساکت کنن.

 می نالم: چرا به من نگفتی؟

به صورتم خیره میشود: اگه یکی خبر داشت یکی میدونست اونا میفهمیدن بهتون گفتم 

 وبعدش معلوم نبود با دخترم چیکار میکنن.

 بغضم میترکد: من تاوان همه اشتباهات رو دادم من نابود شدم تا بیای.

 ه تورو از من بگیره.کمیل از جایش بلند میشود: االن هستم دیگه هیچی نمیتون
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به صورتش خیره میشوم، تمامی کابوسهایم برایم بی معنی میشوند هنوز هم باورم نمیشود 

 کمیل مقابلم ایستاده و نفس میکشد.

هنوز هم نمیتوانم باور کنم بخاطر یک زن زندگیم اینطوری زیر و رو شد. شاید اگر سیما دل 

دم. شاید اگر حرفهای نازگل را باور نمیکردم و به دل دیوانه ام نمیداد کمیل را پیدا نمیکر

 شماره ام همچنان خاموش بود نمیتوانستم االن کمیل را مقابلم داشته باشم.

زندگی ام در این دو ماه زیر و رو شده ولی االن من مقابل کسی می ایستم که عاشقانه دوستش 

 دارم.

مادری کنم. شاید قسمت این زندگی ام را با او ادامه میدهم و سعی میکنم برای دخترش 

است که اینطوری قدر داشته هایم را بدانم و از تک تک لحظاتی که داشتم و دارم و قرار 

 است داشته باشم لذت ببرم.

نازگل میپرسد: چرا به سامره پیام دادی؟ چرا به ماها پیام ندادی اصال چطوری تونستی پیام 

 بدی؟
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موم، منم گوشی یکی از خدمتکارها رو کش کمیل به سمت نازگل میچرخد: مهشید رفت ح

یه اکانت ساختم به سامره پیام دادم. میدونستم با اون  و گوشی مهشید رفته بودم با خط اون

دنبال اون پیام رو میگیره آهنگ میفهمه منم و عکس ویالی فلور هم دادم چون میدونستم 

ت اکانت کنم با خودم فکر میدونستم ساده رد نمیشه و میاد سراغ تو. چون میخواستم دیلی

 کردم ممکنه شماها جدی نگیرید.

من از اینکه کمیل به  نازگل جوابی نمیدهد، شاید دلش میخواهد کمیل سراغ او میرفت ولی

 من و احساساتم اطمینان کرد خوشحال میشوم.

 مامان نگاهی به ساعت میکند: با اجازتون ما بریم؟

مدت در خواب بوده ام. فرشته خانم دست مامان را با دیدن ساعت باورم نمیشود این همه 

 میگیرد: کجا؟ شام باید پیش ما باشید.

 مامان لبخندی میزند: نه دیگه مزاحم نمیشیم حتما مادر و پسر کلی حرف دارین؟

 نازگل میگوید: شما که غریبه نیستین تازه باید سور و سات عروسی بچینیم.

 می هم آخر شب بیاد.سینا رو به مامان میگوید: ما بریم سا
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نیشم باز میشود از اینکه میتوانم وقتی را با کمیل بگذرانم خوشحال میشوم. فرشته خانم کلی 

اصرار میکند ولی بقیه ترجیح میدهند بروند. یاسی هم بدخواب شدن نیاز و نداشتن لوازم 

 کافی را بهانه میکند.

ن رو به کمیل میگوید: فردا باید بری بعد از رفتن آنها دوباره به کمیل خیره میشوم. آقا جها

 اداره آگاهی؟

 کمیل سری تکان میدهد: برای طرح شکایت و این چیزا باید برم.

 نازگل با حرص میگوید: کوتاه نیای ها حق این دوتا رو بذار کف دستشون.

 رو به نازگل میگویم: بهرام کجاست؟

 میخندد: همین اطراف االن پیداش میشه.

کمیل میچسباند و کمیل موهایش را میبوسد. دلم میخواهد این ثانیه ها  مانلی خودش را به

 برایم ابدی شوند و تا همیشه کنار خانواده جدیدم باشم.
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مانلی از کمیل جدا میشود و خودش را به فرشته خانم میرساند. فرشته خانم بغلش میکند و 

 او را روی پاهایش می نشاند و با او مشغول حرف زدن میشود.

 ل نگاهم میکند: بریم تو حیاط یه کم؟کمی

نگاهی به بقیه میکنم و با لبخند عمیقی که روی صورت آقا جهان و فرشته خانم می نشیند 

 سری تکان میدهم.

 با هم به حیاط میرویم و کمیل میگوید: میدونم با حرفهام اون روز دلتو شکستم.

 ه تا شب در خیابان ها پرسه زدم.نگاهش میکنم، دوباره پر میکشم به زیر باران، به روزی ک

نمیدانم به او بگویم چه دقایقی را گذرانده ام یا شیرینی بودنش را با این فکرها تلخ نکنم. 

شاید بهتر است آن ساعت ها، آن هق هق ها و آن ضجه ها را تا ابد در دلم نگه دارم. شاید 

 نه رسید.باید به او بگویم وقتی همه چیز تمام شد دنیای من هم به ویرا

 وقتی گفت من اشتباهی بودم زندگیم آواری شد که روی سرم ریخت.
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آب دهانم را قورت میدهم: بعد از زنگ تو زندگیم زیر و رو شد. تا شب تو خیابون پرسه 

 زدم و اشک ریختم.

نگاه کمیل غمگین میشود ولی ادامه میدهم: اما یه چیز توی ذهنم بود، اینکه تو از مهشید 

چی شد که رفتی سمت اون. وقتی نازگل از غیب شدنت گفت فهمیدم یه چیزی متنفر بودی 

 شده و فقط منتظر یه نشونه بودم.

دست های کمیل دور کمرم حلقه میشود از اینکه دوباره شب در فضای آزاد در حصار 

آغوشش اسیر میشوم لذت میبرم از اینکه این حصار، این نبض زدن ها، این هیجان و این 

 قط متعلق به من است غرق خوشی میشوم.تپش قلب ف

 سرش را کنار گوشم می آورد و زمزمه میکند: منو ببخش. 

نمیگذارم ادامه دهد، سرم را به سینه اش می چسبانم و به صدای قلبش گوش میدهم. از 

حصار آغوشش لذت میبرم و دوباره عاشق میشوم عاشق مردی که مرا در دلش برای همیشه 

 ابدی کرده است.

 ام زمزمه میکنم: دلم میخواد زمین و زمان از حرکت بایسته و تا ابد من همینجا باشم.آر
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کمیل بوسه ای روی موهایم میزند: تا قیام قیامت جات پیش منه. تنها دلیل زندگیم تو و مانلی 

 هستین.

صدای ضربان قلبم را حس میکنم، انگارقلب هایمان همزمان میزنند. انگار هر فشاری که 

 ه کمرم می آورد مرا بیشتر در خودش حل میکند شاید وقت آن رسیده ما شویم.کمیل ب

 از من و او بودن خالص شویم و برای همیشه ما شویم.

از آغوشش بیرون می آیم به صورتش نگاه میکنم، کم کم باورم میشود این کمیل واقعیست 

جان می آورد و کمیل و من دیگر اسیر خواب و کابوس و رویا نیستم. لمس کردنش مرا به هی

 میگوید: هیشکی توی این دنیا شبیه تو نیست.
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