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 سیمرغ
 یباسمه تعال

 
 !دیگر هوای برگرداندنت را ندارم

 ...در آسمانم برایت جایی نیست
 !هر جا میخواهی برو

 ...فقط آرزو میکنم
 وقتی دوباره هوای آسماِن من به سرت زد ؛

 !آنقدر آسمان بگیرد که با هزار شب گریه آرام نگیری
 ....و اما من

 هیچ ؛بر که نمیگردم 
 !عطر تنم را هم ازکوچه های پشت سرم جمع میکنم

 که لم ندهی روی مبل راحتی و
 !!! با خاطراتم قدم بزنی

انگشت سبابم رو روی شیشه ی بخار بسته ی ماشین کشیدم... چقدر زیبا و 
خیره کننده بود نقطه ی تالقِی این دو درجه ی متضااادگ گرمای انگشااتم روی 

ه به رقص در می اومد... لرزشی خفیف و آنی سارماِی تن ی  بساته ی شایش
تماِم وجودم رو در بر گرفت. بخاری ماشااین رو به ساامت خودم برگردوندم و 

 ...چند لحظه دستمو جلوش گرفتم
 سردت شد باباجون؟_
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نگاهش کردم.. بعد از گذشِت یک سال هنوز هم پرده ی شرم در برابِر من از 
 !ود دیدِن شرِم نگاِه یک پدرنگاهش پاک نشده بود.. چقدر زجر آور ب

 !یکم_
جاده فیروزکوه همیشه همینه ... تابستون باشه یا وسط چله همیشه ی خدا _

 !همینه
 !به چهره ی منعکس شده ام تو شیشه خیره شدم

 !به نظرت هوای تهران چطوره؟؟ من زیاد لباس گرم نیاوردم همراهم_
 .لبخند گرمی به روم زد

چی الزم داشاته باشای میارم برات.. تا اون وقتم بذار جا به جات کنیمگ هر_
 .هرچی ضروری بود میخریم

 !احساس کردم صدای دلنشینش بغض داره
 !بابا؟_

 :به سختی جواب داد
 جانم؟_
من بابت هیچی دیگه غصه نمیخورم... دارم سعی میکنم از نو شروع کنم.. _

 ممکنه شما هم دیگه غصه نخوری؟
 :وی دستم گذاشتآهی سوزناک کشید و دستش رو ر

دخترم... همه آرزوی من دیدن موفقیت و خوشی توئه بابا. همه امید زندگی _
من تو و برادرتین. هدف شاما هدف منه.. این از بدِی روزگاِر که منو رو سیاه و 
شارمنده ی تو و برادرت کرده. باید میموندم و این روزارم میدیدم.. تو قساامتم 

 !بوده
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برای باار هزارم تاه دلم بااع  و بانِی این از بغص صااداش دلم گرفات.. 
شاکست بزر  رو لعنت گفتم. شکستی که بیشتر از من خانوادم و زمین زد... 

 !پدرمو نابود کرد
شما بابت هیچی شرمنده نباشین بابا.. بذارین همه ی اونایی که این کار و _

 !باهامون کردن شرمنده باشن.. بذارین نیما شرمنده باشه
حتی به زبون آوردن اساامش هم برای انزجاِر تک تِک ساالول  آخ نیما آخ...

 !هام کافی بود
میخوام بهم یاه قولی بادی بابا جون... هر چی شااد.. هر اتفاقی افتاد از _

هدفت منحرف نشو.. میخوام بدونن دختِر فرهاد سیاه پوِش یه بی لیاقت نمیشه 
 و پیشرفت میکنه. قول میدی باباجون؟

و که مثل گردو توی حلقم گیر کرده بود و راه نفسم سعی کردم حجم بزرگی ر
رو میگرفت پس بزنم.. نه گ اآلن وقِت شاکستن نبود... شبهای تنهایی و تهران 

 !به اندازه ی کافی اجازه ی اشک و آه رو بهم میداد
 !قولم میدم بابا.... خاطر جمع باشین_

 ..ره شدراه خی با لبخند دستش رو روی صورتم کشید و به مسیِر پر پیچ و خِم 
*** 

یک روز از اقامتمون تو هتل میگذشاات... متاساافانه ترفیت خوابگاه کامل 
شده بود و نتونسته بودم ازش استفاده کنم... بابا با تماس های پی در پی اش با 
ییت کوچیکی با موقعیت  آقای پناهی دوسات قدیمیش سعی در پیدا کردن سو

ز میشد و من از اینکه جا به جا نشده مناسب داشت. کالسام از هفته آینده آغا
 ..بودم خیلی استرس و نگرانی داشتم
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تو خیابونای نزدیک به دانشااگاه مشاااور امالک ها رو زیر و رو میکردیم اما 
مورد مناساابی پیدا نمیشااد.. نا امید و خسااته سااوار ماشااین شاادیم و در حال 

ساات به زمون خوابرگشاتن به هتل بودیم که آقای پناهی با بابا تماس گرفت و ا
 ....دفترش بریم

ته دلم خدا خدا میکردم که موردی پیدا شاده باشاه.. میدونساتم پیدا شدن 
ییت مبله و قابل اطمینان تو این موقع از ساال خیلی ساختهگ با گفتن بسم  ساو
الله، با استرس از ماشین پیاده شدم. پشت سر بابا وارد دفتر آقای پناهی شدم.. 

روی میز آقای پناهی رو مبالی شاایری رنک کنار پدر باا سااالم آرومی رو به 
 .نشستم

ساالم دختر گلم.. خوبی عمو جان؟ ماشاالله چقدر بزر  شدیگ خانمی _
 !شدی واسه خودت عموجان..گ به بهگ به به

 .لبخند شرمگینی زدم
 !میبخشید... خیلی اسباب زحمت شدیم براتون _

 .چای پذیرایی کنه به شاگرد کم سن و سالش اشاره داد تا ازمون با
این حرفو نزن... تو دختر خودمی... شاااید یادت نیاد اما قبل از کوا امون _

 .به اینجا با پدرت برو بیایی داشتیم.. اگه بتونیم خدمتی کنیم وتیفست
 :رو به سمت پدر کرد و گفت

راساتش فرهاد جان میدونی که این فصل از سال منزل سخت پیدا میشه.. _
ییت با امکانات قبلی هم هستیمگ از شما چه حاال بماند که ب رای شما دنبال سو

پنهون دیگه داشااتم نا امید میشاادم و خواسااتم بهتون پیشاانهاد بدم با مساا ول 
خوابگاه دانشکده خیابون پایین که زن داداش عیال بنده هستن صحبتی داشته 
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 باشاایم تا واسااه دخترم جایی دساات و پا کنه اما پیش پای شااما همکارم آقای
سعیدی زنک زدن گفتن موردی هست .. اول خیابون انقالب که دانشگاه نیلوفر 
ییت مبله و تمیز. از لحاظ امنیت هم خدا  جان هم آخر همین خیابونه.. یه سو
رو شااکر نگرانی ناداره.. از دید من که صااالحهگ فقط میمونه یه مورد که اگه 

 !صالح بدونی فرهاد جان باقی مراحل رو انجام میدیم
ر از داخل سینی تعارف شده روبه روش فنجان چایی برداشت و تشکری پد

 .زیر لب کرد
 مشکل چیه احمد خان؟ دربستیه؟_
ییت مد نظر هم طبقه سومه. _ نه آقا فرهاد آپارتمانه. ده طبقه هم اسات. سو

همه طبقات به صااورت دو واحده اند و تنها طبقه سااوم یکی از واحداش رو 
پنجاه متر دو واحد کنار هم ساااخته. یه واحد صاااحب ملک با صاارف نظر از 

ییت پنجاه متری  !کامل صد و پنجاه متری و یه سو
 خوب؟ مشکل همینه؟ صاحب ملک واحد کناریه یعنی؟_
نه گ صاحب ملک دکتر تهرانی هستن. پسر کارخونه دار سیمان کرج مرحوم _

و ساله که سااالر تهرانی . شااید بشاناسید. کارخونه دار نامداری بودنگ االن د
مرحوم شاادن و بعد فوتشااون پساارش و عیالش رفتن کانادا . کلید منزل خود 
تهرانی و دکتر هم دسات همکارم آقای سعیدی امانته.. من از مشکل شما بین 
همکارای صنف صحبت کردم و بهشون سپردمگ آقای سعیدی پیشنهاد دادن اگه 

شت . مثل اینکه قصد برگواسه شما مورد قبول بود با آقای دکتر در میون بذاریم
ییت خاک نمیخوره و هم مشکل دخترمون حل میشه  .ندارن. هم سو
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با تشاکری زیر لب فنجان چای رو رد کردم و تمام حواساام رو شاایش دنک 
جمع صحبتهای آقای پناهی کردمگ پدر نگاهش رو بین من و احمد آقا چرخوند 

 :و گفت
 ه؟واحد رو به رو چطور؟ اطالع داری کی سکونت دار_
آره فرهااد خاان خیاالات راحات بااشاااه. پرس و جو کردم..یاه خاانوم _

 !سالخوردست که تنها زندگی میکنهگ جای بسیار امن و تمیزیه
نگاهی بهم انداخت و اشاره ای نامحسوس داد.. سرمو تکونی دادم. دوست 

 !داشتم خودش تصمیم بگیره تا خیالش راحت تر باشه
قم و اینجا رو برامون حل کنی مدیونت حرفی نیست... اگه آقایی کنی در ح_

 !میشم احمد آقا
نگران نباشید. توکل به خدا. تا قسمت چی باشهگ میدونی که.. اینجور کارا _

 !قسمتهگ انشاالله که قسمت دخترمون میشه همینجا. محله ی آروم و ساکیته
بعاد از خداحافظی و اتماِم تعارفاِت معمول همراه پدر به طرف هتلمون راه 

تادیم. حتی فکر کردن در موردش هم ترسااناک بود.. برای منی که حتی یک اف
شب هم از خانواده دور نخوابیده بودم حاال یه آپارتماِن پنجاه متری بود و خود 
و خودمگ ساعی کردم راِه ترس رو به روی دلم ببندمگ دیگه وقِت ترسیدن نبود.. 

 !میترسیدمقرار بود شروع کنم.. برای شروع نباید حتی از مر  
روز بعد حدود سااعت ده و نیِم صاابق آقای سااعیدی با پدر تماس گرفت و 
گفات کاه دکتر موافقات کرده و میتونیم خوناه رو ببینیم..ماشااین رو به روی 
آپارتمانی شیک با نمای گرانیت توقف کرد. پشت سر آقای سعیدی و پدر وارد 

د قرار قه سوم سه واحآپارتمان و سپس آسانسور طبقات فرد شدیم. تو پاگرد طب
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داشت. دقیقا طبق گفته آقای پناهی دو در یک شکل با فاصله کم کنار هم و یه 
واحد روبه رو قرار داشات. وارد در سامت چش شدیم. خونه خیلی نقلی و با 
ییت کوچیک به شااکل مربع. رو به روی در ورودی اتاق  مزه ای بود. یه سااو

زخونه کوچیکی که با یخچال خواب قرار داشات و درسات کنارش اپن و آشاپ
آمریکایی و سابز رنگی و گاز کوچیک رومیزی پر شاده بود. گوشه سالن دقیقا 
زیر پنجره ی بزر  نیم ستی قرار داشت که روش مالفه کشیده شده بود. رو به 
روش میز مکعب ساافید رنک و فرش کوچیک مشااکی... به ساامت مبل رفتم 

 !مثل تم حاکم بر خونهگوشه مالفه رو بلند کردم. زرشکیگ درست 
وارد اتاق خواب شادم. درست رو به روی در، پنجره ی کوچیکی داشت که 
رو به خونه ی پشاات آپارتمان باز میشااد. ضاالع چش اتاق رو تخت فلزی با 
یی و میز تحریر کوچیکی پر کرده بود. و رو باه روش  روتختی ساابز کااهو

یشااد به راحتی کمدهای ساارتاساار دیواری بودن. کف اتاق فرش نداشاات و م
فهمید که اساتفاده ای از این اتاق نشادهگ صادای آقای ساعیدی از پذیرایی به 

 :گوش رسید
خوب مثل اینکه خدا رو شکر خونه هم مورد پسند واقع شدهگ دکتر خواستن _

یل  یل به همین شکل تحو تو قرارداد ساالم بودن وساایل رکر بشاه و موقع تحو
جاره رو توافقی و طبق توان خودتون به من داده بشااه. غیر از اون اینکه مبلا ا

وکالت دادن اما ماه به ماه مبلا به حساب پرورشگاه ریخته میشه. اگه مشکلی 
 !نیست بریم برای عقد قرارداد
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پدر نگاهی به من کرد. چشمم رو بازو بسته کردم یعنی "خوبه" نفس آسوده 
 .ای کشید

 .دری کم نکنه. آقایی کردیدنه آقای سعیدی. خدا شما و احمد آقا رو از برا_
خواهش میکنم اساتاد.. اگه کاری تونساته باشیم انجام بدیم خوشحالیم. _

 !بفرمایین بریم تا من هرچه زودتر با دکتر هماهنک کنم
*** 

دساتامو زیر سارم گذاشاتم و نفسمو بیرون دادم . همه جام تیر میکشید.... 
 .امروز از صبق یه گردگیری حسابی کرده بودم

دیشب به سمت ساری راه افتاده بود... قرار شده بود روِز شروع کالس ها  بابا
با مامان و بردیا برگردن. همه چی رو به راه بود. احساس امنیت عجیبی تو این 
خونه داشااتم که به جرات میگم حتی تو اتاق خودمم نداشااتمگ این برام خیلی 

ته وت بود که به گفعجیب بود. آپارتمان تو یه کوچه بن بساات فوق العاده خل
 .آقای سعیدی اقامتگاِه اکثِر پزشکا بود

از روی تخت بلند شادم و به سمت پنجره اتاقم رفتم. نور مهتاب اگرچه از 
پشاات ابرای مه آلود شااهر بازم پرنور و خیره کننده بود. یاد حرف خانوم بزر  

ا ماه ت افتادم.... همیشه میگفت وقتی به ماه نگاه میکنی بعدش به طال نظر کن
برات پربرکت و خوش یمن بگذره. دستامو دور خودم حلقه کردم و چشمامو به 
سایاهی شاب دوختم. تو این سن چقدر حسرت داشتمگ چقدر درد روی دلم 

 !سنگینی میکرد
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چقدر حرِف نگفته داشااتم.. حرف های تلنبار شااده روی همی که باید تو 
نم.. سااکوت کردم به روی یه نفر فریادش میزدم ولی ترجیق دادم سااکوت ک

 .خاطر شرم نگاِه مادر و دایی
سارما مثِل پیچکی ساخت و سفت تنم رو در بر گرفت.. دیگه این سرما رو 
خوب میشاناختمگ شایشاه های بخار بسته ی رو به روم سنِد این بودند که این 
سرما سرمای فصل نبود.. این سرما و یخبندان ماِل تِه تِه قلبم بود.. قلبی که هر 

میشاکسات دیگه تا مدت ها گرم نمیشادگ چشمم رو روی هم گذاشتم. وقت 
صدای نسیم دخترداییم توی گوشم پیچید.. کسی که پا به پام اشک ریخته بود 

 !و برای بلند شدنم مدت ها زوانوهاش روی زمین بود
تا کی میخوای خودتو تو این اتاق حبس کنی ؟ تا کی میخوای به نیما طعم "

پاشااو بهشااون  ابت کن کی هسااتی.. این همه درس پیروزی رو بچشااونی؟ 
خوندی.. این همه تالش کردی که درساات یه سااال مونده گند بزنی تو همه 
چی؟ تو باید این کنکور لعنتی رو قبول شاای میفهمی؟ تو این شااهِر کوچیک 
برای استعداد تو پیشرفتی نیست.. جاِی تو اینجا نیست . دل بکن و برو جایی 

. از کوا نترس گلم.. بذار به همه  ابت بشه ضعیف نیستی که واقعا جای توئه
 "..و به تنهایی میتونی..  ابت کن

اشکی که از گوشه چشمم آروم رو گونم غلطید رو با پشت دست پاک کردم 
 :و آروم لب زدم

 ! ابت کردم خواهری... با کمک تو و بردیا  ابت کردم_
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آخ بلندی گفتم و  صافحه ی گوشی موبایلم مدام خاموش و روشن میشد..
 .به طرفش دویدم. اسِم داداشی روش چشمک میزد. با عجله جواب دادم

 جانم؟_
 .بردیا نفس عمیقی کشید

 نصفه جونم کردی وروجک... میدونی چند بار زنک زدم؟ کجا بودی؟_
 .نیم نگاهی به پنجره ی کنارم انداختم

ا عاشق ویوِی اینجتو رویا.. کناِر پنجره ایساتاده بودم.. جات خالی.. بیای _
 !میشی.. از شانسه من یه تیکه از پشِت پنجره یه پارِک خوشگله

 ...بله دیگهگ خانوِم هنرمند و رویایی و یه ویوی زیبا و_
 !داداش؟_
خیِل خوب بابا.. همه چی مرتبه؟ خواساتم یه سر بزنم بابا نذاشت. میگه _

 !جاده وضعش خرابه
 "!ش... کاش بیایجلوی دهنم رو گرفتم تا نگم "آره دادا

راس میگه.. نیا جاده ها خرابن. اینجا نگرانی ای نیساات. همه چی رو به _
 !راهه. تا چند روز کالسام شروع میشه

بااشااه وروجک.. یادت نره تو دانشااگاه فکِر ما هم باشاایا.. نامردی اگه _
 ..نباشی..میدونی که

 :با هم با خنده خوندیم
 ....تهرونی ویرونم کردیدختر تهرونی.. دیوونم کردی.. دختر _
 !کوفت.. چه خوشش هم اومده_

 .خندم و جمع کردم
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 تو که بیشتر خوشت اومد آقای با شرم و حیاء؟_
 !آه کوتاهی کشید.. گاهی صداش عجیب شبیه صدای بابا میشد

 نیل؟ خوبی؟ همه چی واقعا مرتبه؟_
 .با دست چنگی به دامن بلندم زدم

اون دختر کوچولوی ناپخته نیستم. میدونم  نگراِن من نباش بردیا.. من دیگه_
پیش خودت چی فکر میکنی؟ یه شااهر بزر  و هزارتا گر  و یه دختربچه ی 

 .نوزده ساله ی شکست خورده . ولی باور کن حواسم هست
 .هوای دلت و داشته باش آبجی.. هر چی میکشیم از دسِت اون میکشیم_

 .گونه هام سرخ شد
مونده باشه ولی چشم.. جفت چشمای دلمم  من که فکر نمیکنم دیگه دلی_

 در میارم. خیالت راحت شد؟
 !مراقب خودت باش.. مامان سالم میرسونه_

تپش قلبم تند شااد.. همان جا دعا کردم: " خدای هیچ وقت منو با غربت و 
 "!دورِی عزیزم به امتحان نکش

 ... شبتون بخیرب*و*سروشو ب_
 شبت بخیر وروجکگِ_

شردم و روی تخت دراز کشیدم. دوست نداشتم از گوشای رو توی دساتم ف
همون شااِب اول بالشااِت زیر ساارم رو خیس کنم. چند نفس عمیق کشاایدم و 

 !خودمو به تاریکی و سکوِت اولین شب تنهاییم سپردم
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صابق با صااداهای عجیب و غریب از خواب بیدار شاادم .درد شاادیدی تو 
انداختم. بدون پتو ناحیه شاقیقه و پشات سرم حس میکردم. نگاهی به خودم 

 !همون طور یه وری خوابم برده بودگ پشِت سرمو خاروندم
 این دیگه صدای چیه؟ اه... مگه چند ساعت خوابیدم؟_

شاقیقه هامو با دسات مالیدم. با پریدن خواب از سارم صدا واضق تر شد. 
صاندل هامو پام کردم و با دو خودمو به در رسوندم. درو که باز کردم رو به روم 

پیرزن با نمک حدودا شصت ساله با روسری کوچیک و ژاکت بافتنی بنفش یه 
 !رنک و دامن بلند سیاه رنگی دیدم

نصف بیشتر موهای سفیدش به صورت فرق وسط از روسری بیرون زده بود. 
چهره ساافید و دوساات داشااتنیش مثل ماه میدرخشااید و گونه هاش مثل گونه 

درشاات و خاکسااتریش  دختر بچه های شااش ساااله گل گلی بود. چشاامای
مهربونِی خاصای داشات.از پشات عینک چشاماشو ریز کرد. دستی به قاب 

 :عینکش کشید و گفت
سااالمت کو مادرجون؟ ببینمت .... خدا مرگم بده... چی شاادی مادر؟ _

 ترسوندمت؟
از بهت خارج شادم و سارمو به معنی سالم باال پایین کردم. متوجه بهت و 

 .ی به روم زدخواب آلودگیم شد و لبخند گرم
 مادر حالت خوبه؟ _

 .لبخندش رو با لبخند آرومی جواب دادم
 !بله.. ببخشید یکم خواب آلودم. بفرمایید داخل دم در نایستید_
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ناه ماادرجون.. دیشااب دیدم با بابات خداحافظی میکردی. از بسااتگان _
 دکتری؟

 .نگاهی به دِر بسته ی کنارم انداختم
 .ن هستم. دانشجوامدکتر؟ آها نه... من مستاجرشو_

 .لبخند ملیحش رو تکرار کرد
بیا بریم مادر جون. صابحانه آمادسات. بیا بریم داخل مفصل برام تعریف _

 !میکنی
با تعجب پشاات ساارم رو خاروندم.. این همه صاامیمیت رو اون هم تنها تو 

 !چند  انیه درک نمیکردم
 !آخه ...مزاحم نشم؟_
بیا که املت حسابی درست کردم. بخور  اما و آخه نداره. بیا بریم مادر جان_

 .جون بگیری
 :لبخندی بهش زدم و گفتم

 .چشم حاج خانوم برم دست و صورتمو یه آبی بزنم بیام خدمتتون_
حاج خانوم چیه مادرجون؟ اینجا همه منو خاتون صدا میکنن . توام راحت _

 !باش. برو آماده شو بیا منتظرم مادر
 .د رو به رویی رفتوبعد آروم برگشت و به سمت واح

دامن بلند و محلیم و بولیز یقه اساکیم رو با یه بولیز و شلوار ساده و راحتی 
عوض کردم. موهای بلندم رو گیس سااده ای کردم و برای اطمینان شاِل نازکی 

 !روی سرم انداختم
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به محض زدن زنک در باز شاد. متحیر از این همه سرعت چشم چرخوندم 
چشامم به ن  نایلونی بسته شده به دستگیره ی در ولی کسای پشات در نبود. 

 .افتاد و لبخندی روی لبم شکل گرفت . صدای خاتون از آشپزخونه اومد
 !بیا مادرجون بیا داخل انقد چشم نچرخون کنترل از راه دوره_

از رو اپن با قد کوتاهش مثل بچه ها خم شااده بود و با چشاامای خندونش 
 .نگام میکرد

و به سمتش رفتم. خونه خیلی با صفایی داشت. یه خونه خنده کوتاهی کردم 
خیلی بزر  کاه خیلی با نمک چیده شااده بود. یه طرف خونه کامال مدرن و 
امروزی. یه ست کاناپه سبز رنک با میز و امکانات و تلوزیون نسبتا بزرگی. و یه 
طرف خونه کامال سنتی. پتوهای ببری قهوه ای و چهار تا پشتی قدیمی. گوشه 

نج یه سااماور برقی و چند تا اسااتکان آماده کمر باریک. دو فضااای کامال د
 .متفاوت که فضای سنتیش عجیب برام آشنا بود

وارد آشااپزخونه شاادم و سااالمی دوباره دادم. چشاامم به میز پر مالت و 
خوشامزه افتاد و هوش از سرم رفت. تازه یادم افتاد که بعد از نهاِر آماده ای که 

 !یده بود چیزی نخورده بودمپدر از بیرون خر
 :با شرمندگی نگاهی به خاتون کردم و گفتم

 !چرا این همه زحمت کشیدین ؟ میذاشتین میومدم کمکتون میکردم_
 .نفس عمیقی کشید و پشت میز چهار نفره نشست

من عاادت دارم دخترم.. غذا پختن رو هم دوساات دارم. رزا اکثر کارا رو _
ساات احساااس مسااتقلی میکنم. آدم احتیاج داره انجام میده اما مواقعی که نی

 !!بعضی کارا رو انجام بده تا حس کنه هنوزم به درد میخوره



wWw.Roman4u.iR  08 
 

 .کنارش نشستم و چشممو به چشمای مهربونش دوختم
این حرفا چیه.. شما هنوز اول جوونیتونه.. در هر صورت ممنونم. من نیل _

 !ام. خوشبختم که همسایه ی مهربونی مثل شما دارم
 .به گیِس بلنِد موهام بود که از کنارم تا روی زمین تاب میخورد نگاهش

ماشاالله...چقدرم که تو ناز و دلبری دخترم.. باریکال به مادرت با همچین _
مرواریدی.. بال به دور مثل ماه شاب چهارده میمونی.. چه موهای خوشگلی 

 !داریگ سخت نیست برات مادر؟ خیلی بلنده
 .یدمدستمو روی گیس بلندم کش

 !از وقتی یادمه بلند بوده. عادت کردم. بابا هم دوست نداره کوتاهش کنم_
نگاهی به انگشااتهام انداخت که از چشاامم به دور نموند. مطم نا مثل تماِم 

 !هم سن و سالهاش اولین معیارش مجرد بودن و نبودنم بود
 .آفرین به پدرت.. خوب کاری میکنه_

 .سرمو با شرمندگی پایین انداختم
 .لطف دارید_

سااری تکون داد و ترف املات رو نزدیکم گذاشاات. دلم واسااه این همه 
 .مهربونی و سادگی این زن ضعف رفت

 خوب بگو ببینم مادرجون.. چطور از منزل دکتر سر آوردی؟_
ییت بودیم که آقای سعیدی با دکتر صحبت کردن و  _ من و پدردنبال یه ساو

از شمال اومدم. نمیدونم اگه اینجا در حق ما لطف کردن. من دانشجوی هنرم. 
 .نبود چیکار میکردمگ واقعا شانس آوردم
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 !حتما دلت پاک بوده دخترمگ بخور تا از دهن نیفتاده_
کنار خاتون لحظات خیلی خوب و آرامش بخشی رو تجربه کردم. یاد خانوم 
بزر  و خونه قدیمیش بعد مدت ها پیش چشاامم زنده شااد. کنارش زمان و 

موش کرده بودم. برام از دختراش و تنها پسرش گفت که همه خارج مکان رو فرا
از ایران زندگی میکردن و اینکه خودش حاضاار نشااده آخر عمرش رو تو دیار 
غربت باشااه. یه خدمتکار میانسااال داشاات که هر روز میومد و به کارهاش 
رسایدگی میکرد. خونش رو سارو سامون میداد اما غذا اکثرا به عهده خودش 

دساات پخت هیچ کس براش قابل قبول نبود و به آشااپزی خودش عادت بودگ 
داشت. تا نزدیکای غروب پیشش بودم و بعد نهار خوشمزه ای که با هم درست 
کرده بودیم ؛ بعاد از اومادن رزا خادمتکارش ازشااون خداحافظی کردم و به 

 .واحدم برگشتم
ی از روزهای جدید زندگیم به ساارعت از هم ساابقت میگرفتند. چند روز

اقامتم تو خونه جدید گذشته بود و تو این روزا من یا پیش خاتون بودم یا تلفنی 
با نسایم حرف میزدم و یا خودمو با کشایدن طرح های جدید مشغول میکردم. 
فردا روز اول دانشااگاهم بود و مامان اینا هم قرار بود صاابق راه بیفتن. برنامه 

این ترم انتخاب واحد اختیاری جدید رو از طریق سااایت دریافت کرده بودم. 
نبود و تنها هفده واحد بهم داده بودن. از این بابت خوشحال بودم چون تصمیم 
داشااتم باقی ترم ها رو هم آروم آروم و ساابک بگذرونم. ترجیحم این بود که 
وقت کافی رو روی طرحام بذارم و اساترس وقت یا کالس های پشت سر هم 

..چندان برام فرقی نمیکرد که درساام دقیقا  رو نداشااته باشاام.. جدای از اون
چقدر طول بکشااه.. من تو غالب یه فراری بودم که از اون شااهر ساابز با بوی 
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بارون میگریختم. احسااس میکردم سرنوشتم یک جایی بین این گرد و غبار و 
دود و ترافیک با آدمای اینجا عجین شاادهگ عجیب بود که اینجا با وجود غربت 

 !ی به همراه نداشتسنگین برام غریب
صابق با صدای دلنشین آهنک تایتانیک چشمامو آروم آروم از هم باز کردم. 
عااشااق این ملودی مالیم بودم که منو مرحله به مرحله از عالم خواب بیرون 
میکشایدگ مساواک زدم و یک لیوان آب پرتغال خوردم. دلهره عجیبی داشتم.. 

 !احساس میکردم روز اول مدرسست
ایساتادم و چند سایلی آروم به سر و صورتم زدم. دوست نداشتم  مقابل آینه

صااورتم پف کرده به نظر برسااه. آرایش مالیمی کردم و موهامو محکم با کش 
باالی ساارم بسااتم. با این کار چهارچوب صااورتم رساامی تر به نظر میومد. 
مانتوی ساارمه ای و نخیم رو همراه با مقنعه ای به همون رنک و شاالوار جینم 

اب کردم. مقابل آینه به پهلو ایسااتادم. همون طور که حدس میزدم موهام انتخ
از مقنعاه آویزون بود. بعاد از انقالب کلیپساای که دخترا به وجود آورده بودن 
دیگه میترسایدم موهامو باالی سرم جمع کنم و سوژه ملت بشم. اونم موهای 

 !پف دار و بلنِد من
کش پیچوندم و با کلیپس کوچیکی پوفی کالفاه کردم و موهاامو یه دور دور 

زیرش سفت کردم. پالتوی کلوش مشکیمم تنم کردم و از خونه خارج شدم. تا 
دانشااگاه تقریبا پونصااد متری راه بود اما من ترجیق میدادم پیاده برم تا اینکه 

 !ترافیک و هزینه گزاف تاکس های تهران و واسه دو قدم تحمل کنم
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هنرجوهای مختلف با انواع و اقسام پوشش ها  با ورود به دانشگاه با سیلی از
و فرهنک ها رو به رو شدم. حیاط بزر  و امکانات خیره کننده دانشگاه انسان 
رو برای هادف و رشااتاه مورد عالقش مصاامم تر میکرد. داخل حیاط چند 
دانشااکده مختلف وجود داشااتن. دانشااکده شااهرسااازی. دانشااکده هنرهای 

 ...تجسمی، دانشکده طراحی صنعتی و
به جرات میشاه گفت به اندازه یه شاهرک کوچیک بود. به طرف سالن مورد 
نظر برای رشته گرافیک حرکت کردم و بعد از آشنایی با چند تا از بچه های هم 
رشته با کمک هم سر کالس حاضر شدیم. اساتید از اونچه که فکرشو میکردم 

ه ی آموختن. ..از بهتر و باا تجربه تر بودن و هنرجوها ، شاادیدا فعال و تشاان
همون روز اول فعالیت خودمو شااروع کردم و حتی ارتباط خوبی با اساااتید به 
خصاو  استاد اسدی، استاد هنرهای تجسمی برقرار کردم. احساس میکردم 
مجددا احیا شاادم و حس خوب زندگی به همه ر  های تنم منتقل شااده .. از 

چند تا از دخترا از همین به شدت خوشم اومده بود و حتی با  A بچه های گروه
روز اول بگو بخند رو شاروع کرده بودیم. محیط بسایار گرم و صمیمی بود... 
هماه مثال یه خانواده کنار هم فعالیت میکردیم و از کارهای عملی و گروهی 
لذت میبردیم. به طوری که اصاال متوجه زمان نمی شدم و حتی به جز تعداد 

ی رفتیم...ته دلم خدا رو شااکر کردم و کمی حتی برای آنتراکت هم بیرون نم
یک باِر دیگه به بزرگی و حکمتش ایمان آوردم. مطم نم اگه دانشگاه نبود هیچ 

 !وقت نمیتونستم اون شکسِت تل  رو فراموش کنم
*** 
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یک ماه از شروع کالسهای دانشگاهم گذشته بودگ مامان و بردیا دو سه باری 
و برام آورده بودن. دیگه سکوت خونه نه بهم سر زده بودن و وسایل مورد نظرم ر

تنها برام آزاردهنده نبود بلکه منبع آرامشی بود تا زیر سایش در کمال خونسردی 
طرح ها و پروژه هامو کامل کنمگ از بابا و بردیا خواسته بودم که دیگه تا عید که 

 .خودم برم پیششون بهم سر نزنن. با این برف و بوران دلم واقعا شور میزد
نوزم روزی چند ساعت رو با خاتون میگذروندم.. گاهی قبل از دانشگاه و ه

گااهی بعد از رساایدن... این زن مظهر همه ی چیزها و حس های خوب دنیا 
بود. بوی خوب تنش انسااان رو به خلسااه ای شاارین میبرد و آرامش صااداش 

 .مادرانه تر از هر ترنم مادرانه ای بود
نه سالنه به سمت خونه میومدم. با خودم خساته تر از هر روز دیگه ای سال

فکر میکردم که عجب روز گندی بود.... این همه تا نصااف شااب روی اتود 
 !وقت بذار ...اون وقت با یه نه ی استاد همه زحمات باد هوا شه

بارون به شادت باریدن گرفته بود اما من حتی حسش رو نداشتم که به قدم 
دم. هیچی به اندازه تایید نشدن اتودم هام سرعت ببخشم. همیشه خدا همین بو

منو ناراحت و عصاابی نمیکرد. حتی قطرات بی رحم این رحمت الهی که تا 
 !لباسای زیرمم خیس کرده بود

موهای پخش شاده کنار صورتم رو با خشونت تو دادم و دستامو توی جیبم 
 مگذاشاتم. حسابی سردم شده بود. مسیر پانزده دقیقه ای رو تو نیم ساعت اون

زیر بارون اومده بودم. مطم نا هر کی منو با اون وضااعیت میدید خیال میکرد 
شاکست سخت عشقی خوردم.. سرخورده و عصبانی وارد آپارتمان شدم و از 
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فاصاله ده دوازده متری متوجه شادم که دِر آسانسور در حال بسته شدنه. با یه 
 !حرکت خودمو بهش رسوندم و تقریبا به داخل پرت شدم

چیزی که نظرمو جلب کرد یک جفت پوتین سربازی به رنک خردلی  اولین
بود... دماغم رو با صدا باال کشیدم و سرمو به سمت باال چرخوندم. پسری با 
ابرو هاای باال رفته بهم خیره شااده بود. تیش مردونه و متینی داشاات. اگه از 

وست د ابروهای باال رفته با اساتهزائش فاکتور میگرفتیم میشاه گفت چهره ی
داشاتنی و جذابی داشات. موهاش نم مالیمی از خیسی بارون رو به خودش 

 !گرفته بودگ معلوم بود اون هم زیر بارون مونده
 !تموم شد؟؟_

 .نگاهی به چشمای نافذش کردم و سرمو گنک تکون دادم
 !! بله؟_
 ارزیابی تونو میگم. تموم شد؟_

رید. ولی باز هم خودمو از خجالت سر تا پا سرخ شدم و گوشه ی لبم باال پ
 !نباختم

 !متوجه نشدم_
با دستش موهای خیسش رو تکوند و نفسی تازه کرد. کالفگی و بیحوصلگی 

 .از وجناتش میبارید
آسااانسااور خیلی وقته تو طبقه هشااتم توقف کرده؟گ اگه اجازه بدین بنده _

 !مرخص بشم
 .یدمبا شرمندگی سرمو تکون آرومی دادم و آروم از کنار در کنار کش
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از کنارم گذشت و از آسانسور پیاده شد. حاضرم قسم بخورم بیشتر از نصف 
حجم آسانسور رو اشغال کرده بودگ بوی تل  ادکلنش پرزهای دماغم رو قلقلک 
میداد. مردی حاضر و آماده رو به روی واحدش ایستاده بود . کنارش رفت و با 

 :همون اخم های در هم گفت
قبضای آپارتمانه جناِب رسولی... این بود قولی این چه وضعه رسیدگی به _
 ...که

قبل از اینکه بتونم ادامه ی بحثشاون رو بشانوم دِر آساانسور بسته شد. پس 
برای همین انقدر عصاابانی بودگ...افکار مزاحم رو از ساارم بیرون انداختم و با 

 .توقف آسانسور تو طبقه سوم به سمت واحدم رفتم
ونه گذشته بود.. به محض رسیدن به حموم پناه نیم سااعتی از رسیدنم به خ

بردم. میادونسااتم تنها چیزی که حال اعصاااب خرابم رو جا میاره دوش آب 
گرمه. بعد از بیرون اومدن از حمام فنجونی شایر گرم خوردم و بولیز سه دکمه 
ییم رو تنم کردم . شلوار ورزشی سرمه ایم رو هم پوشیدم. حوله رو روی  لیمو

ادم و به بغل خم شدم تا نمش رو آروم آروم بگیرم. کمرمم رد کرده موهام قرار د
بود.. آروم و همراه با حرکات دستم روی حوله به سمت آشپزخونه پیش رفتم. 
ه شب بود و من هنوز ناهار هم نخورده بودمگ در یخچال رو باز کردم  سااعت نه

دم. ز بیرون شاما قبل از اینکه دستم به تخم مرغ ها برسه متوجه صدای کلید ا
 !با خودم فکر کردم خاتون که نمیتونه این وقِت شب بیرون بره یا وارد خونه شه

پاورچین پاورچین به ساامت در رفتم و از چشاامی واحد روبه رو رو نگاه 
کردم. خبری از کسی نبود اما صدا شدیدتر شده بود. انگار کسی با کلید و قفل 
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فاز بهم وصاال شااده. دسااتام به  درگیر بود.... یک آن احساااس کردم برق سااه
شدت میلرزید و قلبم تو سینه دیوانه وار میکوبید . همه انرژیمو یک جا جمع 
کردم و یک باره بیرون پریدم. انگشاات اشااارمو آماده به ساامت دزد مورد نظر 
گرفته بودم اما با دیدن پسر آسانسوری انگشتم تو هوا خشک شد. چشمامو ریز 

 : کردم و رو بهش گفتم
 ما؟.. اینجا چیکار دارین؟ش_

ابروشو باال داد و نگاهش رو روم چرخوند. چشمش روی موهای خیسم که 
 .نیمیش از حوله بیرون زده بود متوقف شد

 من هر وقت تورو میبینم باید ازت آب بچکه؟_
 !نگاهی به خودم انداختم و دوباره با جدیت بهش خیره شدم

 ...دکتر پرسیدم اینجا چیکار دارین؟ اینجا منزل_
 .حرفمو با کالفگی قطع کرد

اینجاا منزِل مناه.. منم خیلی خسااته ام. بعد از یه پرواِز گند و پر تاخیر و _
 ساعت ها خستگی اومدم یکم استراحت کنم. اجازه هست؟

گنک و سردرگم نگاهم رو ادامه دادم. ضربه ای روی پیشونیش زد و زیر لب 
 :گفت

 !قسمِت ما رو ببین توروخدا_
حرفاش و برای خودم هضم میکردم که در آپارتمان روبه رو باز شد و  داشتم

 .خاتون بیرون اومد
یی مادر؟ کی اومدی پسرم؟_  پارسا؟ تو
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پسار آسانسوری که حاال فهمیدم اسمش پارساست جای اخم و کالفگیش 
رو به لبخند صامیمی و عمیقی داد که به سرعت دو گوداِل کوچیک کناِر لبش 

 .فت و خاتون رو نرم و با فاصله تو آغوش گرفتایجاد کرد. جلو ر
سالم از ماست مادر.. چند ساعتی شده اومدم. اومده نیومده هم مشکالت _

 آپارتمان ریخت رو سرم. خوبی شما؟
 .شکِر خدا مادر... خوبم_

 .روی صحبتش رو با من کرد
 مادر دکتر تهرانی رو دیدی؟_

تصورم از دکتر تهرانِی کچل انگار یک پارا آِب ی  روی سرم ریختن. تمام 
و شکم گنده و مسن تو  انیه ای شکست. برگشتم و با دهنی باز مونده به پارسا 

 .نگاه کردم
 ..دکتر تهرانی شما این؟ من فکر میکردم... یعنی خوب شما یه جور_

تالشام برای سرهم بندی کردن جملم بی فایده بود. نفِس عمیقی کشیدم و 
 :تنها گفتم

 !ختم... خوشبختمببخشید نشنا_
 .سرش رو تکوِن آرومی داد

دونستنش این همه مقاومت نمیطلبید گ من بار اولی که دیدمتون حدس زدم _
 !باید مستاجر دانشجوی من باشین

 .از گستاخِی کالمش حرصم گرفت. چشمم رو با حر  باز و بسته کردم
 !در هر حال خوشبختم.. شبتون بخیر_
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 .بستم و پشتمو بهش تکیه دادم عقبگرد کردم و داخل شدم. درو
 ..نفهم خودتی و هفت جدو آبادت.. مردِک _

 :صدای بلنِد بسته شدِن واحد بغلی باع  شد نیم متر تو جام بپرم. داد زدم
 !بی اعصاب_

نگاهی به سرتا پام انداختم. لباسم پوشیده بود ولی این شلواِر ورزشِی َگل و 
 ...موهام گشاد و این حوله ی رنک و رو رفته ی روی

آهی کشاایدم و بی توجه به قار و قوِر شااکمم به اتاقم پناه بردم. روی تخت 
فلزیم نشستم و زانوهامو تو بغلم فشردم. چقدر دلتنک بودم. قاِب عکِس روی 
پااتختی بهم دهن کجی میکرد. تازه ترین عکِس خانوادگیمونگ بغلش گرفتم و 

اون روز پیش چشمم زنده یدمگ یاد و خاطره ی ب*و*سروی تک به تک اشونو 
شد. پارسال.. اولین روزی که برف روی زمین نشسته بود.. درست دو ماه بعد 

 ...از اون اتفاق
 !چرا اینجا نشستی بابا؟ سرما میخوری_"

نگاهمو به دونه ی یخِی برف دوختم. چونم روی زانوم بود.. روی اولین پله 
 !ی حیاط نشسته بودم

 !ده سال دوباره داره میبارهداره برف میباره.. بعد از _
 .دستش رو روی شونم گذاشت

برف قشانگه.. سافیده.. ساکون و آرامش داره.. ولی باالخره آب میشه بابا _
 !جونم. پشِت سر هر برفی یه بهاریه

 .سرمو برگردوندم به طرفش
 سرمای وجوِد من چی؟ برِف دِل منم آب میشه؟_
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 .سرمو تو بغلش گرفت
پارش به زمان. تو زندگی اونقدر اتفاقات تل  تر و آب میشاه باباجون.. بس_

بدتری هساات که آدم به این حوادم میخنده.. خدا از اون روزا بدور نگهمون 
 !داره

 .نفس عمیقی کشیدم
 پس کی تموم میشه؟_

 .جدی و خشک به رو به رو خیره شد
خدا رو شاکر که ساِن قانونی نداشاتی و اسمش نرفت تو شناسنامت.. فردا 

 !غتون و فس  کنممیرم صی
 .با ترس بازوشو چنک زدم

 منم باید باشم بابا؟_
 .دستش رو روی موهام کشید

 نه گِل بابا.. خودم حل اش میکنم. تو دیگه بهش فکر نکن خوب؟_
ساارمو باا بغض تکون دادم. صاادای جیا و داِد بردیاا سااکوِت حیاط رو 

اعتراض  شاکسات. دسِت مامان رو میکشید و به طرف حیاط می آورد. مامان
 :کرد
 حداقل بذار کفگیر و بذارم بیام. ال اله اال الله ها؟ آقا فرهاد میبینی؟_
میخوام کفگیرتم باشه مامان خانوم... اینجوری رئال تره... بدویین وایسین _

 .کناِر هم
 .بابا بلند خندید
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 چیکار میکنی باز عکاس باشی؟_
 .لب گزید

لحظه ی باریدِن برف.. ده سال  ِا؟ بابا جان پرسایدن داره؟ اولین عکس از_
پیش که عکس مکس حالیم نبودگ اآلن عکاساام. تنبل خانوم پاشااو.. زود تند 

 !سریع
 نگاهی به سه پایه ی آمادش انداختم

 !من اوضاعم خرابه.. بذار حداقل لباسمو عوض کنم_
 دهنشو کج کرد

اوضاااع تو همیشااه خرابه.. خوبی همینجوری ترشاای خیار.. وایسااین که _
 .ماومد

همه کناِر هم پشاات به ساااختمون ایسااتادیم.. بردیا دکمه رو زد و سااریع 
 .وسطمون قرار گرفت

 !همه بگین سیاااااااب_
 " !و فلش دوربینی که زده شد

عکس رو روی پاتختی گذاشاتم و پتو رو روم کشیدم. باید عادت میکردم به 
وی اون شهر.. این شبهای تنهایی و قدم زدن با خاطرات خونوادگیم.. اونجا.. ت

حتی توی اتاق خودم هم دیگه جایی نداشااتم. شااهری که از همه جاش بوی 
 !کثیف خیانت میومد شهِر من نبود

صاابق زود از خواب بیدار شاادم.چشاامامو مالیدم و و روی تخت جا به جا 
شاادم. خااتون بد عادتم کرده بودگ کالساام نداشااتم ولی با این حال باز هم 

صورتمو شستم و به سمت یخچال رفتم. از بس با نمیتونستم بخوابمگ دست و 
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تخم مرغ و املت سر کرده بودم سوء هاضمه گرفته بودم. با باز کردن یخچال آه 
از نهادم بلند شادگ نا امید سامت اتاق رفتم. کالسام بعد از تهر بود. تصمیم 

 .گرفتم برای ناهار خرید کنم و از خجالت خودم و زحمات خاتون در بیام
ساااعت عروسااکی میکی موس اتاقم که بردیا برام خریده بود نگااهی باه 

انداختم. هنوز هفت و نیم بود.به سامت کمد لباساام رفتم. بعد بارون دیشب 
هوا حسابی سرد شده بود.. بارونی کوتاهم و تن کردم و موبایل و کیف پولم رو 
 برداشااتم.. با باز شاادن در یاد دیشااب افتادم. یاِد صاااحبخونه ی با اخالق و
مهربونم.. همیشه ی خدا بدشانس بودم. مثِل اینکه این یکی هم موندنی شده 

 .بودگ دستمو تو هوا تکون دادم و با ر  سوار آسانسور شدم
به نزدیک ترین هایپر مارکت موجود تو خیابون رفتم و چند بسته ماکارونی و 

دسااتم رب و وساایل مورد نیاز مثل شاایر و تخم مرغ و نون و ... رو خریدمگ تو 
چندین پالسااتیک پر از وساایله بود... پشاایمون بودم از اینکه با آژانس نیومده 
بودم. یا علی گفتم و پالساتیکارو تو دساتم تقسایم کردم. سنگینی بارها روی 
دستام مافوق توانم بود. جوری که دقیقا شکل پنگوئن قطبی راه میرفتم.. شدیدا 

با یه چشاام بسااته با آخرین قوا به  نفس نفس میزدم .. با قدم های کوتاه اما تند
ساامت کوچه بن بسااتمون پیچیدم. راه زیادی تا آپارتمان نمونده بود که یه آن 
احسااس کردم کسای با حالت دو از کنارم رد شد. از همون عطر آشنا فهمیدم 
پارسا بود. چشمم رو تو حدقه چرخوندم و به قدم هام سرعت دادم. بعد رفتار 

بیش آشانا شاده بودم. میدونسااتم از محاالته بود که دیشاب با اخالقش کم و 
بخوام تصااور کنم بایسااته و کمکم کنهگ با چشاام غره خاله زنکی ای نگاهش 
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میکردم که متوجه شدم در آپارتمان رو نگه داشته.. یه دستشو حایل در کرده بود 
از دور با اخم حاصل از تابش نور مستقیم خورشید بهم خیره شده بود . شتابمو 

شاتر کردم و مقابلش ایستادم. وسایل رو زمین گذاشتم و گردنم رو به چش و بی
 .راست تکون دادم

 !سالم صبحتون بخیر آقای دکتر_
 صبق شما هم بخیر. خریدگ این وقِت صبق؟_

بی حوصله بله ای گفتم و از کنارش گذشتم.پشت سرم وارد آسانسور شد و 
مو به پشااتم تکیه دادم و روزنامه ی آماده ی توی دسااتش رو ورق زد... ساار

 ..چشمامو بستم
 !دختر زرنگی هستیگ فکر نمیکردم سحرخیز باشی_

 چشمم رو به سرعت باز کردم
 !بله.. سحرخیزم_

 روزنامه رو زیر بغلش زد و سرش رو با همون لبخند یکطرف اش تکون داد
 !پس به جز آب بازی هنرای دیگه ای هم داری_

ده بود.. خواساتم بگم: " شما که دکتری دهنم از این همه گساتاخی باز مون
 .چرا ول میگردی تو خیابونا ؟" ولی تربیت خانوادگیم اجازه نداد

لبم رو با حر  به دندون گرفتم و با گفتن با اجازه ای از کنارش گذشااتم. 
نمیدونم چرا حس میکردم هر بار که از رفتار عجیب و غریبش حر  میخورم 

 ..میخنده
 :آروم زمزمه کردم زیر لب با خودم خیلی

 !انسان که نیستگ هیوالست_
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قفل درو باز کرد و قدمش رو داخل گذاشت. قبل از اینکه در و به روم ببنده 
 :نگاه سردش رو به چشمام دوخت و خیلی جدی گفت

 !گوشام تیزه.. میشنوم چی میگی.. حواست باشه_
در و با شدت دهن نیمه بازم هنوز بسته نشده بود که وارد خونه شد و باز هم 

 !کوبید
 !چجوری شنید؟_

شونمو باال انداختم و وارد خونه شدم. تا ساعِت یازده مشغول انجام تکالیف 
عقب افتادم بودم. باید برای پختن نهار آماده میشدم. دفترم رو بستم. به سمت 
آشپزخونه رفتم و مشغول غذا پختن شدم. از پخت و پز خوشم نمی اومد ولی 

ِت خوبی داشتم. همین که کارم با غذا تموم شد دوش میشاه گفت دسات پخ
سارپایی ای گرفتم و کمی به صورِت بی رنگم رسیدم. لباس مرتب تن کردم و 
در خونه ی خاتون حاضر شدم. بعد از دو تقه ی کوتاه در با روال همیشگی باز 

 .شد. آروم داخل شدم
 خاتون جون؟؟ کجایین؟_
 د میزنی؟بیا تو مادر چرا دم در ایستادی دا_
اومدم بگم ناهارو مهمون منینگ گرچه به خوبی دسات پخت شاما نیست _

 !اما خوب دیگه
 .تو میدوِن دیدم تاهر شد و لبخند مهربونی به روم زد
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قربونات برم ماادر لطف داری. کااش زودتر بهم خبر میادادی .. آخه من _
د مورب امروز پارساا جان رو واساه ناهار دعوت کرده بودم اینجا.. گفتم شااای

 ..بشی اینه که بهت نگفتم مادر جان
 .مثل بادکنکی که بادش خالی شده باشه لب برچیدم

 !عیبی نداره ...... تقصیر من بود... باید زودتر میگفتم_
 .دستش رو روی بازوم گذاشت

حاال که چیزی نشااده اینقدر ناراحتی. برو زیر گازو خاموش کن بیا اینجا _
 !هم میخوریممادر.. غذاتم واسه شام با 

بدون لحظه ای درنک پیشانهاد خاتون رو رد کردم.. جدا از وسوسه ی بوی 
ماکارونی که تو خونه پیچیده بود... دلمم نمیخواست با اون دکتر ترش رو روبه 

 .رو بشم. پس پیشنهادش رو در کمال ادب رد کردم و به خونه برگشتم
از تنهایی غذا خوردن  با ابروهای در هم مشغول چیدن میز آشپزخونه شدم...

متنفر بودم. بی میل و اشاتها روی کاناپه نشاساتم و شماره ی نسیم رو گرفتم. 
چند تا بوِق پشاِت سارهم خورد و بعد اشاغال شاد. حدس میزدم که دانشگاه 
باشه. صدای زوزوی باد شدید شده بود.. مطم ن بودم امروز حتما برف میباره 

زیر زانوم قفل کردم و به هوای ساایاه و  چون هوا به تاریکِی شاب بود. دسااتامو
 :ابرِی پشِت پنجره خیره شدم. مس  شده و بی اراده لب زدم

خادایا؟ میدونی از تنهایی بیزارم؟ خودت یه کاری برام بکن. دلم نمیاد به _
 !مامان بگم بیاد پیشم بمونه ولی واقعا برام سخته. دارم کم کم کم میارم

اطر مقاومتم با اشک قرمز و متورم چشامم میساوخت.. حدس میزدم به خ
شده باشه. دستم و چند بار روشون کشیدم. صدای زنِک درو که شنیدم می  تو 
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جام ایسااتادم. از چشاامی نگاه انداختم. خاتون و پارساااگ با تعجب و عجله به 
 .طرف اتاقم دویدم و روسری دم دستیمو سر کردم. درو باز کردم و کنار ایستادم

 .سالم_
ز گلومون پایین نرفت مادر.. اومدیم هر چی داری و داریم با هم سالم...ا_

 !بخوریم
با تعجب به پارساا نگاه کردم. از چهرش نارضایتی خونده میشد.. یه رو در 

 !بایستِی تابلو
 !خوش اومدین.. بفرمایین_

خاتون و بعد پشاِت سرش پارسا وارد شدن. لباس های ورزشی و بیرونی پر 
رِت مشکِی سه دکمه و شلوار جین پوشیده بود.. تعجب تر نشونش میداد. تیش

 "کردم."یعنی تو خونه هم اینجوری میشگت؟
چهارتایی پشااِت میز نشااسااتیم. به تعداد بشااقاب ها اضااافه کردم و دیس 

 .ماکارونی رو وسِط سفره گذاشتنم.خاتون به چهرم دقیق شد
 گریه کردی مادر؟_

 . ابت شد. هل شدم متوجه نگاِه پارسا شدم که سریع روی چشمام
 نه خاتون جون.. گریه چرا؟_

 :پارسا قبل از نشستن گفت
 .میرم دستامو بشورم_

یی رو راهنمایی کنم که با پوزخند گفت  :بی حواس خواستم مسیِر دستشو
 !خونه ی خودمه... بلدم_
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ساکه ی یه پول شاادم و ساار جام نشاسااتم. خاتون دسااتش رو روی دسااتم 
 .گذاشت

 !مادر.. منظوری نداره.. فقط یکم خشن شدهحرفاشو به دل نگیر _
 سرمو تکون دادم

باه دل نمیگیرم. نمیادونم چرا از من خوشااشااون نمیااد. فکر کنم تو _
 !رودربایستی اینجا رو بهم اجاره دادن
 :خنده ی آرومی کرد و آرومتر گفت

باا زناا و دخترا میوناه ی خوبی نداره مادر.. با مادرشاام همینه.. با منم به _
 !وی سفیدم اینجوری رفتار میکنهحرمت م

 .با احتیاط سرم و جلو بردم
 ازدواج ناموفق داشتن؟_
نه مادر... ازدواج نکرده اصال... قبلنا با چند نفری قصِد ازدواج داشت ولی _

 !از وقتی ساالر خان فوت شده با خودشم قهر کرده
 .صداش کم کم تبدیل به نجوا شد

فت. خدا خیر بده دوستش رو.. اونقدر بعد فوِت پدرش بیمارستان هم نمیر_
باهاش حرف زد که راضاای شااد دوباره برگرده بیمارسااتان.. دکتره قلبه.. عمل 

 !میکنه
خواسااتم بپرساام مرِ  پدرش چه ربطی به قهرش با شااغلش داشاات که با 

 .برگشتنش به میز هر دو سکوت کردیم
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که با  هر سه در سکوت نهارمون رو خوردیم. به جز صدای قاشق و چنگالی
بشقاب برخورد میکرد صدای دیگه ای به گوش نمیرسید. پارسا زودتر از همه 

 .از سفره بلند شد
 !دستتون درد نکنه. میرم آماده شم_

باا اینکاه روی صااحبتش باا خااتون بود خواهش میکنمی زیر لب گفتم و 
 .بشقابش رو روی بشقاِب خالِی خودم گذاشتم

 کالست ساعِت چنده مادر؟_
 .ن.. سفره رو که جمع کنم میرمهمین اآل_

 .برگشت به طرِف پارسا
 !پسرم سر راهت دخترمم برسون.. دیرش نشه_

 .کالفه دستش رو توی موهاش برد
 !عجله دارم_

 .سریع مداخله کردم
 !نه من خودم میرمگ بذارین آقای دکتر برن_

 .پوفی کالفه کرد
 !تو پارکینک منتطرم. فقط دیر نکن_

عا مهره ی مار داشاتگ سرمو به معنِی باشه تکون دادم و انگار این خاتون واق
 .به سرعت وارد اتاقم شدم

نگاهی با عجله به ساعت انداختم.. وای.. با اینکه گفته بود دیر نکن بیست 
دقیقه بود که داشاتم دنبال جزوه هام میگشاتم. آخرشام بیخیاِل پیدا کردنشون 
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تا رساایدنم به پارکینک نیم شاادم و هر چی دِم دسااتم اومد تنم کردم. فکر کم 
سااعت کامال پر شادگ با اساترس و خجالت دنباِل ماشینش گشتم. چشمم به 
ماشایِن سفید رنگی افتاد که حتی اسمشم نمیدونستم. به طرفش پا تند کردم. 
سارش رو روی فرمون گذاشته بود. تقه ای به پنجره زدم. نفسشو عصبی فوت 

 .کرد و درو برام باز کرد
 .لبم و به دندون گرفتمسوار شدم و 

 !ببخشید.. دنباِل جزوم میگشتم_
بی توجه به حرفم دنده داد و ماشااین رو با یه حرکت به پرواز در آورد. حس 
کردم باید چیزی بگم. گوشاه ی پالتومو تو دساتم فشردم و به نیمرخ اش خیره 

 .شدم
 !بخدا از قصد نبود_

 :تند و تیز جواب داد
 ه کارت از قصد بود؟چرا فکر میکنی فکر کنم ک_

 .مثل کسی که خلع صالح شده باشه هاج و واج بهش خیره شدم
 ...خوب شما گفتین عجله دارین_

 حرفمو قطع کرد
 و تو انقدر بچه و بیفکری که از قصد دیر کرده باشی؟_
 !نه اصال... منم همین و میگم_

 .صدای گوشیش بحثمون و قطع کرد. هندسفریشو توی گوشش گذاشت
 !تی؟ دارم میرسمبگو عز_

 :داد زد
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 چی؟؟؟_
 ماشین و با احتیاط نگه داشت و دستش رو دور لبش کشید

 مگه نگفتم تا من نیومدم و تایید نکردم آمادش نکنین؟ اآلن کجاست؟_
 .سرش و با تاسف تکون داد و نگاهی به ساعتش انداخت

 !تا پنج دقیقه اونجاام_
گاز گذاشاات. جرات هندسافری رو از گوشااش بیرون کشاید و پاشااو روی 

نداشاتم بپرسم چه اتفاقی افتاده اما کما بیش حدس میزدم. زیر لب با حر  
 :گفت

 !وای به حالتون اگه گند بزنین به اولین عملم_
 با منین؟_

 :داد زد
 !نخیر_

سرمو برگردوندم... از جلوی دانشگاه با سرعت گذشتیم.. انگشتمو به پشِت 
 .سرم گرفتم

 رد شدیما؟_
 :د زدبلند تر دا

 !به جهنم.. من به فکر چی ام و تو تو فکِر چی هستی_
اخمم در هم شاد. دسات به ساینه نشستم و ترجیق دادم دیگه حرفی نزنم. 
داخل حیاط بیمارستان مورب و نامرتب پارک کرد و به سرعت پیاده شد. پشِت 
سارش راه افتادم. با کوله پشتی ای که به شدت بغل کرده بودم و حتی حواسم 

http://www.roman4u.ir/


 19 سیمرغ

د بنادازمش روی دوشاام. حس میکردم اگاه ازش دور شاام گم میشاام. نبو
 !بیمارستان به بزرگِی نصِف شهِر ما بود

از راهروی بزر  با عجله میگذشاات و سااالِم همه رو با ساار جواب میداد. 
مقابل اتاقی ایسااتاد و به پشااِت ساارش نگاه کرد. انگار تازه به یاد من افتاد. 

 :گفت دستشو روی پیشونیش کشید و کالفه
 !میتونی با آژانس برگردی؟ البته خیلی دوره_

 .سرمو باال و پایین کردم
خیِل خوب.. یا به اطالعات بگو برات آژانس بگیرن یا منتطِر من بشو. البته _

 ...عمِل من خیلی طول میکشه.. فعال
وارد اتاق شاد و در و پشات سرش بست. روی نیمکت نشستم و توی کیفم 

آه از نهادم بلند شااد. روی میز جا گذاشااته بودمش.  دنبال کیف پولم گشااتم.
 .لگدی به صندلی کناریم زدم و ناراحت و با کرده سِر جام نشستم

*** 
روی صندلی فلزی بیمارستان جا به جا شدم... زود پا شدن صبق و خستگی 

 !جدال با این دکتر کار خودشو کرده بود.. نفهمیدم ِکی خوابم برد
هشِت شب 8ردم ... عقل از سرم پرید. ساعت نگاهی به سااعت گوشایم ک

بود. همه ی بدنم درد میکرد. خودمو لعنت میکردم که کیف پولم رو برنداشته 
 !بودم و مجبور بودم آویزون این دکتِر بی اعصاب باشم

گردنم رو با دساتم ماسااژ دادم و چشاممو به انتهای سالن دوختم. پارسا از 
ساست به سمتم میومد. چشمم از دیدن  دور با شاونه های خمیده و قدم های

چیزی که رو به روم بود چهار تا شد.. چشمای سیاهش قرمز خون شده بودن. 
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دیگه به جای دو تا تیکه ی  دریای خروشااانی از غم توشااون بود که لحظه به 
لحظه لبریزتر میشدن..مقابلش ایستادم.. با حیرت بهش خیره شدم.. خواستم 

 . آورد تا سکوت کنمچیزی بگم که دستشو باال 
 هنوز که اینجایی؟_
 کیف پولمو جا گذاشتم.. چیزی شده؟_
 !..برات آژانس میگیرم_

به اتاقش رفت و حاضاار شااد. کنار هم بی صاادا و آروم به ساامت محوطه 
حرکت میکردیم.. تو خونم نبود نساابت به ناراحتی کساای بی تفاوت باشاام.. 

 م چیزی بگم... سوالی بپرسمنمیتونساتم.. این مدلی بودم دیگه.. دوس داشات
اما میترسیدم از برخوردش.. منو تا کنار آژانس همراهی کرد. کرایه رو حساب 
کرد و آدرس رو به راننده داد. ساری برام تکون داد و به سمت ماشینش حرکت 

 ..کرد
دلم برای این همه ناراحتیش سوخت.. از پچ پچ پرستارا شنیده بودم که قلب 

طاقت نیاورده و از اونجا که این آدم به تاهر خونسرد تا  ضعیف پیرمرد تو عمل
 !این حد شکننده بود به شدت متا ر و متعجب بودم

نه... نمیتونسااتم این طوری ولش کنم.. حتی اگه داد میزد.. فحش میداد.. 
نمیتونستم.. به هر حال اون به من سقف و پناه داده بود..نباید تو این شرایط بی 

ماشاین رو بساتم و شاروع کردم به سامت ماشاین پارسا خیالش میشادم .در 
 .دویدن.. حتی توجهی به دادهای راننده پشت سرم و کرایه حساب شده نکردم
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مقابل شایشاه ماشاین ایستادم و نگاهی به داخل انداختم... سرش رو روی 
فرمون بی حرکت گذاشته بود.. تقه ای به شیشه زدم.. سرش رو بلند کرد.. چند 

اهم کردو بعد کالفه ساارش رو برگردوند و قفل رو باز کرد. در لحظاه منک نگ
 .ماشین و باز کردم و بدون لحظه ای درنک سوار شدم

 چی میخوای؟_
 .سرمو پایین انداختم

 !هیچی_
 .صداش بلند شد

 واسه هیچی از اون آژانس پیاده شدی؟_
 حرفی برای گفتن نداشتم.. نه حرف و نه توجیهی.. فقط نمیتونستم همونجا

 :و به اون شکل ولش کنمگ سکوتم رو که دید ادامه داد
ببین ...اآلن اصاال وقت مناسابی واساه بح  و بازی نیست...میدونم به  _

 !کالست نرسیدی و ناراحتی ولی باور کن اتفاقای مهم تری از کالِس تو افتاده
 .سرمو بلند کردم و تو چشمای قرمز و ناراحتش قفل شدم

یا بازی راه بندازم. فقط اجازه بدین کنارتون باشم..  من نیومدم چیزی بخوام_
 !حالتون خوب نیس...اینجوری نمیتونین رانندگی کنین

 :بی حوصله گفت
 رانندگی بلدی؟_

 .آِب دهنمو قورت دادم
 ..آره ولی با این ماشین_
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پس چی داری میگی؟ تو باشاای یا نباشاای من رانندگی میکنم. شاایرین _
 عقلی؟؟

 .اخم کردم
 !.یاد نگرفتم از کنار ناراحتی دیگران راحت بگذرم نه ولی_

 .بی صدا سرش رو سمت پنجره چرخوند. انگشتامو به بازی گرفتم
میادونم چه اتفاقی افتاده.. بیاین چند ساااعت تنفر بی دلیلتون رو به من  _

فراموش کنین.. چه بچه ، چه بزر .. بزارین کنارتون باشاام.. آدما به هم نیاز 
 !هایی هیچی حل نمیشهدارن... با تن
 پوفی کرد

 چرا فکر میکنی ازت متنفرم؟ چی تو اون مغز کوچیکت جولون میده؟_
 !..دارم میبینم دوست نداشتین اون خونه رو به من اجاره بدین_

 .ابروشو باال داد
 !میشه پیاده شی؟ داری عصبیم میکنی_

 .به پشِت صندلیم سفت تکیه دادم
 !باشه.. دیگه هیچی نمیگم_

 .و تکون داد و ماشین رو با سرعت به بیرون بیمارستان روندسرش
حدود نیم سااعت بود که تو خیابونا پرسه میزدیم.. هیچ کدوم از خیابون ها 
رو نمیشناختم . فقط میدیدم که مدام راه های فرعی رو میپیچیدیم .. روبه روی 
راه هاای ساانگی دربناد و مقاابال ساافره خوناه هاا توقف کردیم..اینجا رو 

 ....میشناختم.. چند سال پیش با بردیا اومده بودیم.. با بردیا و
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آهی کشاایدم. پارسااا بی توجه به وجود من شااروع کرد دیوانه وار با خودش 
 !حرف زدن..انگار من اصال وجود ندارم

 .میدونستم نمیشه.. میدونستم اما بازم مقاومت کردم.. خودخواهی کردم_
ه پزشک جراح خیلی بعید و عجیب به این همه دل نازکی و حساسی برای ی

نظرم میرسیدگ.. یه چیزی شدیدا اشتباه بود.گ تعلل رو کنار گذاشتم و به سمتش 
 .برگشتم

شااما پزشااکی.. خدا که نیسااتی... اونه که تصاامیم میگیره برای موندن و _
 ....نموندن بنده هاش. نباید برای یه عمل ساده

 :صداشو تا آخرین حد باال برد و گفت
نیست دیگه..... نیاااااااستگ عمل ساده نیستگ اون شصت سالش بود د _

میفهمی؟؟؟ میدونساتم طاقت نمیاره اما باز واسه ارضای عذاب وجدان چند 
 !ساله خودم عملش کردم.. به دخترش قول داده بودم ولی گند زدم

بغضی که از صبق با سماجت تو گلوم نگه داشته بودم به یک باره سر باز کرد 
کردم به اشک ریختن...شاید دلیلش دادهای شدید و بلند پارسا نبوده  و شروع

 .باشه ولی این تلنگر کوچیک برای تخلیه همه تنش هام کافی بود
پارساا با دیدن اشکهام با ناباوری نگاهم کرد و روشو به سمت شیشه بغلش 

 ...برگردوند
 حاال تو چرا آبغوره میگیری؟ صبق هم گریه کرده بودی نه؟_

و به معنِی نه تکون دادم ولی ندید. بعد از چند لحظه سکوت با صدایی سرم
 :دورگه از غم و ناراحتی به آرومی گفت
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پدرم چندین سااال بیمار قلبی بود.. من بعد اینکه مدرک پزشااکیمو گرفتم _
خودم پروندشاو دساتم گرفتم.. کار به جاهای باریک کشایده شاده بود.. منم 

ت سااالم بود اما چندین عمل موفق تو ایران و جراح موفقی بودم. بیسات و هف
آلمان داشتم..عمل های بازی که از چند تاشون هنوز که هنوزه به عنوان معجزه 
یاد میکننگ جوون بودم و مغرور .. فکر میکردم درمون درد پدرم تو دستای منهگ 
اما نشاد... نتونساتم... پدرم تو کسری از  انیه برای همیشه از کفم رفت. من 

ندم و دنیایی از حساارت و پشاایمونی و باری ساانگین از عذاب وجدان... و مو
امروز.... تاری  دوباره تکرار شاد. اونم درست تو اولین عملم بعد برگشت به 

 !..ایران
 .نفس عمیق و لرزونی کشید

 !نباید برمیگشتمگ درک نمیکنم.. نمیفهمم این حکمت خدا رو_
 . اشکامو با پشت دستم تند تند پاک کردم

میدونم خیلی بچه تر از اینم که بخوام نصاایحتتون کنم .. حتی عزیزی رو _
از دساات ندادم تا بتونم خودمو جاتون بزارمو اتهار همدردی کنم. اما بهتون 
اطمیناان میدم این فقط تقدیر خدا و خواساات اون بود. از حکمت خدا نباید 

یی مون تصمیمااستیضاح خواست. باور کنین قسمت این بوده. گاهی خدا برا
 .میگیره که ما هیچ دخالتی توشون نداریم

 .نفسی عمیق کشید
 !اینو باور دارم_

 .تل  خندیدم
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من باور نداشاتم ولی ساارنوشات باع  شااد باور کنم.. گاهی باید خودتو _
 !بسپاری به سرنوشتگ به روزگار و بدیهاش.. چاره ای نیست

 !برگشت و با تعجب نگاهم کرد
 ! ؟ شدید سن باال میزنیچند سالته مادربزر_

 .خندیدم
سان و سال دلیل بر تجربه ی کم نیست. نگاه به قد و قیافم نکنین.. منم به _

 !اندازه ای که باید بکشم کشیدم
 .نگاِه خیرش رو تاب نیاوردم. دستمو روی اشکام کشیدم

 !کالسام و که از دست دادم. حِد اقل به تکلیفای فردام برسم_
 .ی سنتی انداختنگاهی به رستوران ها

 تا اینجا اومدیم.. یعنی هیچی نخوریم؟_
 .شونمو باال انداختم

 !من گرسنه نیستم_
 .اخم کرد

 !من با تو چیکار دارم؟ من گشنمه_
 !منتطر میمونم.. برین بخورین_

 .پوفی کرد و ماشین رو روشن کرد
 !نمیخواد.. اشتهام کور شد_

به صاادای موساایقی بی  تا خونه هیچ کدوم هیچ حرفی نزدیم و تو سااکوت
کالمی که از ضابط پخش میشااد گوش میدادیم..جلوی آپارتمان توقف کرد و 

 :رو بهم با لحن همیشگی گفت
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 بابت کالست و داد و بیدادا متاسفم... طلبم باشه بهت یه شب شام. حله؟_
 .لبخند زدم

 !حله آقای دکتر_
 .اخم کرد

 !یه جوری بهم میگی دکتر که حس میکنم شصت سالمه_
 .از تصوری که ازش داشتم خندیدم

 چرا میخندی؟_
 .سرمو به چش و راست تکون دادم. نفسشو بیرون داد

 !خیِل خوب برو.. من نمیرم خونه کار دارم. برو تا رفتنت صبر میکنم_
شاب به خیری زیر لب گفتم و پیاده شادم . به ساامت در آپارتمان راه افتاده 

 .بودم که صداشو از پشت سرم شنیدم
 ین؟بب_

 .به سمتش برگشتم و سرمو از شیشه باز شده داخل کردم
 اسمت چی بود تو؟_

 !لبخند مالیمی از این معارفه بانمک روی لبم نشست
 !نیل_

 .سرشو تکونی داد و اسمم رو زیر لب تکرار کرد
 !شب خوش نیل _

 .لبخند دیگه ای به روش زدم و پشت بهش سمت خونه حرکت کردم
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پشااتی آوزیون کردم و درو با پام از پشاات بسااتم.. دسااتامو به بندهای کول 
عجب روز عصااف باری بود... هیچ وقت هیچ کس رو تو زندگیم تا این حد 
غمگین ندیده بودم... با صادای فجیع قار و قور شکمم به خودم اومدم و یادم 
افتااد از تهر بعاد اون ماکارونی پر دردساار هیچ چی نخورده بودمگ این روزا 

 !این بدبخت تلم میشدگ آخ مامان کجایی؟خیلی داشت به 
 ..کیفمو گوشه اتاق پرت کردم و با پاهای سست به سمت یخچال رفتم

فردا از سااعت هفت صابق تا عصار یه کله کالس داشتم... کارای صفحه 
آراییم آماده نبود... چه روزی میشاد فرداگ بعد از خوردن مقداری نون تست و 

ه بردم و زیر پتوی گرمم خزیدم.خرس پشم مارماالت به رخت خواب نرمم پنا
 .آلومو محکم تو بغلم فشردم و خودمو به یه شب دیگه سپردم

صاندلی های کارگاه ساه تا ساه تا خالی میشدن و بچه ها همراه با لب تا  
پیش اساتاد میرفتن.. میدونساتم کامل نشادن طرح تو کالس استاد ابراهیمی 

همدردی با پارسا این حماقت رو به جون برابره با خیلی چیزا اما من به قیمت 
یدم تا مزه آهن تو دهنم پر شد..  خریده بودم... پوست لب پایینم رو اونقدر جو
تا به حال سابقه نداشت چنین سهل انگاری ای کنم.. سپیده کنارم نشسته بود 
و با لبخند اطمینان بخشای سعی در آروم کردنم داشت اما تردیدی که تو نگاه 

یای همه ی چیزای نگفته میشدخودش بود گ  !و
 !حاال مگه دنیا به آخر رسیده؟ بابا فرصت میگیری یه هفته دیگه_
 !سپیده نشنیدی هفته قبل چی گفت؟؟ این استاد خیلی سخت گیره_
تقصایر خودته دیگه.. ببین بچه ها نیم سااعته دارن اتود نشون میدن.. هی _

 !میگم بشین یه چیز الکی بزن میگی نه
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شم خیلی بهتر از اونه که با یه اتود در پیتی نیم ساعته تا مدت ها از توبی  ب_
 .چشم استاد بیفتم

صادای امیر مانع از ادامه بح  و گفتوگوی بینمون شد... این پسر مدت ها 
 ...بود که مثل سایه دنبال همه کارام و حرکاتم بود

 خانوم ها؟؟ مشکلی پیش اومده؟_
 تسز جواب دادم

 !خیر_
 !امیر... نتونسته طرحشو کامل کنه سپیده_ آره

با چشاام غره بهش نگاهی کردم که شااونه ای باال انداخت. چشاامای ساابز 
وحشی امیر رنگی از ترحم گرفت... رنگی که من ازش گریخته بودم و خودمو 

 !به غریبانه ی این شهر غریب سپرده بودم
ما ش بابت همین ناراحتید خانوم بهرامی؟؟ این برای طراح مساتعدی مثل_

 !حتی مشکل هم به حساب نمیاد
 .دندونامو با حر  روی هم فشردم

یا اساتاد با شامانگ من _ آقای اکبری بهتره به کار خودتون رسایدگی کنین گو
 .. میدونم چطور از عهده کارم

هنوز حرفم تموم نشااده بود که امیر لب تاپم رو به دسااتش گرفت.. فلش 
 کرد.. رو به سمت استاد کرد وکوچیکی بهش نصب کرد و فاصلشو بهم کمتر 

 :در جواب استاد که اسمشو برای ارائه پروژه فرا میخوند گفت
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استاد..... موضوع این سری صفحه آرایی رو همراه با خانم بهرامی به طور _
گروهی ارائه میدیم خدمتتون... البته اگه اجازه بدید... جسااارتمونو عفو کنید 

 ..تر و سنگین ترهاما اطمینان میدم بهتون کار کامل 
دهن بازم همراه با نگاه گیجی بین اساتاد و امیر در گردش بود. تو کسری از 
 انیه این اتفاق افتاده بود و انکار همه چیز رو در برابر این اساتاد سخت گیر به 

 !فنا میبرد
اساتاد دساتی به ریشاای پرفساوری بلندش کشاید و با دسات اشاره کرد تا 

اط پشت سر امیر راه افتادم. مییدونستم کارش اونقدر کنارش بریم...مثل یه رب
یه که اساتاد نه شاک و نه مخالفتی کنه.. سپیده نیشگونی از کنارم گرفت و  قو
چشاامکی زد.. به نظرش امیر واساام ناجی خوبی بود اما نمیدونساات با این 
کارش من بیشااتر خرد شاادم.. من به بد کساای باخته بودم... امیر جزو بهترینا 

امروز من باه حریفم تو این راهاه پر پیچ و خم بااخته بودم و هیچ کس بود... 
 !نمیتونست طعم این باخت عجیب رو درک کنه

همون طور که حدس میزدم اساتاد خیلی از طرح استقبال کرد و به جز نمره 
خودمون کناار اسااممون برای این فعاالیات و خالقیات دو تا مثبت هم  بت 

ی محوطه جلوی دانشکده از پشت امیر رو کرد..بعد از تموم شادن کالس تو
صاادا زدم... باید دلیل این کارو میفهمیدم.. با یه نگاه جزئی میشااد فهمید که 
ساعت ها واسه این طرح وقت گذاشته و اون کسی نبود که محض رضای خدا 

 !این لطف رو در حق کسی بکنه
 آقای اکبری؟؟_

 .امیر نگاه موشکافانه ای بهم کرد و به سمتم اومد
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 !خانم بهرامی؟؟ نگید که هنوز درگیر اون مس له اید_
 .ابرومو باال انداختم

 چرا؟؟_
چی چرا؟ این که از دسااتت اسااتاد نجاتتون دادم یا اینکه بهترین طرحمو _

 باهاتون شریک شدم؟؟
کالفه شاادم. بازی با کلماتش شااباهت وحشااتناکی با اخالق مزخرف نیما 

 !داشت
 ید؟هردوش... چرا این کارو کرد_
من و شاما چهار ساال قراره با هم همکالس باشیم... فرصت واسه جبران _

 !زیاده
خنده ی عصبی روی لبم نشست. قبل از اینکه بتونم جوابش رو بدم پشتش 

 !رو بهم کرد و ازم دور شد
ساعت نزدیک به هشِت شب بود که به خونه رسیدم.. کیفمو با حر  روی 

یرون کشاایدم.. دسااتمو زیر موهام فرو بردم و کاناپه کوبیدم و لباسااامو از تنم ب
گیرشاو از سرم خارج کردم.. وزن زیادش سرمو حسابی درد آورده بود....با یه 
حرکت همه رو روی دسااته مبل جا دادم و همونجا با بولیز و شاالوار جینم تو 

 .خودم جمع شدم و چرتی زدم
م رو نمیدونم چقدر گذشااته بود... فقط میدونم هرچه قدر مردمک چشاام

گشااد و گشادتر میکردم چشمم جایی رو نمدید. خونه تو تاریکی مطلقی فرو 
رفته بود.. از بیرون صداهای وحشتناک زوزوی باد و رعد و برق های خوفناک 
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شانیده میشد.. تازیانه ی باد چنان با شدت به پنجره میکوبید که مطم ن بودم 
گرفتم و چونم رو روش  هر لحظه شایشه ی پنجره میشکنه... زانوهامو تو بغلم

گذاشاتم.. از تاریکی و تنهایی هیچ وقت نمیترسیدم اما رعد و برق از بچگی 
نقطه ضعفم بود. چیزی فراتر از ترس وجودم رو مثل بید میلرزوند.. احساس 
میکردم شیشه ای ته دلم با هر صدای وحشتناک رعد چندین بار میشکنه و من 

یشاادم. دسااتای لرزونم رو به ساامت هربار بیشااتر و بیشااتر تو خودم جمع م
موبایلم بردم... ساعت دوازدِه نیمه شب بود... مطم ن بودم خاتون تو خوابیده. 

 !با قرصایی که اون میخوردگگ اگه بیدار بود تا حاال صد بار بهم سر زده بود
چشاامام مثل ابر بهاری میباریدن و قطرات اشااک تند تند روی مچ دسااتم 

ن و مهیب ترین صدا دیگه طاقت نیاوردم و از ته دل میریختن. با شانیدن آخری
جیا کشیدم... دلم برای خودم میسوخت... برای این تنهایی .. برای اولین رعد 

 !و برقی که تو زندگیم بدوِن پناه بردن به اتاِق بردیا یا مامان داشت میگذشت
صادای مشات هایی رو که روی در کوبیده میشاد رو همراه با صدای بلند 

میشنیدم اما حتی قدرتشو نداشتم تا جوابشو بدم. چشممو به دیوار روبه  مردی
یر خطوط شااکسااته رعد و برق روش نمایان میشااد  رو که هر دو دقیقه تصااو

 .دوخته بودم و اشکهام پشت سر هم با بیرحمی تمام لباسم رو خیس میکرد
طولی نکشااید که سااایه ی مردی قد بلند همراه با شاامعی روی دیوار خونه 

فتاد.... رهنم خالی از هر چیزی بود... انگار فعالیتش متوقف شده بود و حتی ا
زمان و مکان رو هم نمیشناخت..جیا کوتاهی کشیدم و سرمو تا آخر توی یقه 
لباساام فرو بردم... صاادای گریه ام تو گلوم خفه شااده بود و تنها مرواریدهای 

 .و بهم یادآور میشددرشتی که روی گردن و قفسه سینم میریخت زنده بودنم ر
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دسااتی رو روی زانوم احساااس کردم. ساارمو با ترس بلند کردم و چهره نا 
مشااخص همون مرد رو کناارم روی مبل دیدم.. لب هاش به ساارعت تکون 
میخورد و هر از گاهی دستی به موهاش میکشید... شمع رو روی میز کوچک 

 ا بودگ با دیدنکنارم گذاشت... چهرش تو نور ضعیف شمع نمایان شد... پارس
صاورت خیس از اشاکم نگاهش رنگی از ترس و نگرانی گرفت.. دستاش رو 

 .روی بازوهام گذاشت و به شدت تکونم داد
 نیل؟؟ یه چیزی بگو... با توام....؟.. چت شد؟_

 :دهنم رو چند بار باز و بسته کردم و با لبهایی که به شدت میلرزید گفتم
 !م.. میترسم. من.. میترسم_

با صادای بلند هق هق کردم. احساس میکردم راه گلوم به یک باره باز  و بعد
شده بود و من باید هر چه زودتر این تنش و ترس رو با داد و فریاد و گریه بیرون 

 ...میریختم
دستای خشن و چنک شده پارسا دور بازوم آروم آروم باز شد و کم کم حالتی 

حتی رنک صداش هم  نوازش گونه گرفت. چشامای سایاهش مهربون شاد..
 ..آروم تر و مالیم تر شده بود

دختر کوچولوگ گریاه میکنی؟؟ چیزی نیس کاه.. همش یاه رعاد و برق _
 !سادست.. ..دیگه گریه نکن باشه؟؟ همه چی تموم شد. من اینجام

 .دستاشو تو دستای خیس از عرقم گرفتم و با ترس بهش زل زدم
 !...نرو_
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جره پشت سرم دوخت. انگار دوست چشاماشاو از چشمام برداشت و به پن
نداشت مستقیم توی چشماش زل بزنم.. دستش رو آروم از میوِن دستم بیرون 

 :کشید و محکم و با صالبت.. با تن صدای همیشگیش گفت
 ! نمیرم... همین جا میشینم تا برقا بیان.. نترس. آروم بخواب_

بود ولی هنوز  سرمو با خجالت پایین انداختم. تازه حواسم سِر جاش اومده
هم دیوانه وار میترسیدم. بی تعارف و خجالت تو خودم مچاله شدم و چشمهام 

 !و سریع روی هم گذاشتم
قدم هاش دور شد. از ترس حلقه ی چشمم سریع گشاد شد. طولی نکشید 

یی بهم نزدیک شد  .که با بالشت و پتو
 .بالشت رو زیر سرم قرار داد و پتو رو آروم روم کشید

 !از هیچی هم نترس... همش یه رعد و برِق ساده بود. من بیدارم بخواب و_
پتو رو تا زیر چونم باال کشیدم . چشمام از خواب و فشاری که تحمل کرده 
بودم نیمه باز و خمار بود.. برام مهم نبود که یه غریبه درسات روی مبل کناری 

ریق ودم تزخونم نشسته و بی تاِب به خواب رفتن منه... آرامش عجیبی به وج
شاده بود.. حس عجیِب سرشار از اعتمادی تو نگاهش بود که سراسر وجودم 

 .رو غرق در آرامش و آسودگی میکرد
با چشامای بی جون نگاهی به خطوط مردونه صورتش و ته ریش مالیمش 

 :کردم... سایه ی پدر رو تو خطوط مورب کناِر چونش دیدم. آروم زمزمه کردم
 !..بابا_
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تباه دیدم یا واقعا لبخند زدگ کم کم چشمام تسلیم سکوت و نمیدونم من اشا
ساانگینی شااد اماا جمله ای که زیر لب و آروم زمزمه کرد رو با آخرین قوای 

 .هوشیاریم شنیدم
 !بخواب دردسر کوچولو_

چشامو مالیدم و نگاهی به دورو برم انداختم. تو جام نیم خیز شدم.. تصاویر 
رفت. موهامو باالی سرم جمع کردم و به دیشب آروم آروم پیش چشمم جون گ

سمت حموم راه افتادم.. بعد از یه دوش آب گرم تازه تازه داشتم عالیم حیاتِی 
دوباره رو توی بدنم حس میکردمگ یه رعد و برِق دیگه رو هم پشِت سر گذاشته 
بودمگ خدا رو شااکر میکردم که تو این ترِس بزر  تنها نبودمگ نمیدونسااتم اگه 

 !ود و نمیرسید از ترس کارم به کجا میکشیدپارسا نب
نگاهی به بالشتک های مرتِب مبِل کناری انداختمگ بعد از بیخوابِی شب این 
ساحرخیزی عجیب و قابِل تحسین بود. با اینکه ازش خجالت میکشیدم ولی 
تصاامیم گرفتم با یه صاابحانه ی محلی لطِف دیشاابش رو جبران کنمگ لباس 

و روسرِی کوچیکی روی سرم انداختم. سینِی گرد و  پوشایده و مرتبی تن کردم
بزرِ  توی دسااتم پر بود از مرباهای محلی و محبوبی که مادرم با هزار امید و 
آرزو برام تو شایشاه های کوچیک بساته بندی کرده بود...سینی رو با یه دستم 

 .روی زانوی بلند شده از زمین نگه داشتم و زنک رو فشردم
باز شد. حوله ای دور کمرش بسته بود و حوله کوچکی هم بعِد چند  انیه در 

روی یکی از سرشانه هاش قرار داشت.. از صورتش آب میچکید و قسمتی از 
موهای پر پشاتش روی پیشاونیش ریخته بودن..سرمو با شرم پایین انداختم.. 
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حدس نمیزدم باز هم پیاده روی رفته باشااه. برای این بی وقتی ته دلم به خودم 
ادمگ تعلال و مورب بودنم را که دید خنده ی کوتاهی کرد. ترجیق دادم فحش د

هنوز هم سرم پایین باشهگ دستم به یکباره سبک شد. سرم رو باال آوردم .. سینی 
 :رو با یه دست گرفت. ابروشو با حالت خاصی باال داد و گفت

 !فکر میکنم این صبونه واسه منهگ البته قبلش سالم و صبحت هم بخیر _
 .بخندی به این بی حواسی زدم و سرمو تکون دادمل
سالم دکتر.. صبحتون بخیر.. بله برای شماست...خواستم محبت دیشبتون _

 !رو جبران کنمگ به خاطر من بیخواب شدین
ندیدم ولی لبخندش رو حس کردم. جرات نداشاتم با نگاِه مستقیم نگاهش 

 !کنم
 عوتی؟ممنونگ حاال قراِر تنهایی بخورم یا خودتم د_

لش هام رنک گرفتگ چطور بود که هیچ جور نمیتونستم به این بی پرواییش 
 !عادت کنم؟

 !هرجور شما راحتین_
بلند خندید... اونقدر بلند که نیم متر تو جام پریدم. حس کردم صداش دور 

 .شد
 !بیا تو مامان بزر .. بیا زحمِت چیدنشم بکش تا من حاضر میشم_

ی گفتم که صاادای خنده اش و دو برابر کرد. آروم یاا الله بلند و بی اختیار
داخل شادم. خونه ی بزر  و شیکی بود.. تقریبا همشکِل خونه ی خاتون بود 
ولی دکوراسایونش خیلی شیک تر و مدرن تر بودگ وارد آشپرخونه شدم. جایی 
که سینی بزر  مربا ها رو روی کانترش قرار داده بود. نمیدونم چرا قلبم تند تند 
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. تا به حال وارد منزل مرِد مجرد نشاده بودم. یک لحظه از کارم پشاایمون میزد.
شدم. گره روسریمو با استرس سفت کردم و برای برگشتن عقب گرد کردم که با 
سااینه ی پارسااا برخورد کردم. با دساات دماغم رو مالیدم و ساارم و زود پایین 

 !انداختم. از کنارم رد شد و پشِت میِز گرِد آشپرخونه نشست
 !ِدِهکگ تو که هیچی نچیدی تنبل_

 .لبم رو به دندون گرفتم
 !شاید بهتر باشه من برم_

 .خندید. اینبار نرم و مالیم
 ببینمت؟_

 .سرمو جزئی برگردوندم
چرا خودتو شااکِل مادربزرگا کردی؟ اون گره و یکم شاال کن خفه شاادیگ _

 !سرت چرا تو یقه اته دختر؟ بیا بشین یه چیزی بخوریم میری دیگه
بیجواب با همون لِب به دندون گرفته ام به زیر پام خیره شدم. قطعا حماقت 

 .کرده بودم. سبک سرِی محضگ نفسی تازه کرد
 از اینکه اومدی خونه ی یه مرِد غریبه ترسیدی نه؟_

 :به همه ی حس های مزخرفم خجالت و شرم هم اضافه شد. آروم گفتم
 !نه اینطور نیستگ فقط دیرم شده_

. برای اولین بار بود که کساای اینجوری صاادام میزد. لحنش یه صاادام زد.
 !آهنک خاصی داشت

 نیل؟_
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از گوشاه ی چشام نگاهش کردم.. میدونساتم اونجا وسِط آشپرخونه با اون 
گرِه سفِت روسری و سری که به شدت پایین انداخت بودم تا چه حد احمق به 

 .نظر میرسیدمگگ قدمی به جلو برداشتم
 !من باید برم. حواسم به ساعت نبود.. خیلی دیرم شده نوِش جونتون.._

سااریعا از پشااِت میز بیرون پرید و راهم و سااد کرد. بوی عطر سااردش تو 
مشامم پر شد و ضربان قلبم و هزار برابر کرد. از لبخنِد معنی داِر گوشه ی لبش 

 !خوشم نمی اومد
مت همه زح چرا این شاکلی شدی تو؟ بابا بیا بشین یه لقمه بخوریم. این_

 !کشیدی
ادب حکم میکرد خواسااته اش رو رد نکنم. با تردید پشااِت میز نشااسااتم و 

 .گوشه ی روسریم و دستم گرفتم
سارش و با خنده تکون داد و محتوای ساینی رو آروم آروم روی میز چید. از 
بیحواساای و گیجیم حرصاام گرفت. امروز فقط داشااتم گند میزدم. رو به روم 

شد. حاالتم کم کم طبیعی تر شد. ناخداگاه غذا نشاسات و مشاغول خوردن 
 !خوردنش رو زیر نظر گرفتم. آروم و با طمائنینه میخورد

 !میخوای تا شب اینجا بشینی؟ بابا یه چیزی بخور_
 بی هوا لبخند زدم

 !میخورم_
 :چند  انیه به صورتم خیره شد و با جدیت گفت

طرش خجالت میادونی خیلی خوباه این ترس و حیااء؟ هیچ وقت به خا_
 !نکشگ دختری که بابت روابط پیش و پا افتاده سرخ و سفید بشه خیلی کم شده
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 .سرم و پایین انداختم.. از صداقت کالمش خوشم اومد
من به شما اعتماد دارم آقای دکتر ولی هر چی باشه اینجا یه منزل مجردیه.. _

 !دیِد درستی نداره حضوِر من
 !خور نصفه جونم کردیدرست میگی.. قطعا همین طوره.. ب_

 !تکه ای نان بریدم و مشغول بازی با گوشه هاش شدم
 !از رعد و برق خیلی میترسیا؟ دیشب رنک به روت نبود_

 .از یادآوریش داغ شدم
 .من فقط از رعد و برق میترسم.. دسِت خودم نیست_

 .برعکس افکارم صداش هیچ رنگی از تمسخر نداشت
م.. چه برسااه به یه دختِر تنها.. چی خوِد منم گاهی از صااداش میترساا _

 میخونی؟
 !گرافیک_

 سرش و با تحسین تکون داد
 خیلی خوبه.. چند سالته؟_

 موهامو با دستم داخل روسریم فرو بردم
 ! نوزده_

 .قر  ویتامینی از ترفش خارج کرد و داخل لیواِن آِب روبه روش انداخت
 جازه نمیدادم تک و تنهاپدرت قابِل تحسیِن.. مطم نا من اگه دختر داشتم ا_

 !عازِم شهری به بزرگِی ایجا بشه و تک و تنها درس بخونه
 .شونمو باال انداختم و غرِق اجبارهای زندگیم شدم
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 !پدِر منم همیشه همین رو میگفت ولی شرایط ایجاب کرد قبول کنه_
 چشماش ریز شد

 شرایط؟_
 .متوجه بی حواسیم شدم. دست پاچه از پشِت میز بلند شدم

 !بهتره دیگه برم.. واقعا دیرم شده_
 :به نقطه ای خیره شد و آروم گفت

 !باشه..گ بابِت صبحانه ممنونم_
 .سرمو با لبخند مالیمی تکون دادم و راه خروج رو پیش گرفتم

کیف آرشایوم رو از کمد دیواری در آوردم و مشاغول طرحام شدم. با خودم 
 .. این رفتاِر ساابکساارانه و بی فکر کردم که از اولشاام نباید به خونش میرفتم

مالحظه از من و تربیتم خیلی بعید بود. سعی کردم افکار منقبض شده ی رهنم 
و پس بزنم و دلمو به تکالیفم بدمگ عجیب بود که بعد از گذشااِت یک ساااعت 

 !هنوز هم بوی عطرش تو مشامم بود
مش. دتصمیم گرفتم برای نهار پیش خاتون برم. خیلی وقت بود که ندیده بو

به سمت واحدش راه افتادم. برعکس همیشه مدت طوالنی ای پشت در موندم 
تا دساتگیره به پایین متمایل شاد و به دنبالش در باز شد.. .با سر دنبال خاتون 

 !گشتم اما تو زاویه دید نبود
 !بیا تو مادرجان _

صاادای ضااعیف رو دنبال کردم و خاتون رو پشاات میز صاابحانه خوری 
کردم. به شدت نفس نفس میزد و لپای همیشه قرمزش به رنک  آشاپزخونه پیدا

 .زرد دراومده بودن. سراسیمه به سمتش دویدم
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 خاتون جون؟ چی شدی قربونت برم؟ چرا صدام نکردی پس؟ _
 .با دست قلبش رو چنک زد

چیزی نیس مادرجان شالوغش نکن.. داشاتم قرمه سبزی میپختم که یهو  _
 .تپش قلب گرفتم

 .فتم و انگشتم رو روی نبض مچ دستش گذاشتمنگران سمتش ر
صااد باار میگم اجاازه بادید من یا رزا غذاتونو بپذیم. قبول نمیکنین که.  _

 !حاضر شین باید بریم دکتر
 .لبخند ضعیفی زد

دکترم اینجاس مادر جون.. برو ببین اگه خونسات یه ساار بیاد هم خیال تو  _
 !راحت بشه هم بچم یه ناهاری بخوره

رو پیشونیم نشستگ چرا یاد خودم نبود؟ نمیدونستم چرا رفتن به  عرق سردی
 !سراغ پارسا برام سخت میومدگ شاید هنوز خجالت میکشیدم

خاتون منتظر بهم نگاه کرد. سری تکون دادم و با قدمای سست به سمت در 
پیش رفتم. زنک رو فشااردم .. بالفاصااله در باز شااد و پارسااا با اخمی غلی  

 !.. صداش از همیشه خشک تر و عصبانی تر بودپشتش تاهر شدگ 
 بله؟؟ _

 .متعجب از لحِن صداش به پشت سرم اشاره کردم
 !خاتون ... حالش مساعد نیست _

 .با چشمای نگران به پشِت سرم خیره شد
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هم زمان با تموم شاادن جمله کوتاهم دختری با موهای حنایی و لباس های 
 .نصف و نیمه پشت پارسا تاهر شد

 !نم باید معاینه شهگ تپش قلب دارهفکر ک_
 چی شده پارسا؟ _

بدون اینکه جواب دخترک رو بده درو پشاات ساارش بساات.. با این حرکت 
دختر خود به خود به داخل رونده شد ...پشت سرم راه افتاد.. مطم ن بودم که 
حضور اون دختر با اون صمیمیت و لباس ها تو خونه ی پارسا خالی از لطف 

درونم فریااد میزد کاه پارسااا و دخترک مو قرمز با هم صاانمی  نبود... چیزی
 .دارن... شونه ای باال انداختم و خاتون رو تا تخت اتاق همراهی کردم

پارسا بعد از گرفتن فشار خاتون و چک کردن عالئم حیاتیش ازم خواست تا 
براش لیوانی آب بیارم.بدون مک  درخواستش رو انجام دادم. پارسا شدیدا تو 

دش بود و من مطم ن بودم دلیل این انزوا چیزی فراتر از مریضیه خاتونهگ یه خو
جورایی انگار با خودش درگیر بود. مدام به فکر فرو میرفت و اخم غلی  روی 

 !پیشونیش از همیشه غلی  تر بود
 داروهات رو به موقع میخوری خاتون؟ _
 !مآره پسرم. نگران نباش چیزیم نیس که. یکم تپش قلب دار _

 .سرشو جدی تکون داد
به نسخت دو بسته دیگه پرانول اضافه کردم. شب برات میگیرم. فشارت یه  _

کوچولو باالسات. تا شاب استراحت کن. بهتره نیل پیشت بمونه.. من هم تند 
 .تند سر میزنم و چک ات میکنم

 .بعد رو به من کرد و با صدایی ارومتر گفت
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 !بیا کارت دارم _
اتاق بیرون اومدم. دقیقا نمیدونستم قراره چی بشنوم اما  بی صادا دنبالش از

از انگشتای درهم قالب شده پارسا مشخص بود که استرس زیادی رو تحمل 
 :میکنه. توی راه رو مقابل اتاق مهمان توقف کرد و گفت

میخوام یه خواهشاای ازت داشااته باشاام. میدونم ممکنه فکِر دیگه ای در _
 !ه قبول کنی کمِک بزرگی بهم کردیموردم بکنی ولی باور کن اگ

 !متعجب پلک زدم
 !بفرمایین. اگه کاری از دستم بربیاد چرا که نه_

دستش رو به کمرش زد و نفس عمیقی کشید. انگار برای گفتنش با خودش 
 !درگیر بود

اون دختری که دیدی از دوساتای قدیمِی پدرمه.. یه ماجرای تموم شده از  _
 نظِر اونگ میتونی کمکم کنی دک اش کنم؟نظِر من و تموم نشده از 

 !متوجه منظورش نشدم
 من؟_

 .سرشو تکون داد
 میخوام نامزدم معرفیت کنم. این لطف و در حقم میکنی؟_

 !شوکه شدم
 !من؟ ولی آخه چجوری میشه؟ میفهمه دروغه_

 .سرش و چش و راست کرد
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ش.. نیمبرای نهاار میاایم اینجا.. تو هم که اینجایی. کمک کن یکم بپیچو_
 !!سر و تهش چند تا جمله ی ت اتریه

 .حس میکردم نفسم باال نمیاد
 !من... نمیتونم آقای دکتر... لو میره_

 .کالفه شد
 تو فقط نگو آقای دکتر لو نمیره.. باشه؟_

 .دلم برای حالت ملتمس چشماش سوخت.اخم کردم
 باشه قبول ولی فقط به یه شرط؟_

 .دست به سینه و منتظر بهم چشم دوخت
 !اگه این نقش بازی کردن مستلزِم صمیمیته باید بگم متاسفم_

 .منظورمو گرفت.. لبخند ضعیفی زد و نفس راحتی کشید
 !باشه بابا مامان بزر .. قبول_

دماغم و با دو انگشت کشید و به سرعت از در خارج شد. مات و مبهوت با 
 .دستی که روی بینیم خشک شده بود ایستادم. خاتون صدام زد

 چی شده مادر؟_
 .وارد اتاق شدم و دستمو تو هوا تکون دادم

 !هیچی مجبوریم چند ساعتی برای آقای دکتر نقش بازی کنیم_
 .چینی به بینیش انداخت

 نقش؟_
کنارش روی تخت نشاستم و ماجرا رو براش تعریف کردم. خنده ی بلندی 

 .سر داد
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ازی ی این دختر بحتما پرسااتوئه بازم.. بمیرم براش.. نقشاای نمونده که برا_
 !نکنه
 !چرا با خشونت دک اش نمیکنه.. دست به دل شکستنش که خوبه_

 چشماش شیطون شد
برو خداتو شااکر کن مادر با تو که خیلی خوبهگ این دختره دختِر دوسااِت _

قادیمِی پدرشااه. آرزوی پدرش بود که ازدواج کنن ولی پارسااا از همون اول 
 !ه سخت جواب نمیدهمخالفت کرد. به خاطر و حرمت پدرشه ک

 .اخمام درهم شد
 !آخه چه جوری نقش بازی کنم من؟_
تو نگران نباش.. ساعی کن فقط عادی باشی مادر.. یه بازیه دیگه.. تنوعهگ _

 .برو سفره رو بچین عروس خانوم. نهارمون آمادست
از دِل خوش و خجسته اش خندم گرفت.. لِب پشت و روم و درست کردم و 

 !ر به سالن برگشتمدست از پا کوتاه ت
همه با هم دوِر میِز بزرِ  وسط سالن نشستیم. پرستو برعکس تصوراتم دختر 
گوشاه گیر و ساکتی بود ولی از رنِک نفرتی که تو چشماش نسبت بهم داشت 

 !میشد به خوبی فهمید پاش بیفته چه عاشِق خطرناکی میشه
حظه ای که با صاادای تک ساارفه ی پارسااا نگاهم رو از پرسااتو گرفتم. از ل

اومده بود فقط چشم غره هاش نصیبم شده بود. اشاره هایی که به روسرِی روی 
سرم میداد از  انیه ی اول دستگیرم شده بود ولی مدام خودم رو به اون راه میزدم 
و سااعی میکردم از نگااِه مسااتقیم بهش خودداری کنمگ بهش حق میدادم که 
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با روساری میشینم تا چه حد  عصابانی بشاه و میدونساتم اینکه جلوی نامزدم
میتونه شاک برانگیز و مساخره باشه ولی هرجوری حساب میکردم نمیتونستم 

 !اونقدر راحت و بیخیال باشم
آخرش هم خاتون به دادم رسااید و وقتی بال بال زدن های پارسااا رو دید، یه 
جا میون صاحبتش گفت که هنوز به هم محرم نشدیمگ هیچ وقت عرِق سردی 

وی پیشاونیش پاک کرد و اون نگاِه "بعدا به خدمتت میرسام" اش از رو که از ر
 !یادم نمیره

پرساتو زودتر از هرکسی از جاش بلند شد.. از خاتون تشکر زیر لبی کرد و 
بدوِن خداحافظی با من و پارساا سراسیمه از خونه خارج شد. دروغه اگه بگم 

له کرده بود هم  دلم براش نسااوخت. از اینکه تا این حد غرورش رو زیر پاش
عصابی شاده بودم و هم ناراحت بودمگ میتونستم حدس بزنم پس زده شدن از 
جانب کساای که چندین سااال به امید برگشااتنش ازدواج نکرده باشاای چه درد 
عذاب آوری باشاهگ مخصوصا اگه اون آدم پارسای خشک و بی اخالق باشه و 

 !!انسی نداریاز لحظه ی اول بدونی که در مقابلش هرچند پرعطوفت، ش
هنوزم وقتی به اون نهار فراموش نشدنی فکر میکنم لبخند عجیبی روی لبم 
میشاینه. شااید برای گفتنش هنوز هم زود باشه ولی پارسا به نظرم اصال اونی 
نیسات که نشون میده. پوسته ی سخت و تارهایی که دور خودش تنیده باع  

شدنش هست ولی واقعیت میشه هر لحظه فکر کنی امکاِن منفجر شدن و تل  
اینه که اگه واقعا تو عمِق چشااماش نگاه کنی میشااه یه جایی میوِن اون دو تا 

 !مرواریِد سیاه امید و جریاِن زندگی رو دید
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شیرین زبون نیست.. مزه نمیریزه.. چاپلوسی نمیکنه.. بانمک و شوخ نیست 
 ولی صاداقت کالمش و آرامشای که تو کلمه های شامرده شمرده اش هست
ازش یه مرِد استثنایی ساختهگ یه موجودی که برای کشِف دنیای درونش خودت 

 !رو مدام به آب و آتیش میزنی
دفترچه ی کوچیِک اتودم رو کنار گذاشتم و چراِغ اتاق رو خاموش کردم. با 
قدم های آهساته به پشِت پنجره ی اتاق رسیدم. عجب کوالکی بودگ برف همه 

آسمون به قرمزی میزد و نور رو با بازتاِب بیشتری جا رو سفید پوش کرده بود. 
وارِد فضای اتاِق تاریک میکرد. اینجا جایی بود که اختراع ادیسون تو لحظاتش 

 !جایی نداشت. اینجا فقط خدا بود و زیبایِی هر چه تمام تِر آفریده هاش
یِر برفی که هر بار با  شاونه هام لرزید.. نه از ساارمای اتاق گ.. از دیدن تصااو
دیدنش یاِد یخبنداِن عمیق و از بین نرفتنِی قلبم می افتادم. اعتراف میکنم.. زود 
گذشته بود.. با تماِم سختی و دردش زود گذشته بود ولی سخت گذشته بود. از 
همون لحظه ی اولی که دنیا روی سارم خراب شد تا همین  انیه های در حاِل 

ساقوِط آزاد و اشاک  حرکت ساخت میگذشات. آساون نبود فکر کردن به اون
نریختن. کی گفته که اشاک های یه دختر به خاطر ضعیف بودنشه؟ هر کسی 
گفته مطم نا از زن و زنانگی هیچی نمیدونسته.. نمیدونسته هر قطره اشکی که 
از چشاِم یک زن جاری میشاه با خودش چند بغل زندگی دارهگ نمیدونسته زن 

و بی ضرر از گوشه ی چشم یعنی خوِد اشاک.. همون اشاِک لطیفی که آروم 
میجوشاه.. بی صدا روی گونه میچکه و بی صدا تر مسیرش رو تا گریبان طی 
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میکنهگ شبیِه هیچ خیسِی دیگه ای نیستگ.. تر میمونه... اونقدر تر باقی میمونه 
 !تا دستی گرم و صمیمی روش بشینه و به تماِم سرما و نم اش پایان بده

یرش مثل حلقه فیلمی  لحِن گرم و مطم ِن پدر تو گوشام تکرار شاد و تصو
 .واضق روی شیشه ی پنجره منعکس شد

" 
بذار خیالمون راحت باشاه دخترمگ... بذار بدونیم دامادمون کسایه که ساِر _

 .سفره ی خودمون بزر  شده.. نیما دوستت داره باباجون.. خوشبختت میکنه
 .اشکم رو پاک کردم

رای شناخِت خودم و آرزو هام وقت بابا من هنوز درسم تموم نشده.. هنوز ب_
نیااز دارم. من نمیگم نیماا پسااِر بادیاهگ اجازه بدین یکم بیشااتر همدیگه رو 

 !بشناسیم
 !مامان از آشپرخونه بیرون اومد و کنارم نشست. دستام و تو دستش گرفت

کسی حرفی نداره که قربونت برمگ همه میگن ما حاضریم صبر کنیم تا نیل _
م بشه.. نه داییت حرفی داره نه نیما. ما میخوایم فقط درس و دانشاگاهش تمو

 !نشوِن هم بشینگ همین
 .از جام بلند شدم

برای همین میگین باید محرم باشاایم؟ به عواقبش فکر کردین؟ فکر کردین _
اگه اونی نباشه که میخواستیم و میخواستم نمیتونم از پِس این لطمه ی بزر  بر 

مر مثِل خواهر و برادر بودمگ چه بدونم از اخالقی بیام؟ باباجون من با نیما یه ع
 !که قراِر با زِن زندگیش داشته باشه

 !باز هم مامان و حرف های هراسون و ناپخته اش
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این چه حرفیه مامان جان؟ من به نیما شیر دادمگ با بردیا بزرگش کردم. مگه _
ن. ک میشاه نشناسمش؟ مگه میشه بدت و بخوایم مامان؟ توروخدا بیشتر فکر

 ...اون بدبخت یه لقمه غذا نمیخوره که
ژاله بس کن.. قرار نیسات به خاطر عذاب وجدان تصمیم بگیرهگ بذار اگه _

 !تصمیمی میگیره به خاطر آینده ی خودش باشه
 :عصبی راه اتاقم رو پیش گرفتم

دارین یه جوری رفتار میکنین که انگار رو دسااتتون موندم. باشااه.. برین _
 "!حرفی ندارمبگین بیاد. من 

چشمم و از پنجره ی سرد گرفتم و دوباره روی تختم نشستم. چقدر امشب 
دلم پیاده روی میخواسات... مگه میشاد از وسوسه ی گذاشتِن رِد پا روی این 

 برِف تازه و تمیز گذشت؟
نگاهی با شااک و تردید به کاپشاان ارتشاایم انداختم و مثِل برق از جام بلند 

 .شدم
پوشیدمش و کالِه بزرگش رو روی سرم انداختم. با احتیاط با یه شلواِر جین 

از آپارتمان خارج شدم. پامو روی زمیِن پر از برف گذاشتم. از صدای قشنگش 
لبخندی روی لبم نشست. یه قدِم دیگه و لبخندی که عمیق تر شد.. قدِم سوم.. 

 !قدِم چهارم.. قدِم پنجم
م اومدم از اون کوچه ای که پا نمیادونم چقدر راه رفته بودم .. وقتی به خود

روی برفش گذاشاته بودم خیلی فاصاله داشتم. خیابون به شدت خلوت بود. 
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صدای پی در پی بوق ماشینی اعصابم رو تا حد مر  خورد کرده بود. با خشم 
 :سرم رو به سمت پرادوی سفید چرخوندم و با صدای بلندی گفتم

 چه مرگته؟ _
غی و صورت های کریه توی ماشین نشسته دوتا پسر جوون با موهای تیا تی

بودند. پسر کنار راننده سیگارشو جلوی پام انداخت و با صدای چندش آوری 
 :گفت
چرا نااراحات میشاای عزیزم؟ فقط بگو چقاد میخوای؟ خودم تا ته دنیا  _

 !نوکریتو میکنم
قلبم از کار افتاد. ساارمو پایین انداختم و قدم هامو شاادت دادم. اونقدر با 

راه میرفتم که بی شباهت به دویدن نبودگ چطور این حماقت رو کرده  سارعت
بودم گچشاامی چرخوندم و موقعیتم رو بررساای کردم. حدودا پنجاه متری از 
کوچه بن بستمون دور شده بودم. با قدم های تند عقب گرد کردم و با همه توانم 

دنشون به سامت کوچه دویدم.. میدونساتم تو این برف امکان دنده عقب اوم
تقریبا صاافره و دور زدنشااون چند دقیقه شااونو میگیره. باهمه توانم میدویدم.. 
حس میکردم قلبم رو کنار بلوار پیش پرادوی ساافید منفور جا گذاشااتم چون 
حتی دیگه ضاربانش رو حس نمیکردم.. با رسایدن به کوچه بن بست صدای 

 .جیا الستیکی رو از نزدیک ترین فاصله شنیدم
دلیل عملیات شهرداری از امروز صبق مسدود بود.. شاید  سار کوچمون به

این تنها شاانس فرارم بود.. با همه توانم قدم برمیداشااتم.. صاادای شاااال  و 
شالو  پاهاش رو که لحظه به لحظه نزدیک تر میشد میشنیدم. طولی نکشید 
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که کاله کاپشنم از پشت کشیده شد و تو کسری از  انیه به بن بست فرعی وسط 
 !کشیده شدم. همون پسر کنار راننده بود کوچه

با تاهری خشان و بوی تند و گندی که از دهنش میومدگ بوی قاطی شده ی 
یات معدم رو تا دهنم باال آورده بود. یقه کاپشاانم  آدامس نعنایی و الکل محتو

 :رو تو دستش گرفت و گفت
درساته عاشق دخترهای چموشم اما شب خوبی واسه موش بدو خرگوش  _
 !...نیست عزیزمگ بهتره بیش از این وقتمو تلف نکنی بدو

چشاامام از ترس گرد شااده بود. زبونم بند اومده بود. مطم ن بودم که دیگه 
کارم تمومه. با یه حماقت بچگونه زندگیم در شرف فنا بود.. چشمام رو محکم 
روی هم گذاشااتم اما حتی با روی هم رفتن پلک هام هم ریزش اشااک هام 

داشتم آخرین دعاهای زندگیم رو تو دلم میخوندم که احساس  متوقف نشاد..
 .کردم یقه کاپشنم شل شد

صادای داد های پشت سر هم پسر مزاحم و ضربات مشت و لگدی که مرد 
ید رهایی از بزرگترین ترس  تو تاریکِی شااب به شااکم و فکش وارد میکرد نو

 ..زندگیم بود
تیر  اه گرفتم. نور کم سویبه خودم اومدم و سریع به سمتش رفتم. پشتش پن

چراغ برق روی صورتش تابید. زبونم به ته حلقم چسبید. پارسا بود.. دستم و 
جلوی دهنم گذاشاتم. ضاربات مشات و لگدی که به پسر وارد میکرد خیلی 
سانگین بود.روی شاکم پسار نشاساته بود و ضربه های محکمی به صورتش 
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رو روی بازوش گذاشتم میزد.. صورت زشت پسر آش و الش شده بود. دستم 
 :و با اشک گفتم

 !!بسته پارسا تورو خدا..... کشتیش _
نگاه وحشتناکی بهم کرد که سرم رو سریع پایین انداختم.. تا به حال در این 
حد عصاابانی ندیده بودمش.. از روی پساار بلند شااد و با یه حرکت موهاشااو 

ش به ا آخرین توانکشاید و به جلو پرتش کرد.. پسار که تازه هوشیار شده بود ب
یش قفل شد و با  سمت خیابون دوید. دقیقه ای نگذشت که بازوم تو دستای قو
آخرین سارعت به سمت خونه کشیده شدم.. دستش لحظه به لحظه چنک تر 

 .میشد.. میدونستم دستم داره کنده میشه اما جرات اعتراض نداشتم
هم نفس نفس بدون اینکه دسااتمو ول کنه داخل آسااانسااور پرتم کرد. هنوز 

میزد. سااینش باال و پایین میشااد.چشاامامو به پایین دوختم... طاقت نداشااتم 
صدم  انیه ای به طوفان خطرناک چشماش نگاه کنم.. اشک هام پشت سر هم 

 .جلوی پام میریخت و بدنم میلرزید
در خونه رو باز کرد و با شدت منو به داخل هل داد. حاال من با چشمایی که 

میباریدن وسط خونش ایستاده بودم و هق هق میکردم.. پالتوش مثل ابر بهاری 
رو با یه دسات با خشم از تنش خارج کرد و شروع کرد به قدم زدن جلوی پای 
من. هر از گااهی می ایسااتااد و موهااش رو چنگی میزد و دوباره راه میفتاد. 
جلوی پام ایساتاد و چشماشو بست. انگشتشو به سمت در گرفت و با صدایی 

 : سعی در آروم نگه داشتنش داشت گفتکه 
 داشتی اون بیرون چه غلطی میکردی؟ _
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احساس میکردم زبونم به حلقم دوخته شده. تنها کاری که از دستم بر میومد 
شدت بخشیدن به هق هقم بود.. حتی توان اینو نداشتم تا سرم رو باال بگیرم.. 

یخت و تو جام نیم متر اما طولی نکشید که با صدای دادش درو دیوار رو سرم ر
 .پریدم

 د حرف بزن لعنتیگ این وقت شب اون بیرون چه غلطی میکردی؟ _
تنم از ترس میلرزید... نه نمیتونساتم.. نمیتونستم تو اون چشما نگاه کنم.. 
مطم ن بودم تو نگاهش غرق میشم.. دریاش خیلی طوفانی بود..با قدمی بلند 

زیر چونم گذاشت و با خشم سرم رو  تو چند سانتی متریم قرار گرفت. دستشو
 .باال داد

گریه میکنی ؟ بایدم بکنی .... دختری که یازدِه شب اونم شب برفی تنها تو  _
 ...خیابونا پرسه بزنه لیاقتش اینه که

دساتش رو دور دهنش کشاید و ادامه ی جملش و خورد. دوسات داشتم از 
رین قوام رو جمع خجالت بمیرم.. حق داشات.. حماقت بزرگی کرده بودم.آخ

 :کردم و با صدایی لرزون بریده بریده گفتم
 ..من....دلم گرفته بود...فقط میخواستم _

نتونسااتم اداماه بدم. دسااتمو جلوی دهنم گرفتم. گریه امونم رو بریده بود 
...صدای بلندش کمی آرومتر شده بود ولی خشِم پنهونه صداش هنوز هم تن 

 !و بدنم و میلرزوند
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ونه خوردِن اینجا داشتی سرخ و سفید میشدی ولی خوب بلدی واسه یه صب_
نصااِف شااب با این ریخت و قیافه بری بیرونگ اون روساارِی لعنتیت کو ها؟ 

 !!!همونی که به خاطرش اون روز خودتو کشتیگ کجاست نمیبینمش
دساتمو روی موهای پراکنده ی دورم کشایدم. کالهم از ساارم افتاده بود. از 

ت گردنم منقبض شد. حس میکردم اگه باهاش لحظه شارم و ناراحتی عضاال
 !ای چشم تو چشم بشم چیزی ازم نمیمونه

میدونی اگه نرسیده بودم چی میشد؟ تو انقدر بچه و بیفکری؟؟؟ حواست  _
هست چیکار میکنی ؟؟ اینجا تهرانه... تهرانگ دهاتت نیست که هر وقت دلت 

 .خواست پاتو بیرون بذاری و واسه خودت ول بگردی
پاهاشاو دیدم که به طرِف میز بزر  رفت. صاندلی رو کنار کشاید و پشتش 

 .نشست
 !متاسفمگ شاید در موردت اشتباه میکردم_

 :سرمو به شدت و یکباره بلند کردم. آروم گفتم
 !قبول دارم اشتباه کردم ولی... ولی دلم خیلی گرفته بود_

خِت وسااِط نگااهم کرد.. باا دقت و طوالنی. اونقدر که گرِه ساافت و ساا
ابروهااش کم کم باز شااد. از جلوی دیدم کنار رفت ولی اشااک اجازه نداد 
چشامم رو دنبالش بچرخونمگ خیره به جایی که قبال نشسته بود ایستادمگ لیواِن 
آبی رو به روم قرار گرفت. برگشااتم و تو چشااماش نگاه کردم. نگاهش خا  

 !بود.. خیلی آشنا و خا 
 !آروم شو.. ترسیدیخیِل خوب.. بگیر بخور یکم _
 !گریه ام از ترس نیست... طاقت ندارم کسی در موردم فکِر بد بکنه_
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دسااتش رو با فاصااله پشااتی کمرم گذاشاات.. فقط اونقدری که گرمای 
 .نامحسوِس دستش رو حس کردم

 !ششش.. خیِل خوب.. حرف نزن. فقط بخورش_
صندلی  جرعه ای آب خوردم. فشاِر دستش باع  شد قدم بردارم و به طرف

برم. روش نشستم و انگشتام و توی هم قفل کردم. آروم تر شده بودم. رو به روم 
نشست و چشماش و به چشمام دوخت. چند دقیقه فقط تو سکوت نگاهم کرد 

 !و نفس بلندی کشید
اینجا جایی نیست که برای یه بی دقتِی کوچیک بهت فرصِت دوباره بدهگ از _

 !ی چی شدهدست میری... قبل از اینکه بفهم
 .سرمو پایین انداختم

 !میدونم.. تو حاِل خودم نبودم_
دسااتاشااو مشاات کرد و پیشااونیش و بهش تکیه داد.. چشاامش رو که ازم 
برداشات حس کردم راِه نفسام باز شاد. خدایا.. چقدر این چشم ها قدرت و 

 !!!نفور راشتند
چه  تنمیدونم چرا تو حاِل خودت نیسااتیگ درکم نمیکنم که به جز تکالیف_

 ...دغدغه ای میتونی داشته باشی که نصِف شب تورو بیرون از خونه بکشه ولی
 .نفسی تازه کرد و دوباره بهم زل زد

ولی هر دلیلی هم که داشته اشتباه بوده. میدونم دلت برای خانوادت تنک  _
میشااه. میادونم برای دختر کوچیکی مثاِل تو غربِت تهران یعنی چیگ منه آدم 

 !ین شهر میگیره چه برسه به تو که تک و تنهاییبزر  دلم تو ا
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حس میکردم حرف زدن راحات تر شااده. آروم ساارم و بلناد کردم. دماغم 
 !حسابی باد کرده بود و چشمم میسوخت

 !دیگه غلط کنم دلم بگیره.. اگه دلم بترکه هم دیگه تنها بیرون نمیرم_
 .خندید.. خیلی کمرنک ولی هر چی که بود اسمش لبخند بود

نگاش کن توروخدا.. شکِل دختربچه های لوس شده... تو مجبوری واسه _
 هر چیزی آبغوره بگیری؟؟

 :جواب ندادم. نگاهش طوالنی شد.. با لحِن آرومی گفت
پاشااو برو خونه اسااتراحت کن.. همین االنش روی خِط قرمزی.. نصااِف _

 !شبی تو خونه ی مرِد مجرد نشستی بر و بر هم با اون چشا گریه میکنی
 با حیرت نگاهش کردم. خنده اش واضق تر شد

 !شوخی میکنم... پاشو دختِر خوب.. پاشو من کار و زندگی دارم صبق_
با خجالت از جام بلند شاادم. تا دِم در بدرقم کرد. لحظه ی ورودم به خونه 

 .صدای آرومش و پشِت سرم شنیدم
 ببین؟_

موهای به هم ریختش قدِم رفته امو برگشااتم. لوالی در و بغل کرده بود. از 
 !خندم میگرفت

 از برف که دیگه نمیترسی؟ _
خندیدمگ اون هم متقابال خندید. خواسااتم دوباره داخل شاام که باز دوباره 

 صدام زد
 !ببین؟_
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دوبااره برگشااتم و منتطر نگااهش کردم. چند  انیه ی کوتاه نگاهم کرد و به 
 .موهام اشاره کرد

 !قشنگن_
 :برگردوندم و آروم گفتم تا استخونام داغ شد.. سرمو

 !شب بخیر_
 :و آروم جوابش رو شنیدم

 !شب بخیر مادربزر _
روی تخت دراز کشیدم و دستامو زیِر سرم گذاشتم. عجیب بود.. خیلی هم 
عجیب بود. نگاهش لحظه ای از جلوی چشاامام کنار نمیرفت. حس میکردم 

دم... به پشاات یه جایی.. یه وقتی این نگاه رو دیدم و میشااناساام. به پهلو شاا
خوابیدم.. ساعت ها گذشت ولی اون نگاه از پشِت پرده ی چشمم کنار نرفتگ 
بالشِت زیر سرم رو روی سرم فشردم و خودم و مشغوِل فرستادِن صلوات کردم. 
نفهمیدم کِی لبام از هم باز موند و تسالیِم خواِب سنگین شدم ولی حتی توی 

 !خوبی یادمه خواب هم اون نگاه آسودم نذاشت.. اینو به
تماِم روزهاِی بعد از اون شااب صاارِف تکالیِف تازه و درگیری های شاادیدم 
میشد. یک هفته ای بود که جز آسفالت های مسیر خونه تا دانشگاه چیز دیگه 
ای نمیدیدمگ جشنواره ی هر ساله ی خارزمی شروع شده بود. همون جشنواره 

ساه ساال پیش که موضااوِع ای که یکبار برنده ی بزرگش خودم بودمگ برعکِس 
رئال انتخاب کرده بودم ، امسااال هدفم پورتره بود. دلم میخواساات پورتره کار 
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کنم چون هم تجربه ی اولم بود و هم با موضااوِع کوالژ پورتره خیلی به نظرم 
 !جذاب تر میشد

نگاهی به دورو برم انداختم. جای مامان خالی بود که حسااابی به جونم غر 
رگی که روش از کنساارو تن ماهی گرفته تا براده های مداد و بزناه. مالفه ی بز

رشااتاه هاای مااکارونی همه چیز موجود بود. تنها چیزی که میتونساات این 
مجموعه رو تکمیل کنه ساوژه بود. ساوژه ای که با حرکِت دساتم روی مقوای 

 !بزر  تکه چسبانی میشد ولی هنوز خودم خبر نداشتم قراِر شکِل چی بشه
د گرفته بودند. ساعت ها بود که به همین شکل نشسته بودم تا تازه زانوهام در

یر رو تکمیل کنم. بوی چسااب مشااامم رو آزار  بتونم حصاااِر دورتادوِر تصااو
 !میداد.. صدای تلفن خونه هم توی این اوضاع و شرایط شده بود قوِز باالی قوز

اه میرفتم. همین با غرغر آروم از جام بلند شدم . از درِد زانو شکِل پیرزن ها ر
که گوشی رو برداشتم و صدای نسیم رو شنیدم تماِم دلخوری و عصبانیتم یادم 

 .رفت
یی نسیم؟_  تو
 منتظِر کی بودی شیطون؟_
 !منتظر هر کی که فحش خوریش ملس باشه_
 !..وا_
 !بخدا... جای بدی زنک زدی دختر.. وسِط آوار بودم_

 .منظورمو گرفت
 وای بعدا زنک بزنم؟جای عمه خالی بود پس.. میخ_

 .گوشی رو تو دستم فشردم
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 نه قربونت برم.. چطوری بی وفا؟_
 !خیلی رو داری.. اس ام اس هامو که جواب نمیدی_

یاِد شِب کذایی افتادم... اس ام اس ها مطعلق به اون شب بودن. سکوتم رو 
 که دید مشکوک شد

 چیزی شده؟ راستشو بگو همه چی رو به راهه؟_
 .ی به دِر بسته ی خونه انداختمبا لبخند نگاه

 .آره فدات شم نگران نباش_
 .این بار اون سکوت کرد

 !حس میکنم یه چیزی داری ازم پنهون میکنی_
 !لبم رو به دندون گرفتم. مردد بودم

 !راستش و بخوای یه کاِر خیلی بدی کردم_
 چرت نگو تو کاِر بد بلد نیستی.. بگو بینم چی شده؟_

شااکسااته تعریف کردم. فقط گوش میکرد و چیزی مااجرا رو دساات و پا 
 .نمیگفت. سکوتش نگرانم کرد

 الو هستی نسیم؟_
 !پس انشاالله تو هم داری از ترشی بودن در میای_

 !لبمو به دندون گرفتم. نسیم بود دیگه
دیدی چرت میگی... من دارم اینجا واساات از اتفاق جنایی و وحشااتناک _

 دی؟میگمگ تو فقط اون یه تیکه رو شنی
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خوب خره تجااوز کاه نکردن بهت.. همون یه تیکه مهمه دیگهگ وای نیل.. _
حاضاارم تموم عمرم و بدم اون لحظه رو که پارسااا کتکش میزد و ببینمگ حتما 

 !شکِل فیلم هندی ها بود
 .کالفه پوف کردم

 !از اولشم نباید بهت میگفتم_
ش تیپ دسااتات درد نکناه دیگاه.. تک خوری نداشااتیما؟ حاال بگو بینیم_

 چطوریاست؟
 .ناخواسته دوباره چشمم به طرف در کشیده شد

 !خوب چی بگم؟ یه جوریه.. با کسایی که تا حاال دیدم فرق میکنه_
 .نسیم نفس عمیقی کشید

 آخی.. بخدا ندیده عاشقش شدم..خیلی خاصه؟؟_
 .سرمو با تاسف تکون دادم

 !خداف  نسیم_
 !یدمباشه بابا غلط کردم.. جونه نیل فقط گوش م_

 .سیم تلفن و دور انگشتم پیچوندم
زیاادی خشااکاه.. باا کناایاه حرف میزنه..وقتی داره باهات حرف میزنه _

نمیفهمی تیکاه مینادازه یاا جادیه.. پاش بیفته مهربونه ولی زخِم زبون میزنهگ 
احسااسااتی نیسات.. جنتل من هم نیسات.. از اون تیپای فرست لیدی و اینا 

 !!اصال نیست
بابا بسته.. حالمو به هم زدی.. رفتی چشِم بازار و در آوردی  اوووو... بسته_

 !با انتخابتگ چه با افتخارم میگه
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 !خوب چیکار کنم؟ هر چی هست اونو میگم دیگه_
 ....تاهرش چجوریاست؟ مثل اخالقش ان_
 نسیم؟؟؟_
 !اه بابا باشه.. چه تعصبی هم داره واسه ما_

 .خندم گرفت
 !حبش ببخشه.. بعله.. جای برادری قشنگهچه تعصبی دیوونه؟ خدا به صا_

 .حاضرم قسم بخورم آب از لب و لوچش چکید
 این یعنی از اون خوش تیپاست؟_

 .با دست به پیشونیم کوبیدم
 ..بد نیست.. گفتم که_
به.. جای برادری... منم عر عر.. میگم نیل؟ بیا رشته هامون و عوض _ به خه خه

 !خودم کنیمگ بخدا سِر یه ماه صاحبخونه میشم
 .خندم کم کم به گریه تبدیل شد

به.. همه _ نسایم منم خوبم.. دانشگاهم عالیه.. هوا هم سرده یکم ولی خو
 !چی خوبه ممنون از نگرانیت

خاک تو ساار.. قربونت برم من نگرانتم که دارم میپرساام. با اون سااابقه ی _
 !درخشانت که شوهر پیدا نمیشه.. باید از یه جایی شروع کنی دیگه

 !حرفش ناراحت نشدم ولی دلم گرفت.. شوخی میکرد ولی راست میگفتاز 
 !خودت میدونی که قصد ازدواج ندارم. بیا ارزونیه خودت_

 .نچ نچی کرد
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بیچاره پارسا.. با چه شلخته ای هم در افتاده.. نه دلبری بلدی... نه تو کاِر _
 ..رنک و لعابی.. نه برورویی.. نه پاچه و

 ؟نسیم بخدا قطع کردما_
 !صداش آروم شد

 نیل؟ جدی جدی خوبی؟ خره نبینم آبغوره بگیریا؟_
 .بخدا خوبم خواهری... انقدر نگران نباشین_
 !خاک تو سرم.. حواس نمیذاری که واسه آدم.. اصِل کاری یادم رفت_
 چیزی شده؟_
 !نه... بردیا داره راه میفته بیاد اونجا... گفت بهت نگیم ولی منو که میشناسی_

 خندیدم
خوب شااد گفتی.. صاابق زود کالس داشااتم. الهی قربونش برم من. آخه _

 واجب بود تو این کوالک؟
نتونستیم نگه اش داریم. مامنتم میخواست بیاد ولی زانو درد داشت مامانم _

 .نذاشت
 !خوب کاری کرد... نیاد تو این برف و بوران_
 کاری نداری قشنگم؟_
 !نه عزیزم... مراقب خودت باش_

 .مکثی کرد
 نیل؟_

 !فهمیدم که این نیل از اون نیل هاست که پشتش خبرهای شوم پنهونه
 جونم؟_
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 !...نیما داره واسه همیشه میره امریکا_
 !نفِس عمیقی کشیدم

 !خدا پشت و پناهش_
 .فرستاد ب*و*ساز پشِت گوشی برام 

 .قربونت برم نبینم غصه کنیا؟ شر اش کم شد_
 .لبخند غمگینی زدم

 !ی اونو نخوردم.. برای خودم غصه خوردم من هیچ وقت غصه_
 !غلط کردی... تموم شد دیگه_
 باشه قربونت برم کاری نداری؟_
 .نه خواهری خداف _
 !خداحاف  عزیزم_

گوشاای رو روی دسااتگاه گذاشااتم و چند لحظه بی حرکت ایسااتادم. نیما 
میرفات.. میرفات و بوی خیاانتش رو با خودش میبرد.. ولی با آوارهایی که از 

ودش جا گذاشته بود چکار میکردم؟ با دایی.. با زندایی... با حرف و سخِن خ
 !تموم نشدنِی فامیل

 .نفِس عمیِق دیگه ای کشیدم و به اتاِق کارم برگشتم
صابق سااعت شش از خواب بیدار شدم.. اونطوری که نسیم خبر داده بود 

م بد ر کردباید تا نیم سااعت میرسیدگ بی نهایت روق زده و خوشحال بودمگ فک
نباشاه برای یه صابحونه ی دو نفره با داداشام از سار کوچه سنگک تازه و داغ 

 .بگیرم.. پس لباسامو تنم کردم و سمت نونوایی راه افتادم
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ررات ریز ی  زده باارون قطره قطره روی نون داغ میریخت و بخار میشااد. 
ه غرق بودم کچقدر خوشحال بودم از این سورپرایِز آنِی بردیا. تو دنیای خودم 

با شانیدن صدای بوق ممتد ماشینی سرم رو بلند کردم .کنار پام سمند نقره ای 
 .بردیا رو دیدم

با خوشاحالی جیا کوتاهی کشایدم و با دو سمت در راننده رفتم.. لحظات 
طوالنی سارم رو تو یقش فرو بردم و دونه های اشاک شادی آروم آروم از روی 

مهربون بهم کرد.. منو از خودش جدا کرد؛ گونم پاایین چکیاد. بردیاا نگاهی 
 :دستی به صورتم کشید و گفت

دختر گنده خجالت نمیکشای وسط کوچه به ناموس مردم تجاوز میکنی؟ _
اگه میدونساتم اینقدر دلت تنک میشه از دوراِن مهد کودک میفرستادمت بیای 

 !تهران
 .میوِن اشِک شوق خندیدم

 !خیلی دلم واست تنک شده بود_
 .با دو انگشت کشید لپم رو

 میدونستی میام نه؟_
 .سرمو باال کردم و نگاهش کردم

 !آره_
 !ای نسیِم فوضول.. میشناسمش دیگه.. طاقت نمیاره_

 .خندیدم
 !بیا بریم داداش هوا سرده_

 .نگاهی با اشتها به نوِن داغ انداخت
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 !اممگ .. موافقم_
اه افتادیم.. در حال با هم وارد آپارتمان شدیم و سمت آسانسور طبقات فرد ر

 :وارد شدن بودیم که بردیا با عجله گفت
آخ آخ آخ حلیمو یادم رفت.. مامان واسات حلیم فرستاد اگه اآلن نخوریم _

 !پرید. تو برو من برم از صندوق عقب بیارمش
 !صبر میکنم برو بیا_
 .نه بابا برو آسانسورو زود بفرست_

 .شونه ای باال انداختم و سوار آسانسور شدم
فکر حلیم داغ مامان و بعد مدت ها یه صبحونه دو نفره حسابی کیفورم کرده 

 :بود. قبل زدن آسانسور دوباره بردیا رو صدا زدم
 داداش؟_

 :بردیا با تفهیم سمتم برگشت. چشمامو بستم و با همه ی وجود گفتم
 !خیلی دوستت دارم_

ا از از تعجب پارسوقتی چشامامو باز کردم از دیدن قیافه قرمز بردیا و دهن ب
که دم در خشکش زده بود قلبم تا نزدیک مچ پام پایین افتاد. تا حدی خجالت 
کشایدم که بی ساالم و حرف سرم و پایین انداختم. وارِد آسانسور شد و کنارم 

 :ایستاد. نفس عمیقی کشید و آروم گفت
 کی بود؟_

ازه رو ت سارمو باال کردم. با چشمای ریز شده کنکاشم میکرد. معنِی حرفش
فهمیادم. من برای چی خجالت میکشاایدم و اون چه فکری میکردگ مغزم داغ 
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شااد. دهن باز کردم تا چیزی بگم ولی دسااتش رو توی هوا نگه داشاات و با 
 :استهزا گفت

 به من ربطی نداره مگه نه؟_
و با دساتش به بیرون اشااره کرد.. آساانساور ایساتاده بود. حرصم گرفت.. 

با خودم فکر کردم. "حاال که نیازی به توضیق نیست شادیدا عصابانی شدم و 
 "بذار هرطوری دوست داره فکر کنه

 !کلید رو توی قفل چرخوندم و بیخیال و مصمم وارد خونه شدم
با اخم مشااغوِل خوردِن غذام بودم. از اینکه مدام در موردم فکرای بیخود و 

ِر به افکا اشااتبااه میکرد واقعا خسااته شااده بودم. ترجیق دادم دیگه نساابت
 !مسمومش بیخیال باشم و بذارم هر جوری دوست داره در موردم قضاوت کنه

 !حاال یه روز ما رو دیدی رو ترش میکنی؟ دستت درد نکنه آبجی_
 .بی حواس سر و بلند کردم

 !هان؟_
 میگم کشتی هات چرا غرق ان.. خوب بودی که؟_

 .اخمم غلی  شد
 !هیچی همینجوری_

 .به چهرم دقیق شد
 !ا نگفتی صابخونته اون یارو؟ زشت شد. یه سالمم ندادمچر_

 :زیر لب با حر  گفتم
 !بره به درک_
 چی؟_
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 .قاشق رو توی بشقاب رها کردم
 !هیچی.. دستت درد نکنه داداش خیلی چسبید_
 تو که چیزی نخوردی؟_

 لبخند زدم
 !خوردم عزیزم. شما ندیدی_

ره ی مزخرف و نگاه بلند شاادم و خودم و مشااغوِل ریختِن چای کردم. چه
مزخرف ترش یه لحظه از جلوی چشمم کنار نمیرفتگ نمیدونم چرا اینقدر برام 
مهم شده بودگ مگه من همونی نبودم که از کنار همه ی قضاوت ها بیخیال و بی 

 توجه میگذشت؟
 !یه جایی به ما میدی یکم بخوابیم؟ چشمام داره از حدقه در میاد_

 .یدمب*و*سجلو رفتم و صورتشو 
اتااقم خیلی بهم ریخته اساات.. برات همین جا جا میندازم تا وقِت نهار _

 .بخواب
سااعت حدود شاش عصر بود. بعد از خوردِن نهار ، بردیا رفته بود تا لوازم 
مربوط به ماشینش رو تهیه کنه. قرار بود شام رو بیرون بخوریم. ازم خواسته بود 

اعت شایش و نیِم عصاار بود که تا سااعِت هفت آماده باشام تا بیاد دنبالمگ ساا
دست از طرحم کشیدم. به جز اجزای صورتش همه چیزش تکمیل بود. داشت 
کم کم شاکِل آدم میشدگ لبخندی به خطوِط کج و معوج اش زدم و رو به روی 
آینه ی کوچیک نشستم. یاِد حرِف نسیم افتادم که میگفت: تو کاِر رنک و لعاب 

 !هم نیستی که

http://www.roman4u.ir/


 87 سیمرغ

بهم دهن کجی میکرد. مگه چه ایرادی داشت یکم آرایِش  کیِف لوازِم آرایشم
مالیم؟ اینجا که دیگه شهِر کوچیک نبودگ همه چیز برای همه عادی و نرمال به 
نظر میرساید. امشب هم که بردیا پیشم بود و قرار نبود تنها باشمگ دل و به دریا 

ِب بودم شزدم و زیپش رو باز کردم. نفسم آه شد. آخرین باری که آرایش کرده 
 !نامزدیم با نیما بود

رِژ لاب کمرنگم رو چناد باار روی لبم کشاایدم و با مداِد کمرنگی کمی به 
چشمام جلوه دادم و قبل از رفتِن دستم روی رژ گونه و ریمل از جام بلند شدم. 
ساعِت هفت بود که حاضر و آماده جلوی در ایستاده بودمگ با پوششی که شامِل 

 .لتوی پلنگی میشدیه شاِل خوش نقش و پا
مشاغوِل پا کردِن پوتینام بودم که متوجه شادم دِر واحد کناری باز شد. اخم 
کردم و بی توجه کیفم رو روی مچ دستم انداختم. از شانِس بدم آسانسور طبقه 
ی هشاتم بود. پشاات بهش منتظر اومدنش ایسااتادم. بوی عطِر دیوانه کنندش 

بودگ حس میکردم که دقیقا پشااِت ساارم تماِم بوِی ادکلنم رو زیِر سااوال برده 
ایستاده. همین که دِر آسانسور باز شد دستم و از پشت کشید. با خشم باهاش 

 !چشم تو چشم شدم ولی نگاِه اون تنها و تنها جدی بودگ بدوِن هیچ حالتی
 داری برای خودت دردسر درست میکنی حواست هست؟_

 .دستمو از دستش بیرون کشیدم
 !نمیشممتوجه منظورتون _

 .کالفه چشمش رو تو حدقه چرخوند
میادونم باه من ربطی ناداره ولی یه دختِر تنها... این وقتی شااب و با این _

 ..آرایش
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 .دستمو به کمرم زدم
دارین از حد میگذرین جناِب دکتر... من حواسم به رفتارم هست. این شما _

 !این که دارین تند میرین
 .پوزخند زد

 !ی بکن.. بروباشه.. هر کاری دوس دار_
ساارم و با تاسااف براش تکون دادم و راِه راه پله رو پیش گرفتم. بردیا پایین 
ایساتاده بود. ساریع سوار شدم. دوست داشتم قبل از اینکه از پارکینک خارج 

 !بشه از اونجا رفته باشم
 !برو داداش_

 .مک  کرد
 !واستا بینم؟ چته تو از صبق؟ یه چی هست به من نمیگی_

 .دوندمرومو برگر
 !چیزی نیست فقط خسته ام_
 !خوب یه شِب دیگه میرفتیم.. من هستم چند روزی_

 !!دلم براش کباب شد.. تازه امروز اومده بود و من داشتم بی انصافی میکردم
 !نه داداش خوبم.. مخم پوکید از بس موندم تو خونه. برو دیگه_

 .شونه ای باال انداخت و راه افتاد
شتم. با هم از قدیما حرف زدیم. از دوره ی طالیی کنارش لحظات خوبی دا

ای کاه باا هیچی عوضااش نمیکردمگ از بااباا... از ماامانگ از همه چیز به جز 
 !ممنوعاتگ از نیما نمیگفت.. نه از تصمیمات و نه از رفتنش
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 !نوشابه ی فلزی رو توی دستم فشردم و چشمم رو به رو به رو دوختم
 !شنیدم داره میره_

 .ای کشیدنفس کالفه 
 !زبوِن این منبِع خبرتو کوتاه میکنم من_

 .بیخیال نگاهش کردم
 رفتنش هیچی رو عوض نمیکنه میدونی نه؟_

 .دستامو گرفت
ت تموم نشده برنمیگردی... ولی تا آخر عمر نمیتونی فرار کنی_ ِِ  !تا درِس

چشامم رو به پشاِت سارش دوختم. به دختر و پسری که کناِر هم بی شک 
 !و میگذروندنلحظات نابی ر

 اون... اون دختره هم باهاش میره؟_
 .اخم کرد

اون بی همه چیز تنبوِن خودشو نمیتونه باال بکشه چه برسه به..... ال اله اال _
 !الله... دختر کجا بود آخه؟ چیزی که تو دیدی یه ولگرِد خیابونی بود نه دختر

 .خفیفی داداز یادآورِی دوبارش تماِم تنم سوزن سوزن شد. دستمو فشار 
 بیا راجع بهش حرف نزنیم خوب؟_

نگاهش کردم.. روز به روز شباهتش به بابا بیشتر میشد. شیطنت های پسرانه 
اش کم کم جاشو به نگرانی ها و مس ولیت های مردونه میداد. لبخنِد اطمینان 

 :بخشی به روش زدم و لب زدم
 !!چشم.. دیگه حرفشو نمیزنیم_

 پارسا
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بستم و خودمو روی کاناپه انداختم. نه حال و حوصله  دِر یخچال و با شدت
ی غذا خوردن بود و نه حوصله ی سفارش دادنگ کاناالی تلوزیرون و بی دلیل 
و بی توجه باال و پایین میکردمگ فردا رو قرار بود خونه باشم. این روزا بیمارستان 

عمل  اخیلی بیشاتر از روزای قبل خستم میکرد. حداقل قبلنا بعد از ساعت ه
پدری داشتم که با دو تا لیوان نوشیدنی و یکم خلوِت مردونه خستگیم و از تنم 

 !در بیاره. یاِد حرفش لبخند تلخی رو گوشه ی لبم نشوند
همیشه من نیستم که پسر... برای تنهاییت دنباِل منبع آرامش باش.. شاید با "

در  یت از تنتیه خانواده.. یه زِن خوبگ یکی که حتی با شنیدِن صداش خستگ
 "!بره

 :لبخندم به پوزخند تبدیل شد و پیِش خودم تکرار کردم
یکی مثِل مامان.. یکی که صادای غرغر و داد و بیداداش ستونای خونه رو _

 !بلرزونه
تلوزیون و بی حوصاله خاموش کردم و روی کاناپه دراز کشیدم. گاهی وقتا 

بابا راست بودگ انسان  تنهایی و سکوِت خونه روی سرم آوار میشد. شاید حرِف 
بعد از یه ساانی واقعا نیاز به آرامش داشاات. نمیدونم چه حالی داشااتم. برای 
اولین بار دلم حضاوِر یه جنِس لطیف میخواسااتگ بوی یه غذای تازه.. شاااید 
صدای داد و بیداد و دعوای دو تا بچه ی کوچیک که سِر اسباب بازی به تفاهم 

 !نمیرسیدن
ازه ده بود. کالفه از جام بلند شدم و تند تند شماره ی به پهلو شدم. ساعت ت

 :ایمان و گرفتمگ با دومین بوق جواب داد
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 !!چه عجب_
 ایمان هستی یه هوایی بخوریم؟_
 اآلن؟_

 !نمیدونم چرا حس کردم تنها نیست
 سرت شلوغه؟_

 .مکثی کرد
 حاضر باش تا نیم ساعت میام دنبالت. خونه ای دیگه؟_

 .فتادمبه طرف اتاقم راه ا
 نه بیا جای همیشگی.. شام که نخوردی؟_

 !خمیازه ای کشید.. مطم ن شدم تنها نیست
 !نه نخوردم.. سفارش بده تا بیام_
. 
. 

رو به روی هم پشِت میز همیشگی نشستیم. نیشش تا بناگوش باز بود. میشد 
حدس زد سااعات خوبی رو گذرونده. ساوئیچ و تو دستم جا به جا کردم و به 

 .خیره شدم پشِت سرش
 !کی پیشت بود؟ شیش و بش میزدی_

 .خندید
 !خیلی فوضولی بخدا_

 .ابروهام باال پرید
 !پس خبراییهگ آفرین.. راه افتادی_
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 .حس کردم خجالت کشید
 .میدونی که... اهِل حروم نیستم. دختِر خوبیه. قصدمون جدیه_

 .سرمو تکون دادم
 !خوبه... بهت امیدوار شدم_

 .ذاشت و به طرفم متمایل شدآرنجش رو روی میز گ
 !چته تو؟ از سِر شب یه چیزیت هس_

 .بی حوصله پوف کردم
یی بهم ریخت_  !نمیدونم.. اعصابم یهو

 .دستشو دراز کرد و از داخل بطرِی فلزی توی لیوانم نوشابه ریخت
بخور اشااتهاات باز شااه.. گرچه با این چیزا حال نمیکنی ولی خوب.... _

 !بگذرون دیگه
 !کج شد... میدونستم اهِل این یه رقم نیست گوشه ی لبم

پا ندارم ایمان... منم مثِل خودت پاکم. از وقتی رفیقم رفته دیگه ننشااستم _
 !پاش

 .نفِس عمیقی کشید
 حدس میزدم چرا داغونی.. بازم یاِد گذشته کردی؟_
گذشااته لحظه ای ولم نکرده که بخوام یادشاام کنم... بابا کساای نیس که _

 !فراموش بشه
 .غذاش بازی کرد با
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همش از تنهاییه پارسااا.. اینجوری فقط آساایب میبینی. علی سااراغت و _
 !میگرفت

 .قنِد خونم یک دفعه باال رفت
هرکی ندونه تو خوب میدونی دیگه تو کارش نیسااتم. یه دوره ای یه غلطی _

 !کردیم.. دلیل نمیشه همیشه خر بمونم
 !ی میگذرهتو چشمام دقیق شد. آرزوش بود بفهمه تو مغزم چ

نمیگم راه حاِل خوبیه.. ولی داری گوشااه گیر میشاای.. حد اقل با یه زن _
 !میتونی یکم فکر و خیالت و کمتر کنی.. مثِل قبلگ قانونی و شرعی

 .غذا به دهنم زهر شد
بعِد آخرین بالیی که اون دو تا خواهر کاله بردار ساارم آوردن از هرچی زنه _

 !ایمان. مشکِل من تنهاییهحالم به هم خورد. مشکلم زن نیست 
حواسم جلِب میز کناریم شد. دختر کم سن و سال و ساده ای که وسِط دو تا 

 .گر  نشسته بود. ترِف خالِی نوشابه رو تو دستم فشردم
 !مملکت نیست که سک دونیه.. حاال دیگه دو به یک سیر میشن_

 .برگشت و مسیر نگاهم رو دنبال کرد. نفس کالفه ای کشید
 عادت نکردی تو؟ نمیبینی راضیه خودش؟هنوز _

نبود... از سِر پایین افتادش و لبهایی که میون دندوناش میفشرد مشخص بود 
 راضی نبود... این دختر منو یاِد یکی مینداخت ولی کی؟

 بیخیال شو پارسا.. بد داره نگات میکنه یارو.. میخاریا؟_
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افتادم. برگشااتم و با عصاابی ساارم و برگردوندم.. یه لحظه یاِد چهره ی نیل 
سرعت به دخترک خیره شدم. نمیدونم چرا یه لحظه ضربان قلبم شدت گرفت. 

 .ایمان دستش رو روی دستم گذاشت
 کجایی عشقی؟ چرا قرمز شدی؟_

 :بی حواس زمزمه کردم
 کدوم گوری رفتی آخه؟_
 چی میگی با خودت؟_

شااه ای همیکالفه تر از قبل به طرف دخترک برگشااتم. کجا بودن این مامور
پیدای لعنتیگ یه لحظه به جای دختر نیل رو دیدم. نگاهی به ساااعتم انداختم. 

 یازده و نیم بود. یعنی رسیده بود خونه؟
 .صدای ایمان رو اعصابم بود

 پارسا؟ خوبی تو؟_
 .بی حوصله سرم و تکون دادم

 بریم؟_
 .نگاهی با تعجب به غذای نیمه کارم انداخت و بلند شد

 !م چته ولی بریممن که نفهمید_
ماشاین رو جلوی آپارتمان نگه داشاتم. حال و حوصله ی پارکینک نداشتم. 
هنوز پامو روی زمین نذاشته بودم که فکری مثل برق از سرم گذشت. با عجله 
طرف پاارکیناک راه افتادم. خودش بود. همون ساامنِد نقره ای رنک. عقبگرد 

 .کردم
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 ! ..به درک_
راغ ها خاموش بودنگ مغزم اجازه نمیداد به خوبی کناِر دِر خونه ایسااتادم. چ

تمرکز کنم. یعنی ممکن بود تماِم رفتارهاش تظاهر باشه؟ یعنی اونقدر خطاکار 
 بود که دِر خونش و به روی یه پسر باز کنه؟

دساتم و توی موهام فرو بردم و عصابی وارد خونه شادم. نمیدونم چم شده 
بم میداد. واِن حموم رو پر از آِب ی  بود.. این حِس مس ولیت لعنتی داشت عذا

کردم و یکباره همه ی تنم و توش فرو بردم. چهره ی اون دختِر معصوم، بیِن دو 
تا پسر از جلوی چشمم کنار نمیرفت. دستامو به بغالی وان گرفتم و به آینه ی 

 .شفاِف رو به روم خیره شدم
 آخه به تو چه لعنتی؟ به تو چه؟_

چیدم و خودمو روی تختم انداختم. از گوشه ی چشم حوله رو دوِر کمرم پی
نگاِه پرحسرتی به کمد لباسام انداختم. خستگی اجازه نداد تا اونجا پیش برم. 
یِر پیِش روم شد و تسلیم خواب عمیقی  یِر کمِد سفید رنک آخرین تصو تصاو

 !شدم
صادای زنک های پشاِت سااِر هم از خواب بیدارم کرد. حتی تو خواب هم 

 !م. این نوع زنک زدن فقط مختِص یه نفر بودگ .... خاتونتشخیص داد
لبااِس دم دسااتی ای تنم کردم و درو بااز کردم. هیچ وقات قیافه ی این زن 

 .نبود... گره خورده ترین ابروها رو هم از هم باز میکرد ب*و*سع
 !سالم مادر.. صبق بخیر_

 .اخم تریفی کرد
 تهرت بخیر مادر... نرفتی بیمارستان؟_
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 !دمخندی
 !میبینین که؟_
 رزا ماشینت و دید دِم در.. مریضی خدایی نکرده؟_

 .دستمو پای چشمای پف کردم کشیدم
 !نه مادِر من... امروز آف امه_

 !نفِس آسودش ته دلم و خنک کرد.. یادم رفته بود این لذت های کوچیک رو
. اومدم بگم نهار و خونه ی منی. نیل و برادرشام اآلن دعوت کردم. زشته._

 !پسره فردا داره میره من هنوز ندیدمش
 .فکر کردم اشتباه شنیدم. برگشتم و با تحیر به دِر بسته ا ش نگاه کردم

 نیل و کی؟_
 .دستشو به کمرش زد

 !توهم ندیدیش؟ برادرش دیگه.. دیروز از شهرشون اومده دیدِن نیل_
حس کردم یه بشااکه آِب جوش رو یکجا روی ساار و تنم ریختن. با دساات 

 !کم به پیشونیم کوبیدممح
 چی شد مادر؟_

 :سرمو با تاسف تکون دادم زمزمه کردم
 !گند زدم_

 .چشمای خاتون گرد شد. لبخند بی جونی زدم
 نمیشه من نیام؟ _

 اخم کرد

http://www.roman4u.ir/


 97 سیمرغ

مگه میشه؟ نمیگن این دختِر اینجا تک و تنهاست؟ بیا یه خودی نشون بده _
 !مادر.. تو هم جای یه برادرشی

و دنیا همه با هم دوِر سرم میچرخنگ سرمو بی حوصله حس میکردم خاتون 
 .تکون دادم

 !چشمگ سعی میکنم بیام_
 .برگشت و زنِک خونش رو زد

 !سعی نکن.. منتطرم_
در و بستم و پشتم و بهش تکیه دادم. به معنِی واقعِی کلمه گند زده بودم. یاِد 

به رفتارم حرفش افتاادم. "دارین از حد میگذرین جناِب دکتر... من حواساام 
 "!هست. این شما این که دارین تند میرین

نمیدونم چرا وسط این اوضاِع خراب خندم گرفتگ در هر صورت خوشحال 
بودم که تماِم تصااوراتم غلط از آب دراومده بود ولی روی نگاه کردن بهش رو 

 !نداشتم
 :زیِر لب زمزمه کردم

 !مادربزر _
 نیل

لی گذاشتم و از اتاق بیرون اومدم. حوله ی آماده رو براش روی دسته ی صند
قرار بود فردا صبِق زود برگرده.. دوست داشت بیشتر بمونه ولی کارهای اداری 
زیادی داشتگ تو همین یک روزی که پیشم بود کلی ایده داده بود و راهنماییم 

 .کرده بود
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یر " ساعی کن طرحت خا  باشااه.. مثال برای چشاامای پرتره ات از تصااو
کن.. یه عکِس بریده شده.. یه چیزی که به کوالژ ات روح بدهگ واقعی استفاده 

 "!این احساِس که طرح رو خا  میکنه یادت باشه
زیر خورشت نیم پخته امو خاموش کردم. خاتون ازمون خواسته بود نهار و 

 .پیشش باشیم. چقدر مهربون و مهمان نواز بود این زن. تقه ای به اتاق زدم
 !بیا تو تمومم_

م. ته دلم کلی قربون صدقش رفتم. عاشق موهای خرماییش بودم وارد شاد
 !که برعکس موهای فِر من لخت و خوش حالت بود

 !عافیت باشه_
 مرسی آبجی خانومگ حاضر نشدی؟_

 .شونه امو باال انداختم
 !همین جوری خوبم.. فقط شلوارمو عوض میکنم. جین میپوشم_

 .نچ نچی کرد
 !!قه نگه اش نمیدارم. بابا دختری مثالزِن من اگه مثل تو باشه دو دی_

 .چش چش نگاهش کردم
 از خدات باشه زنت شکل من باشه.. میگی چیکار کنم؟_

روی تخت نشست و با دست اشاره داد تا زیِر پاش بشینمگ متوجه منظورش 
شاادم. چقدر دلم برای نوازش دسااتاش تنک شااده بود. شااونه رو از روی میز 

 .برداشتم و دستش دادم
 !شونش کناول _
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 .شونه رو کنار گذاشت
 !شلخته اش قشنگتره_

مشاغوِل گیش کردِن موهام شااد. دسااتش از ال به الشااون رد میشااد و حِس 
 !خوبی بهم میداد

میگم اون بولیزی که دیشااب برات خریدیم و بپوش.. رنگش به پوسااتت _
 !خیلی میاد

 !برگشتم و با تعجب نگاش کردم
 !!ندارن خواستگاری نمیریما؟ بخدا دختر هم_

 شونمو هل داد.ِ
تکون نخور وروجک. دو روزه اینجام به جز شاالواِر گِل گشاااِد ورزشاای و _

 !لباسای بدقواره چیزی ازت ندیدمگ قبلنا اینجوری نبودی
 .آهی کشیدم

 !فرصت نمیکنم حتی تو آینه نگاه کنم.. میبینی که_
 .حس کردم صداش جدی شد

 فرصت نمیکنی یا خودت نمیخوای؟_
 .. چشماش بازم دلخور شده بودبرگشتم.

 !دقیقا نگراِن چی هستی داداش؟ خوبم من_
 .اخماش باز نمیشد

دارم میبینم بیخیاِل دنیا شاادی.. تو تازه نوزده سااالته آبجی.. باید جوونی _
 !کنی

 .خندم گرفت
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 از باالی اون منبر بیا پایین خان داداش.. دیر میشه ها؟_
 .شونه رو باال برد تا روی سرم بزنه

 !پاشو برو لباساتو عوض کن تا یه فصل خدا کتک نخوردی.. بجنب_
 .صاف رو به روش ایستادم و دستمو گوشه ی پیشونیم گذاشتم

 !چشم قربان_
. 
. 

 :با اخِم درهم دستمو به صندلِی آشپزخونه تکیه دادم و گفتم
 مطم نین حتما میاد؟_

 .رزا خندید.. بلند و بی مالحظه
ت دعوتش کرد.. حااال چرا انقدر عصاابانی آره خوب خاانوم خودش رفا_

 هستی؟ کرایه عقب مونده داری؟
 .از دلخوشیش حرصم گرفت. سرمو پایین کردم و به بولیزم نگاهی انداختم

 !پس باید برم لباسمو عوض کنم. فکر میکردم فقط خودمونیم_
 .با تعجب بهم نگاه کرد

.. که چیزی نیس اووو .....چقدر بزرگش میکنی؟ دکتر فرنک دیدست.. اینا_
 مگه لباست چشه؟

 .اخم کردم
 !من عادت ندارم.. مورب میشم_

 .لپم و با دو تا انگشت کشید
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منم اگه انقدر خوشااگل بودم مورب میشاادم. یه شاااِل بلند دارم. ببین به _
 کاِرت میاد؟

نگاهی به شاِل بلند و قرمزش انداختم. همرنِک لباسم بود و کامل روی یقه 
. راضی نشدم ولی از هیچی بهتر بود. بی احترامی میشد اگه و سرم و میپوشوند

 !برمیگشتم خونه برای لباس عوض کردن
 !آره خوبه.. دستتون درد نکنه_

 .لبخند صمیمی ای زد
 !ولی موهات از پشت معلومه.. گرچه فکر نکنم با هیچی بتونی بپوشونیش_

 .با تاسف به گیس بلندم نگاه کردم
 !چاره ای نیست_

 .به صدا دراومدزنِک در 
 !بیا اومد... دیدی گفتم میاد؟ عمرا حرِف خاتون و دوتا کنه_

ضاربان قلبم شادت گرفت.. نمیدونم اسِم این مریضی چی بود.. هر وقت 
میدیدمش قلبم میخواست از جاش در بیاد. دقیقا همون حسی بود که وقتی تو 

گاه های اشعه ای مدرسه الک میزدم و ناتم با اخم به طرفم میومد داشتم گ از ن
و تیزش مورب میشاادم. نگاِه خیره و پر از حرفش خیلی ساانگین و غیر قابل 

 !تحمل بود
 !صدای احوال پرسیش رو با بردیا و خاتون شنیدم. پس فهمیده بود

پرده رو یواش کنار زدم و نگاهشون کردم. دست تو دسِت هم بودن و با کماِل 
مم رو شااادت دادم و از ادب احوال پرساای میکردنگ حرصاام گرفات.. اخ
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آشپزخونه خارج شدم. سالِم زیر لبی دادم و تکه های برش داده شده ی نون رو 
 !روی میز گذاشتم

 !سالم خانوِم بهرامی_
لبم کج شاد.. خصاوصا روی بهرامی تاکید کرده بودگ همیشه به اسم صدام 

 !میزد
 ابی توجه بهش پشِت میز نشستم. از همون لحظه ی اول مشغوِل صحبت ب

بردیا شاده بود. اخالِق بردیا دساتم بود. با همه زود صمیمی میشد ولی پارسا 
غاافلگیرم کرده بود.. تاا باه حاال این همه کلمه از دهنش خارج نشااده بود. 
حواسم ناخودآگاه به آهنِک صداش جلب شد. لحِن گرم و صدای بمی داشت. 

حال هیجان زده،  قاشاقش رو توی هوا نگه داشته بود و با کماِل ادب و در عیِن 
موضوعی رو برای بردیا تعریف میکرد. عجیب بود که یک کلمه هم از حرفاشو 
نمیشنیدم. توجهم به اون صدای بم جلب شده بود. چرا تا به حال توجه نکرده 

 بودم؟
بعد از نهار به خواسااِت خودم رزا رو از آشااپزخونه بیرون کردم و مشااغوِل 

ردیا و پارسا رو دو طرِف خودش جا داده شستن ترفها شدم. میز شطرنجی که ب
 !بود لبخند گرمی روی لبام نشوند

حتی به خواب هم نمیدیدم که این همه سااریع با هم جور بشاانگ مشااغوِل 
 .آبکشیدن ترف ها بودم که سر و کله ی خاتون پیدا شد

خدا از جوونی کم ات نکنه دخترم.. بیچاره رزا کلی کار داشت.. از صبق _
 !بره روش نمیشد بگهمیخواست زود 
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 .لبخندی به روش زدم
 !کاری نیست که... چند تا دونه ترفه_

 .لبخندمو بی جواب نذاشت
 !میرم نمازمو بخونم. ترفا رو شستی بیا بشین.. برادرت غریبی میکنه_
 !چشم_

همین که از آشااپزخونه خارج شااد با خودم فکر کردم" چقدرم که غریبه... 
 "!اصال حواسش به من نیست

 !سته نباشیخ_
دساتمو روی قلبم گذاشتم...از ترس نزدیک بود لیوان از دستم بیفتهگ سرمو 

 :برگردوندم و زیر لب گفتم
 !ممنون_

کناارم ایسااتاد و به یخچال تکیه داد.. یا خدا... باز هم نگاه های عجیب و 
 !غریبش رو روم انداخته بود

 !بهت یه عذرخواهی بدهکارم_
 .نکردمپوزخند زدم ولی سرمو بلند 

 فقط یکی؟_
حس کردم اخم کرد.. خودشم میدونست که بار اولی نیست که به سبکسری 

 !متهم ام میکنه
 !تقریبا_
 !مهم نیست_
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سانگینی نگاهش رو تاب نیاوردم.. برگشاتم. همین که چشامش به چشمم 
ر خرده بود و روی  افتاد لبخندی زد و با دسات به شاالم اشااره کرد. از سرم سه

ده بودگ صاورتم از شرم قرمز شد. دست بردم تا درستش کنم که شاونه هام افتا
 :گفت

 !دستت کفیه_
و قبل از اینکه اجازه بده دسااتمو بشااورم جلو اومد و شااال رو روی ساارم 
اناداخات. از نزدیکیش قلبم به تب و تاب افتاد.. خون با چنان ساارعتی زیر 

 .پوستم دوید که پوسِت صورتم سوخت
 !خودم میتونم_

ه با چه انرژی ای همین یه کلمه رو به زبون آوردم و بالفاصااله با خدا میدون
 .ترس به پشِت سرش خیره شدم. لبخندی زد و عقب عقب رفت

یی_  !نترس نیست.. رفته دستشو
 .اخم کردم

 !من از شما چیزی به دل نگرفتم. خیالتون راحت_
 .دست به سینه شد

 و این یعنی اینکه برو بیرون؟_
 .به سرعت برگشتم

 !ه من همچین چیزی نگفتمن_
اسااترس داشااتم که هر لحظه خاتون یا بردیا برساان و فکرای بد کننگ کاش 

 !هرچی زودتر میرفت بیرونگ ته دلم به التماِس خدا افتاده بودم
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 !موهات قشنگن_
 .ستوِن فقراتم از خجالت تیر کشید. کالفه دستمو روی سینک گذاشتم

 !ممنون از لطفتون_
زد و از آشاپزخونه بیرون رفت. نفس عمیقی کشیدم.  لبخنِد خاصای به روم

حاضرم قسم بخورم اگه فقط چند  انیه ی دیگه اونجا می ایستادو با اون حالت 
 !بهم خیره میشد گریه ام میگرفت

سااعت از چهار گذشاته بود که قصاِد رفتن کردیم. خاتون دستش رو روی 
 .شونه ی بردیا گذاشت

اهرت امنه.. هر چی خواساات و هر خیالت راحت باشااه پساارمگ جای خو_
 !احتیاجی داشت هم من هستم و هم پارساگ چشمت پشِت سر نمونه مادر

 .لبخندی زد
دروغه اگه بگم نگران نبودم ولی خیالم واقعا راحت شد.. هم مادرِی شما و _

 !هم بزرگوارِی آقای دکتر
 .پارسا ضربه ای به بازوش زد

 !شه وتیفستبزرگواری از شماست .. هر لطفی هم با_
از گوشااه ی چشاام نگاهش کردم. حس میکردم هنوز هم ان لبخنِد معنی 
دارش گوشاه ی لبشاهگ خداحافظی کردیم و وارد خونه شدیم. همین که در رو 
بستیم تعاریِف بردیا از خاتون و پارسا شروع شد. خیالم راحت شد که حداقل 

 !از بابتم خیالش راحت میشه و فکرش پیِش من نمیمونه
*** 
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با حس ساوزش شادید گلوم از خواب پا شدم. پا شدم ولی به جز باز کردن 
چشاامام نتونسااتم عکس العمل دیگه ای از خودم نشااون بدمگ یادم نمیاد هیچ 
وقت تو زندگیم انقدر احسااس ضاعف کرده باشمگ حتی نمیتونستم دستم رو 

ا آب جتکون بدم. چشامم رو بستم و سعی کردم یادم بیارم این درِد لعنتی از ک
میخوره. یاِد چند ساعِت پیش افتادم. ساعِت شیِش صبق.. خداحافظِی بردیا و 
رفتنشگ... باز کردن پنجره و رو به روش چند سااعت ایساتادنمگ پریشون شدِن 
موهام تو دسِت باد سرد و ی  بسته ی زمستونگ گلوی خیس از اشکم و خنکِی 

شد چرا انقدر درد دارم. بی بادی که با این خیسی برخورد میکردگ حاال معلوم 
شک سرما خورده بودمگ سرمو با دست گرفتم و سعی کردم بلند شم.. همه چیز 
مورب و وارونه به نظر میرسید. هوای پشِت پنجره رو به تاریکی بودگ مگه چند 
سااعت از صابق گذشاته بود؟ دستمو به دیوار گرفتم و آروم آروم به طرف در 

اشتمگ خدای من.. این دیگه چه جور مریضی پیش رفتم. حِس تهوع شدیدی د
 !ای بود

یی  سرمو به ستوِن وسط خونه تکیه دادم. بی شک اگه با این حال وارد دستشو
میشادم زنده بیرون نمی اومدم. باید به خاتون میگفتم. مسیرم و تغییر دادم و با 

 !هزار زور در رو باز کردم
با  و بهش تکیه بدم. خودموپامو بیرون گذاشاتم. دیگه دیواری نبود که دستم

تماِم قدرت ساِرپا و متعادل نگه داشتم ولی هنوز دستم به زنک نرسیده بود که 
 !همه جا تیره و تار شد

. 

. 
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الی چشامم رو آروم باز کردم. چشاامم هیچ جا رو نمیدید. همه جا تاریک 
بود. ساعی کردم دستم رو تکون بدم ولی حِس سوزشی که توی پوستم داشتم 

میداد. دهنم خشک شده بود. حضور رهن نداشتم. چشمم و بی حرکت اجازه ن
به سااقف دوخته بودم که در اتاق باز شااد. چراغی که روشاان شااد به شاادت 
چشمم رو زدگ چشمم رو بستم. تخت فرو رفت و حضوِر کسی رو کنارم حس 
م باالی سرم دوخت  کردم. یک چشمم و باز کردم. پارسا بود... نگاهش به سره

.. 
 ی؟؟بهتر_

 :آهسته لب زدم
 چی شده؟_

 .بهم زل زد و نفس عمیقی کشید. برای اولین بار صداش این همه آروم بود
 اینو من باید بپرسم دختِر خوب... چیکار کردی با خودت؟_

 .دستمو روی پیشونیم گذاشتم.. دستم سوخت
 !نمیدونم... یادم نمیاد_

هنم نگه رد. مقابل دقاشقی از روی پاتختی برداشت و پر از شربتی بیرنک ک
 .اش داشت

 !بخورش_
از تلخیش تمام صورتم بی حس شد.. کم کم همه چیز یادم اومد.. مریض 

 !بودم.. گلوم میسوخت و سرم گیج میرفت. با تعجب نگاهش کردم
 من اینجا چیکار میکنم؟ خاتون کجاست؟_

 .خنده ی بانمکی کرد
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 صبق بخیر... منو که یادته؟_
 .بی حرف نگاهش کردم

خاتون خونه نیساات.. امروز حنابندون دختِر رزاساات.. یادت اومد؟ رفته _
 !کرج.. فکر نمیکنم تا فردا برگرده

 .سعی کردم تو جام نیم خیز بشم
 مگه ساعت چنده؟_

 .نگاهی به ساعت مچیش انداخت
 یازده شبه.. هیچی یادت نیست؟_

 .سرم سوت کشید
م رفت خوابیدم. نمیدون ساعت چند پیدام کردین مگه؟ من بعد اینکه بردیا_

 .کی پا شدم. وقتی پا شدم سرم گیج میرفت
 .سرشو پایین انداخت.. چقدر نا مرتب به نظر میرسید

فکر نکن آساون گذشت.. تب ات چهل درجه بود.. کار از سرماخوردگی _
گذشته.. آنژین شدیدیه. وقتی پیدات کردم عصر بود. از اون موقع هم خوابی. 

 !ن روز افتادی؟ تماِم گلوت چرک کردهچیکار کردی که به ای
 !!از تعجب دهنم باز موند. تا عصر خوابیده بودم؟

 پس چرا هیچی یادم نمیاد؟_
 .لبخندی زد

 !اشتها داری چیزی بخوری؟ شام حاضره_
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حتی از اومدن اسمش دل و رودم به هم ریخت. سرم و چش و راست کردم. 
هام کشیدم. نم داشت. با متوجه خیسای جزئی ای تو سارم شدم. دستمو به مو

 .نگاهی پر از سوال نگاهش کردم
 !مجبور شدم بذارمت تو واِن آِب سرد. تب ات پایین نمیومد_

برق از سرم پرید. لهاف و کنار زدم و به خودم نگاه کردم. بولیز و شلوار گشاد 
و مردونه ای تنم بود. حس کردم همه ی ساالول های مغزم ی  بساات. با ترس 

 !طرفش گرفتمانگشتم و به 
 .تو؟_

 .خندید
 من چی؟ یادت رفته دکتر محرمه؟_

 !مریضی از یادم رفت.. صدامو باال بردم
 چی دارین میگین؟ شما به چه حقی منو بردین حموم؟_

بغض ساانگینی تماِم حجم گلومو پر کرد. هنوز اشااکم لبریز نشااده بود که 
 .دستاشو به حالت تسلیم باال برد

 !ست میگممن هیچی ندیدمگ بخدا را_
کم مونده بود گریه ام بگیره.. هم از اتفاقاتی که افتاده بود.. هم از بی پروایِی 

 .کالمشگ بلند شدم و کامل نشستم
این لعنتی رو از دسااتم بیارین بیرون... میخوام برم خونه ی خودم. همین _

 !حاال
 ..چرا داری لوس بازی در میاری؟ یه جوری رفتار میکنی انگار من_
 .ی به شما ندارم.. شما هم کاری به من نداشته باشینمن کار_
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 .دستش رو دو طرف لهافم گذاشت
 !خیل خوب فعال بخواب.. بخواب استراحت کن بعدا دعواشو میکنیم_

 .صدام از عصبانیت گرفت
میدونسااتین خیلی خودخواهین؟ هر کاری دوس دارین میکنین هیچ کس _

 کاره ی منین؟هم اجازه ی دخالت نداره نه؟ فکر کردین چی
 .چند لحظه بهم زل زد و بعد اسم دختری رو صدا زد

 زهره؟؟ ... زهره؟_
دختِر بیسات و چند ساله ای به سرعت وارِد اتاق شد. با تعجب بهش خیره 

 .شدم. تاهر ساده ای داشت
برو از خونش لبااس و لوازم مورد نیاازش و بیاار.. بعد هم این لباسااای  _

 !ز تنش در بیارمسخره ای که تنش کردی رو ا
بدوِن حتی پلک زدنی بهش خیره مونده بودم. با دهنی که نیم متر باز مونده 
بود. از روی صندلی بلند شد و بدوِن کوچیکترین نگاه و حرفی از اتاق خارج 

 .شد. صورتم از شرم قرمز شد. لهاف و تو چنگم فشردم
 شما لباسای منو عوض کردین؟_

 .لبخند اطمینان بخشی به روم زد
پدِر من نگهباِن این کوچساات.. من از بچگی برای آقا غذا میپذم. اونقدر _

 !مرد هست که لباسای یه زن و خودش عوض نکنهگ نگران چیزی نباشین
دهنم گس شد.. لیاقتم از این دختر هم کمتر بود. با اجازه ای گفت و از اتاق 

 کرده بود و من خارج شد.. دلم میخواست سرم و بکوبم به دیوار... اون چیکارا
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چطوری جوابشاو داده بودم. بی شک تو نظرش از گربه کوره هم بی لیاقت تر 
 بودمگ آهی کشیدم و به این فکر کردم که گندم و چجوری درست کنم؟

از جام بلند شادم. سارم هنوزم گیج میرفت. تک تک اتاق ها رو گشتم ولی 
 :نبودگ تقه ای به آخرین در زدم. با صدای خشکی گفت

 !ا توبی_
داخل شادم. تماِم تنم از خستگی و درد تحلیل میرفت. عینک قابداِر خوش 
اساتیلی به چشامش زده بود که بیشاتر شبیه دکترا میکردشگ از گوشه ی چشم 

 .نگاهم کرد
 !یادم نمیاد اجازه داده باشم پاشیگ تو باید اآلن تو رختی خواب باشی_

 .سرمو پایین انداختم
م. میدونم در موردم چه فکری میکنین ولی متاساافم.. زود قضاااوت کرد_
 ...من

 .کتاِب قطورش رو بست.. صداش کوچیکترین انعطافی نداشت
خوب گوشاااتو باز کن ببین چی میگم بچه.. من نه دله ام نه دختر ندیده.. _

هزار تا دختر اون بیرون برای بودن با من خودشااونو میکشاان ولی من حاضاار 
 عا پیِش خودت چی فکر کردی؟نیستم حتی نگاهشون کنمگ تو واق

 .لبم و به دندون گرفتم
 !من فکری نکردم... عذر میخوام_

 .نفِس عمیقی کشید
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ببین یه بار گفتم بازم میگم.. این هشیاری و دقت برای دختر تنهایی مثِل تو _
واقعاا خوب و تحسااین برانگیزهگ ولی یاه جااهاایی واقعاا کاا رو باه توهین 

 میکشونی... حواست هست؟
ردم سارم بیشتر گیج میره. دستمو به کتابخونه ی بزر  گرفتم. سریع حس ک

 .نزدیک شد و با کمترین لمِس ممکن بازومو گرفت
 خیلی لجبازی بخدا... بیا بریم.. باید بخوابی حالیته؟_

 .روی تخت نشوندم و بالشت پشت سرم و صاف کرد
 بهتری؟_

ش رو ایین کردم. دستنمیتونستم تو چشماش نگاه کنم. با اخم سرمو باال و پ
تاا نزدیاِک دمااغم جلو آورد و پس کشاایاد.. مطم ن نبودم ولی حس کردم 

 !میخواست دماغم و بکشه
 !دیگه جم نخوریا؟ حوصله بچه داری ندارم من_

 .دوباره سرمو تکون دادم. از کنارم بلند شد
 !زبونشم که موش خورده_

بود.. هر  پیش بینی از پشت به رفتنش خیره شدم. دیگه رفتارهاش برام قابل
چقدرم که اخم میکرد باز هم نمیتونسات از پنهون کردِن محبت دل مهربونش 

 !!کم کنه.. بی شک مهربون بود.. اینو دیگه مطم ن بودم
صبق چشمام و با احساس بهتری باز کردم. حس سوزش گلوم کم کم تبدیل 

د. وارد به خارش شااده بود. از تخت پایین پریدم. صاادایی از خونه نمی اوم
سالن شدم و با چشم دنبال پارسا گشتم. بوی گشنیِز تازه مشامم رو قلقلک داد. 
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وارِد آشاپزخونه شادم. زهره پشاِت میز نشسته بود و مشغول دسته کردِن سبزی 
های تازه بود. دلم پر کشااید. یاد مامان و ساابزی پاک کردن هاش افتادم. یادم 

و الِی بارون خورده ی میونشون نمیاد هیچ وقت کمک اش کرده باشم. از گل 
 !متنفر بودم. اآلن دلم برای بو و حس ِهمون گل و الی پر میکشید

 .لبخند آشنایی زدم و نزدیکش شدم
 !سالم صبق بخیر_

 .همین که متوجه حضورم شد به سرعت از جاش بلند شد
 !سالم خانوم.. اآلن صبحونتون و آماده میکنم_

 .دستم و پشتش گذاشتم
 ..م بشینگشنه نیست_

 !دستمو زیر چونم زدم و مشغول نگاه کردن به سبزی ها شدم
دکتر گفتن به محض اینکه بیدار شاادید آب پرتغال بخورید. تازه اساات.. _

 !خودشون قبل رفتن آب گرفتن
 .و اشاره ای به تنِک خوش رنِک روی کانتر کرد. ته دلم شیرین شد

 دستش درد نکنهگ سبزِی چیه؟_
 .رو روی تخته کار گذاشت سبزی های دسته شده

خورشااتیهگ من خیلی وقت بود نمی اومدم اینجا.. میدونین که آقا یکی دو _
مااهاه برگشااتهگ چند روز پیش به بابام گفت دوباره بیام. فکر کنم دلش غذای 

 !خونگی میخواست
 .با لبخند نگاهش کردم
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د وقته از این آقاا چقادر میدونی؟ یعنی یه جورایی دارم آمار در میارم. چن_
 اینجاست؟

از وقتی بچه بود.. فکر کنم شونزده یا هفدهگ آقای تهرانی اینجا رو براش به _
 !عنواِن کادو داد. من که یادم نمیاد به منم بابام گفته

 خونه ی اصلیشون کجاست؟_
دقیق نمیدونم ولی شنیدم خیلی بزرگه.. عکسش رو تو روزنامه زده بودن.. _

 !شبیه کاخ بود
 !تعجب کردم

 چطور کنار خودش براش خونه نگرفت؟_
 .شونشو باال انداخت

نمیدونمگ ولی آقا اینجا رو خیلی دوس داره... از وقتی باباش اینجا رو کادو _
 !داد دیگه نرفت خونه

یاه چیزی تاه دلم و قلقلاک میاداد. فاصااله امو بهش نزدیک کردم و آروم 
 :پرسیدم

 از اون کارای مجردی هم میکرد؟_
 .در بلند که اخم کردم. سرشو با خنده تکون دادخندید.. اونق

 خاطرشو میخوای؟_
 .همه ی تنم لرزید. عقب رفتم

 !یعنی چی؟ من فقط سوال پرسیدم ....چه ربطی داره؟_
 !ناراحت نشین خانوم... خاطر آقا رو زیاد میخوان_
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 :برای جبران گفتم
 نکنه خودتم؟_

 .لبخندی زد
 !نقدر خر نبودم که دلم گیِر اربابم باشهمن نامزد دارمگ ولی اگه نداشتمم ا_

دلم براش سوخت. سرش و بی حرف پایین انداخته بود. مک  طوالنی ای 
 :کرد و گفت

قبلنا چند تا دختر میومدن اینجا. همشون با هم نه هاگ یه چند سال ...یکی _
 !چند ماه یکی.. اینجوری دیگه

 .گوشام تیز شد
 خوب؟_
ولی مثل اینکه حالل بودن.. چون یکیشون یه از من نشانیده باشیا خانوم؟ _

 !بار که دعوا شده بود به آقا با داد گفت مهرم و بده
 !چشمام چهار تا شد. حس میکردم دارم خفه میشم

 یعنی زن داشته؟؟_
بازم خندید.. خنده هاش بلند و آزار دهنده بودگ دو تا انگشاات ساابابه اش و 

 .بهم مالید و چشمکی زد
 ی؟ نشنیدی تابحال؟حالل بابا چه زن_

 .صورتمو جمع کردم
 یعنی صیغه؟_

 .دستشو روی لبش گذاشت
 !هیاااااش خانومگ یه وقتی میاد میشنوه بدبخت میشما؟ آره همون_
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 !ناخداگاه چهرم در هم شد
 !بهش نمیخورد اهل این چیزا باشه_

 .حرکِت دستش تند شد
و هزار تا نیاز..  ای بابا خانوم جان؟ حالِل خدا رو چرا حروم میکنین؟ مردِ _

 چیکار کنه خوب؟
تفکر سطحیش تعجبم رو بیشتر کرد. من چقدر نگراِن یه صیغه ی محرمیت 

 !چند ماهه بودم و از سِر پارسا چه چیزایی گذشته بود
 :پوفی کردم و زیر لب گفتم

 !اصال به من چه_
 با منید؟_

 .سرمو تکون دادم
 !میرم خونه.. باید دوش بگیرم_

 .داز جاش بلند ش
 خانوم توروخدا... آقا سفارش کرد نرید.. میخواین از کار بیکار شم؟_

 .دلم براش سوخت. دستمو روی صورتش کشیدم
خانوم چی چیه من از تو کوچیکترمگ باشااه میرم وسااایلم و بیارمگ اجازه ی _

 اونو که دارم؟؟
 .لبخند گرمی به روم زد

 ...صاحب اختیارین.. فقط این حرفا_
 !مونه خیالت تخت... زود برمیگردمپیش خودمون می_
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فضاای خونه اونقدر سارد بود که لرز به وجوِد آدم مینداخت.. حاال داشتم 
میفهمیدم دلیِل این مریضی چی بودگ ا ری از پکیج تو خونه نمونده بودگ با لرز 
خفیفی که تو تنم افتاده بود وارد اتاقم شادم و یک دسات لباِس گرم و پوشیده 

تم. شاااِل نخی و ساابکی هم با خودم برداشااتم و به خونه برای خودم برداشاا
برگشتم. چشمم به واحد خاتون افتاد. برای اطمینان چند بار در زدم ولی خبری 

 .از کسی نبودگ بی میل زنِک خونه رو فشردم و وارد شدم
 پارسا

یِل بیمارسااتان رو پشااِت ساار  کیِف چرمم رو دساات گرفتم و راه روی طو
ده بود ولی ساعت تازه هفت بودگ گوشِی خاموشم رو گذاشاتم. هوا تاریک شا

روشان کردم و روی گوشام گذاشاتم. خساته نباشاید های متعدد پرساتارها و 
همکارها رو با لبخنِد خساته ای ، سارسری جواب میدادم. چندین بوق خورد 
ولی کسای گوشای رو برنداشات. چهرم داشت کم کم درهم میشد که صدای 

 !و گوشی پیچید. نفِس راحتی کشیدممالیم و بچه گونه ی نیل ت
 الو؟_

دلم خواست جوابش رو ندم تا چند باِر دیگه با همون آهنک بگه الو.. لحن 
 بچه گونش رو دوست داشتمگ شیطون و لعنت گفتمگا

 الو نیل؟_
 !سالم دکتر_

دکتر گفتنش حرصم و در می آورد.. تا حاال به اسم صدام نکرده بود.. کرده 
 !بود؟
 ره کجاست؟سالم... زه_
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 .گلوش گرفته بود و همین صداش و آرومتر میکرد
 !رفت.. یک ساعتی میشه تنهام_

 !دلم براش سوخت.. نه خاتون بود و نه منگ اگه عمل نداشتم قطعا نمیومدم
 دارم میام خونه... چیزی الزم نداری؟_

 .مکثی کرد
 !....نه فقط_

 .حس کردم از گفتن چیزی خجالت میکشه
 فقط چی؟_
 !یشه پنیسیلیِن امشبم رو بریم درمانگاهگ وقتش ساعت یازدهِ اگه م_

لبخند کج و کوله ای روی لبم نشاسات.. دیشاب به ناچار من براش تزریق 
 !کرده بودم. با این که خواب و بیدار بود ولی خجالت میکشیدگ حق هم داشت

 باشه.. میریم درمانگاه. چیِز دیگه ای نمیخوای؟_
 !نه مرسی_

. هنوز گوشی رو پایین نذاشته بودم که دوباره زنک خورد. سوار ماشین شدم
 !ایمان بود

 بله؟_
 میگم دکتر امشب چیکاره ای؟_

 !بوقی برای ماشیِن بالتکلیِف دکتر آدینه زدم تا حرکت کنه
 خونه ام.. چطور؟_
 !با بچه ها میخواستیم جمع شیم دوِر هم.. دلشون تنک شده واست_
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لب فحشی رکیک نثار جمع دوستانه و صمیمی دنده رو جا به جا کردم و زیر 
 !شون کردم

 !باید برم خونه.. کار دارم_
 !!مشکوک شد.. وقتی ایمان مشکوک میشد یعنی فاجعه

 خبر مبریه؟_
 .نفسم و عصبی فوت کردم

 خسته ام ایمان چه خبری؟ تو از سِر کار میای بندری میرقصی؟_
 !یمخیِل خوب بابا حاال... اگه نظرت عوض شد منتظر_

 !سرمو بی حوصله تکونی دادم که مطم نا نفهمید
 حاال اوکی.. کاری نداری؟_
 !نه خداف _

گوشای رو روی صندلِی کناریم انداختم و فشاِر پام رو روی پداِل گاز بیشتر 
 !کردم

کلید و توی قفل چرخوندم.. هنوز درو باز نکرده بودم که مکثی کردم. زنک 
م. خبری از نیل نبودگ سر چرخوندم. خونه رو فشردم و با کمی تاخیر داخل شد

گرمای خاصی داشتگ گرماِی یه حضور.. بوِی خوِش قرمه سبزی همه جا رو 
پر کرده بود. با تکیه به شاامه ام سمِت آشپزخونه راه افتادم. دیدمش.. پشت به 
من مشاغوِل سار و کله زدن با چیزی توی ساینک بود. بولیز و شالوار زرشکِی 

ی تنش بود.. همراه با روسرِی نازکی.. ناخودآگاه لبخند زدم. ضخیم و پوشیده ا
خبر نداشاات موهاش دیشااب چقدر دساات و پام و گرفته بود.. آخرم بیخیاِل 

 !خشک شدنشون شده بودمگ خیلی بلند و پرپشت بودن
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 .همین که متوجه حضورم شد لبخندی زد
 اینجایین؟_

 .بهش نزدیک شدم. بوی آزار دهنده ای از سینک میومد
 چیکار میکنی؟_

اشاره ای به فنجونای روی سینک کرد.. فنجونای مخصوِ  نسکافه و قهوهگ 
 !سفیِد سفید شده بودن

بیکار بودم چشمم به اینا خورد. قرمز شده بودن گفتم بندازمشون تو سفید _
 !کننده

یی قلبم ریختگ این صحنه و این جمله ها بدجور منو یاِد  نمیدونم چرا یهو
ی مینداخت.. یه زِن خونه.. یه مرِد خسااته از کار و بوی تمیز فضااای خانوادگ

 !کننده ای که با بوی غذای تازه مخلوط شده بود
 .دستمو جلو بردم و شیر آب و باز کردم

دستت درد نکنه ولی مگه نمیدونی مریضی؟ به جای استراحت میای با این _
 !مواد ِ شیمیایی سر و کله میزنی؟ تو خودت سینت افتضاحه

ونشااو باال انداخت.. چقدر با این لباسااا و این شاااِل کج و کوله ی روی شاا
 !صورتش با نمک شده بود

عادت دارم.. از بچگی دساتم تو ایناساتگ لباسامم خودم میشورم. ماشین _
یی ندارم که  !لباسشو

یی نداشت. آهم بلند شد  .راست میگفت.. خونه مبله بود ولی لباسشو
 !... فعال مریضیدر هر صورت بیا دستاتو بشور_
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 .پشتش رو به من کرد
 !همین دو تا رو آب بکشم تمومه_

 !دِر قابلمه رو برداشتم. غذا به نظر دست نخورده میرسید
 تو پختیش؟_

 !خندید. کاش روش به من بود و لبخند بچه گونش و میدیدم
 !من زیاد بلد نیستم غذا و این کارا.. زهره پخته_

 !شوندصداقت کالمش لبخندی روی لبم ن
 تو که خوردی ها؟ نگو که نخوردی؟_

سااکت شد.. سکوتش اخمم و غلی  کرد. برگشت به طرفم و دستاشو روی 
 !سینِک پشِت سرش تکیه داد

میال ناداشااتم ولی به خاطر دارو هام چند تا قاشااق خوردم. اآلن براتون _
 !میکشم

 .با اخم نگاش کردم
 !تا شکمت و خیس کردیخودم دست دارم خانوم بزر گ تو بیا برو بیرون _

 !سرش و پایین انداخت.. دیوونه ی این رنک گرفتن لش هاش بودم
 !باشه_

از کنارم رد شد. بوی شیرینی از تنش میومد.. بوی عطرهای فرانسویگ فکری 
 :مثل برق از سرم گذشت. دِر قابلمه رو گذاشتم و صداش زدم

 نیل؟_
 .با استفهام به طرفم برگشت

 بله؟_
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ِس گرم و مناسااب بپوشاای شاااید بشااه یه هوایی خورد..هم میگم اگه لبا_
 !شاممون و میخوریم هم از اونجا میریم درمونگاه

 .چشماش برق زد
 واقعا؟_

 .خندیدم
 !واقعا.. تو ماشین یکم خرت و پرت هست.. تا خالیشون کنم حاضر شو_
 !باید برم خونه_
 .مبرو ولی حاضر که شدی بیا همین جا.. منم باید بیام حاضر ش_

 !سرشو تکون داد و زودتر از من از خونه بیرون رفت
 نیل

تپش قلِب عجیبی داشااتم. یه حِس تازه.. یه جور دلهره ی شاایرین. بعد از 
مدت ها برای اولین بار دلم میخواست مرتب و آراسته به نظر برسمگ کِف دستم 

د. شرو با احتیاط به لباسم مالیدم. نمیدونم چرا هر چند دقیقه خیس از آب می
هوای خونه خیلی سرد بود ولی من عرق کرده بودمگ براِی بار هزارم دستمو روی 
گونم کشیدم. چرا حس میکرد این پودِر لعنتی روی پوستم مثِل ماست نشسته؟ 
اونقدر روی لش هام دسات کشیده بودم که قرمز شده بودن. از پشِت آینه بلند 

طوب پاک کردم. بهتر بود شاادم. هر آرایشاای که کرده بودم رو با دسااتماِل مر
خودم باشام تا این دلقکی که جلوی آینه ایستاده بودگ شال پشمیم و برداشتم و 
وارد خونه ی پارساا شدم. الی در و باز گذاشتم. منتظر روی مبل نشسته بودم 

 .که در خونه باز شد. از جام بلند شدم
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ونه و نوِر کم مرِد کوتاه قد و تپلی به جای پارسااا وارِد خونه شاادگ چیدمان خ
باع  میشاد منو نبینهگ قلبم شاروع کرد به کوبیدن. مرد بلند صادا زد. صدای 

 !کلفت و کش داری داشت
کی؟ بیا ببین کی اومده؟_  پارسا؟ کجایی ده

 .بی حرکت و شوک زده سرجام ایستاده بودم. داخل شد
 منم بابا... علی.. کجایی؟_

خوب تشاخیصم بده.  چشامش به من افتاد.. کمی چهرش رو جمع کرد تا
 .جلو اومد.. کم کم چهره اش باز شد و لبخنِد کریهی زد

 !سالم عرض شد لیدی.. وقت بخیر_
 .دستامو تو هم قالب کردم

 !سالم_
 .سرتا پام و چنان برانداز کرد که درون و بیرونم لرزید

کی دیگه با ما نمیپره؟ پس نگو اشااباع بود.. از طرِف کی اومدی؟ _ میگم ده
 ا کی کار میکنه؟نااقال ب

از حرفااش هیچی سااردرنمی آوردم ولی لهجاه ی غلیط و اداِی کش داِر 
 کلماتش حالم و بهم میزد. اخم غلیظی کردم. پس این پارسا کجا بود؟

 شما کی هستین؟_
 .ابروهاشو باال انداخت و نزدیک شد

 شما کی هستین؟ بشناسیم هم و؟_
 .بس شدم آزاد شدصدای پارسا اونقدر دلم و گرم کرد که نفِس ح

 اینجا چه غلطی میکنی علی؟_
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 .برگشت و پشِت سرش و نگاه کرد. همین که پارسا رو دید به طرفش رفت
ای الکردار اینجا بودی؟ بابا مردیم از درِد دوریت.. مرررد شادیا؟ ساخته _

 !!بهت اون وِر آب
 .نگاهی به من انداخت و به علی خیره شد

 ه جوری اومدی تو؟گفتم اینجا چه غلطی میکنی؟ چ_
ِد بیا.. بابا دِرت باز بود.. داشتم با عروسکت حرف میزدم.. حرف زدن بلد _

 نیست؟
 !یقه اشو چنان آنی جمع کرد که نفِس من رفت

مواتِب حرف زدنت باش مرتیکه.. اینجا دیگه فاضااالبت نیسااتا؟ اینجا _
 !خونه ی منه

 .دستمو جلوی دهنم گرفتم
ز بود. اومدم  ای بااباا بااشااه.. بقه رو ول_ کن چیز کردی تو هرچی دک و په

 !دنبالت. بچه ها پایین ان
 .به طرف در هلش داد

 !یه بار گفتم نمیام یعنی نمیام. برو تا کار دستم ندادی_
 .به من اشاره ای کرد

 جوِن علی از طرِف کیه؟ با از ما بهترون میپری؟_
ش و ست. نگاهپارسا گارد گرفت به طرفش که با یه حرکت غیب شد.در و ب

 .به من دوخت و جلو اومد
 چیزی که بهت نگفت؟_
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 .سرمو چش و راست کردم
 !نفهمیدم چیزی از حرفاش_

 زمزمه ی آرومش و شنیدم
 !همون بهتر که نفهمیدی... باش تا شلوارم و عوض کنم و بیام_
. 

*** 
ساکوت سنگینی تو فضای ماشین حاکم بود. نمیدونم به خاطر اتفاق چند 

بود یا از نبود هیچ نقطه و صاحبت مشاترکی بینمونگ هر دو ساکت دقیقه پیش 
 بودیم و خیره به رو به

هوا واقعا سارد و غیر قابل تحمل بود. اونقدر که با هر نفس تا عمِق سااینم و 
 !میسوزوند

 !تا حاال جایی تو تهران غذا خوردی؟ منظورم رستوران و این حرفاست_
 .شونمو باال انداختم

 .ا داداشمهمون یه بار ب_
 کجا بود؟_

 .با خنده پشِت سرمو خاروندم
 !نمیدونم دقیقا.. یه جایی وسِط شهر بود_

 .برگشت و با خنده نگاهم کرد
 !خوبه پس.. اینجایی که میریم غذاهاش حرف ندارن_

از اینکه فضاا نرم تر شده بود خوشحال بودم.. اشتهام حسابی تحریک شده 
 !بود
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 پا  یا کالسیک؟_
ردم. اشاره ای به ضبِط ماشین کرد. دستامو به نشونه نمیدونم گنک نگاهش ک

 .باال بردم. ابرویی باال انداخت
 !پس اینبار انتخاب با من_

لبخندی زدم و سر و پا گوش شدم. موسیقِی قدیمیش لبخند تلخی رو روی 
 ... لبم نشوند. ابی بود.. خواننده ی محبوِب 

 ...خوام مهتاب نرسهشب به اون چشمات خواب نرسه... به تو می"
 بریم اونجا اونجا که دیگه... به تو دست آفتاب نرسه

 ..عاشقت بودن عشق منه... اینو قلبم فریاد میزنه
 "!گریه ی مستی داره صدامگ این صدای عاشق شدنه

 .سرمو به پشت تکیه دادم و چشمامو بستم. صدای ضبط و کمتر کرد
 خوابت میاد؟_

 :با همون حالت گفتم
 ! نه_

 .کردم جوابم قانعش نکرده. به طرفش برگشتم حس
 !از ابی خاطره ی خوبی ندارم_

با دقت به چهرم خیره شاد.. بعد از چند دقیقه دست برد و ضبط و خاموش 
 .کرد
 !مجبور نیستیم گوش کنیم_
 !مشکلی نداره_
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 .با شیطنت ابرو باال انداخت
سااه گرفتن ساارو پا اشااکالهگ همین که قیافت شااکل مامان بزرگا میشااه وا_

 !!حالمون بسته
ماشین متوقف شد. پارسا با دستش با حالت با نمکی اشاره کرد تا پیاده بشم 
و خودش هم بعد من پیاده شاد. ساوئیچ ماشاین رو به مس ول پارک سپرد و با 
دستش به راه چوبی رو به روم اشاره کرد که انتهاش به در رستوران ختم میشدگ 

یزی که رو به روم بود چشمام تا حد ممکن گشاد سرمو باال آوردم و از دیدن چ
شاد.. نمای رساتوران یه کشتی بزر  جلبک زده و قدیمی بود... درست عین 
این میموند که از یه کشتی به زور در و پنجره درآورده باشن.. دهنم از این همه 
زیبایی و خالقیت باز موندگ طبق عادت همیشگیم فوری چشمم دنبال لوگوی 

چرخید که متوجه شاادم تو باالترین قساامت کشااتی روی بادبان با روی تابلو 
 :حالت گرافیکی خاصی نوشته شده

 "کشتی"
 !خانوم گرافیست؟ اگه کارشناسیتون تموم شده بریم داخل_

نگاهی به چهره ی جدیش انداختم که بک گرانتی از خنده و مهربونی توش 
 .داشت. لبخندی زدم و وارد شدم

به روم بودن زبونم بند اومده بود....ساارتاساار دیوار  از دیدن چیزایی که رو
کواریوم بود.. پر از ماهی های ریز و موجودات دریایی فوق العاده  رسااتوران آ
زیبا که مطم ن بودم از گونه دریایی دریای خودموننگ میز های چوبی و قدیمی 
که دو طرفشون نیم کت هایی به همون جنس دیده میشد.. فضای نیمه تاریک 
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فانوس های بی نهایت شاااعرانه.. همه چیز شاادیدا زیبا و نفس گیر بود و با و 
 !سلیقه ی خاصی تدارک دیده شده بود

 .صداش کناِر گوشم از همیشه نزدیک تر بود
 چطوره؟_

 :خیره به اطراف زمزمه کردم
 !فوق العادست_

گوشااه ی دنجی نشااسااتیم. نمیتونسااتم چشاامم رو از اطراف بگیرم. حس 
غربِت این چند ماهم برطرف شااده. آرامش شاادیدی تو وجودم  میکردم تماِم 

حس میکردم. قطره اشااکی رو که از شااوق روی گونم چکیده بود پاک کردم. 
پارسا با تعجب نگاهم میکرد. خنده ی بی حواسی کردم و قبل از اینکه سوالش 

 :و بپرسه گفتم
 !اینجا منو یاِد شهرمون انداخت.. دلم برای خونه خیلی تنک شده_

 !حس کردم چشماش مهربون شد
اومادیم دلات بااز بشااه هاا مثال؟ دو هفتاه دیگه عیِد دختِر خوبگ میری _

 !پیششون دیگه
 .نفس عمیقی کشیدم

 !نگرانِی منم از همینه_
 !چشماشو ریز کرد. تازه متوجه حرفی شدم که از دهنم پریده بود

 نگرانی برای چی؟_
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. کنجکاوِی نگاهش آدمو روب بی جواب گذاشتمش و به رو به رو خیره شدم
میکرد....تو زندگیم این همه از ساررساایدِن گارساون خوشااحال نشااده بودم. 
سفارشاِت غذا و انتخابشون و به خودش واگذار کردم و غرِق در افکاِر خودم به 

 .اطراف خیره شدم
" 

 چرا نمیخوری عزیزم؟ دوستش نداری؟_
 صورتمو جمع کردم

 ندارم. چرا نپرسیدی؟ میدونی که غذای دریایی دوست_
 چشمکی به روم زد

 .عمه خیلی لوست کرده.. خودم عادتت میدم_
چشام غره ای بهش رفتم. یک چشمش به من بود و یک چشمش به گوشِی 

 !دستش.. از وقِت اومدن در حال اس ام اس دادن بود
 نمیشه اون گوشی رو بذاری زمین نیما؟ تو با منی یا با گوشی؟_

 فرو برد و دستمو گرفتگوشی رو توی جیبش 
 !چشم نیلوی من.. هرچی تو بگی_

با ساوء تن به حرکات شاتاب زده ی دستش نگاه کردم و بی حرف مشغوِل 
 "خوردِن غذای نیمه کارم شدم

 چرا نمیخوری؟_
یکه خوردم. اونقدر غرِق گذشااته بودم که کامال موقعیتم و از یاد برده بودم. 

 !جلوم انداختمنگاِه تلخی به ماهِی تزئیین شده ی 
 !میخورم_
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برات کباابی ساافاارش دادم کاه گلوت و اریت نکنه. با غذای دریایی که _
 مشکلی نداری؟

 .خنده ام تل  تر شد
 !نه... دیگه ندارم_

لبخند بیرنگی به روم زد و مشغوِل خوردن شد. متوجه حالِت غیر عادیم شده 
ورد. انگار بود. میادونم کاه میادونساات یه چیزیم هساات ولی به روم نمی آ

 !میدونست به این سکون و آرامش تا چه حد نیاز دارم
بعاداز خوردِن غذامون هم زمان از پشاات میز بلند شاادیم. نگاِه آخر و به 
اطراف انداختم. مطم ن بودم این لحظات تکرار نشدنی و این رستوران تا آخر 

 !عمرم قسمت بزرگی از ملکه رهنم خواهد موند
ودیم که با اسم پارسا که توسط دختری صدا شد هنوز ساوار ماشاین نشده ب

 !هر دو به عقب برگشتیم
دختری با موهای بور و تیپی فوق العاده عجیب با پوتین های پاشاانه بلند به 
حالت دو به سامتمون میومدگ وقتی کنارمون رساید نگاهی بی تفاوت به سر تا 

این حرکت پای من انداخت و دساتشاو دور بازوی پارسا قفل کردگ چشمام از 
 !بی شرمانه گرد شد

 عزیزم خودتی؟ ِکی برگشتی؟_
 .نگاهش پر از استهضا شد. دستش رو آروم بیرون کشید

 !به جا نمیارم_
 .دختر نگاِه پر کینه ای بهم انداخت
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 !بایدم نشناسی.. گ میشه چند دقیقه حرف بزنیم؟ فقط چند دقیقه_
 !ا سوار شمبی توجه بهش ریموت ماشین رو زد و بهم اشاره داد ت

 !دو دقیقه گوش کن پارسا.. جوِن عزیزت_
 .با خشم به طرفش برگشت

آب خنک کردی؟ حواستونو جمع کنین. هم تو و هم  ه*و*سچی شده باز _
اون خواهر از خودت ولگرد ترتگ اگاه فقط یاه بااِر دیگاه دورو برم ببینمتون 

 !!روزگاِر جفتتون سیاهه
 .به گریه افتاد

 !..میکنی به خدا داری اشتباه_
 :برگشت به طرفم و داد زد

 مگه نمیگم سوار شو؟؟_
نگاهی با بغض به دختر انداختم و بی صادا سوار ِ ماشین شدم. چند دقیقه 
بعد از من پارسااا هم سااوار شااد و ماشااین رو با ساارعت به حرکت درآورد. تا 
لحظاه ی رساایادن هیچ کادوممون هیچ حرفی نمیزدیم. مطم ن بودم این از 

ای صاایغه ای بود. نمیدونم چرا انقدر احساااِس ناراحتی و خشاام همون دختر
 .میکردم

نفهمیدم ِکی به رو به روی خونه رسیدیم و ِکی ماشین متوقف شد.. اون قدر 
غرق خودم و اتفاقای شب بودم که گذشِت زمان رو به کلی فراموش کرده بودمگ 

ر ه ولی ببی حاالات و بی حرکت منتظر شاادم تا ماشااین رو وارِد پارکینک کن
خالِف تصورم ماشین رو جلوی در متوقف کرد. نگاهی زیر چشمی به قفِل در 
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اناداختم.. هنوز باازش نکرده بود. بی اعتراض به بیرون خیره شاادم و منتظر 
 .موندم

 !بابِت دادی که زدم متاسفمگ کنترل از دستم خارج شد_
 !مهم نیست_
 ...نیل؟ اون دختر_
هست.. بابت شام و تماِم زحماِت این دو مهم نیسات اون دختر کی بود و _

 روز ممنونم.. میشه در و باز کنین؟
 .با اخم نگاهم کرد

 دلم نمیخواد فکرای غلط پیِش خودت بکنی؟_
 !ابرومو باال دادم

 !مهمه؟_
 .کالفه سر چرخوند

 !فردا صبق میان پکیج ات و درست میکنن. یه امشبم تحمل کن_
 .دستمو به دستگیره گرفتم

 !ازش کنین؟ کلی کار دارممیشه ب_
 !با تعجب به طرفم برگشت

 یعنی میری خونه؟_
یل بدم.. آخرین فرصته. هنوز خیلی جاِی کار داره_  !فردا باید طرحم و تحو
ولی هنوز مریضای.. خونه یخچالهگ زده به سرت؟ بیار وسایلت و خونه ی _

 !من.. همونجا انجامشون میدی
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 .اده شدمدکمه رو فشرد و در باز شد. آروم پی
گاز روشن میکنم روش قابلمه میذارمگ نگران نباشینگ اونقدرم نازک نارنجی _

 !نیستمگ شب بخیر
 .برگشتم و در حال رفتن بودم که از پشت صدام کرد

 !بخارِی برقی میارم برات.. تو انباری دارم_
ساری تکون دادم و به سارعت ساواِر آسانسور شدم.. تو آینه ی آسانسور به 

شادم. دساتمو روی گونه های داغم گذاشتم و به مردمک چشمام  خودم خیره
 !خیره شدم

 !چته تو؟_
نفس عمیقی کشیدم و وارد خونه شدم.. خونه فرقی با قطب جنوب نداشت. 
وسااایلم رو نزدیک دِر آشااپزخونه چیدم و شااعله ی گاز رو تا آخر زیاد کردم. 

یدونسااتم چرا تازگیا هنوز لباسااام تنم بودن که زنِک در به صاادا در اومد.. نم
 !صدای این زنک ضربان قلبم و باال و پایین میکرد

 .در و که باز کردم چشمم به یه بخارِی برقِی کوچیک افتاد
باه کوچیکیش نگاه نکن.. من سااه ماه اولی که هنوز اینجا رو گاز کشاای _

 !نکرده بودن تو گرمای این درس خوندم
و ونستم چرا دوست نداشتم تبی توجه به لطفش فقط سار تکون دادم.. نمید

 !چشماش نگاه کنم
 !ممنونم.. نیازی نبود.. گاز روشنه_

 .اخم کرد
 !خاموشش کن خطرناکهگ همین کارت و راه میندازه_
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خواستم بخاری رو جا به جا کنم که خودش دست انداخت و تا داخِل اتاق 
 .حمِلش کرد

 !زحمت شد دکتر.. ممنون_
 .چند لحظه بی حرف نگاهم کرد

 ن حاال حاالها بیدارم.. اگه باز مشکلی پیش اومد بیدارم کن. اوکی؟م_
 !سری تکون دادم

 !بازم ممنون_
ساارم پایین بود ولی متوجه نگاِه خیرش شاادمگ با اسااتفهام نگاهش کردم که 

 :گفت
 از چیزی ناراحتی؟_

 !نیشخندی زدم
 !نهگ از چی میتونم ناراحت باشم_
اون یکم مالیمت از خودم نشااون من کاه گفتم عاذر میخوامگ اگه جلوی _

 ...میدادم
 ممکن بود فکر کنن دوست دخترتونم؟؟_

 .با تعجب نگاهم کرد
منظورم این نبود... اگه مالیمت نشون میدادم نمیتونستم در مقابلش سفت _

و سااخت صااحبت کنمگ اون دختر چیزی نیساات که فکر میکنی.. او یه شاایاِد 
 !واقعی بود

 !و هم از خجالتقرمز شدم.. هم از عصبانیت 
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 !ترجیق میدم راجع بهش حرف نزنیم_
بی حرف از کنارم گذشاات. تا دِم در بدرقه اش کردم.. شااب بخیر آرومی 

 !گفت و وارد خونش شدگ سرمو به دِر بسته تکیه دادم و نالیدم
 چه مرگته دختر.. آخه به تو چه؟_

 یل بهشطرِح نیمه کاره ی وسِط مالفه ی بزر  بهم دهن کجی میکرد.. بی م
 !نزدیک شدم و مشغوِل کار شدم

ساعت از سه شب گذشته بود.. آخرین تکه ی مرواریِد سیاه رو هم آغشته به 
رتره قرار دادم.. دستی به چشمای خستم کشیدم  چساب کردم و روی صورِت په
و ایستادم. از فاصله ی چند متری واضق تر و زیباتر به نطر میرسید. به چشمای 

شاادم.. به موهای رو به باال و آرایش زیباشااون که برای  نافذ و ساایاهش خیره
 !شکیل کردنش طراحِی خاصی روش انجام داده بودم

تمامی وجودم به یکباره داغ و پر حرارت شاد.. این پارساا بود.. دیگه شک 
ناداشااتم. برای اولین بار بود که تو زندگیم با همچین حس و اتفاقی رو به رو 

کرده بودم که حتی خودم از شکل و شمایلش بی میشدمگ شروع به خلِق چیزی 
خبر بودمگ با تکیه بر ضامیِر ناخودآگاهم شاروع به کار کرده بودم و اوسِط کار 
یری واضق از  در کماِل تعجب، زمانی به خودم اومده بودم که رو به روم تصاو
مردی بود کاه باه جز صاااحبخونگی و همسااایگی ساانخیت دیگه ای باهام 

توجیِق این اتفاق چیهگ افکار... رهن.. اراده.. هر چی که  نداشت.. نمیدونستم
بود منو باه طرف این سااوژه هدایت کرده بود و برای تصاامیِم من وقتی باقی 

 !نذاشته بود
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لبخنِد رضاایتمندی روی لبم نشست.. زیبا شده بود.. هم اخِم عمیِق روی 
ب پیشونیش و هم چشمای مشکی و نافذشگ هم موهای خوش حالتش و هم ل

هاای باریک و چال های کوچیِک روی گونشگ دسااتم رو زیِر چونم زدم و به 
عکس خیره شاادمگ اونقدر خام و ناپخته نبودم که ندونم داره چه اتفاقی میفتهگ 
میدونستم.. خوب هم میدونستم که رهن و عقلم داره به کجاها میرهگ میترسیدمگ 

گ از ق پیش میرفتاز این احساس که داشت به سرعت شکل میگرفت و بی منط
 !دل باختن.. از دیر جنبیدن و به داِم عشق افتادن میترسیدم

در حقیقت هیچ چیز غیر قابل باور و رویایی نبودگ اون یه مرد با خصوصیات 
تاهری و باطنِی برازنده بود و من هم یه دختر تنها در نزدیک ترین فاصااله از 

دی عالقه مند میشد ولی اونگ شااید هر کسای در شرایِط من بود به همچین مر
من این اجازه رو نداشتمگ من نباید دل میبستمگ من به خاطر دل بستن ها بود که 
از خونه و کاشاونم بریده بودم و مثل ماهِی جدا مونده از آب به این وِر ساحل 

 !هدایت شده بودمگ برای من زود بود... ناممکن بود... ممنوع بود
ا ر داروهای شیمیایی و خستگِی ناشی از کار  مقابله با خواب بی فایده بود..

تماِم تواناییم و درهم شاکست.. خیلی زودتر از اون که بخوام متوجه موقعیتم 
 .بشم تسلیم خواب شدم و دیگه هیچی نفهمیدم

با حس نور شادیدی که از پنجره به چشامم میتابید یکی از چشم هامو باز 
هنوز چند  انیه نگذشته بود که کردم. دو تا دساتم رو روی چشمم گذاشتم ... 

 .چشمام و فورا باز کردم و مثل فشنک تو جام نشستم
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یِل پروژه تنها و  9::0چشامم به سااعت افتاد.. ساعت  بود... یعنی تا تحو
 !!!تنها نیم ساعت داشتم

یی رفتم و آبی به سر و صورتم زدم.. اوضاع خنده دار و  با دو سامت دستشو
دا کردن جوراب گرفته تا در آوردن قاب طرح از زیر پر استرسی شده بود.. از پی

 !! ..تختم و با ِلی ِلی شلوار پوشیدن
پوشاااه حااوی کاارت ملی و ماد ارکم رو برداشااتم و باا دو از در بیرون 
اومدم..نتونساتم منتظر آسااانساور بشاام و با عجله از پله ها پایین اومدم.. اگه 

ده زه بود... اونم با این طرح گنمیتونستم ماشین پیدا کنم و به موقع برسم معج
 !توی دستم و کیف و مدارکام

در ساختمون رو با عجله باز کردم ... اما هنوز خارج نشده بودم که دستی از 
پشات پالتوم و کشاید. با ترس به پشات برگشاتم.. پارسا بودگ بی اختیار طرِح 

 .روزنامه گرفته شدم رو به خودم فشردم
 !سالم صبق بخیر_
 ین عجله؟؟کجا با ا_

 !اشاره ای به طرح کردم
یل پروژه.. خیلی دیرم شده_  !تحو

 !با دست اشاره داد تا وارد پارکینک شم
 !بیا میرسونمت_

بی مخاالفات راهم رو کج کردم و پشاات ساارش راه افتادمگ طرح رو روی 
صاندلِی پشتِی ماشین گذاشتم و با عجله سوار شدمگ همین که ماشین راه افتاد 
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م انداختم.. خوب بود.. با این حساااب و کتاب یک ربع هم نگاهی به ساااعت
 !زودتر میرسیدم

 حاال چی کشیدی که برای بردنش انقدر روق داری؟_
 !از تصور اینکه بخواد طرحم رو ببینه قلبم تند تند شروع به تپیدن کرد

 .کوالژه.. تکه چسبانی با ضایعات_
 .سرش رو متفکر تکون داد

 موضوعش چیه؟_
 !ذاب و مردونش زل زدم... بی اختیار لبخندی روی لبم نشستبه نیم رخ ج

 ..پرتره ست_
 .یه ابروشو باال داد

 پرتره ی کی؟_
 .شونمو باال انداخنم و رومو سمت شیشه برگردوندم

 !فرضی و رهنی کشیدم_
 !برگشت و نگاهی به روپوشونِی سفت و سختش انداخت

 ؟حاال چرا انقدر بقچه پیشش کردی؟ طرحت بی حجابه_
 .خندم و کنترل کردم

نه.. معموال طرح هایی که برای مسابقات میبرن رو یه جورایی ِسکرت نگه _
 !میدارن

 ...به نظر میرسید قانع شده.. دروغ نگفته بودم ولی
 حاال راه نداره ببینمش؟_
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 !با ترس بهش خیره شدم
 !نه_

ل مشغو ابرویی باال داد و متفکر به رو به رو خیره شاد.. سرم رو چرخوندم و
تماشای منظره ی برفِی اطراف بودم که با ترمِز وحشتناِک ماشین به جلو پرتاب 
شادم.. دساتم رو به داشابورت جلو گرفتم تا سارم با شایشااه برخورد نکنهگ .. 
کمربند فشاار شاادیدی به قفسااه سااینم آورده بود.. نگران چشاام چرخوندم تا 

خشاام باز کرد و از  موقعیت رو بررساای کنم که متوجه پارسااا شاادم.. درو با
ماشین پیاده شد.. گیج و مبهوت مسیر رفتنش رو با چشم تعقیب کردم.. یقه ی 
پساِر کم سان و ساالی رو توی دساتش گرفته بود و به کاپوت ماشین فشارش 
میداد.. جمعیت یواش یواش دورو برمون رو پر میکردن.. احساااس کردم باید 

 .و به سمتشون رفتم دست بجنبونم.. با عجله از ماشین پیاده شدم
 نه بگو دیگه... زر بزن ببینم بهونت چیه؟_
 میخواستی چشماتو وا کنی راهنما به اون گندگی رو نمیبینی؟؟؟ _
 !صلوات بفرستین بابا.. خدار و شکر کسی چیزیش نشده _
مرتیکه من چشاامم نمیبینه یا تو ؟ یهو مثل اسااب وسااط خیابون دو طرفه  _

 میزنن رو ترمز ؟
ولش کن بچساات.. خدا رو شااکر که به خیر گذشاات.. جوونه  باباجان_

 !!گ....خانومتونم ترسیدن
پارساا چشامی چرخوند و با دیدن من که گیج و مات رو به روشون ایستاده 

 .بودم یقه ی پسر رو ول کرد و به سمتم اومد
 چیزی شدی؟_
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 .سرمو چش و راست کردم
 !نه خوبم_

 .دست به کمر شد و با اخم به پسر زل زد
 برو دوباره گواهی نامه بگیر میفهمی؟_

 .پسر دستش رو تو هوا تکون داد و سوار ماشینش شد. جمعیت پراکنده شد
 !..باید بریم یه معاینه بشی.. جاییت درد داری؟؟ االن گرمی نمیفهمی _
 !!چیزی نشدگ جاییم با چیزی برخورد نکرد.. خوبم باور کنین_

 .کالفی پوفی کرد
 !..سوار شو بریم_

پوشه مدارکم پایین افتاده بود و مدارکم از داخلش بیرون ریخته بودگ با دست 
اشااره کرد سوار شم و خودش مشغول جمع کردن عکس های بیرون ریخته و 

 .مدارکم شد
 ..پوشه رو دوباره روی پام گذاشت و سوار ماشین شد

 مطم نی نریم دکتر؟ _
 !سرم و باال و پایین کردم

 !فقط یکم ترسیدم همین_
 .دستشو با خشم به فرمون کوبید

 ..نمیدونم کی به اینا گواهینمامه میده.. مردِک _
من که کم کم از شوک خارج شده بودم و حالت عادی پیدا کرده بودم لبخند 

 .اطمینان بخشی به روش زدم
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 !خدا رو شکر کمربندارو بسته بودیمگ به خیر گذشت_
 !برگشت و با دقت همه جام و از نظر گذروند

 !آره.. خدا رو شکر_
 .با ناراحتی سرم رو برگردوندم.. نگاهی با حسرت به طرحم انداختم

 !شد.. طرحم هیچ شد 9::09ساعت _
 !نگران نباشگ درستش میکنیم_
 !چجوری؟ تا اآلن همه ی طرح ها جمع آوری شدن_

 .نگاه مهربونی بهم انداخت
 !حواسم رو پرت نکن بچه.. گفتم که درستش میکنیم_

رو مقابل دانشگاه پارک کرد و طرحم رو برداشت.. ازم خواست که ماشاین 
فقط حواسام به مدارکم باشاه... پوشام و تو دساتم فشاردم و پشِت سرش راه 

 !افتادم. استرس داشتم.. از سخت گیریه مس ولمون خبر داشتم
پارساا اما با قدم های بلند و سارشار از اعتماد به نفس مسیر رو تا دانشکده 

 !د و با آشنایی کامل به راه وارد دفتر آموزش شدهنر طی کر
با وارد شادن پارساا خانم تقی پور و خانم زارعی به سرعت از جاشون بلند 
شدن و سالم و احوال پرسی گرمی کردن... با تعجب به احوال پرسِی گرمشون 

 !گوش دادم و با سالم زیر لبی روی صندلی نشستم
 .خسته نباشید_
 !خیلی خوش اومدین... بفرمایین لطفاسالم جناب تهرانی  _
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پارسا صندلی روبه روی میز خانم تقی زاده رو انتخاب کرد و به من که گیج 
نگاهی یک به یک بهشااون میکردم اشاااره کرد تا پوشااه ی مدارک رو روی میز 

 !بذارم
 چی باع  شده شما رو اینجا زیارت کنیم دکتر؟_

از دوسااتان قدیمی و خانوادگِی ما زیاد وقتتون رو نمیگیرم.. خانم بهرامی  _
یل پروژه داشتن که مشکلی پیش اومد و نتونستن به موقع  هساتن.. امروز تحو

 !برسن ...میخواستم خواهش کنم فرصتی بدید تا پروژه ارائه داده بشه
 :تقی زاده نگاه دیگه ای بهم اند اخت و با لحنی متملق گفت

ما هساتنگ شما هم که جای  خانم بهرامی از دانشاجوهای خوب و آن تایِم _
خود دارید.. لطفی که از طرف پدر خدا بیامرزتون شاامل حال دانشاگاه شده 

 !غیر قابل جبرانه.. چند لحظه تشریف داشته باشید تا ببینم چه میشه کرد
 ! ..متشکرم_

تلفن رو دساتش گرفت و مشااغول صااحبت با مساا ول جمع آوری طرح ها 
هم مینداخت و ساارش رو با اطمینان شااد.. هر ازگاهی نگاهی زیر چشاامی ب

 .تکون میداد
جناب دکتر، مسا ول جمع آوری تو اتاق بایگانی هساتن.. سافارشتون رو _

کردم.. تشااریف ببریاد منتظرتون هسااتن. دخترم میادونی کاه اتاق بایگانی 
 کجاست؟

 !از جام بلند شدم و لبخندی زدم
 !بله.. ممنون بابت لطفتون_
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در بدرقمون کرد. هم پای هم تا اتاق بایگانی راه سرش رو تکونی داد و تا دم 
افتادیم.. رو به روی اتاق قبل از باز کردن دسااتش رو روی دسااتگیره متوقف 

 :کرد.. ابروهاشو باال داد و با لبخند شیطونی گفت
 به جبراِن این لطف میذاری طرحت و ببینم؟_

 :لبخندش رو بی جواب نذاشتم و آروم جواب دادم
 !و دیدید شاید قسمت شد_

 .و بعد به دستگیره در اشاره کردم
 !بیشتر از این دیر نکنیم_
 خانوم بهرامی؟؟ فکر نمیکنین یکم دیر شده؟_

با شاانیدن صاادا هر دو ساارمون رو به عقب چرخوندیم.. با دیدن چشاامای 
سابزش و لبخند مسخرش چشممو با نفرت چرخوندم و نگاهم به پارسا افتاد 

ای امیر نشااونه گرفته بود و با جدیت نگاهش که نگاه ساانگینش رو به چشاام
 .میکرد.. امیر رو به رومون ایستاد و دستش رو سمت پارسا دراز کرد

 !اکبری هستم... هم کالسی خانم بهرامی_
پارساا نگاهی به دستش انداخت و با کمی مک  دستش رو به سردی فشرد 

 :اما سکوتش رو نشکست و تو همون حالت رو به من گفت
 !دیرتر نشده بریم تا_
 چرا انقدر دیر خانم بهرامی؟_

 .با اخم بهش خیره شدم
 !مشکلی پیش اومده بود.. با اجازه_
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پارساا کالفه درو باز کرد و وارد اتاق شاد.. من هم پشت سرش وارد شدم و 
 !در رو به روی پوزخند کریه امیر پشت سرم بستم

. 

. 
پارسا همه چی به خیر همون طور که فکرش رو میکردم با پادرمیونی و نفور 

یل دانشااگاه دادم.. از احترام بیش از حدی که عوامل  گذشاات و طرح رو تحو
آموزش برای پارسا قائل بودن هم خیلی خوشحال بودم و هم احساس غرور و 

 !سربلندی میکردم
خدا رو شکر فضا طوری بود که پارسا نتونست اصراری به دیدن طرح کنه و 

یل تنها به چشام غر ه ای اکتفا کرد و سرش رو به نشونه تهدید تکون موقع تحو
 ..داد

هم پای هم از دانشاگاه خارج شادیم.. خدا رو هزار بار شکر کردم.. هم به 
خاطر تصااادفی که به خیر گذشاات و هم به خاطر طرحمگ جلوی دانشااگاه با 
ساپیده رو در رو شدم. پارسا رفت تا ماشین رو بیاره و من هم مشغوِل صحبت 

 .دمبا سپیده ش
پس به خیر گذشاات.. شااانس آوردی.. روانی شااده بودگ میگفت یه هفته _

یل داشتین  !مهلِت تحو
 !آره شانس آوردم_
 اآلن بهتری؟_
 !آره.. فقط یه سرماخوردگِی ساده بود_
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راساتی.. در مورد موهات با خالم صحبت کردم.. هر وقت فرصت کردی _
 !برو

 !از روی مقنعه دستی به سرم کشیدم
 !ستم سپیده.. بابا ناراحت میشهمطم ن نی_

 !..شونه ای باال انداخت
 !بذار تنوع شهگ البته بازم خود دانی.. ولی از نظر من مدلش خیلی بهت میاد_

 !با وسوسه ی عجیبی به فکر فرو رفتم
 امروز بیکارمگ شاید رفتم.. میری کالس؟_
آره... خر شاادم تو حذف و اضااافه برش داشااتم.. خوش به حالت داری _

 !یریم
 .با صدای بوِق ماشین با عجله خداحافظی کردم

 !فعال باید برم.. زنک میزنم بهت.. فعال خداحافط_
 .با شک و تعجب سوار شدنم رو نگاه کرد و بی حرف وارد دانشگاه شد

 دوستت بود؟_
 .به طرفش برگشتم

 !بله.. ببخشید امروز خیلی اسباِب زحمت شدم دکتر_
 .اخم غلیظی کرد

 !ن اسم آلرژی پیدا میکنمدارم به ای_
 !خندم و کنترل کردم و به طرف پنجره برگشتم.. یک دفعه یاد آرایشگاه افتادم

 !اگه میشه منو همین چهار راه پیاده کنین_
 :متعجب پرسید
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 جایی میری؟_
 .سرم و تکونی دادم

 !یک کاِر شخصی دارم_
 .متفکر به رو به رو خیره شد

 !سرما؟ میرسونمت امروز بیکارم.. کجا میری تو این_
 .مورب و مقید نگاهش کردم

 !خودم میتونم برمگ ممنون_
 .برگشت و بی حرف نگاهم کرد

 !میخوام برم آرایشگاه.. زیاد دور نیست_
 !نگاهش حوِل صورتم چرخید.. لبخند متعجبی زد که خجالت زدم کرد

 !فکر نمیکردم از اوناش باشی_
 .سرمو با اخم پایین انداختم

 !که فکرشو میکنین.. میخوام موهامو کوتاه کنمگ اریتم میکنننه اونجوری _
برگشاات و با تعجب نگاهم کرد.. ساارمو به معنِی "چی" تکون دادم که حس 
کردم اخمی روی صاورتش نشست. از اولین دوِر برگردون برگشت و راه خونه 

 !رو پیش گرفت.. هاج و واج نگاهش کردم
 شما که دارین برمیگردین؟_

 !خیره بود به رو به رو
 !شاید بهتر باشه تجدید نظر کنی.. اآلن مریضی م  ات خوب کار نمیکنه_

 .چشمام گرد شد
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 !بله؟؟_
 .برگشت و با حالت خاصی نگاهم کرد

عقل تو سرت نیست؟ میخوای بری موهای به این بلندی رو کوتاه کنی که _
ِد روز؟  چی بشه؟ که بشی مه

یین انداختم و سعی کردم به این فکر از سرانگشتام تا پاهام داغ شد. سرمو پا
 !نکنم که موهام و کجا دیده

 !اریتم میکن_
 !سرمو باال نکردم ولی لبخندش و حس کردم

 !هر زیبایی ای درد سر و زحمت داره_
 ! .به نیمرخ اش خیره شدم. دلم شیرین شد.. شیرین تر از قند

 حاال چرا منو نگاه میکنی؟ زیبایی گفتم یادم افتادی؟_
 !جالت رو برگردوندمبا خ

 !خیلی خودخواهین_
خناده ی بلنادش قلبم و زیر و رو کردگ راهنماا زد و داخال کوچه پیچید. تا 
لحظه ی پیاده شدن نا و روی نگاه کردن بهش و نداشتمگ اختیار قلبم داشت از 

 !دستم خارج میشدگ بی شک داشتم به این مرد عالقه مند میشدم
 پارسا

میل وارد شادم. از اون روزا بود که دلم نمیخواست دِر خونه رو بساتم و بی 
هیچ کاری کنمگ وارد اتاقم شاادم و لباسااام و روی تخت انداختم.. چشاامم به 
رس و چند تا کِش موی کوچیک افتاد که روی درایورم قرار داشاات. لبخندی  به
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روی لبم نشاست. جلو رفتم و دستم گرفتمشگ موهای فر و خرمایِی نیل ال به 
 !نمیدونم چرا بی اراده نزدیک بینیم بردمش و بو کشیدم الشون بودگ

بوی شامپوی مالیمی ازش میومد.. پرزهای بینیم حساس شدن.. حس کردم 
همین بو داره از هماه جای اتاق میاد. جلو رفتم و مالفه ی تخت رو کنار زدم. 
بالشات رو باال آوردم و بو کشایدم.. باز هم همون بوی مطبوع لبخند شیرینی 

لبم نشاوندگ خوشام میومد.. از این بو.. از این حس.. یه حالتی خاصی  روی
بهم دست میدادگ چند تاِر نازک از موهاش روی بالشت بود.. با تماِم نفرتی که 
از مو داشااتم اینا حِس بدی بهم نمیدادنگ یاِد حرف تو ماشااینش افتادم.. این 

 ...دختر دیوانه بودگ موهای به اون بلندی و قشنگی
تکونی دادم و از جام بلند شدم.. نمیدونستم چم شده بود.. این فکرای  سرمو

مزخرف و ساطحی.. این افکاِر دبیرساتانیگ ساری از روی تاسف برای خودم 
تکون دادم و باه کاناپه ی رو به روی تلوزیون پناه بردمگ باال و پایین کردِن کانال 

مین طور بیهوده ها جز سپری شدِن زمان حاصل دیگه ای نداشت.. تا عصر ه
 !و بی حوصله وقت گذروندم

حتی حوصاله مطالعه هم نداشتم. گوشیم و از روی کانتر برداشتم.. دوازده 
 !تماِس بی پاس  از ایمان

گوشی رو روی گوشم گذاشتم و منتظر شدم تا جواب بده.. بعد از چند بوِق 
هگ ترِف طوالنی جواب داد.. از سرو صدای موزیک معلوم بود باهام چیکار دار

 :شیر و از یخچال بیرون آوردم و بی حوصله گفتم
 سالم.. زنک زده بودی؟_
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 !آره.. بابا کجایی تو؟ بچه ها منتطرتن_
بیخود.. مگه نگفتم دیگه از مهمونی های مزخرِف علی خوشم نمیاد؟ بابا _

 !بیخیال شین ما رو.. سنی ازمون گذشته
 !لوس نشو پارسا.. بچه ها میخوان ببیننت_

 !هی به ساعت انداختم.. شاید از هیچی بهتر بودنگا
 آدرس و برام اس کن.. اگه حس اش بود میام. دوِر همیه؟_
 !نه.. تولد دوس دختِر حسامه.. برات میفرستم آدرسو.. پاشو بیا تنها نشین_
 !ببینم چی میشه.. فعال_

گوشای رو روی مبل انداختم و لحظه ای بی حرکت وساِط سالن ایستادم.. 
بد نبود یکم از این کالفگی خارج شم.. از این بی حوصلگی و کسلیگ شااید 

نگام به دیواِر مشترک بین خونه ی خودم و نیل افتاد.. با خودم فکر کردم: "یعنی 
داره چیکار میکنه؟" شاقیقه هامو فشاردم و کالفه برای آماده شدن به اتاقم پناه 

 !بردم
لم رو ال به الی موهام کشیدم.. رو به روی آینه ایساتادم و دستای آغشته به ژ

تیاش مردونه ای زدم و بعِد دوش گرفتن با عطر همیشااگیم ، بدوِن تلف کردِن 
 !وقت از خونه زدم بیرون

ماشین رو متوقف کردم... خم شدم و نگاهی به پالک انداختم... پالک الزم 
 !نبود ... از ماشینای رنک و بارنک معلوم بود همینجاست

 !اه انداخته کره خرگ انگار عروسی ننشهچه بلبشونی هم ر_
دزدگیر ماشین رو زدم و از در نیمه باز حیاط وارد شدم... صدای موسیقی از 
همین فاصاله هم کر کننده بودگ چشمم افتاد به دختر کم سن و سالی که گوشه 
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ی حیاط خم شااده بود و باال میاورد... ساارم رو با تاسااف تکون دادم و داخل 
 ! ...شدم

وض نشاااده بود... همون دود... همون نور... همون مسااخره هیچی ع
بازیا..پوفی کالفه ای کردم و سااعی کردم تو اون تاریکی بین نور لیزر و فلش 
ایمان رو پیدا کنم.. دختر پساارها بیخیال از همه جا تو بغل هم میرقصاایدن..گ 
ایماان از ال باه الی جمعیت برام دساات تکون داد. جلو رفتم.. علی کنارش 

 !یستاده بود ... اخمام تو هم رفت و سالِم سردی دادما
 !سالم_
 باالخره دل کندی از اون خونتگ بابا چه داری توش داری؟_

نگاِه معنی داِر علی حالم و گرفت. چشاام غره ای به ایمان رفتم و به اطراف 
خیره شاادمگ بچه ها کم کم دورم حلقه زدن و احوال پرساای ها پا گرفت. تنها 

 !صدا نیشخند میزد و اعصابم و تحریک میکرد علی بودکسی که بی 
 .ایمان دو تا پیک از روی کانتر برداشت و یکیش رو دستم داد

 !به سالمتِی برگشِت رفیِق فابم_
 :نگاهی به پیک انداختم و آروم گفتم

 !ایمان میدونی اوضاع از چه قراره_
چه ستم جلو بچشم غره ای رفت و اشاره کرد تا پیک رو ازش بگیرم. نمیخوا

ها خرابش کنم ولی از وقتی پدر فوت شده بود .. از بعِد اون شوِک چند ماهه و 
خماری های ناتموم دیگه لب نزده بودمگ میترساایدم دوباره دساات بگیرم و یاد 
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همه ی بدبختی هام بیفتمگ با اینحال دسااتش و رد نکردم و پیک و یه نفس باال 
 !رفتم

 .ساسان سوت زد
 !گ یکی دیگه به سالمتِی دکتِر توانامیخوامت داداش_

و باز سوِت بچه ها و پیکی که نشد رد کنمگ.. تا به خودم بیام گرِم گرم بودم.. 
پیاک هاای متوالی حرارت خونم رو باال برده بودن و طبق عادِت همیشااگیم 
لبهام و به لبخنِد مالیم و خوشاای مزین کرده بودگ دیگه از اخِم روی صااورتم 

فکرو خیال.. از گیجی و کسالت.. همه چیز فقط خوشی بود و خبری نبودگ از 
 !خوشی.. دخترای اطراف به نظرم دلربا تر و زیباتر از قبل میومدن

چشاامام روی هیکِل بی نقصااشااون بیشااتر و دقیق تر به حرکت در میومد و 
کنترل اعماالم از دسااتم خاارج بود.گ بچه ها جوک میگفتن.. خاطره تعریف 

زی در میاوردن و میرقصیدنگ همه چیز عالی بود... حتی میکردن.. مساخره با
 !دیگه علی هم رو اعصاب نبود

خوش بودم... مسات نه ولی خوش بودمگ تو حیاِط سرپوشیده روی صندلی 
 !های حصیری نشستم و بی توجه به سردِی هوا چشمام و بستم

 ...خیلی بی مرامیگ دو سال نه زنک زدی نه سراغی گرفتی_
 !ان رو به روم نشسته بودبرگشتم... ایم

 !سخت بود ایمان.. کنار اومدن با مرِ  بابا.. با خودم_
 .سیگاری آتیش زد و گوشه ی لبم گذاشت

 چی شد که برگشتی؟_
 .به حلقه های دود خیره شدم
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خودم و گم کرده بودم.. مامان خیلی رو اعصااب بود.. داشات کم کم گیر _
 !کردممیداد زن بگیرمگ در کل با اون ور حال ن

 .ضربه ای به سرشونم زد
 !خوش اومدی رفیق.. به سالمتیت_

 .پیکش رو باال رفت و تلخیش رو فوت کرد
 علی یه چیزایی میگفت.. خبریه؟_

دسااتمو روی چشاامم کشاایدم.. چهره ی اون دختر دوس داشااتنی جلوی 
 !چشمام زنده شد و خودمم نفهمیدم دارم چی میگم

 !یه کوچولوی دوست داشتنیه... همین_
 .خنده ی بلندی کرد

 اهلشه؟_
 .برگشتم و تند نگاهش کردم

 !مراقب حرفات باش ایمان.. مست نیستم.. حالیمه چی میگی_
 .لبخنِد معنی داری زد

 !حالیمه چی میگمگ الزم بود.. حاال دستم اومدگ پس جد یه_
حرفاش برام تازگی داشت.. اخم کردم.. اخمی که پشت لبخند رضایتمندم 

 !پنهون بود
 !ِشر نگو ایمان.. مستاجرمه_

ابرو باال داد و بی صادا با پیِک خالی مشاغول بازی شد. صدای علی رو از 
 !بینمون شنیدم
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 آقایون؟ امشب چی میزنین؟_
 .برگشتم و با تحقیر نگاش کردم.. چشمکی زد

 کباب ترکی؟ سلطانی؟ بختیاری؟_
 .ایمان خندید

 ندازی ول کن نیستی؟ن  *ن*ا*هولمون کن .. تو تا ما رو به دامِن _
 .ضربه ای به پشتش زد

 !تو این کاره نیستی داداشم.. طرف حساِب من کس دیگه ایه_
 .پوزخندی زدم

 بازم کاله برداری؟_
 .رو به روم نشست

به جوِن دکتر روحمم خبر نداشاات.. ِکی دیدی جنِس مورد دار به کساای _
 !بندازم؟ کثافتا منم خواب کردن

اد. تا سرم رو برگردونم دختر روی پام نشسته بود. با دست به دختری اشاره د
بوی عطرش دیواناه کنناده بود.. باه جرات میتونم بگم تو زنادگیم باا همچین 

 !زیبایی ای رو به رو نشده بودم
موهاای بلندش تا زیر کمرش ریخته بود. صااورتی بی نقص و هیکلی بی 

 !نقص تر
فقط ما رو بی مرام این یکی امشااب هدیه ی منگ هیچی بابتش نمیخوام.. _

 !ندون
 !کالفه از جام بلند شدم

 !ارزونِی خودت_
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 .به طرف ایمان برگشتم
 ایمان من دیگه میرم.. کاری نیس؟_

 .لبخنِد معنی دار دیگه ای زد
م به تله دادی؟_  ده

 .عصبی نگاش کردم
 چی میگی تو؟_

 .به دختر اشاره کرد
 ..چیزی نیس که بشه از گذشت.. مگر اینکه_

خنده تکون داد. قفساه ی ساینم از عصابانیت باالو پایین شد..  سارش و با
انگار اساپیِن اون زهرماری تازه داشات کارسااز میشاد. عصبی بودم.. هم از 
حرفاای بی ربِط ایماان و هم از حساای کاه خودمم داشاات کالفه میکردگ تو 
تصامیمی ناگهانی و آنی دسِت دختری که حتی اسمشم نمیدونستم و گرفتم و 

 .کشیدم. خنده ی مستانه ای کرددنبالم 
 !کجا ؟ بذار مانتومو بپوشم_

خودمم نمیدونسااتم دارم چه غلطی میکنم.. دسااتمو الی موهام فرو بردم و 
 :قبل از اینکه پشیمون بشم گفتم

 !تا دو دقیقه منتظر میمونم.. فقط دو دقیقه_
بیروِن کوچه به ماشاین تکیه دادم و چشامامو روی هم گذاشاتم.. سرم گیج 

 .میرفت. علی به شونم زد
 داری میبریش؟_
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 .سیگارش و از دهنش برداشتم و پک عمیقی زدم
فقط برای اینکه به یکی یه چیزایی رو  ابت کنم.. وگرنه اونقدر دله نیسااتم _

 !واسه پس مونده های تو
 .خندید

 !بابا ما که چیزی نگفتیم ترش میکنی.. نوِش جونت.. گوشت بشه به تنت_
 .م و با سر رسیدِن دختر سوار شدمپوزخندی بهش زد

 !برو تو سه نکن علی.. خیلی مستی_
 .چشمکی زد

 !خوش باش عشقی_
پامو روی گاز گذاشاتم و سیگاِر نیمه کارش و جلوی پاش پرت کردم. هنوز 
چناد کوچاه رو رد نکرده بودم کاه دسااتش رو روی پام حس کردم. تند و تیز 

 .سمتش برگشتم
 !خوشم نمیاد از این کارا_

 !خندید.. شدید مست بود
 کدوم کار؟_

 !با تمام مستی حواسم سر جاش بود.. با اخم به دستش اشاره کردم
 !اینجا جاش نیست_

صادای خنده اشاو دوست نداشتم.. زیادی مصنوعی بودگ نمیدونستم واقعا 
 !مسته یا فیلم میاد

 سالمی که؟_
 !میترسی؟ شنیدم دکتری_
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 !جواب منو بده_
 .اف نشستدستش رو برداشت و ص

 !سالمم.. من خراب نیستمگ برای امراِر معاش صیغه میشم_
 !خندیدم

 به این چیزا اعتقاد داری؟_
 .با حالت لوندی نگاهم کرد

 تو نداری؟_
 .پوزخند زدم

نه.. ندارمگ به اینکه چند کلمه ی عربی رو بگی و بعد هر غلطی خواسااتی _
نگفته خالفم و بکنمگ  بکنی اعتقاد ندارمگ ترجیق میدم اون جمالت مزخرف و

اینجوری آدم فقط شاارمنده ی خودشااه.. شاارمنده ی دین و بازی های جدیِد 
 !زمونه نیست

بی جواب باه رو باه رو خیره بود.. صااادای فنادکش بااعا  شاااد ساار 
بچرخونم.سایگاری گوشه ی لبش گذاشته بود.. تماِم حرکاتش حساب شده و 

تمرین شده و دیوانه کننده  حرفه ای بود.. حتی پک زدنش به سیگار.. همه چیز
بود.. زیادی لوند بودگ دساتم و جلو بردم .. سایگار و از گوشه ی لبش گرفتم و 

 !گوشه ی لب خودم گذاشتم
هنوز سِر شبه.. دیِد خوبی نداره تو ماشین کناِر یه مرد سیگار کشیدن.. اینا _

 رو از اول یادت ندادن یا حاال که این شکلی شدی یادت رفته؟
 .کردرو ترش 
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 !با من مثل زنای بدکاره رفتار نکنگ من هیچ کاِر غیر قانونی نکردم_
 !با استهزا بهش خیره شدم.. لعنتی.. رِژ لبش زیادی خوشرنک بود

 کامال مشخصهگ علی نگفت امشب از صیغه خبری نیست؟_
 .دستش و روی شونم گذاشت

 !امشب و واسه دل خودم اینجام.. مطم ن باش_
رِد پارکینک کردم. ضرباِن قلبم شدت گرفت. نگاهی به ماشاین و مستقیم وا

 .اطراف کردم
من میرم.. بعد چند دقیقه بیا باال. مراقب باش کسای نبینتت. طبقه ی سوم _

 !دِر سمِت چش
 .خندید

 زن داری؟_
 .عصبی نگاش کردم

 علی اینم نگفت که از زنای زبون نفهم و زبون دراز بدم میاد؟_
فه طرف آسانسور راه افتادم. خبری از کسی نبود.. از ماشین پیاده شدم.. کال

صاادایی از خونه ی نیل نمیومدگ خودمم نمیدونسااتم دارم از چی فرار میکنمگ 
کلید رو آروم انداختم و وارد شدم.. درو براش نیمه باز گذاشتم. گره کراواتم و 

ارم دشل کردم و دستگاِه قهوه ساز رو روشن کردم. با خودم فکر کردم: "خدایا.. 
 "چیکار میکنم؟ دیگه خودمم خودمو نمیشناسم

هر چی پول نقد تو جیب شالوارم داشاتم بیرون کشیدم. صد تومن از توش 
جدا کردم و گوشه ی کانتر گذاشتمشگ صدای بسته شدن در اومد و به دنبالش 

 !اون بوی وسوسه کننده
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 کجایی عشقم؟_
 شیشه ای دستش بود.. عشقگ.. پوزخنِد صداداری زدم و به کانتر تکیه دادم.

 !محتوای گرون قیمتی داشت. ابرو باال دادم
 این از کجا اومد؟_
 !علی داد.. گفت اول حسابی سِر حالت بیارم_

فنجونی قهوه برای خودم ریختم و بی توجه بهش از کنارش رد شاادم. ولی 
 .قبل از اینکه بشینم دستش نرم روی بازوم نشست

 !گذرونیما؟ انگاری زوری اومدمچقدر بد اخالقی؟ میخوایم خوش ب_
 !با دست به اسکناس ها اشاره کردم

شک نکن که همین طورهگ سِر رو کم کنی اینجایی.. اون پول ماِل خودت.. _
 !به علی چیزی نده

 .بی توجه به حرفم مشغوِل درآوردن مانتوش شد
 !شوخِی بی نمکی بودگ من پول نمیخوام.گ......تورو میخوام_

گوشام موهای تنم و سی  کرد. دستش و از دوِر گردنم  صادای آرومش کنارِ 
 !باز کردم و روی مبل لم دادم

 !دِرشون نیار.. پولت و بردار و برو_
بی حرکت ایسااتاد و دقیقه ای نگاهم کرد. بعد از چند دقیقه به آشااپزخونه 

 !رفت و با تو تا پیک برگشت. شیشه رو رو به روم گذاشت
 !ه تا اینجا اومدم یکی دوتا پیک بزنیمباشه میرمگ ولی بذار حاال ک_

 !نگاهی به پیک و نگاهی به شیشه انداختم
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 !واسه امشب بستهگ تو که همینجوریشم بزور سِر پایی_
بی توجاه بهم پیاک و پر کرد و بهم نزدیک تر شااد.. موهای بلندش رو باز 
کرد.. همین که موهاش روی پام ریخت تماِم عضاالتم شل شد.. نمیدونستم 

نقطه ضعف لعنتی از کجا آب میخوردگ دستش رو رد نکردم و با تعلل پیک این 
و از دساتش گرفتم. نمیدونستم چقدر گذشته بود.. فقط میدونستم چشمام به 
حدی خمار بود که جلوی چشاامم و هم نمیدیدمگ ساارم و چرخوندم... نیل یه 

و  چشممطرفه روی کاناپه دراز کشیده بودگ از دیدِن لباسش چشمام گرد شد.. 
 !چرخوندم.. پیراهنم روی مبِل کناریم بودگ برش داشتم و روی پاهاش کشیدم

 :با صدایی که به شدت کشیده شده بود زیر لب گفتم
 چرا اینجا اینجوری خوابیدی؟ مگه سرما نداری؟_

 !بلند شد و نشست.. حالت صورتش یه جوِر خاصی بود.. حتی خندش
 گ بریم؟خواب نیستم.. فقط چشمامو بسته بودم_

 !.چشمم و چند بار باز و بسته کردم
 کجا؟_

با چشاام به جایی اشاااره کرد و بهم نزدیک شااد. درکش نمیکردم. با تعجب 
 !.اسمش و خوندم

 نیل؟_
 .خندید

 سایه ام.. نیل کیه؟_
دسااتمو دراز کردم و موهاش و پشااِت گوشااش دادم.. چرا امشااب چهرش 

 :معصوم نبود؟ نامفهوم تکرار کردم
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 ایی تو دختر؟چرا اینج_
دستمو گرفت و بلندم کرد.. نای مقاومت نداشتم... پشت سرش راه افتادم و 

 .دِر اتاق رو بستم
با حس سااردرد شاادیدی چشاامامو باز کردم. نه تنها ساارم که تمام تنم درد 
میکرد. ساعدمو روی چشمم گذاشتم و دندونامو از درد روی هم فشردم.. بوی 

نیم بود و اریتم میکردگ سر چرخوندم و از دیدِن عطر زنونه ای درست رو نوِک بی
دختری که روی تختم خوابیده بود مثل برق از جام پریدم. لهاف رو کنار زدم و 
با دقت نگاش کردم.. دیشاب.. مهمونِی حسام.. هدیه ی علی.. گ تنها صدایی 

 "که ازش تو خاطرم بود توی سرم اکو شد. " سایه ام... نیل کیه؟
 !دستام گرفتمسرمو محکم توی 

 چیکار کردم؟_
 .چشمش رو باز کرد و با لبخند نگام کرد

 !صبق بخیر_
 !با نفرت نگاهش کردم

 کی گفته اینجا بخوابی؟_
 !بلند شد و نشست.. پیراهن مجلسِی کوتاهش تنش بود

 تو.. یادت نمیاد؟_
با ساوء تن نگاهش کردم.. لعنتی.. بعِد اون حرف و صدا دیگه هیچی یادم 

 .مو تکون دادم و عصبی از جام بلند شدمنبود.. سر
 ...چیزی که نشد؟ منظورم.... منظورم_
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منظورت و متوجاه ام.. دقیقا از چی میترساای؟ به جز ما که کساای اینجا _
 نیست؟

از خودم مشاام ز شاادم. رومو ساامِت دیوار کردم و لبم و با حر  به دندون 
 .گرفتم

 ه. میفهمی که چی میگم؟از این جا برو.. برو و دیگه هیچ وقت پیدات نش_
سکوتش رو که دیدم به طرفش برگشتم. روی تخت کنارش زانو زدم وانگشت 

 .سبابم و به طرفش گرفتم
امثاِل تو رو میشااناساام.. هر شااب با یکی خوشااین و بعد حس مالکیت و _

زنانگی بهتون دست میدهگ من یه غلطی کردم.. مست بودم.. نفهمیدم و تو هم 
 !یگ برو پولت و بگیر و از اینجا بروخوب سوء استفاده کرد

 .پوزخند کریهی زد
 میترسی نیل بفهمه؟_

 .چشمام گرد شد
 !فقط یه بار.. یه باِر دیگه اسمش و بیار تا ببینی چی میشه_

 .از جاش بلند شد و به طرِف در رفت
دیشااب و فراموش نمیکنم.. چون یکی از بهترین شاابای عمرم بود.. ولی _

 !یارمسعی میکنم به یادت ن
اینو گفت و برای پوشایدِن مانتوش به ساالن رفت.. نعره ی بلندی کشیدم و 

 !پام و محکم به درایور کوبیدمگ چطور تونسته بودم چنین حماقتی کنم؟
قبل از اینکه از رفتنش مطم ن شم وارِد حمام شدم و در و محکم پشِت سرم 

 !و دیوار بکوبمکوبیدم.. دلم میخواست میتونستم و به جای در سرمو به در 
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دوش آِب سارد رو روی تنم باز کردم.. یاِد صحنه ی دیشب افتادم.. چرا هر 
یر نیل بود؟ توی وان نشستم و دستامو دوِر  چی که تو رهنم بود تنها و تنها تصو
خودم پیچیدم. مغزم کار نمیکردگ تو اون مستی.. تو اون اوضاع.. چجوری اونو 

 ..اهاشبه جاِی نیل دیده بودم.. چجوری ب
 :تمام تنم تیر کشید.. مس  شده و ناباور خیره به رو به رو زمزمه کردم

 !چون دل دادم_
 .دستامو روی پیشونیم گذاشتم و سرمو تکون دادم

 ! ..ایمان راست میگفت... دل دادم_
بلند شدم و صاف ایستادم.. چشمامو زیِر قطراِت آب باز نگه داشتم.. تو هر 

نیل از نظرم گذشت و لبام کش اومد. بلند تر تکرار قطرش چهره ی بچه گانه ی 
 :کردم

 !دوسش دارم_
 :تک خنده ای کردم و دوباره و دوباره و دوباره با خودم تکرار کردم

 !دوستش دارمگ چون دوستش دارمگ منه االغ دوستش دارم_
 :سرمو به دیوار تکیه دادم و نالیدم

 ..داشتم و دیشب دوستش دارم و این کثافت کاری رو کردم.. دوستش_
با صدای زنک دل از دیوار کندم و شیِر آب رو بستم. از فکِر اینکه شاید سایه 
پشاِت در باشه سریع حولم و پوشیدم و تا نزدیکی در دویدم.. از چشمی نگاه 
کردم.. نگاه کردم و قلبم هزار بار در  انیه زد..خودش بودگ کوچولوی دوساات 

 !ر و باز کردمداشتنِی منگ نفس عمیقی کشیدم و د
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با لذت نگاهی به سر تا پاش کردم... باورم نمیشد از دیروز تا حاال این همه 
دل تنگش شده باشمگ قلبم فشرده شد...... از خودم مشم ز شدم... نگامو ازش 
گرفتم و به انگشتای سفید و تپلش چشم دوختم که تو هم قفلشون کرده بود و 

.. دلم برای این همه معصومیت و پاکی رو پنجه و پاشانش باال و پایین میشد.
 .ضعف رفت.. میل مهار نشدنی ای به بغل کردن و فشردنش دارشتم

 ..سالم_
با شنیدن صدای بچگونش قلبم ریخت.. ناخودآگاه صداشو با صدای لوند 
سایه مقایسه کردم.. سرم رو با نفرت تکون دادم تا صداش از گوشم پاک شه... 

 سعی کردم لبخند بزنم
 !م .... صبق بخیرسال_
صابق شاما هم بخیر.. بد موقع مزاحم شدمگ فکر نمیکردم االن از خواب _

 !پاشید
 .ضربان قلبم شدت گرفت

 از کجا فهمیدی اآلن از خواب پا شدم؟_
 .به حولم اشاره کرد و سرش و پایین انداخت

 !چون همیشه از خواب که پا میشین حموم میکنین_
زگِز دندونام مقابله کردمگ چشامم به کاسه ی برای گاز نگرفتنش با خودم و گ

 !کوچیک توی دستش افتاد. به سمتم گرفتتش
براتون آجیِل چهارشنبه سوری آوردم... مامان برام پست کرد.. صبق رسید _

 !دستم
 .لبخندی به روش زدم
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 دسِت شما و مادرتون درد نکنه...چرا نمیای تو؟_
 .لبخندی خجولی زد

 !بدمممنون.. خواستم همین و _
 !خدایا یه بهونه

 !حاال بیا.. تا من حاضر میشم خودت کاست و بشور و با خودت ببر_
 .خندید

 !مهم نیست... در هر صورت کاسه ی خودتونه_
 !نا امید نگاهش کردم. لبخندی زد و وارد شد

 !باشه.. شما حاضر شین من جا به جاش میکنم_
و یرون اومدم. دیدنش تسریع وارد اتاقم شدم. تیشرت و شلواری پوشیدم و ب

آشاپزخونه حسای فوق العاده بود.. ته دلم شایرین شد.. یه آشپزخونه و یه بانو 
 .مثِل اونگ نه مثِل اون نه.. خوِد خودشگ دستش رو جلوی صورتم تکون داد

 شنیدین حرفمو؟_
 .به دستای تپلش نگاه کردم

 حواسم نبود.. دوباره میگی؟_
 هم اعتقادی به آتیش بازی ندارین؟ پرسیدم امشب میرین بیرون یا شما_

 !شونه باال انداختم
 گاهی میرم.. گاهی نمیرم.. توچی؟_

 .سرش و پایین انداخت
 !من هر سال با بردیا میرفتم.. امسال اون نیست نمیرم_
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 .جرقه ای مغزم و روشن کرد
 امشب با من میای؟_

 .با تعجب و خجالت نگاهم کرد
 با شما؟_
 ره؟آره با من.. اشکالی دا_

 !شانه ای باال انداخت
 ..نه.. اشکالی که نداره.. ولی_

 .بهش نزدیک شدم.. چشمم و به چشمای معصومش دوختم
 ولی دوست نداری با یه مرد غریبه بری بیرونگ درسته؟_

 .خجول و دست پاچه روی کاناپه نشست
 !منظورم این نبودگ مهم نیست اگه بیرونم نرمگ ناراحت نمیشم_

گه این لحظه بهش نمیفهموندم چی به سِر دلم آورده قطعا کنارش نشستم.. ا
 !تا فرصت بعد جون میدادم

 این یعنی اینکه دعوتم و رد میکنی؟_
سارش رو باال کرد. چشماش دوباره تو چشمام قفل شد.. اینبار طوالنی ترگ 
سارم بی اختیار به صاورتش نزدیک شاد. اون قدر نزدیک که نفسش رو روی 

هایی که تند و دساتپاچه شده بودنگ فاصلم باهاش قِد  گونم حس کردم.. نفس
یه نفس بود که سرش رو سریعا برگردوندگ با این کارش صدها برابر برام عزیزتر 
شد.. لبخندی روی لبم نشست.. خواستم برای اریت نشدنش حرف و عوض 
کنم که متوجه نگاهش به نقطه ای شاادمگ مساایِر نگاهش رو دنبال کردم. دنبال 

دنیا روی سارم خراب شاد. پیراهِن سافیدم رو از روی کاناپه برداشت. کردم و 
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نزدیک تر آورد و با دقت بهش زل زد. نفساام بند اومد. چشاامم رو بسااتم و 
گذاشاتم بدبختِی تمام عالم روی سارم انبار شهگ سرش رو برگردوند. چشمای 

اما معصومش پر از اشک بود. از جاش بلند شد و با دو به طرِف در رفت.. من 
خشاک شاده و بی حرکت همون جا باقی موندم.. نه تونساتم حرفی بزنم و نه 
کاری کنمگ مگه اون رژ لِب لعنتی که رد بند بنِد خطوِط لبای سااایه روش بود، 

 روی پیراهِن سفیِد من چه توجیهی میتونست داشته باشه؟
 :سرم و بیِن دستام گرفتم و با همه ی نفرتم زمزمه کردم

 !یلعنت به تو عل_
 نیل

دستمو روی سینم گذاشتم و سواِر آسانسوِر طبقاِت فرد شدم.. بردیا مقابلم "
ید. مستاصل نگاهش کردم  .ایستاده بود و گوشه ی لبش رو میجو

فکر کنم خیلی دلخوره داداش.. تاحاال نشده بود این همه باهام قهر کنه.. _
 !اونم سِر یه موضوِع مسخره

م.. برو و باهاش همه چی رو در میون درسات میشاه.. من بیرون می ایست_
بذار.. ازش بپرس دلیل رفتارای اخیرش و ساردی هاش چیه.. نذار مس له ای 

 حل نشده بمونه. باشه؟
 .ناراحت سر تکون دادم

 !باشه_
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با نمایان شدِن عدد هفت و باز شدِن دِر آسانسور ضربان قلبم شدت گرفت. 
وارِد خونه ی مجردِی نیما بشمگ با  تو این چند ماه نامزدیمون جرات نکرده بودم

 :اینکه کلیدشم داشتمگ از کیفم کلید و بیرون کشیدم. بردیا با تعجب گفت
 زنک نمیزنی؟_
خونه نیسات.. اگه بود کفشاش جلوی در بود.. اونقدر تنبله که هیچ وقت _

 نمیبره تو.. میای توام؟
 .پشِت سرش و خاروند

 شاکی نشه؟_
 .لبخندی زدم

 !نه بیا_
یری که رو به روم بود کلی د و توی قفل چرخوندم و داخل شدم. از دیدِن تصو

قلبم ایستاد و تماِم تنم خشک شد. حتی توانایِی پلک زدن هم نداشتم. نیما با 
دیدنم نیم خیز شاد و تیشارتش رو روی بدنش نگه داشت.. اون دختِر مو زرد 

 ...ولی
و سفت شد. فکش بردیا کنارم زد و داخل شاد.. چشمای قهوه ایش خشک 

 "..از عصبانیت قفل شد.. مشتش هم.. جلو رفت و
با ترس و جیا از خواب پریدم.. تماِم تنم خیس از عرق بود. دسااتمو روی 
قلبم گاذاشااتم.. دیواناه وار میکوبید. از روی پاتختی لیوانی آب برای خودم 
ریختم و یه نفس سر کشیدم. از شدِت ترس نفس نفس میزدم.. خدایا خواب 

نیساات.. این صااحنه ی واقعی قراِر چند باِر دیگه تکرار  ب*و*سساات.. کانی
 شه؟
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لهاف و کنار زدم و برِق اتاق رو روشن کردم. هوا تاریک شده بود.. صداهای 
گوش خراش ترقه و مواِد آتش زا شروِع شِب چهارشنبه سوری رو نشون میداد. 

ندین تماِس از سااعت هفت بود. گوشایمو از روی میز مطالعه ام برداشتم. چ
 .دست رفته.. همه از سپیده. شمارش و گرفتم. با اولین بوق جواب داد

 کجایی تو؟؟_
 !سالم_

 .متوجه گرفتگِی صدام شد
 سالم...خواب بودی یا گریه کردی؟_

 .لبخنِد تلخی زدم
 !خواب بودم_
 حاضری؟_

 .روی تخت نشستم و روی زانوم خم شدم
 حاضر برای چی؟_

 .ادامو در آورد
خدا یه هفته ست دارم میگم چهارشنبه سوری با خودمی.. باز میگی  خنِک _

 کجا؟
 .پوفی کردم

 !من نمیتونم بیام سپیده. میخوام خونه باشم_
 .جیا کشید
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مگه دسِت توئه؟ گفتی مامانم زنک زدم از خاله هم اجازه گرفتم. داداشتم _
 که گفت ببرمت.. خودت چی میگی این وسط؟

 ... "امشب با من میای؟" پوزخندی زدمیاِد حرِف پارسا افتادم
 !از من فاکتور بگیر سپیده. باور کن حالم خوب نیست_
همین اآلن میام اونجا.. اونقدر بست میشینم تا یا بیای یا همونجا تو خونت _

 آتیش روشن میکنیمگ روشنه؟
 .دیوانه بود

 !خیلی خوب.. میام_
. میریم جلوی دوست و بله.. لطف میکنیگ یه رنگی هم به اون قیافت بده._

 !دشمن
 .چشمامو بی حوصله تو حدقه چرخوندم

 !نیم ساعته آماده ام. خداحاف _
گوشی رو قطع کردم. ناخداگاه نگاهم کشیده شد سمِت سالن. پیش رفتم و 

 .پشِت در ایستادم. دستمو روی در گذاشتم و سرمو بهش تکیه دادم
 ته کردی؟تو که موندنی نبودی... چرا منو به بودنت وابس_

قطره اشااکی بی اراده روی گونم چکید.. تنم از داخل جمع شااد. نفساای 
 :کشیدم و از در دور شدم. زیِر لب تل  تکرار کردم

ریَشت هنوز پا نگرفته.. میَکَنم و دورش میندازمگ قبل از اینکه تو وجودم پر _
 !بشیگ بهت قول میدم
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 سپرت و ساده ایبی حال و بی حوصاله روی کاناپه منتظر نشاساتم. تیِش ا
زدم.. بدونی اینکه حواساام به هماهنگیشااون باشااهگ همین که قراِر برم خودش 

 !قدِم بزرگیه
باا تک زنِک سااپیده برقا رو خاموش کردم و بیرون رفتم. یه چشاامم به دِر 
خونش بود.. ته دلم خدا خدا میکردم که نه امشب و نه دیگه هیچ وقت چشمم 

 !بهش نیفته
یِی سپید 206 ه کمی اون طرف تر بود. جلو رفتم و با عجله سوار شدم. آلبالو

 .نگاهی بهم انداخت
 سالم.. این چه ریختیه؟_
 !سالم.. برو سپیده.. خواهشا گیر نده که پشیمون میشم_

 .سری با تاسف تکون داد و ماشین رو راه انداخت
حداقل یه ِکِرم پای اون چشمای قرمزت میزدیگ چی شد باز؟ دلتنِک خاله _

 ؟شدی
 .سرمو به پشت تکیه دادم

 !.گریه نکردم_
نگاه عاقل اندر ساافیهی بهم انداخت و ساارعتش رو بیشااتر کرد. ساارمو 
برگردوندم. ماشایِن پارساا از کنارم گذشات.  انیه ای چشام تو چشام شدیم. 
سارمو سریعا برگردوندم. با دیدنش یاِد اون لباس میفتادم.. یاِد اون لباس و یاِد 

 !خیلی چیزای دیگه

http://www.roman4u.ir/


 070 سیمرغ

بااغی کاه داریم میریم یکم دوره.. ولی آب و هواش خوبهگ تو تهرن با این _
 دود اگه بخوای چهارشنبه سوری هم بگیری شیمیایی میشی دیگهگ چیه آخه؟

 .بی توجه به حرفاش چشمام و بستم
 !باِغ دوست پسِر نسترنه.. همه از بچه های دانشگاهن.. غریبه نداریم_

 .همیدم این سخنرانی از کجا آب میخوردبرگشتم و نگاهش کردم.. حاال ف
 تو که گفتی فقط هفت هشت ده تا از همکالسی هان؟_

 .لبخندی دندون نما زد
گیر ناده دیگه.. خوب ما میشااینیم پیِش همکالساای هامونگ نمیخوان که _

 !بخورنمون
 .سرمو با تاسف تکون دادم

 ه*و*س من زود برمیگردم.. مساا ول برگردوندنم هم خودتیگ اینو بگم که_
 !نکنی تا نصفه شب بمونی تو باِغ یه غریبه

 !خیلی ضِد حالی.. شکل مادربزگائی_
با شنیدنی کلمه ی مادربزر  چشمامو باز کردم.. لعنتی.. ِکی این همه بهت 

 عادت کردم؟
 خیلی راه مونده؟_

 .ضبِط ماشین ر روشن کرد
 !گوش کن و لذت ببر.. این همه هم غر نزن_

وجه به کلماِت بی ساار و ته خواننده ی امروزی تو چشاامم و بسااتم و بی ت
 .خودم غرق شدم

 !این یارو مشکوک میزنه_
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 .چشمم و باز کردم
 کی؟_

 .با چشم به آینه ی جلو اشاره کرد و راهنما زد
حس میکنم داره تعقیبمون میکنه.. شایدم توهم میزنم. به هر حال رسیدیم. _

 !اگه اینم بپیچه یعنی واقعا تحت تعقیبیم
رمو کج کردم و نگاهی به آینه انداختم. از دیدِن ماشایِن سیاه رنِک پارسا سا

 .نفسم بند اومد.. با حیرت و وحشت به پشت برگشتم
 !این که پارساست_

 .سرعتشو کم کرد و داخل فرعی پیچید
 پارسا کیه؟ میشناسیش؟_

 !با دست به پیشونیم کوبیدم
 !همین و کم داشتیم_
 خوب بگو کیه؟_
 !صابخونمه_

 .با حیرت نگام کرد
 حاال یادم اومد.. همونیه که آورده بودت دانشگاه؟؟_

 !سرمو تکون دادم
 وای وای وای.. پس امشب هیجان داریم و اکشنگ اینجا چیکار میکنه؟_

 .ناراحت و کالفه لب زدم
 !کاش میدونستم_

http://www.roman4u.ir/


 071 سیمرغ

مااشااین رو رو به روی دِر بزر  ساافید رنگی متوقف کرد. نگاِه آخر رو به 
 .پارسا که دقیقا پشت سرمون نگه داشته بود انداختمماشیِن 

 ببین سپیده.. راهمون و میریم.. توقف نمیکنیم. میفهمی چی میگم؟_
 نمیخوای بفهمی چرا اومده دنبالمون؟_

 .نیشخندی زدم
 !میدونم_

یال  باشاه ای گفت و با هم پیاده شادیم. بدوِن نیم نگاهی به پشت سرم راِه و
باریک و پر درخت رد میشادم که دستم از پشت کشیده  رو پیش گرفتم. از راهِ 

 .شد. دیدن نیاز نبود.. از عطرش معلوم بود کیهگ برگشتم و عصبی نگاهش کردم
 اینجا چیکار دارین؟_

 .با چشمای نافذش بهم خیره شد
 !این سوال و من باید ازت بپرسم_

 .پوزخنِد صداداری زدم
 به چه حقی؟_

 .دستم و ول کرد و نگام کرد
 !نیل.. بذار توضیق بدم_

 :خیره به چشماش زمزمه کردم
 چی رو؟ چیزی رو که به من مربوط نیست؟_

 .سرش و پایین انداخت
 ..اگه مربوط نیست چرا_

 .نذاشتم حرفش و ادامه بده.. راهم و کج کردم. راهم و سد کرد
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من دیشاب مسات بودم.. خیلی مست.. حتی نمیدونم اون دختر تو خونم _
 .چیکار میکرد

 !دستمو روی گوشام گذاشتم
 !نمیخوام بشنوم.. به من مربوط نیست آقای تهرانی.. مربوط نیست_

 .با حالِت خاصی نگاهم کرد
 !دوست ندارم راجع بهم فکِر غلط کنی_

 :با بغض لب زدم
 !همین؟_

 .سرشو پایین انداخت
 !همین_

پوزخندی زدم و از کنارش گذشاتم. قطره اشاِک سامج گوشاه ی چشمم و 
 .ل کردم و به بچه ها نزدیک تر شدمکنتر

هر چی به جمعیت دختر پسر ها نزدیک تر میشدم صدای گوش خراش جیا 
 .دخترا و مواد منفجره ای که پسرا زیر پاشون مینداختن بیشتر به گوش میرسید

ساایه ی پارسا رو پشت سرم میدیدم. برای اولین بار تو دلم آرزو کردم کاش 
اش میذاشت امشب رو با خودم باشم... برای امشب هیچ وقت نمیدیدمشگ ک

خودم باشاام... دلم باهاش هیچ جور صاااف نمیشااد..گ یه چیزی ته دلم مدام 
سارکوفتم میزد که اون نیما نیست... به تو تعهدی نداشت و نداره... چرا داری 
شاالوغش میکنی؟ خیانتی در کار نبودهگ اما نقش احساااس و دلم تو ساارکوب 

 !بیشتر و پررنک تر بود کردن این فریاد خیلی
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امیر روی آخرین پله ی ویال ایسااتاده بود و متفکر به اومدن ما نگاه میکرد.. 
سپیده گوشه ی محوطه جلوی ویال کنار رحمتی همکالسیمون ایستاده بود و با 
لبخند ساارش رو برام تکون میداد... حتی متوجه نشااده بودم کی از کنارمون 

 !گذشت و وارد باغ شد
به جمع کردم که مطم ن بودم از زیادی صاادا اصااال شاانیده  سااالمی رو

نشدگ...بیشترشون رو نمیشناختم... فقط تعداد کمی از همکالسیهامون حضور 
 .داشتن که اونا هم اکثرا پسر بودنگ امیر بهم نزدیک شد

بچاه ها معرفی میکنم...خانومی نیلوفِر بهرامی.. همکالسااِی من و بچه  _
 !های گرافیک

 !ری و مصنوعی بهش زدم و برای بقیه سر تکون دادملبخندی زو
جمعیِت داخل ویال بیشاتر از توی باغ بودگ با این تفاوت که رنج ساانی افراد 
داخل خونه به مراتب باالتر بود... مشخص بود که جوون ها بیرون رو ترجیق 

 !دادن و مسن تر ها خونه رو
حسابی تو هم بود... از اینکه هیچ کس رو نمیشناختم مورب بودم و اخمام 

نمیدونساتم پارسا هنوزم پشت سرمه یا نه اما جرات نداشتم به عقب برگردم یا 
 !...حتی سپیده رو صدا کنم

 .دختری بهم نزدیک شد
 سالم.. اگه لباساتو در میاری راهنمایی کنم؟_

 .لبخندی زدم
 !ممنون.. راحتم_

 .اون هم لبخندی زد و از کنارم رد شد
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ور محوطه چراغونی شده باغ چرخوندم... امیر مشغول چشامم رو دور تا د
آتیش روشن کردن بود و دختر پسرا دورو برش بودن... سپیده هم بینشون بود... 

 !بی اختیار دنبال پارسا گشتم...نبود
 دنباِل منی؟_

 .با شنیدِن صداش به پشت برگشتم و با تعجب نگاهش کردم
 چیه؟ چرا اینجوری نگام میکنی؟_
 !ز اینکه هنوز نرفتینگ شما که اینجا کسی رو نمیشناسینمتعجبم ا_

 .سرش رو نزدیِک گوشم آورد
 !تو رو که میشناسم_

 .با حر  نگاهش کردم
من دقیقاا نفهمیدم چرا اینجایین.. برای ا بات و توضاایِق چیزی که به من _

 ربطی نداره؟
 .شونه ای باال انداخت

 !ودم میبرمت بیروننه.. برای وفای به عهد.. گفته بودم امشب خ_
 !چشم غره ای بهش رفتم و کمی دور تر ازش روی سکو نشستم

 .سپیده بهم نزدیک شد وکنارم ایستاد
 حل شد؟_

 .با استفهام نگاهش کردم
 !مشکل خصوصی تون_
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سااپیده داری خیال پردازی میکنی.. هیچ چی اونجوری نیساات که فکر _
 !!میکنی

 .چشمکی زد و خندید
 !!باشه_

 .تکون دادم کالفه سرم و
 ِکی میریم؟_
 اومده نیومده شروع کردی؟_
 !اینا خیلی زیادن سپیده.. ما که هیچ کدومشون و نمیشناسیم_

پشِت چشمی به نشونه ی اخطار برام نازک کرد و برای دختری که تازه اومده 
 .بود دست تکون داد

 !میرم پیِش پردیس.. تو هم لطفا تا ده یازده تحمل کن_
تم گذاشاتم و بی حوصله به شعله ی آتیش خیره شدم. دساتامو روی صاور

حضاوِر کسای رو کنارم حس کردم. سار چرخوندم. پسری جوونی با پوشش 
 .متین و مردونه پیشم نشسته بود. با تعجب نگاهش کردم

 !کثیف نشین_
برگشت و با لبخند نگاهم کرد. پیشونِی بلندی داشت و موهای خیلی کوتاه. 

 !یادی مهربونچهره اش مهربون بود.. ز
 خودتون چرا اینجا نشستی؟_

 .شونه باال انداختم
 !مهم نیست.. اینجوری راحت ترم_

 .اون هم شونه ای باال انداخت
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 !واسه منم مهم نیست_
 .هر دو به هم لبخندی زدیم و به رو به رو خیره شدیم

 سامیار ام... میتونم اسمتون و بدونم؟_
 .ارنجی شده بودبه طرفش برگشتم. چهرش تو نوِر آتیش ن

 .نیل ام_
 خوشبختم.. فکر کنم از این جمع ها زیاد خوشتون نمیاد.. این طوره؟_

 .پشِت سرم و خاروندم
 خیلی معلومه به اصراِر دوستم اومدم؟_

 .خندید
 !یکم بیشتر از خیلی_

 !منم خندیدم
ترجیق میادادم تو حیااِط خونمو با داداشاام از روی آتیِش کوچیکی که از _

 !مقواهای کفشای عیدمون درست کردیم بپرمسوزوندِن 
 .با حالِت خاصی نگاهم کرد

 !اینجایی نیستین نه؟_
 .سرمو تکونی دادم

 اینجا دانشجوام.. شما چی؟_
پاهاشاو تو بغلش جمع کرد و راحت تر نشست.. بی توجه به اتوی شلوار و 

 !سفیدِی پیراهن مردونش
 عِت سه رسیدم ایران؟من تازه رسیدم.. اون ور بودمگ باورت میشه سا_
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 .لبخندی زدم
 !پس شما هم به اصراِر یه دوست اینجایید_

قبل از اینکه جواِب سااوالم و بگیرم متوجه دساات تکون دادنش برای یکی 
 .شدم. سرمو برگردوندم. پارسا کمی اون طرف تر با لبخند بهش سالم میداد

 !ببخشید اآلن میام_
سا رفت.. احوال پرسِی گرمی کردن. این و گفت و با کماِل حیرت نزدیِک پار

 !چشمم از این حرکت گرد شد
 .با تعجب از جام بلند شدم و بهشون نزدیک شدم. گرِم احوال پرسی بودن

 چه عجب پارسا جان؟_
 من باید بپرسم.. ِکی برگشتی؟_
امروز.. مثال خواستم خاتون سورپرایز شه خودم سورپرایز شدم. با صدف _

 .ی نیسترفتیم خونه دیدیم هیشک
 از آخر هفته رفته کرج.. خوب میومدین پیِش من؟_

 .نگاِه پارسا به من افتاد. بهم اشاره داد تا نزدیک شم
 آشنا شدین؟_

 .لبخندی زدم و نزدیک شدم. سامیار با تعجب نگاهم میکرد
آقا ساامیار نوه ی خاتونهگ تازه از انگلیس برگشته... سامیار جان ایشون هم _

 !ستاجر بنده انهمسایه ی شما و م
 .ابروهای سامیار باال رفت

 !چه تصادِف بانمکی_
 .خندیدم
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 !بله.. خیلی خوش اومدین_
 .سپیده کنارم ایستاد و مانتوم رو کشید. به طرفش برگشتم

 با چه لعبت هایی میپری.. این یکی کیه؟_
 .کمی اون طرف تر هدایتش کردم

 !همسایمه.. نوه ی خاتون_
 .شد با خنده به سامیار خیره

 خدا بده از این نوه هاگ خیلی خوش به حالته تو اون آپارتمان ها؟_
 !با آرنج به پهلوش کوبیدم

 سپیده ساعت ده شد.. نمیری؟_
 .ابرویی باال داد

نمیذارم امشاابم و زهر کنی.. خودت یه عالمه باقالی تو طلیس داری اون _
 !وقت منه بدبخت که میخواد بختم باز شه نمیذاری

 .م و تکون دادمبا خنده سر
 !آها بیا. مورِد شماره یک داره نزدیک میشه_

 .پارسا کنارم اومد
 میای باهام؟_

 .کمی اخم چاشنِی صورتم کردم
 .با سپیده برمیگردم_

 :سپیده معترض گفت
 !من تا دوازده مجوز دارما.. گفته باشم_
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 :با چشم غره نگاهش کردم که پارسا گفت
 !میرسونمت.. دیر وقته_

روی ناچاری تکونی دادم و باهاش همراه شدم. از کناِر سامیار رد  سارم و از
 .شدیم

 !سام میری بیا با ما بریم_
 .لبخندی به رومون زد

وساایله هساات.. مرساای.. فکر نکنم صاادف حاال حاال ها دل بکنه.. تازه _
 !دوستاشو پیدا کرده

. اراحت.با اجازه ای گفتم و همپاِی پارسا از باغ خارج شدیم. مورب بودم و ن
 .دوست نداشتم باهاش همراه شمگ خصوصا بعد اون اتفاق

کمربندت و ببند که با سارعت بریم.. شاهر اآلن غوغاست.. تا دوازده هم _
 !نمیرسیم خونه

کمربندم و بساتم و بی صاادا به بیرون خیره شادم. بیساات دقیقه ای بیصاادا 
 :گذشته بود که صدام کرد

 نیل؟_
 .به طرفش برگشتم

نیستم.. شاید پسر باشم و شیطنت داشته باشم.. ولی از اونایی  من دختر باز_
 !نیستم که هر روز با یکی ان

 !سرمو پایین انداختم
 !به من مربوط نیست_

 .پوِف کالفه ای کرد
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 سیگار که اریتت نمیکنه؟_
 !با تعجب سرمو به معنی "نه" تکون دادم

و چهِل پدرم و  بعاِد مر  بابا نخورده بودم.. چون آخرین بار مجلِس هفت_
به گند کشیده بودمگ نمیتونستم با مرگش هیچ جوره کنار بیامگ جنبه ی َمستیم به 

 !صفر رسیده بود
 .نفس عمیقی کشید. من هنوز سرم پایین بود

 ..دیشب به اصراِر بچه ها چند تا پیک زدم و بعدش_
سارمو برگردوندم و شایشاه رو کمی پایین کشیدم. متوجه شد دوست ندارم 

بشاانوم و دیگه ادامه نداد. تا لحظه ی رساایدن هیچ کدوم حرفی نزدیم.  چیزی
 .جلوی در نگه داشت

 شام نخوردی.. دور بزنم برم یه جای نزدیک؟_
 !سرمو به معنِی "نه" تکون دادم

 .لبخندی زد و در و برام باز کرد
 !باشه.. خوب بخوابی_

ارتمان و بعد تشااکر آروم و زیر لبی کردم و پیاده شاادم. پشاات ساارم وارد آپ
آساانساور شاد. کلید و توی قفل چرخوندم و خواستم وارد شم که با صداش 

 .متوقف شدم
 ببین؟_

 .به طرفش برگشتم
 !شِب خوبی بودگ ممنون_
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با تعجب نگاهش کردم.. حرف نگفتم و از چشمام خوند و لبخندی زد.. به 
 .دِر خونش تکیه داد

حتی آرومی.. کل کل نمیکنیگ بد اخالق نیستی.. لج نمیکنی.. در عین نارا_
 !اینا از دسِت هر کسی بر نمیان

 !سرمو پایین انداختم
 کنارت بودن حِس خوبی به آدم میده.. میدونستی؟_

 :احساس کردم ضربان قلبم و پارسا هم میشنوه.. در و باز کردم و آروم گفتم
 !با اجازه_

 .لبخندی زد
 !شب بخیر_

*** 
از جام بلند شادمگ چشامم به ساعت  با صادای پی در پی زنک تلفن خونه

 !افتاد...هنوز تازه هشته که
آروم آروم و خوابالود سمتش رفتم و گوشی رو برداشتم... صدای گرم بابا تو 

 !گوشی پیچید
 سالم دخترم خوبی بابا؟؟_
 !سالم بابا جون... صبحتون بخیر_
 وصاابق توام بخیر بابا.... زنک زدم بگم واساات امشااب بلیط هواپیما رزر_

کردم... وسااایلتو با دقت جمع کن بابا جون... اگه لوازم درساای مورد نیاز هم 
 !داری با خودت بیار

 .آه از نهادم بلند شد
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 ! ولی بابا هنوز پنج روز به عید مونده_
 مگه امتحاناتت تموم نشده بابا جون؟_
 !آره ولی خوب.... یکم کارای نا تموم دارم_
 .. نکارای ناتمومت رو اینجا تموم ک_

 !آه کوتاهی کشید
تاا کی میخوای فرار کنی بابا؟ مادرت خیلی بیتابیت رو میکنه.. این روش _

 !درست نیست دخترم... باید عادی رفتار کنی
 !چیزی برای گفتن نداشتم... تا اآلنشم خیلی بهشون بی وفایی کرده بودم

 !حق با شماست_
 !برو وسایلت رو جمع کن_
 !چشم_
 .خداحاف  چشمت بی بال دخترم._

پن تکیه دادم... احساس میکردم هزارها کیلو وزن  گوشی رو قطع کردم و به اه
یک جا به مغزم فشااار میارن... حتی اگه از حرف و سااخن فامیل و دیدن نیما 
هم بخوام فااکتور بگیرم با دوری از اینجا چیکار کنم؟ شاااید این بهترین راه 

رسا دقیقا کجای زندگیمه و چه باشاه که با احسااسام رو به رو شم و بفهمم پا
 !نقشی توش داره

. 

. 
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آخرین شالم رو هم تا کردم و گذاشتم تو چمدونم... شروع کالسام از بیستم 
فروردین بود ولی من هیچ خیال نداشتم بابا اینارو از این موضوع باخبر کنم... 

 !!همینقدر اگه میتونستم و سیزده روز اونجا دووم بیارم هنر بزرگی بود
دون رو کشون کشون تا حال بردم و مقابل در گذاشتمش.. از سنگینیش چم

دلم گرفت... ولی مگه چاره ی دیگه ای هم بود؟ مطم نا بابا نمیذاشت به این 
 !زودی ها برگردم

با صادای زنِک در چشام از چمدونم برداشاتم و از چشمی نگاه کردم... با 
 .سرم گذاشتم دیدن پارسا فوری داخل اتاق دویدم و شالم رو روی

 !درو باز کردم و با دیدن تاهر پریشون و اوضاع آشفتش جا خوردم
 . سالم_
 سالم.. خوبی؟_

 !سعی کردم لرزش صدام رو کنترل کنم
 ! ...خوبم_

ساارش و کمی کج کرد و باه داخال نگااهی اناداخت. با دیدن چمدون به 
 :وضوح جا خورد و پرسید

 داری میری؟_
 .سرمو تکون دادم

 !بله_
 اآلن؟از _

شاونه ای باال انداختم. یکم بدجنس شدم و نگفتم به خواسِت بابا مجبورم 
 !برم
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 !کاری اینجا نمونده_
 .سکوت بدی بینمون حاکم شد

 با چی میری؟_
 !با هواپیما.. بابا اینترنتی بلیط رزرو کرده برام. ساعِت هشت پرواز دارم_

 .سرش و متفکر تکون داد
 !به سالمتی_

 :داختم.. یه ربع به هفت بود.. بی میل زمزمه کردمنگاهی به ساعت ان
 !باید برم.. داره دیر میشه_

 .نگاه سردی به چمدونم انداخت
 !میرسونمت.. بده من بذارمش تو ماشین_
 !ممنون.. با آژانس میرم_

بی صاادا نگاهم کرد و دسااتش رو برای گرفتن دسااته ی چمدون جلو آورد. 
شایدم و ناراحت بیرون اومدم. سامیار با همین که رفت دلم گرفت. مانتوم و پو

 !نون تاز ای جلوی در بود
 سالم همسایه.. احواِل شما؟_

 .لبخند ناراحتی زدم
 سالم...خاتون خونست؟_

 .در باز شد.. با صدف سالم علیک کردم
 !دارم میرم.. تا بعِد عید نیستم.. خواستم از خاتون خداحافظی کنم_

 .خاتون جلوی در تاهر شد
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 !..متی انشاالله دخترمبه سال_
 .یدمب*و*سجلو رفتم و گونش و 

 !پیشاپیش سال نوتون مبارک_
مرسی دخترم.. سال خوبی داشته باشی.. برو خدا پشت و پناهت.. سامیار _

 !مادر برسونش
 !مرسی خاتون با آقا پارسا میرم.. خدانگه دار_

 .با محبت نگاهم کرد
 !برسون خدا پشت و پناهتگ به مادرت سالِم گرمم و_
 !چشم_

آهی کشایدم و ساواِر آساانسور شدم. چقدر زود به اینجا دل بسته بودم.. به 
 .... خاتون. به خونم.. به محله.. به

 پارسا
نمیدونم کجام... نمیدونم چند ساااعت گذشااته... نمیدونم چرا...؟ فقط 

 !میدونم از وقتی نیل سوار هواپیما شده پای رفتن به خونه رو نداشتم
و از داشابورد در آوردم و یه ن  ازش جدا کردم.. با فندک ماشااین سایگارم ر

 !روشنش کردم وپک عمیقی بهش زدم
پک زدمم و هزاران بار یادم رفت کجام...پک زدم تا یادم بره چرا تو تاریکی 
شاب اسایر جاده های تاریک شدم...پشت سر هم پک زدم و تو زمان و مکان 

 !گم شدم گسیگار تموم شد
رو روشن کردمگ یه دستم به فرمون بود و با دست دیگم سیگارو سیگار بعدی 

 ...پشت سیگار آتیش میزدم
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 ..یک بار
 ..دو بار
 ...سه بار

یر روبروم شد..پک زدم و تو خطوط ممتد جاده  پک زدم و چشاماش تصاو
یر موهای بلندش زنده شد...پک زدم و عطرش تو دماغم پر شد..گوشی  تصو

فکرم خالی از هر چیزی بود...گم کرده داشااتمگ  رو از رو داشاابورد قاپیدم...
 .شماره ی ایمان و گرفتم

 :با سومین بوق گوشی رو جواب داد
 ایمان؟_
 ! بله؟ سالم_

 .ته سیگارمو از شیشه بیرون پرت کردم
 خواب که نبودی؟_
 اگرم بودم به لطف شما دیگه نیستمگ چته این وقت شب؟_
 .وسایلتو جمع کن فردا بیا ویالی من_
 واش برو بذار بهت برسیم بابا؟ حالت خوشه؟؟ی_
 نمیای؟ _
 این اآلن دعوت بود یا خواهش؟_
 !هیچ کدوم... تو که دم از مرام میزنی میخوام ببینم چند مرده حالجی_
 خیل خوب بابا جوش نیار حاال... نتونستی تا صبق صبر کنی؟_
 !نشد_
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 .متوجه حال خرابم شد و ادامه نداد
 یارمگ؟میام.. بچه هارم ب_

 :بی حوصله گفتم
 !مهم نیست.. فقط مردونه بیاین.. زن و دختر نمیخوام دورو برم_
 !اهکی_
فقطگ......زنک زدم بگم فردا داری میای قبلش بری خونه وساایله برداری _

 !برام... من عجله ای اومدم هیچی همرام نیست
 وایسا بینمگ نگرانم کردیا... چیزی شده؟_
یی_ زدم بیرون وقت نشااد برم خونه... تو برو من اس  نه از بیمارسااتان یهو

 .میکنم چی بر داریگ کلیدای زاپاس زیر پادریمه
 !باشه داداش_
 .منتظرم... بای_

راهنماا رو زدم و راِه خوناه باغ رو داخل پیچیدم... شاااید به تاهر احمقانه 
میومد اما حداقل تو هوایی نفس میکشیدم که اونم نفس میکشیدگ چند ساعت 

 !ه ی بینمون چه اهمیتی داشت؟ حداقل دلم اینجوری آرومتربودفاصل
با کلیدی که از مش رحیم گرفتم در رو باز کردم .. از آخرین باری که اینجا 
اومدم دو ساال میگذشتگ بوی گرد و خاک و کهنگی تو خونه پیچیده بود... با 

میز اینکاه سااتاره دختِر مش رحیم ماهی یه بار به خواساات خودم اینجا رو ت
میکرد اما بازم بوی غریبی تو فضا پیچیده بود...گ مالفه رو از روی مبل برداشتم 

 .و روش ولو شدم
 !همون آرامشی که میخواستم_
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ِِ دلم یه دوِش آب داغ میخواساات.. خسااته بودم.. هم خودم و هم رهنمگ 
 !وسایلم رو تو اتاق باال جاسازی کردم و خودمو به یه حموم داغ سپردم

*** 
 :رو روی چشمم گذاشتم و با خودم غر زدم ساعدم

آخاه ساار صاابق این چاه آفتابیه ؟ باید به مش رحیم بگم این پرده ها رو _
 !ضخیم کنه اینجوری خواب صبق حرومه

گوشیمو از رو پاتختی برداشتم...چشمام از تعجب گرد شد. ساعت دوازدِه 
.. با حوله تهر بودگگ باا شااتااب از جاام پا شاادم... نگاهی به خودم انداختم

 !خوابیده بودم
 !خاک تو سرت کنن با این سفر اومدنت_

چیزی مثال برق از مغزم گذشاات... با عجله تو گوشاایم دنبال شاامارش 
 !گشتم... بعد سی تا اسم باال پایین کردن روی اسمش توقف کردم

نمیدونستم کاری که میکنم درسته یا نه ولی حداقلش این بود که از نگرانی 
 !در میومدم

ماررو گرفتم و منتظر جواب دادنش شدم... چند تا بوق خورد ولی کسی شا
 :جواب نداد... نا امید قصِد قطع کردن داشتم که جواب داد

 الو؟_
 !الو سالم بردیا جان.... پارسا ام_
 بااهگ دکترگ .... حال و احوال؟_
 به لطف خدا... خوبیم... شما خوبی؟ خانواده چطورن؟_
 ! ...سالم دارن خدموتتون_
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 راستش .... میخواستم ببینم همه چی رو به راهه؟ خانوِم بهرامی رسیدن؟_
 .بله دکتر... دیشب رسید_
 !خوبهگ خواستم مطم ن باشمگ نه که تنها بودگ یکم نگران کنندست_
 !بله.. لطف کردید_

 .خواستم حالش و بپرسم ولی جلوی خودم و گرفتم
 !قربانت بردیا جان. سالم برسون_
 .خدا نگه دارحتما.. _
 .خدا حاف _

نفس عمیقی کشایدم و مشاغول پوشایدن لباساام شادم... از قراره معلوم یه 
خرید حسابی واسه این خونه و گشنه های تو راه الزم بودگ حدود ساعت چهار 
بعاِد خوردن ساااندویچ حاضااری و یه عالمه خرت و پرت راه ویال رو پیش 

 .مگرفتم... شماره ایمان و گرفتم و منتظر شد
 الوو؟ کجایی؟_
 !علیک ام السالم ... داریم حرکت میکنیمگ منتظریم امانتی برسه راه بیفتیم_

 !..پوفی کردم
بابا بیخیال ِآت و آشااغاالی اون یارو..اینجا هساات چند تا شاایشااه... گیر _

 !!میفتین تو راه از دماغتومن در میادا؟
ه .. خودت نه بابا چه گیری جاسااازیش امنهگ در ضاامن رضااا بَلک میار_

 !!میدونی که آب شنگولیاش حرف نداره.. اسپینش محشره
خیل خوب بابا باز تو نطقت باز شاادگ فقط یه جوری بیاین لش اتون اینجا _

 !نباشه که حوصله نعش کشی ندارما
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 !نه بابا قرار نی تو راه بسازیم کهگ نگران نباش داداش_
کی.. بای_  .اه

رحیم درو باز کرد و دستش رو به با صدای بوقای پشت سر هم ِماشین مش 
نشاونه ساالم باال برد... یاد پدرم افتادم... خیلی دوس داشت مش رحیم و... 

 .شیشه رو پایین دادم
 !سالم ... خسته نباشی مش رحیم_
 !درمونده نباشی ِپِسرجان_
 .دیشب حسابی اریت کردما؟ شرمنده_
 !ماایمای بابا جان؟ خونه ی خودته آقاجان.. ما که مهماِن ش_

سرم رو با خنده تکون دادم....ستاره با لباس محلی بانمک و شکمی گنده از 
خونه بیرون اومد... با سر بهم سالم کرد که منم به همون شکل جوابشو دادم و 

 !براش بوقی زدم
 .نهار بیارم برات بابا؟_
 نهار خوردم مش رحیم... به سالمتی نوه دار میشید؟_

 .از ته دل خندید
رم... خدا قسمت شما کنه... دامادم که بیچاره اسیر غربت شده که آره پسا_

 !واسه سِر زا دست خالی نباشه.. دخترم با من میمونه
 با این حال کارای خونه رو میرسید؟_

 .سرش رو با شرمندگی پایین انداخت
 !منم گاهی کمکش میکنم.. کاری نیس که پدرجانگ خونه ی خالیه_
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دیگه باشااین واسااه گردگیری و آشااپزی... تا آخر به هر حال... دنبال یکی _
عید مهمون دارم... یکی باید باشااه هم زبر و زرنک باشااه هم قابل اعتماد... 

 !بریزو بپاشمون زیاده
 !ای به چشمم آقا... تا فردا یکی رو پیدا میکنم_

 .سرمو تکونی دادم و ماشین رو به حرکت در آوردم
گذاشاتم و دستمو زیر سرم قالب  پاهامو روی صاندلی رو به روی شاومینه

کردم. به آتیش خیره شاادم و رهنم منو به گذشااته ها برد. به زمانایی که با پدر 
چناد مااه یاک باار دور از چشاام ماادر اینجا میومدیمگ چقدر خلوت پدر و 
فرزندیمون گرم بود... چقدر محفلمون ساده بود... هیچ وقت فکر نمیکردم که 

من اون فراتر از پدر بودگ فراتر از دوستگ حتی فراتر  با پدرم خلوت میکنمگ برای
 !از یه انسان

هیچ وقت حتی  انیه ای فکر نمیکردم که روزی برسه و نباشهگ که خلوت دو 
نفرمون رو اینجا تک نفره ببینمگ که مبل رو به روم با خالی ترین شااکل ممکن 

 !بهم دهن کجی کنه
 !چقدر اون روزها دور به نظر میرسیدن

و تو جیب شالوارم بردم و عکسی رو که تو چند وقت اخیر مهمترین دساتم
شاایء زندگیم شااده بود بیرون کشاایدم... صااورت تریف و لپای قرمزش... 
چشامای پرفروغش که همیشه مثل ستاره میدرخشید و اون مظلومیت بیش از 
حدی که توشاون ساوسو میزد یه بار دیگه هوش از سرم بردگ مقنعه سرمه ایش 

رو قاب گرفته بود و قیافش رو از اونی که بود کم سن و سال تر  صورت گردش
 !نشون میدادگ یاد روزی افتادم که برای بردن مدارکش باهاش همراه شدم
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دعوای کذایی..... تالش شاایرینش برای بیرون آوردن من از اون مهلکهگ... 
پخش شدن مدارکش روی زمین و در نهایت دست درازی من به عکس سه در 

 .اش که به مظلومانه ترین شکل ممکن روی آسفالت بهم چشمک میزدچهار 
ایمان با شلوارک ورزشی و بدون بولیز از پله ها پایین اومد و کش و قوسی به 

 .بدنش داد
 .به جونه تو یه تنه اومدم... دارم میمیرم_
 برو یه چیزی تنت کن بعد بیا. آدم نشدی هنوز؟_
 .. میمیری؟بابا یه امروز رو مهمون نوازی کن_

 .سرمو تکون دادم و از کنارش رد شدم
 !وسایلمو کجا گذاشتی؟ پختم تو این کوفتیا_
 .تو اتاقته... فقط مسواکت یادم رفت.. یکی تهیه میکنی_

 .با بیخیالی نگاش کردم و راه پله هارو پیش گرفتم که صداشو از پشتم شنیدم
به  و نصف شبی زدی وایسا ببینمگ هنوز نگفتی واسه چی یهو کلت داغ کرد_

 !چاک اونم بدون وسیله
 :بدون اینکه برگردم جوابش رو دادم

 !این روزا خیلی سوال میپرسی ایمانگ نگرانم کوپنت تموم شه_
 .و بدون اینکه بهش اجازه صحبت بدم پله هارو با بیخیالی باال رفتم

ه دبچه ها تو اتاقای باال خوابیده بودن... برخالف سافارشام تا خرخره خور
 !..بودن. تنها کسی که هوشیار بود ایمان بود که تا اینجا رو تنها رونده بود

. 

. 
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از پشات میز بلند شدم و بی توجه به بح  همیشگیشون که از قضا همیشه 
هم سر سفره گل میکرد مسیر اتاقم رو در پیش گرفتم...داشتم کم کم از دعوتم 

کلم هوایی بخوره.. اونم با برای اومدنشون پشیمون میشدم... مثال میخواستم 
اینا که جز باال و پاییِن دوسات دختراشاون سوژه ی دیگه ای نداشتنگگ صدای 

 :امین رو از پشت سرم شنیدم
 !کجا میری بابا؟ تازه داریم میرسیم به جاهای خوب خوبش_

 !چقدر از این جاهای خوب و منفور متنفر بودم
که با احساس دختره بدبخت سارم درد میکنه امین... بعدا هم میشاه شنید _

 !چجوری بازی کردی
ایمان با چشم و ابرو بهش اشاره داد که دیگه ادامه نده.. میدونستم با وجود 
اینکه دنیام خیلی وقت بود از دنیاشون جدا شده و هیچیشون باهام نمیخونه باز 
هم این رفتاار برازناده مهموناایی نبود کاه خانواده هاشااون رو تو روز تعطیل 

ال شااده بودن و به رساام رفاقت پیشاام بودن... چنگی به موهام زدم و با بیخی
یانه رو بهشون گفتم  :لحنی دلجو

بچه ها یه امشبو بدون من خوش بگذرونین... ردیف نیستم.. راحت باشین _
 !لطفا

بی حوصااله بقیه راهمو پیش گرفتم... نیاز به خلوت داشااتم.. خلوتی که 
بازی گرفتن حیثیت یه دختر ساااده لوح خاالی از حرفای مزخرف و بحِ  به 

شهرستانی باشه... خلوتی دو نفره با دلمگ دلی که از قضا امشب بد جور داشت 
 !بیقراری میکرد

 نیل
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نگاهی به قیافه ی لوا نسیم انداختم و سرمو با تاسف تکون دادم.. صورتش 
 !ودره برو تا حد ممکن کج کرده بود و با چشمای لوا و دهن نیمه باز به آینه خی

خیلی مزخرفی نساایم.. بابا ولش کن اون جوش بدبخت و که الهی ردش _
بمونه.. بیا یکم منو کمک کن بی روق... همه تنم اکلیل شد... بیا دو تا روبانم 

 !تو بپیچ دور این ترفا
به من چه... تو گرافیک خوندی و طبع شاااعرانت گل کرده من جورش رو _

 !!هفت سین جور کرد بکشم؟؟ با شیش تا نلبکی هم میشه
 !نیا به درک_

پشات چشمی نازک کرد و به کارش ادامه داد... این همه وسواسش رو درک 
نمیکردم... حتی وجود یه جوش کوچیک رو هم نمیتونست زیر چونش تحمل 

 .کنه...ضربه ای به در خورد و متعاقبش کله ی بردیا وارد اتاق شد
یل شد هفت سین اومدم ببینم دو تا خاله سوسکه چیکار می_ کنن؟ سال تحو

 !نیل تموم نشد
نسیم بدون اینکه تغییری تو موضعش بده دهنش رو نیمه باز کرد و با صدایی 

 :که بیشتر شبیه اصوات نامعلوم بود گفت
ولش کن بابا دیوونسات واساه دو سه روز داره خودشو میکشهگ اینجا رو با _

 !جشنواره خارزمی اشتباه گرفته
 .ش گرفتمنیش گونی از بازو
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کلی کاار مونده اونوقت توی بی روق خودتو عالف یه جوش کردی که به _
لطف تو داره بیشتر تو چشم میاد.... از اول اصال معلوم نبود اما اآلن قد گیالس 

 !شده
 .با اضطراب دستی روی صورتش کشید

 واقعا؟_
 .شلیک خنده بردیا کله هر دومون رو به سمتش چرخوند

بزر  شااین آخه؟ بدوویین سااه ساااعت دیگه سااال شااماها کی میخواین _
یله... یه سال دیگه گذشت شماها آدم نشدین  !تحو

دمپاییمو از پام دراوردم که بردیا مثل جت دسااتگیره رو قاپید و درو تو سااه 
 !سوت بست

تروف طالیی پایه بلندم و که با چسب کاری و روبان طالیی تزئینشون کرده 
وسااواس چیدم... با قرار دادن تخم مرغای  قهوه ای با-بودم وسااط حریر کرم

رنگی خوشگل که توسط سمیرا رنک شده بودن و قرآن قدیمی و خانوادگیمون 
 !سفره هفت سینمون کامل شد

یل رو با دایی اینا باشیم... یه سال ما اونجا بودیم و  عادت داشتیم سال تحو
ت تند و یه سااال اونا خونه ماگ دسااتی روی تنک تپل ماهی کشاایدم و به حرک

مظطرب ماهی ها خیره شاادم. با خودم فکر کردم: "یعنی پارسااا اآلن چیکار 
 " میکنه؟ سفره هفت سین داره؟؟ اصال حوصلش میاد؟

یل نمونده ها؟ انقدر با اینا ور _ دخترم نمیخوای حاضر شی؟ چیزی به تحو
 !نرو برو حاضر شو... به حد کافی قشنک شدن
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حموم روانه شدم... پیش خودم زمزمه  چشم زیر لبی به مامان گفتم و سمت
 :کردم

 !...کاش این هفت سین زیبا رو کنار تو داشتم_
پنج روز از عید گذشااته بودگ پنج روزی که برای من بلند تر و طوالنی تر از 
پنج سااال بود... احساااس میکردم روزها به هیچ وجه نمیگذرنگ انگار بدجور 

 .باهام سر جنک داشتن
ا اینا به خواسااتم احترام گذاشااته بودن و برای رفتن به خوشاحال بودم که باب

 !عید دیدنی زورم نکرده بودن
شاید این فرار یه اشتباه محض بود... شاید دامن زدن به همه شایعات پشت 
سارم بود اما با این وجود من بازم دور بودن از اون نگاه های شااماتت بار و پچ 

 !مپچ های درگوشی رو به هر چیزی ترجیق میداد
تنها چیزی که این روزها سااوهان روحم شااده بود و خواب شاایرین رو ازم 
ربوده بود قرار نامزدی بیژن و ساامیرا بود که قرار شااده بود روز نهم فروردین 

 .برگزار بشه
میادونسااتم اگه بخوام هم نمیتونم از چنین موقعیتی فرار کنم.. دایی اینا تا 

بودن و جلوی حرف و حدیثای  همین جاش خیلی بیشاتر از یه فامیل پشتمون
فامیل یه تنه ایساتاده بودن. نسایم و سامیرا کسایی نبودن که بخوام تو این روز 

 !سخت تنهاشون بزارم و به کنج عزلت خودم پناه ببرم
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نهم فروردین برام ایسات بازرسی بزرگی بود که گریختن ازش به هر نحوی 
بازی کامپیوتریگ حتی غیر ممکن بود... درست مثل غول بزر  آخرین مرحله 
 !فکر رو به رو شدن با نیما مو رو به اندامم راست میکرد

با شنیدن صدای آیفون کیفم رو برداشتم و پله ها رو دو تا یکی پایین رفتم.. 
قرار بود سامیرا و نسیم بیان دنبالم تا برای خریدن لباس مجلسی من و نسیم و 

 .ژا بزنیمپروب لباس نامزدی سمیرا سری به خیاط و پاسا
غروب حول و حوش سااعت شاش خسته و لنگان لنگان مثل سه تفنک دار 
زهوار در رفته وارد خونه شدیم... نسیم همیشه ی خدا همین بودگ تاری  نشون 
نداده بود تو کمتر از چهار ساعت چیزی رو بپسنده. انگار که با ساعت قرار داد 

یین کرده بودیم و به هر مغازه بسااته بود.. اون قدر مغازه های پاساااژ رو باال پا
صاد بار سار زده بودیم که دیگه خجالت میکشایدم تو روی فروشنده ها نگاه 

 ! ..کنم
 .مامان کفگیر به دست از آشپزخونه بیرون اومد

کجاا مونادیاد پس؟ ساامیرا جاان بیبژن ده بار زنک زد ...گوشاایت چرا _
 خاموشه؟ شما دو تا چرا جواب نمیدین؟

یم کوبوندم و چش چش به نسیم نگاه کردم... پیشنهاد کف دساتمو به پیشون
سایلنت کردن با خانوم بود تا با خیال راحت به خریدش برسه.. پاک یادم رفته 

 !بود از سایلنت دربیارمش
سامیرا_ ببخش خاله شاارژ گوشایم تموم شده بود.. این دو تا وروجک هم 

 .سایلنت کردن که بیژن بهم گیر نده زود برگردیم
 .سرشو تکون داد و با سرزنش نگاهمون کردمامان 
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خیل خب برید دست و صورتتون رو بشورین نهارتون گرمه هنوز... دیدیم _
 .نیومدین ما خوردیم

ه کردیم. سمیرا با خنده ب*و*ستک تک پریدیم روش و صاورتش رو غرق 
 :گفت

حاال که چیزی نشاده خاله... رفتیم کارای عروسی رو رسیدیم دیگه.گ اون _
 !هم بیخود کرده نگران شده... یکم نگرانی واسش خوبه پررو میشه بیژن

هنوز حرف از دهنش در نیوماده بود کاه با صاادای زنک تلفن مثل بختک 
خیمه زد روی گوشاای و ما رو با دهن های باز و صااورت مات زده همون جا 
گذاشت... هر سه به هم نگاه کردیم و بعد چند  انیه صدای شلیک خنده خونه 

 !ل بمب ترکوندرو مث
*** 

یی رنگم کشاایدم و همه زوایاش رو از آینه های رو به  دسااتی به لباس لیمو
روی هِم رخت کن بررسای کردمگ لباسی که بلندیش تا زانوم میرسید و از کمر 
به طور نامحسوسی کلوش میشد. موهامو با هر دو دستم چند بار باال بردم و به 

بشه و بازم فرشون نکنه.. دقیقا دو شاونه هام کوبیدم تا عرق زیرشاون خشاک 
ساعت طول کشید تا آرایشگر بیچاره بتونه سشوار بکشتشون و کمی از حالت 

 !.. ...فرش کم کنه
 .با صدای نسیم به خودم اومدم

تو تا امروز منو دق مر  نکنی ول کن معامله نیسااتی نه؟؟؟ بازم که نزدی _
 !!!ی سمیرا آبجی تو هم هستااون رژ کوفتی رو؟ بابا مثل روح شدی... ناسالمت

 :چشمم رو بی حوصله چرخوندم و همون طور که از کنارش میگذشتم گفتم
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عروساای من که نیساات رژ بنفش میدی بهم عروساای آبجیته... واسااه من _
 .همین برق لب کافیه... بیا بریم

 .سرش رو با تاسف تکون داد و پشت سرم راه افتاد
قلبم با هیجان و همراه با دردی عمیق تو باا اینکه از داخل آتیش میگرفتم و 

سینه میکوبید به خاطر سمیرا و نسیم سعی میکردم خونسردیم رو حف  کنم... 
خوب میدونستم تا همینجاشم با وجود زن دایی به حد کافی اضطراب دارن و 
نگران خراب شدن جشن ان... اون طور که سمیرا تعریف میکرد بیژن جلوشون 

 !تاده بود تا راضی به این وصلت شدنخیلی سفت و سخت ایس
همراه نساایم به ساامت میز گردی که برای خانواده ما و نساایم اینا نزدیک به 
سااکوی عروس و داماد در نظر گرفته شااده بود رفتیم...مامان و زن دایی رو به 
روی هم گرم صاحبت نشاسااته بودن. صاندلی رو بیرون کشایدم و با صاادای 

اما قبل از اینکه کامال سار جام بشینم نگاه ساالمم خودمو متوجهشاون کردمگ 
نگران مامان معطوف صااورتم شااد که هر چند دقیقه یک بار بین من و پشاات 
سارم تو حرکت بود...گ گفتن نیاز نبودگ حدس میزدم کی پشته سرمه.. خدایا.. 

 .!خودت کمک کن
 ...سالم زندایی_

رهگ گردنم احسااس میکردم دیگه شاخصی به نام من تو کره خاکی وجود ندا
 !خشک شده بود

 !سالم نیلو... خوش اومدی_
از این همه وقاحت و پررویی گردنم تیر کشاایدگنیلو...نیلوو... نیلو...اساام 
منفور و صادای منفورترش هزاران بار توی سارم اکو شاد... احساس میکردم 
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کسی منو از این دنیا بیرون کشیده و تو باتالق بزرگی از مری  فرو برده... گوشه 
شامم رو به سامتش متمایل کردم اما با دیدن کفشاهای ورنی همیشه واکس چ

زدش مثل برق گرفته ها دوباره چشامم رو چرخوندم و روی بشقاب رو به روم 
متمرکز کردم. نمیخواستم جوابش رو بدم.. نمیتونستمگ...همه چیز مثل صحنه 

اشم وده بفیلم از جلوی چشمم میگذشت... انگار که تا اآلن تو خوابی عمیق ب
 !و تازه بیدار شده باشم

سکوت بدی تو فضا حاکم شده بود.همه استرس داشتن.. هم برای من و هم 
برای جو متشاانجگ زودجوشاای های بردیا.. نگاهی دلخوِر باباگ همه چیز به هم 

 !ریخته و مضطرب کننده بود
 .باالخره زندایی سکوت مرگبار جمع رو شکست

 .....راهه. ممنون بابت زحماتت....انشااللهسالم نیما جان همه چی رو به _
 .نگاهی به من کرد و باقی حرفش رو با مکثی نسبتا طوالنی ادامه داد

 !انشاالله که خوشبخت بشن_
نمیدونم چرا احساس میکردم بعد انشاالله قرار بود جمله دیگه ای گفته بشه 

 !که به مالحظه من گفته نشد
 :نیما نفسش رو بیرون داد و گفت

نشاالله... کاری داشتین صدام کنین... مامان هنوز آرایشگاهه... با سمیرا ا_
 !میان

ته دلم برای سمیرا کلی غصه خوردم.با رفتن نیما راه نفسم باز شد.. اما ریتم 
 :قلبم....گ نسیم دستمو فشار داد و در گوشم گفت
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 !عجب پرروئیه مرده شور... خوش آمدم میگه نره خر_
خدا اگه تا آخر مراسم یه کلمه راجع بهش حرف بزنی بس کن نسایم.... ب_
 !میرم

با نگرانی تو چشامام نگاه کرد و سارش رو تکون داد... صدام به قدری بلند 
 !بود که زن دایی و مامان هم بشنون و در مقابل هر بح  احتمالی سکوت کنن

 .دست به سینه به صندلیم تکیه دادم و به گوشه ای از باغ خیره شدم
دن عروس و داماد نسایم با عجله از جاش بلند شد و دست منو پشت با اوم

سرش کشید... گوشم از کل کشیدناش کر شده بود... سمیرا همراه بیژن از بین 
مهمونا رد شدن و آروم به جایگاهشون رفتن. موسیقِی کر کننده ی ارکست هم 

و چهره  شااروع شااده بود... با دیدن ساامیرا تو اون لباس نقره ای و اون آرایش
چناان روقی هماه وجودمو فراگرفات که برای لحظه ای همه چیز رو فراموش 
کردم... اما طولی نکشید که سرم رو برگردوندم و نگاه خیره نیما رو روی خودم 

یات معدم تا حلقم باال اومده  !حس کردم.... احساس میکردم محتو
ا بیشتر بعد مدت ها باهاش چشام تو چشم شده بودم و با دیدن اون چشمه

 .از هر وقتی از وجودش چندشم میشد
یی دویدم و سر و صورتم رو با آب سرد شستم...  به سارعت سامت دستشو
آب سرد حالم رو کمی جا آورده بودگ سرم و باال کردم تا تو آینه نگاهی به خودم 
بندازم که با دیدن چهره منعکس شااده ی نیما نفساام تو سااینه حبس شااد. با 

و به قدم هاش که لحظه به لحظه بهم نزدیک تر  وحشاات به پشاات برگشااتم
میشادن نگاه کردم....همه وجودم خیس عرق شد... دستمو جلو آوردم و کف 
دساتم رو جلوش گرفتم تا بایسته گ اما توجهی نکرد تا جایی که سینش با کف 
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دساتم مماس شادگ همه توانم رو جمع کردم و با صادایی که سعی عجیبی تو 
 :نالیدمکنترل لرزشش داشتم 

 !... از این جا برو_
از چی میترسای نیل؟ منمگ نیماگگ کسای که تو سخت ترین شرایط زندگیت _

 !همیشه پیشت بود
وکسای که ساخت ترین شرایط زندگی رو برام ساخته بودگگ چشمامو محکم 

 .بستم
 !..برو نیما_

با حس لمس صورتم چشمامو باز کردم و دستشو به شدت پس زدم... حالم 
 .خرابتر میشد هر لحظه

 !به من دست نزن .... دیگه دست نزن... هیچ وقت_
 ...هیچ وقت نذاشتی برات توضیق بدم _
چی رو توضیق بدی ؟ اینکه چجوری منو خر فرض میکردی و با این و اون _

میریختی رو هم؟این کاه چجوری به جای کارای دانشااگاه دنبال زن و دختر 
 مردم بودی؟؟

 .سرش رو پایین انداخت
 !اشتباه کردم.. نیلمن بیمار بودمگ دسِت خودم نبود_
 .از اینجا برو نیما نمیخوام صداتو بشنوم_

 .سطل آشغال رو با پاش شوت کرد
 !باشه میرم لعنتی اما یه روز پشیمون میشی... من دوستت داشتم نفهم_
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روی دیوار سر خوردم و زانوهامو تو بغلم فشردم.. اشک هام باز بی اجازه از 
ل ساایلی خروشااان جاری شااده بودن و امون نفس کشاایدنم رو هم ازم من مث

گرفته بودن... همیشه منتظر این روز بودم.... از یه سال پیش وحشت این روز 
رو داشتم... اما باالخره تموم شدگ غوِل سیاه.. ترِس بزر .. همه چیز تموم شدگ 

 !دادم نیما و تمومی خاطرات تلخش رو همینجا خاک کردمگ به خودم قول
 پارسا

دسااتی باه لباه ی لیوان رو به روم کشاایدم و کالفه با ضااربه ای روی میز 
 !گذاشتمش

نمیخورمگ یعنی نمیخوام بخورمگ همین آخرین باری که خوردم و گند زدم به _
 !زندگیم بست بود

چرا نمیگی اون شااب چی شااد که این همه به هم ریختی؟ دختره چیزی _
 گفت؟

 .پوزخند زدم
 !مان.. بدم گند زدمگند زدم ای_

 :متفکر گفت
 !یه چیزیت هست تو.. مطم نم که هست ولی نمیگی_
 چی میخوای بشنوی ؟_
 !هرچیزی که اینقدر بهمت ریخته_

کالفه از جام پا شدم و کنار پنجره رفتم.. پشت بهش حرف زدن بهتر از دیدن 
 !نگاه مالمت بارش بود
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مم همین بود.. اما از شااید واسات خیلی مساخره بیادگ اوایل واساه خودم_
وقتی احساااساامو شااناختم دیدم چیزی که تا به امروز مسااخره بود زندگی بی 

 !هدف و خالی از احساس این چند سالم بوده
 .صداش سرزنشگر نبود.. آروم بود.. آروم و خونسرد

الزم نیس نگران باشی رفیقگ چیزی که واسه تو انگیزه شده چرا باید به نظر _
 !خصوصا بعد اون بهم ریختگیتمن مسخره بیاد. م

 !احساس میکنم گیر کردم ایمانگ بد گیر کردم_
 .مقابلم ایستاد

 !چرا؟ _
 .به نقطه ای خیره شدم

خیلی بچسااتگ خیلی.. من اهال رابطه با از خودم کوچیکتر نبودم.. ایده _
الم اینا نبودنگ همیشه تو تصوراتم یکی بود مثل خودم.. یه پخته.. یه زن.. یه  آ

 !دکتر
 !..بیا بشین پارسا درست و حسابی بگو ببینم مشکل کجاست_

کنارش نشستم و دست و پا شکسته یه چیزایی براش تعریف کردم.جدی به 
 !رو به رو خیره شد

 !خوب؟ من بازم نفهمیدم مشکِل کار کجاست_
ایمان میشانوی صدامو؟؟ میگم نوزده سالشه.. دانشجوئه.. تازه داره زیر و _

ستش. منی که اینجا نشستم چند صباحی از زندگیم گذشته.. بم زندگی میاد د
 !روم نمیشه حتی به خودم بگم به یه دختر بچه ی نوزده ساله دل باختم
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رفیق من.. اگه این حسی که بهش داری واقعا عشق باشه چه فرقی داره که _
 چند سال باشه فاصلتون؟ چرا دست دست میکنی ؟

 !نمیدونم ایمان... هنوز گیجم_
 تی تو ساری ان؟گف_

 .سرم و تکون دادم
 !از رامسر تقریبا پنج ساعتی راهه... صبق راه میفتیم_

 !مثل برق سرمو بلند کردم و تیز خیره شدم به چشماش
 حالت خوشه؟؟_

 .خندید
چرا داداش؟ خدایی نکرده از غرور پارساییت کم میشه؟ د مسخره تو که تا _

 !شته باشهاینجا اومدی؟ بقیشم برو بزار یه  مری دا
احسااس میکردم صداشو نمیشنوم... تو فکر فرو رفته بودم... ده روز بود که 

 ندیده بودمشگ یعنی اگه میرفتم چی میشد..؟
 :زمزمه کردم

 !با کدوم بهونه_
به اونش کار نداشااته باش... مگه نمیگی با داداشااش رفیقی؟ خوب زنک _

 ! ون وریبزن بگو با برو بچ واسه سیزده بدر میخوایم بیایم ا
 دیوانه شدی ایمان؟؟ این بچه بازیا چیه؟_

 !سکوتش رو که دیدم ادامه دادم
 !با این مسائل نمیشه جلو رفت ایمان. باید با درایت حرکت کرد_
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فردا میریم ولی الزم نیسات بچه هارم با خودمون بکشااونیم. میگیم واسااه _
 !...کاری برگشتیم تهران

 !حرف حرِف خودش بود
 !ن.. اگه بفهمن خیلی بد میشه.. هم واسه من هم واسه اونسه میشه ایما_
لزومی نداره نیل یا کسی بفهمه ما اونجاییم... همین که دورا دور ببینیش و  _

 ته دلت یه کم حال بیاد کافی نیست؟
 !متفکر لبخندی روی لبام نشست

 !نمیدونم_
 .دستشو رو زانوم گذاشت و بلند شد

سفری هم میشه.. این دل بیقرارت هم آروم تا صابق بشین فکراتو بکنگ یه _
 !میگیره
 نیل

نیشگون محکمی از دست نسیم گرفتم که با آخ بلندش تقریبا همه حاضرین 
 !کافی شا  برگشتن و با تعجب نگامون کردن

 درد بگیریگ چته باز رم کردی مثل خواهر مرده های عقده ای؟_
 .چشم غره ای بهش رفتم

 !خوردی با چشمات پسره رو_
 .ندیدخ
 !هیچ وقت چشم نداشتی پدر بچه های منو ببینی_
 !!تو عقل تو کلت نیست نسیم... به خدا نیست_
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بدون توجه به حرف من باز با نیش باز مشغول خوردن شیرموز بستنیش شد 
و هر از گاهی نگاهی به میز رو به رو میکرد و نیشاش شال تر از قبل میشااد... 

 .دیگه کالفه شده بودم
هت وقت میدم خودت رو جمع و جور کنی نساایم وگرنه تا خونه ده دقیقه ب_

 !باید جور این الت و لوتا رو بکشیم
 !خیل خوب بابا اه از دماغمون در آوردی_

سارمو با تاسف تکون دادم و پشت چشمی براش نازک کردم که در مقابلش 
 .دندوناشو برام به نمایش گذاشت و چشمکی زد

 !تر شدمیگما... به نظرم اینجوری به_
 چه جوری؟_
 !همین که با نیما رو در رو شدی_

 !آهی کشیدم
 !مثل احمقا داشتم میلرزیدم _
مگه نمیگی با داد بیرونش کردی و نذاشتی حرفش رو بزنه؟؟ خوب این از _

 !صد تا فحش براش بدتره .. باور کن
واسام مهم نیست... دیگه نه ازش میترسم نه از دیدنش واهمه دارم... هر _

 !ترس بود با از دماغم در اومدن عروسِی دیروز تموم شدچی اس
خوش به حالت... ما به خاطر سمیرا مجبوریم یه عمر قیافه نحسشو تحمل _

 !کنیم
 :با خودم زمزمه کردم

 !ههگ میگه دوستت دارم نفهم_
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 غلط کرده مرتیکه پررو... فکر کرده با بچه طرفه؟_
 !.بی صدا به قطرات بارون پشت شیشه خیره شدم

 پاشو نسیم.. بارون داره شدید میشه.. ماشین گیرمون نمیادا؟_
 :نسیم با شیطنت ابروهاشو باال داد و گفت

 !بهتر... خدا رو چه دیدی شاید با یکی از این جیگرا رفتیم_
از جام بلند شادم و با چشام غره ای اشاره دادم پشت سرم راه بیفتهگ...کاله 

دم های بلند و تند خودمو به اولین سایه بون بارانیم رو روی سرم انداختم و با ق
رساوندم... صادای غر غر نسایم و شااال  شالو  کفشااش از پشاات سرم 
میومد... هوا گر  و میش شده بودگ خیابون به طرز عجیبی خلوت بود و همون 
تعاداد مااشااینی هم کاه تو خیاابون بودن با عجله و پر ساارعت از کنارمون 

 .نصیبمون میشدمیگذشتن و تنها گل و الیشون 
نا امید رو به نسیم کردم که تو خودش جمع شده بود و دماش رو با صدا باال 
میکشید... سرزنش بار نگاش کردم که شونشو با بیخیالی باال انداخت.. موقع 
بیرون اومدن بهش هشدار داده بودم که ممکنه بارون بگیره اما حتی شرط بسته 

 !!نمیدهبود که این آفتاب داغ جاشو به هیچی 
فکر کنم باید تا میدون ساعت پیاده بریم.... از اونجا میشه بهتر ماشین گیر _
 !آورد
 !تا اونجا دیگه من مردم رفت پی کارش_

از دیدن قیافه شاااکیش خندم گرفت. دسااتاشااو تو دسااتم گرفتم و تو امتداد 
 .خیابون با هم راه افتادیم
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نکه بردیا یا آشنایی با صادای بوق ماشاین پشات سارمون هر دو به خیال ای
دلش به رحم اومده باشه با نیش باز به عقب برگشتیم اما با دیدن زانتیای مشکی 
رنگی که سااه تا پساار ازش آویزون شااده بودن و با نیشااخندای کریه نگاهمون 
میکردن رومونو برگردوندیم و سارعتمون رو بیشتر کردیم... ماشین کنارمون به 

 .حرکتش ادامه داد
 !.از دارین بیاین باال دیگهبابا چقد ن_

 .رومو با نفرت سمتشون کردم
 !برین گم شین وگرنه پلیس خبر میکنم_

 .صدای خنده هر سه تاشون مو به تنم راست کرد
 !.بابا کاری نداریم که... میگم بیا تا خونه برسونمت_

 .دوباره صدای خندشون بلند شد
اشین هم به موازات تو جام ایستادم و چشمامو محکم روی هم گذاشتم... م

 .ما ترمز زد و به خیال اینکه کوتاه اومدیم و میخوایم سوارشیم منتظر موند
 :لگد محکمی به گلگیر ماشین زدمو با صدای بلند داد زدم

 د میگم گم شین پی کارتون... مثل اینکه سرتون به تنتون زیاده آره؟؟_
ا مد... نسیم جیپسر سمت راننده از ماشین پیاده شد و عصبانی سمتمون او

کوتاهی کشاید اما من با چشمایی که از زور عصبانیت قرمز شده بودن منتظر 
 .ایستادم

 آهای.. ؟_
با شانیدن صادای پشاات سارم به عقب برگشااتم. پساری درشاات هیکل به 

 .سمتمون میومد
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 کاری داشتین؟؟_
 :صدای مزاحم بلند شد

 به شما چه دخلی داره؟ چیکاره باشی؟؟_
ته روی پیشاونی پسار کمی تو خودم جمع شدم و عقب با دیدن ر  برجسا

عقب رفتمگ به نسایم اشاره کردم که راه بیفته... دستشو گرفتم و با آخرین توان 
پاهامون شروع کردیم به دویدن..صدای درگیری لفظی و دست به یقه شدنشون 

 !هر لحظه ضعیف تر میشد
 !بدو نسیم بدو_
 .باال نمیادخیل خوب بابا دور شدیم من دیگه نفسم _
همه این آتیشاا از گور تو بلند میشاه عجله کن تا دوباره سروکله شون پیدا _

 .نشده
یه نفس میدویدیم و بدون اینکه پشات سرمون رو نگاه کنیم با وحشت دور 

 .میشدیم
با شاانیدن صاادای ترمز ماشااینی که کنارمون ایسااتاد با وحشاات ساارمو 

ه شدت برزخی و دستمال سفیدی چرخوندم... همون پسر بود... با قیافه ای ب
 .که روی لبش نگه داشته بود بهمون خیره شد

 !زود سوار شین هوا داره هر لحظه خرابتر میشه_
بی توجه بهش قدمهام و تند تر کردم... بی حوصله الله و اکبر بلندی گفت و 

 .ماشین رو راه انداخت
 !بابا بیاین سوار شین خوبیت نداره هوا تاریک شده_
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 .سیم رو کشیدمآستین ن
 !الزم نکرده.... بفرمایین رد کارتون.. ما خودمون بلدیم چجوری بریم_
من مزاحم نیساتمگ دیدید که با اونا هم درگیر شادم. با این هوا دیگه ماشین _

 !گیر نمیاد.. بیاین باال میرسونمتونگ االنه که رعد و برق و بارون شدت بگیره
آسمون نگاه کردم... هنوز اسمش رو با شنیدن اسم رعد و برق با وحشت به 

تو رهنم حالجی نکرده بودم که با شانیدن صدای غرش شدیدش دستمو روی 
 !گوشم گذاشتم و از ته دل جیا کشیدم

 میاین یا نه؟_
مقاومت نکردم و به نسایم شااره ای دادم.. با هم ساوار ماشاینش شدیم... 

 .بخاری رو به سرعت روشن کرد و به عقب برگشت
 ن؟ترسیدی _

 :نسیم به جای من جواب داد
 !ممنون از لطفتون.. ما ملت میریم_
 !من که مسافرم.. خودتون راهنمایی کنین_
 !چشم_

 :لحظاتی بعد جلوی منزل ماشین متوقف شد... فکر کردم باید چیزی بگم
 !ببخشین ...به خاطر ما به دردسر افتادین_

 :با دقت نگاهم کرد و آروم گفت
 !ه بودخواهش میکنم.. وتیف_
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لبخندی زدم و با خداحافظی کوتاهی از ماشااین پیاده شاادم.حس میکردم 
ییدنش یه چیزی تو اعماق  یی که با بو بوی آشاانایی از فضااای ماشااین میادگ بو

 !قلبم تکون میخورد
روی تااب بزر  گوشااه حیااط خودمو کمی جمع کردم و دسااتاام رو دور 

م سار ناسازگاری داشتن گ بابا بازوهام حلقه کردم.... ابرای سایاه از دیروز باها
خم شااد و مسااق کشااید.... با لبخند نگاهش کردم... عاشااق این اخال  و 

 .وضوی دم حوضش بودم
 .لبخند گرمی زد و سالم کرد

 !...عادتش بود... همیشه بعد از وضو سالم میداد
 !سالم بابا جون_

کنارم اومد و روی تاب نشاسات... دساتای نمناکش که روی سرم نشست، 
 !مم رو با سرخوشی بستم و عطرش رو استشمام کردمچش
 !دلم براتون خیلی تنک شده بود بابا_

 ..شونه هامو تو بغلش فشرد
 اآلن دلتنک چی هستی که چشمات انقدر غم دارن بابا؟_

جا خوردم.... هیچی عوض نشده بودگ همون بابا و همون زیرکی همیشگیشگ 
 .هیچ وقت چیزی از چشمش دور نمیموند

 !یهیچ_
نگاهی به چشمام کرد که احساس کردم تا داخل سلول های خاکستری مغزم 

 !براش مصور شد
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 !پاشو بریم تو.... ممکنه بارون بگیرهگ لباستم نازکه_
د و یب*و*سسرم و تکون دادم و آروم تو بغلش جا به جا شدم... پیشونیم رو 
روم از پله ها پشات سارم راه افتاد. ..مامان مثل همیشه مشغول آشپزی بود... آ

باال رفتم تا به اتاقم پناه ببرم.این روزا حتی حوصله خودمم نداشتم...دلم شهر 
خاکسااتریم و میخواساات...دلم تخت فلزیم و خلوتم رو میخواساات...دلم 

 . !خیلی چیزا میخواست
صادای گوشایم بلند شاد...با دستم آروم روی پیشونیم زدم و کالفه جواب 

 :دادم
 بله نسیم ؟_
 ی چقد زنک زدم؟میدون_

 :کالفه گفتم
 خیلی.. میدونی منم چند بار جواب ندادم؟_

 :مستاصل گفت
 جوابت همونه؟؟_
 !!نسیم؟_
 !...بخدا دیگه باهات یه کلمه هم حرف نمیزنم_

 !دلم براش سوخت
 چرا درک نمیکنی نسیم؟؟_
چی رو درک نمیکنم نیل؟ اینکه ده نفرو عالف خودت کردی؟ بخدا سمیرا _

ق کرده   !یه گوشه... میگه اگه نسیم نیاد منم نمیرمبه
 مگه خل شده؟ پس بیژن چی؟_
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 !خل نشده.... فقط مثل تو خودخواه نیست... به عهدمون وفاداره_
 !نسیم بخدا نمیتونم_
تا کی میخوای فرار کنی ؟ باالخره که چی؟ ما فامیلیم . حاال بعد ساامیرا _

 !کارا داری عمه رو عذاب میدیفامیل ترم شدیم. اون برادِر مادرته.. با این 
 .بغض لعنتیم سر باز کرد

 حواست هست ازم چی میخوای؟_
محلش نذار... اصااال نبینش.. بذار بسااوزه.... باید به خودت بیای یا نه؟ _

 باید این دندون لق رو بکشی یا نه؟
_.... 

ببین عزیز دلم... مشکل من سیزده بدر نیست... میام پا به پات میشینم رو _
مخلصات هم هساتم.... ولی به جون خودت نیل با این کارا.... با این  تختت

فرارا فقط داری مجرم این جریان میشیگ همه فکر میکنن ریگی به کفشت بودهگ 
 !من دیگه تحمل این حرف و حدی  هارو ندارم

 !سکوت کردم.. حرفاش منطقی بودن
 !قربونت بره نسیم... بخدا من خوبتو میخوام_
 ..خواد بیاد طرفم چی؟ ازش نمیترسم ولیاگه دوباره ب_
غلط میکنه بیاد سامتت. مگه ما مردیم؟ بیا و نشاون بده که قوی هستی... _

 !که نتونست بشکنتتگ هوم؟
 .نفس بلندی کشیدم

 !به مامان میگم زنک بزنه با مامانت واسه وسیله ها هماهنک کنه_
 .جیا بلندی زد
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 !گوشم کر شد دیوونه_
 !عشِق خودمی_

رو قطع کردم و زانوهامو تو بغلم گرفتم... حق با نسیم بودگ باید این گوشای 
موش و گربه بازی رو تموم میکردمگ باید از الکم در میومدم.... من کسی نبودم 

 !.که میدون رو خالی کنم
 .بردیا با عجله در اتاق رو باز کرد

 راکتارو ندیدی؟_
 کدوم راکت؟_
بودم توی ساابد باالی کمد ولی حاال ای باابا... بدمینتون دیگهگ گذاشااته _

 !نیست
 .چشمم رو ازش گرفتم و دست از بافتن موهام کشیدم

 !آخرین بار داده بودی به نیما... دیگه نگرفتی_
 .دستپاچه شد و کنارم اومد

 !میخوای نریم؟؟ هر چی بخوای همون میشه_
 .دستمو روی ته ریشش کشیدم

 !من کاری نکردم که ازش شرمم بشهنه داداشم... دیگه نمیخوام فرار کنم... _
 .پرغرور نگاهم کرد

 ! بهت افتخار میکنم_
 .مشتی به بازوش زدم

 .پاشو لوسم نکن... یه زنک به سمیرا بزن ... اون دو تا دست داره_
 .سرش رو تکون داد و بیرون رفت
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جلوی آینه برگشتم و موهای بافته شدم رو با کش بستم... شال نخیمم و کاله 
 !و هم سرم گذاشتمکاسکتم ر

. 

. 
نگاهی به دورو بر انداختم و با حرکت دست اشاره دادم که بیان... پیدا کردن 
الچیق خالی خیلی سااخت بود و نیم ساااعتمون رو گرفته بودگ گاهی باورم  اآ
نمیشاد جنگل به این بزرگی تو یه روز از ساال اینجوری شلوغ بشهگ وسایل رو 

الچیق چیدیم و نفسی تازه کرد  .یم. نسیم لبخند رضایتمندی زدکف آ
 !ای ول.. اینجا عالیه_

 !گوشیم رو در آوردم و دوربینش رو روشن کردم
 .ژستارو بگیرین تا شلوغ نشده چند تا عکس به یاد موندنی بگیریم_

 .بابا و دایی از دور دست تکون دادن
 !بابا اینا هم اومدن... بجنبین_

کرد به مسخره بازی در آوردن.گرم نسیم پرید وسط مامان و زن دایی و شروع 
عکس گرفتن شااده بودم... مامان و بردیا... نساایم و مامان و بابا... نساایم و 
زندایی.... بردیا و نسیم...زندایی و دایی ... مامان و بابا...همه باهم...دوربین 
رو به بردیا دادم تا چند تا عکس هم از من بگیره. بعد از چند تا ژست دوربین 

 :یم سپردم.. بعد کمی باال و پایین کردن صدام کردو به نس
 نیل بیار ببینیم چطوری شدن عکسا؟ _
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گوشی رو دستم گرفتم و عکس ها رو دونه دونه رد کردم... واقعا جمع گرم و 
صاامیمی بود... دعا میکردم نیما اینا هیچ وقت نیانگ فقط جای ساامیرا خالی 

 !بود
ساایدیم به عکساای که من تنها و عکس ها رو با خنده و شااوخی کردیم تا ر

دساات به سااینه ساارم رو به درختی تکیه داده بودمگگوشاای تو دسااتم خشااک 
شاد...احسااس میکردم بین انبوه درختای بلوط حتی قد یه نفس هم اکسیژن 
نموناده... عکس رو تا جایی که میتونسااتم زوم کردمگ از دیدن هاله ای تار که 

..این قد و هیکل... این حالت درست پشت سرم بود دستام خیس عرق شدن.
 !مو... این طرز ایستادن... این همه شباهت امکان نداشت

 !صدای نسیم کنار گوشم کم کم واضق شد
 نیل؟؟ با توام... چت شد یهو؟_

گوشاای رو دسااتش دادم و مثل دیوانه ها دور خودم چرخیدمگ چندین و چند 
 .وندمبار به طرفهای مختلف چرخیدم و همه جا رو از نظر گذر

 :زمزمه کردم
 !مطم نم خودش بود_
 چی میگی نیل؟ کی خودش بود؟ دنبال کی هستی؟_

 .پریشون دستمو چند بار به صورتم کشیدم
 خیاالتی شدم؟_

 : صدای مامان اومد
 !سمیرا اینا هم اومدن_
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بیخیالی عکس و درگیرِی رهنیم شادم به مسیر اومدنشون خیره شدم.بیژن و 
پشت سرشون زندایی و دایی ....و در آخر..گنیمای  سمیرا دست تو دست هم...

 !منفور
بابا اخماشو تو هم کرد و بردیا از جاش بلند شد و به جهت مخالف حرکت 
کرد... برای اون و بابا از همه سخت تر بودگ صحبت غرور و غیرت مردونشون 

 !بودگ خوب میدونستم به خاطر من و مامانه که این جمع رو تحمل میکنن
پایین انداختم و آروم سااالم دادم... صاادای جواب آرومشااون رو  ساارم رو

 :شنیدم. سمیرا محکم بغلم کرد و زیر گوشم گفت
 !ممنونم_

 .با محبت نگاش کردم و چشمام رو باز و بسته کردم
دایی شاارمنده ساامتم اومد... از جام بلند شاادم و بدون اینکه نگاهش کنم 

و بلند کرد... چشماش پر از ساالم کردم.دساتشاو زیر چونم گذاشت و سرم ر
 !هزار تا حرف نگفته بود

 سالم دخترمگ خوبی دایی؟_
 !ممنون_

آه پر حسارتی کشااید و ساامت بابا و مامان رفت تا باهاشااون احوال پرساای 
این بازی بیشتر از همه حال خرابم  ک*ن*ا*هکنه... چشمای شرمنده آدمای بی

 تا بلند شه. دیگه تحمل نگاهایرو خرابتر میکردگ بعد نهار به نسیم اشاره دادم 
 !زیر زیرکی نیما و زندایی رو نداشتم
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بند کفشم رو بستم و راه افتادم... هنوز چند قدمی نرفته بودیم که صدای نیما 
 !رو از پشت سرمون شنیدیم

 .حتی به عقب برنگشتم
 !تنها میرین؟ خیلی شلوغه_

 :باال رفته گفت نسیم درست رو به روم بود... نیشخندی زد و با یه ابروی
 خوب که چی؟_

 :بیژن متوجه جو شد و گفت
کاریشاون نداشاته باش نیما... بچه نیساتن که... سمیرا دوس داری تو هم _

 .پاشو همراشون برو
لبخند پر رضاایتی زدم و ته دلم قربون صدقه ی بیژن رفتم.صدای بردیا هم 

 :بلند شد
 !...برین... فقط احتیاط کنین_

ن بخشاای به بردیا زد و با پوزخندی یک طرفه به نیما نساایم لبخناد اطمینا
 .دوباره به جلو برگشت

 .چوب خشک جلوی پام رو شوت کردم
 !باز کن دیگه اخماتو... رسیدیم دیگه... نمیخوام جلوش کم بیاری_

 .لبخندی بهش زدم و سرم رو به عالمت باشه پایین و باال کردم
 !!نهنگاه کن نیل.... بیژن داره تاب درست میک_

سرم رو باال کردم.. بیژن طناب رو محکم به باال پرت میکرد و دور شاخه ی 
 .کلفتی میپیچوند

 .نسیم مثل جت از بغلم رد شد
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 اینجا چرا؟_
 :بیژن چشمکی زد و گفت

 ...دورو اطرافمون شاخه محکم نبود _
 .نگاهی به من انداخت

 !خواستم راحت باشین_
ر کردم...بردیا و ساامیرا بهمون باا مهربون ترین لبخناد ممکن ازش تشااک

 .نزدیک شدن
 .تخته هم حل شد... بیژن بزن کنار که اوستات اومد_
 برو بابا........ رد کن بیاد... کار را که کرد؟_

 :سمیرا با خنده و افتخار گفت
 .آن که تمام کرد _

 .بردیا تخته رو دستش داد
 بدبخت میخوای به سمیرا بگی سوپرمنی؟_
 بگم تارزانم... مشکلی داری؟؟نه خیر میخوام _

 .دستاشو به حالت تسلیم باال برد
 .در مقابل عشق این گردن از مو نازکتره_

صادای خنده همه بلند شد...کار تاب که تموم شد سمیرا چشمکی زد و رو 
 :به نسیم گفت

 !بپر باال آجی... اول تو_
 ئه؟؟ زرنگی؟ مگه من موش آزمایشگاهیم؟_
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 !لی از همه بی هدف تری... بپر باال که ماها آرزو داریمنه قربونت برم ... و _
 .پشت چشمی براش نازک کر.د.بیژن دستشو دوِر شونه ی نسیم حلقه کرد

 !شوخی میکنه بابا بیا مراقبم_
با شاک نگاهی بهم انداخت که شونمو باال انداختم... بی میل سمت تاب 

 .رفت و سوار شد
 !م کم شهفقط وای به حالتون اگه یه مو از سر_

این بار بیژن با صدای بلند خندید و مشغول تاب دادن شد.صدای جیا و داد 
و هورا کشایدن نسایم بلند شاده بود...همه به نوبت ساوار شادن... نسیم... 
سامیرا... حتی مامان و زندایی هم اومدن و بعد دو ساه بار تاب خوردن همراه 

ا که سامیرا خم شاد و ب بردیا برگشاتن... با لذت مشاغول نگاه کردنشاون بودم
 :صدایی گرفته گفت

 !دارم از درد معده میمیرم_
 .با تعجب نگاهش کردم

یی؟_  چی شد یهو
 .رنگش زرد بود

 .نمیدونم.. شاید مسموم شدم_
 .بیژن نگران و ناراحت کنارش رفت

نباایاد بعاد اون هماه کباابی که خوردی تاب میدادمت.. بیا بریمگ بچه ها _
 هستین شما خودتون؟

 .و تکون دادمسرم
 !برین استراحت کنین.. ما خودمون هستیم اینجا_
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سری تکون داد و بازوی سمیرا رو توی دستش گرفت...با احتیاط سوار تاب 
 .شدم
 نسیم فقط تورو خدا آروم ها... باشه؟_
 !باشه بابا_

نساایم پشاات ساار هم تابم میداد و من ساارخوش پاهامو تکون میدادم... از 
الچیق نگاه کردم بچگی عاشق تاب خوردن  .بودم. نگران به آ

 .میخوای ما هم بریم؟ حالش زیاد خوب نبودا_
 !آره.. من میرم ببینم چی شده.. صبر کن تاب بایسته تو هم بیا_

این و گفت و مثل برق از کنارم گذشاات.. نگران به جمعشااون خیره بود و 
به  تعجبمنتظر ایسااتادِن تاب که حس کردم ساارعتش داره باز زیاد میشااه. با 

عقب برگشاتم. نیما پشاتم ایساتاده بود و تابم میداد. با تنی که نصف به عقب 
 :برگشته بود داد زدم

 تو اینجا چیکار میکنی؟_
 .بی توجه به حرفم تاب دادن رو ادامه داد

یاادتاه وقتی بچاه بودی اینجوری تاابات میدادم؟ تو هم میخندیدی و از _
 !خندت قند تو دلم آب میشد

 :دمعصبی داد ز
 !تو مریضی نیما.. نگه دار تاب و_

 .بی توجه بهم محکم تر و محکم تر هول داد
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یی؟ چرا خر _ از همون موقع ها فهمیدم دوسااتت دارمگ نیل؟ چی شااد یهو
 شدم؟ چرا خراب شد؟

 :چیزی نمونده بود اشکم در بیاد. نالیدم
 !نیما نگهش دار.. خواهش میکنم_
 چرا نبخشیدی؟ چرا نگذشتی؟_

 :جیا زدم
 !نگه میداری یا بپرم پایین عوضی_

سااعی میکردم پاام رو روی زمین بکشاام اماا نیماا هر بار محکم تر هولم 
میداد...چشامامو بستم..پاهامو سفت کردم و با یه حرکت به جلو پریدم... به 
محض افتادنم روی زمین پیشونیم با زمین برخورد کرد و پام پیچ خورد... درد 

 .و گرفتغیر قابل وصفی همه وجودم
 :نیما مستاصل کنارم اومد و با ترس گفت

 نیل؟ چیکار کردی با خودت دیوانه؟_
حاضاار بودم از درد بمیرم اما چشاامم رو به روی قیافه منفورش باز نکنم... 

 .دستمو روی پیشونیم کشیدم...دستم خیس شدگبا نفرت نگاهش کردم
 !گم شو از اینجا_

نیاوردم . چشامم و از درد بستم و نگران باالی سارم ایساتاده بود که طاقت 
 :نالیدم

 !پام.. پام داغون شد_
 چه غلطی میکنی تو؟؟_
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با صادای آشنایی چشمم رو باز کردم.. باورم نمیشدگ پارسا مقابلش ایستاده 
 بود و با دست یقه ی پیراهنش رو جمع کرده بود.. یعنی خواب میدیدم؟

 پارسا؟_
و د... بعد دوباره یقه ی نیما رو تپارسا لحظه ای برگشت و به صورتم دقیق ش

 .دستش جمع کرد
 گفتم چه غلطی میکردی ؟_

 :درگیر شدن.. ایمان داد زد
 تو رو سنه نه؟ تو کی هستی اصال؟_

با صاادای جیا کوتاه نساایم که از دور شاانیده میشااد بردیا و بابا رو دیدم که 
هراسااون به ساامت ما میدویدن...بردیا سااریع تر از همه خودشااو بهشااون 
رسااوناد... لحظاه ای کنار درخت توقف کرد و با ناباوری نگاهی به پارسااا 

 !انداخت... بعد دوباره سمتشون رفت و سعی کرد جداشون کنه
 دکتر تهرانی؟ اینجا چه خبره؟_

پاارسااا نیماا رو باه عقب هول داد و کالفه دسااتش رو داخل موهاش فرو 
رفت...چهرش کرد...پساری هراساون به سامتمون دوید و دسات پارسا رو گ

عجیب آشنا بودگ..نیما نفس نفس میزد و با خشم به پارسا نگاه میکردگ من هنوز 
 !شوکه بودم و مغزم پردازش نمیکرد

 .بابا از دور داد زد
 !نیل؟_
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نگاه بردیا تازه به من افتاد... ساراسایمه به سمتم دوید و منو بغل کرد... بابا 
 .هم جلو اومد

 را داره خون میاد؟چی شده؟ خوبی؟ از پیشونیت چ_
 .با همون حالت به بابا نگاه کردم

 !از تاب افتادم... پام _
 :بردیا عصبی گفت

 یکی به من میگه اینجا چه خبره؟_
پارسااا بی صاادا و بی حرف ساارش رو پایین انداخته بود.. بابا کولم کرد و 
الچیق راه افتااد. من اما نگاهم هنوز به پارسااا بود و چهره ی نگران و  طرِف آ

 .عصبیشگ پشِت سرم با بردیا راه افتادن
 .مامان با دست به صورتش کوبید و سمتم اومد

 الهی من بمیرم.... چی شدی نیل؟ مادر چی شدی؟_
ناِی جواب دادن نداشتم.. اصال هیچی نمیشنیدم.. برام هیچی مهم نبود جز 

 !!اینکه بفهمم پارسا اینجا چیکار میکنه
 !فی کرد. با چهره ای پر از سوال و گرفتهبردیا پارسا رو رو به جمع معر

 .آقای دکتر تهرانی هستن... صابخونه ی نیل تو تهران_
 .پارسا رو به همه سالم آرومی داد و دوباره سرش رو پایین کرد

نگااه همه گنک بود.مامان و زن دایی سااالمش رو جواب دادن... بابا جلو 
 .اومد و دستش رو فشرد

 !شینینخوش اومدین.. بفرمایین ب_
 .بردیا پوِف عصبی ای کرد
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 نیل؟ اینجا چه خبره؟_
 !پارسا به جای من جواب داد. با اخم و نگاهی که رو به پایین بود

 .با بچه ها اومده بودیم اینجا.. کامال تصادفی خانوِم بهرامی رو دیدم_
 :به اینجا که رسید با اخم نگاهی بهم انداخت و ادامه داد

 !لش میده و خانوم بهرامی داد میزنهمتوجه شدم یکی داره هو_
 .موهاش و کالفه چنک زد

 !تا برسم افتاد پایین_
 :بردیا با حیرت گفت

 هولش میداد؟؟ کی داشت هولت میداد نیل؟_
 :سرم و پایین انداختم و با اخم گفتم

 ..نیما.. هر چی گفتم ولم کن_
 :گفتم متوجه رفتن بردیا به طرف نیما که از دور میومد شدم و با هراس

 !مامان نذار دعوا بشه_
دست به یقه شدنشون و دیدم.. زندایی با دست به صورتش کوبید و به طرف 
نیما رفت.. با گوشاه ی چشم پارسا رو نگاه کردم. سردرگم و عصبی به بردیا و 
نیما خیره بود.. نمیدونستم باید با این معرکه ای که راه افتاده چیکار کنمگ دسِت 

 :گفتم مامان و گرفتم و
 !توروخدا بریم مامان.. پام درد میکنه_

 .مامان چشم از بردیا گرفت
 !اآلن میریم مادر.. فرهاد رفته ماشین و بیاره نزدیک_

http://www.roman4u.ir/


 119 سیمرغ

بعاد از کنارم بلند شااد و به طرف زندایی و دایی و بردیا رفت.. همین که با 
پارساا تنها شادم ضاربان قلبم شدت گرفت.. کمی بهم نزدیک شد و عصبی 

 :پرسید
 این پسره کیه؟ هیچ معلوم هست اینجا چه خبره؟_

 .برگشتم و تیز نگاهش کردم
 این و من باید ازتون بپرسم جناِب دکتر.. اینجا چه خبره؟_

 .بی حرف به چهرم خیره شد.. خواست جوابی بده که بابا رسید
 اونجا چه خبره باز؟ اآلن وقته این بحثاست؟_

به سمتم اومد و پشت به من روی زانو بردیا و مامان برگشاتن.. بردیا عصبی 
 .نشست

 !بپر باال ببینم.. من بعدا میدونم با این چیکار کنم_
بی حرف و مخالفت رو کولش ساوار شادم و تا ماشاین پیش رفتیم. پارسااا 
تموِم مدت همراهمون بود. هم تو بیمارستان .. موقع عکس گرفتن از پام.. هم 

ن داروهامگ نمیخواساتم بودنش رو جور موقع باند پیچِی سارم و هم موقع گرفت
دیگه ای پیش خودم تعبیر کنم ولی هر کاری میکردم نمیشاد با منطق دیگه ای 

 !پیش رفتگ این بودِن ناگهانی هیچ جور دیگه ای تعبیر نمیشد
سااعت هشِت شب بود که به خونه رسیدیم.. پارساو دوستش ایمان جلوی 

 قلبم برای چند لحظه بیشتر دیدنشدر خداحافظی کردن و قصِد رفتن داشتن.. 
به تپش افتاده بود ولی نمیتونستم از نگاه مغرور و چهره ی حق به جانبم صرف 
نظر کنم.. هنوز ازش دلخور بودم.. هر چند ناحق و بی دلیل ولی دلخور بودمگ 
برای اتفااق و خطاایی کاه مطم ن بودم افتااده بود و مطم ناا هیچ توجیحی 
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ا دست از تعارف برنمیداشتند و در مقابل مخالفت پارسا نداشتگگ مامان و بردی
 .بیشتر اصرار میکردن

مگه شما غریبه ای دکتر؟ این همه نیل بهتون زحمت داده.. این همه خوبی _
در حقمون کردین.. یعنی یه لقمه نون پیدا نمیشه که باهاش یه رره هم شده از 

 شرمندگیتون دربیایم؟
م که.. من ویالم رامسرهگ با ایمان یه سر اومدیم این چه حرفیه مادِر من؟ گفت_

تا اینجا برای کاری.. قسامت بود شاما رو هم ببینیمگ انشاالله فرصت مناسب 
 ..تری

 .بابا میون حرفش پرید
 !حاال که تا اینجا اومدین.. بفرمایید_

 :نگاه گذرایی به من انداخت و ناچارگفت
 !چشم_

حاضاار شاادِن شااام از اتاقم بیرون تمامی مدتی که پارسااا خونمون بود، تا 
نیومادم.. خودم و باا نساایم تو اتااق حبس کردم و درد پام بهونم شااده بود.. 
نمیدونساتم چه مرگم بود.. هم دلم میخواسات پیشش باشم و هم میخواستم 

 .ازش فرار کنم. از اینکه به این نزدیکی کنارم بود قلبم به تب و تاب افتاده بود
 .ی آب پرتغال داخل شدنسیم در زد و با لیوان

نمیدونی پایین چه بحِ  داغیه.. عمه بازخواسااتش کرده که چرا تا به این _
 !سن زن نگرفته.. میترسم دختر سوسن خانوم و به اینم پیشنهاد کنه

 .تو جام نیم خیز شدم و اخم کردم
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 !نمیدونم این چه اخالقیه که مامان داره.. نمیگه شاید زشته.. اه_
 . پرید. کنارم نشستابروی نسیم باال

 فقط زشته دیگه ها؟_
 !نسیم بخدا نمیدونم چرا اومده اینجا.. اصال نمیفهمم_

 .لیوان رو دستم داد و با دست تقه ای به سرم شد
چون خنگی.. چون باال خونت اجارساات.. به نظرت این همه تصااادف _

یی پیادا شااادنش تو اون بااروِن اون روز .... امروز  و ممکناه؟ ایماان و یهو
اومدنشون به جنگل و دقیقا همون جایی که ما بودیمگ اینا نمیتونه تصادف باشه 

 !عزیِز من.. رسما تحت تعقیب بودی
یدم  .ناخنم رو با استرس جو

 ..آخه برای چی؟ اون که_
اون که چی؟ من مطم نم یه کاسه ای زیر نیم کاسش هست.. البته به خوِد _

 !قراری داشتید که لو رفت تو هم مشکوکم.. خدا میدونه شاید قول و
 .چشم غره ای بهش رفتم که با خنده به لیواِن آب پرتغال اشاره کرد

بخور .. بخور جون بگیر.. زحمت نشه یکمی بیا پایین بشین.. زشته. خوبه _
 !مچ پات در رفته.. اگه میشکست که کال خودتو به تخت میبستی

 !میترسم نسیم_
رسی گذشتت فاش بشه؟ خوب که چی؟ دقیقا میدونم از چی میترسی.. میت_

کاه نکردیگ اینجوری زشاات تره.. ممکناه بابات اینا شااک کنن..   *ن*ا*ه
 !لباساتم که خوبه.. یه شال بنداز رو سرت پاشو بریم
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باا شااک نگاهی به آینه رو به روم کردم که فقط صااورتم توش معلوم بود و 
 .چسب بزر  روی پیشونیم

 مطم نی خوبم؟_
 .هم کرد و چشماش و باز و بسته کردنگاه معناداری ب

با کمکش از پله ها پایین اومدم. پارساا درسات رو به روم روی مبل نشسته 
بود و فنجون چای تو دسااتاش بود.. گرم صااحبت با بابا و بردیا بودن.. وقتی 
اومدنم رو دید نگاهش متوجه ام شاد و باع  شاد سر بابا و بردیا هم به طرفم 

 .االی دوهزار بودبچرخه.. حرارت بدنم ب
 بهتری باباجون؟_

 .نزدیک رفتم و کناِر بابا نشستم. نگاه پارسا هنوز روم بود
 .بلهگ خوبم_

 .بابا دستش رو پشتم گذاشت
خالصه اینکه اومدیم و منزل شما رو دیدیم. هم موقعیت و هم خونه عالی _

 !بود برای نیل.. خدا خواست که نصیبمون بشه
 .کرد که از گوشه ی چشم تشخیصش دادمپارسا خنده ی مردونه ای 

 !باع  افتخار من بود.. خانم بهرامی دانشجوی بسیار متینی هستن_
ساارمو بلند کردم و نگاهش کردم. حالت چشااماش امشااب خیلی دوساات 

 !داشتنی بود
 .مرسی "آروم و زیر لبی گفتم و تو سکوت به صحبت هاشون گوش دادم"
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بردیا رو صدا زد.. استرس و ترِس یه عالم مامان با صدای بلند اول بابا و بعد 
تو دلم ریخت.. همین که کنارم خالی شد و با پارسا تنها شدم نفسم بند اومد. 

 :طولی نکشید که صدای آرومش و شنیدم
 هنوز نگفتی اون غول بیابونی چیت بود؟_

 .بی جواب به چهره اش خیره شدم.. نگاهش به فنجون چایش بود
پرسیدنش از داداشت یا بابات.. دوست ندارم فکرای برای من کاری نداره _

 !نامربوط بکنن
 .دندونامو روی هم فشردم

 !شما هم هنوز نتونستین قانعم کنین اینجا چیکار میکنین_
 .خندید

 !همه چی به نوبت.. اول جواب سواِل من_
 :سرمو با حر  برگردوندم و با حر  گفتم

 !پس بمونین تو خماریش_
 .بابا نزدیک شد

 !فرمایین شام.. میز آمادستب_
بعد دستم رو گرفت و تا میز کمکم کرد. بعد از خوردِن شام همه ی جوونا به 
پیشنهاِد نسیم روی تخت وسط حیاط جمع شدیم.. بیژن و سمیرا هم به دیدن 
من اومده بودند.. همه با پارسا گرم صحبت بودن و نسیم هر بار با اشاره و لب 

میاورد. ساااعت نزدیِک دوازده بود که دور و اطراف زنی قلبم و تاا دهنم پیش 
تقریبا خلوت شااده بود. بیژن و ساامیرا رفته بودند و من و بردیا و نساایم روی 

 :تخت نشسته بودیم. بردیا نگاهی به ساعتش انداخت و گفت
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 بازِی بارسا شروع شد.. فوتبالی نیستی دکتر؟_
 .پارسا کتش رو دست گرفت

 !ص میشیم.. دیر وقتهما دیگه از محضرتون مرخ_
 !کجا؟ مادر جا انداخته_

 ..از جایشان بلند شدند
 !نه.. تا همینجاشم زحمت دادیم.. بهتره بریم هتل_

 .بردیا دستش را روی شانه اش گذاشت
این ورا عیباه دکتر.. تا ما هسااتیم لف  هتل و مسااافرخونه رو نیار.. مادر _

 ناراحت میشه..گ نیل میری اتاقت؟ کمک کنم؟
 :م به جای من جواب دادنسی

 .ما یکمم هستیم_
 .ایمان از جا بلند شد

 !من که بدجور خواب دارم.. با آقا بردیا تا یه جاهایی میام_
خندیدن و با هم راه افتادن.. سکوت بین سه نفرمون حاکم بود. بعد از چند 

 :دقیقه نسیم گفت
 !میرم هندونه بیارم.. میچسبه تو این هوا_

 !فتنش چشم دوختمبا ترس به مسیر ر
 ..پارسا از داخل ترف میوه سیبی برداشت و مشغل پوست کندنش شد

 !انگار قسمت نیست امشب از دستم در بری_
 .با اخم به چاقوی تو دستش خیره شدم
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 برای شما چه فرقی داره؟_
 :سیب رو تو بشقاب گذاشت و چاقو رو توش فرو برد. با تحکم گفت

در اون حد اریتت میکنه و جیکت در نمیاد.. این بچه بازیا یعنی چی؟ یکی _
کی بود اون؟ چی میگفت که برای نشنیدنش خودتو از اون ارتفاع پرت کردی 

 پایین؟
 .به چشماش خیره شدم

این وقِت سال... تو این تعطیلِی مهم اینجا چیکار دارین؟ باید بدونم اینجا _
 چه خبره؟

 :چند لحظه تو نگام خیره شد و گفت
کامال تصاادفی بود.. دنبالی چی میگردی نیل؟ اعتراف؟ اعالن گفتم که.. _

 عشق؟ چی؟
 .منقلب از جام بلند شدم

خودخواهین.. فکر کردین کی هستین؟ به من  ابت شد شما کی هستین.. _
 !اون روز  ابت شد.. شما یه دخترباِز قهارین که فکر میکنین همه هالکتونن

 .به ساق پام خیره شد
 ره.. ببین با خودت چیکار کردی؟بشین پات درد میگی_

 .بی توجهیش به حرفام عصبی ترم کرد
 به شما چه مربوطه؟؟ مگه پای من نیست؟_

 .اخم کرد
 بچه نشو نیل.. میخوای داداشت بشنوه؟_

 .پوزخند زدم



wWw.Roman4u.iR  116 
 

 !میترسین؟ نترسین این وصله ها به شما نمیچسبه_
 .م روی تختبلند شد و رو به روم ایستاد.. بازوم و گرفت و بزور نشوند

میگم بشااین بگو چشاام.. فردا پساافردا که برگشااتیم میمونی رو دسااتم _
 !...حوصله پرستاری ندارم بچه

 !دست به سینه روم و برگردوندم
انتظار نداشااته باشااین این مسااخره بازیا رو باور کنم... ایمان و اون روز.. _

تعقیبم اتفااقاات امروز.. من بچاه نیسااتم جنااِب تهرانی.. باایاد بدونم چرا 
 !میکردین

 .با محبت نگام کرد و لبخند صمیمی ای زد
 اگه بگم دلم برات تنک شده بود خیالت راحت میشه ولمون کنی؟_

قلبم زیر و رو شااد.. تو همین چند  انیه مردم و زنده شاادم. ساارمو پایین 
انداختم.. نزدیک شدنش رو حس کردم و با استرس به پنجره ی رو به رو خیره 

 .شدم
 ون کی بود؟ چی میگفت بهت؟نیل؟ ا_

 .نگاهم و به پایین دوختم
 !یه حماقت.. یه اشتباه بزر .. یه گذشته ی تیره_

 .صداش جدی شد
 یعنی چی؟_

 .برگشتم و نگاهش کردم
 ..نیما پسر داییمه_
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 .با حالت استفهامی نگاهم کرد
 !و نامزدم بود_

 .صورتش به یکباره جمع شد
 !نامزدت؟؟_

 .ین انداختمسرمو تکون دادم و پای
 ... آره.. قرار بود ازدواج کنیم.. چند ماهی به ازدواجمون مونده بود که_

حتی صادای نفس کشایدنش هم نمیومد.. سرمو باال کردم. نگاهش ناباور 
 .بود
 چی میگی تو؟ نامزد؟_

 .انگشتام و به بازی گرفتم
مه هبهم خیانت کرد.. با یه دختِر خیابونی.. قبل از عروساایمون فهمیدم و _

 ...چی رو بهم زدیم.. از همون موقع پشیمونه و دنباِل عفوه.. ولی
صدای قدم های بلندش رو شنیدم.. به طرف در میرفت.. ایستادم و با حیرت 
دور شادنش رو دیدم..  انیه ای طول نکشید که در خونه بسته شد.. اون قدر با 

 .صدا که ایمان بالفاصله بیرون پرید
 چی شد؟ کجا رفت؟_

 !پایین انداختم سرمو
 !نمیدونم_
ال اله اال الله "ی گفت و پشات سارش از خونه خارج شد. قطره اشکی از "

 .چشمم زیر پام چکید.. نسیم کنارم اومد و بازوم و نوازش کرد
 فهمید؟_
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 .سرمو تکون دادم
 !بهتر شد.. بذار از همین حاال بدونهگ بیا بریم تو_

 م و به کمکش داخل رفتمنگاِه آخر رو به دِر بسته خونه انداخت
 پارسا

لگد محکمی به گلگیر ماشین زدم..صدای ایمان رو اعصابم بود.. برگشتم و 
 .با خشونت یقش رو جمع کردم

 چیه ایمان؟ بنال؟_
چته رم میکنی؟ اینجا که خونه بابات نیسات؟ حواسات هست با این بچه _

 بازیات چه دردسری واسه دختر بدبخت میشی؟
خشاونت موهامو کشیدم... تو زندگیم هیچ وقت تا این  یقشاو ول کردم و با

حد احساس شکست نمیکردم...چیزی که مال من بود... مطعلق به من بود... 
 ...صاحب قلب من بود

قبال مال کس دیگه ای بودهگ..نهگ من اینو نمیتونساتم هضم کنمگ من مرِد این 
 .امتحان نبودم

 گندتو درست کنم برگردم... نذاریآروم باش رفیق... دو دقیقه واستا برم تو _
 بریا؟

سارم و با عصبانیت تکون دادم. با شک نگام کرد و رفت.ریموت ماشین رو 
زدم و سوار شدم. سرم رو روی فرمون کوبوندم... یک بار دو بار سه بار...آروم 

 !نمیشد. نه مغزم...نه قلبم
 .ایمان سوار ماشین شد و درو بست
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 .ری بزنیم و برگردیمبه بردیا گفتم میریم یه دو_
کالفه دستمو روی پیشونیم کشیدم...هزاران بار تا نوک زبونم اومد تا از حال 
نیل بپرسم اما نتونستم..پامو روی گاز گذاشتم و ماشین رو از جاش کندم.. تو 
خیاابوناای خلوت و کوچیاک بی هادف راننادگی میکردم. دلم میخواسااات 

خودم میکشتم... کسی رو که قبل از  میتونساتم و همین اآلن نیما رو با دستای
من نیل مال اون بوده... خنده هاش... گریه هاش... چشااماش... اون موهای 

 .مواج بلندش
 .از تصورش چشمامو بستم و دستمو چند بار روی فرمون کوبوندم

 بس کن پارسا... این همه ناراحتی واسه چیه؟_
ی تنها زن زندگیم هاهگ اون چاه میفهمیاد از من... از حس ماالکیتی که رو

داشاتم... از این ر  برجسته روی گردنم که هر لحظه کلفت تر میشد و نفسم 
 رو تنک میکرد چه میفهمید؟

هیچی نگو ایمان... نمیتونی بفهمی تو چه حالیم... حداقل نمک رو زخمم _
 .نپاش

 خیل خوبگ حد اقل بگو میخوای چیکار کنی؟_
 .کردهنمیدونم... هیچی نمیدونم... سرم داغ _
 کجا داری میری؟ جاده دریا ایما؟_
 !.میدونم_

پوفی کرد و دیگه چیزی نگفت... میدونست وقتی روانم قاطی باشه تکلیفم 
حتی با خودمم معلوم نیستگ..ماشین رو روی ماسه های خیس نگه داشتم... 
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یشرتم رو از صندلی پشت برداشتم و بدون مک  پیاده شدم...سرم و رو به  سو
 .آسمون گرفتم

 خدایا این دیگه چه جور آزمایشیه؟_
 . ایمان دستشو روی شونم گذاشت

 نمیخوای بگی چی شده؟_
 .نفس عمیقی کشیدم

اون لندهور نامزد سااابقش بوده.. بچه به این کوچیکی قبال نامزد داشااته.. _
 میتونی فکرشو کنی؟

 .بی صدا به حرفم گوش داد
 !نفهمیدمخیانت دیده.. طالق چشیده.. درک نمیکنمگ چطور _

بی صدا سمت آب رفتم... خم شدم و چند مشت ازش به صورتم پاشیدم... 
احساااس میکردم آروم تر شاادم...حالت چشااماش از جلوی چشاامم کنار 
نمیرفت. برگشتم و کنار تخته سنگی که ایمان روش نشسته بود روی شن های 

 .مرطوب نشستم
 !ی بچه ستنمیفهمم.. چطوری تونسته از پس اش بر بیاد. هنوز خیل_
 !دختر قوی ایه_

 .به طرفش سر چرخوندم
 !..تنهاش نذار.. همین حاالشم با رفتنت خردش کردی_

 .سرمو به نشونه تاید تکون دادم و به موج های دریا خیره شدم
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بشاین تکلیفتو با دلت روشان کن... یاد خطا و اشتباه خودت بیفت.. این _
یجه گ بشین فکر کن و به نتدختر کار بدی نکرد که اینجوری غرورشاو شکستی

برس. اگه دیدی برات مهمه امشاب باید برگردیم اونجا ... اگه نه تو بشاین من 
 !وسایلو میارم پایین و خال گ ولی دیگه تا آخر عمرت اسمشم نمیاری

دساتاموروی زانوم بغل کردم و چونمو روش گذاشاتم...از تصااور چشمای 
شدم... از خودم که تا چند وقت خیس و قرمز نیل تا حد مر  از خودم منزجر 

پیش تنها به فاصله نادیده گرفتن یه دیوار به خودم ،به احساسم و به نیل خیانت 
 .کرده بودم

مثل برق از جام بلند شدم و سمت ماشین رفتم.. حق با ایمان بود... بد کرده 
 !بودم... باز هم به خودخواهانه ترین شکل ممکن بد کرده بودم

ر پارک کردم و به ایمان اشاره دادم تا زنک رو بزنه... ایمان ماشین رو جلوی د
مورب سری تکون داد اما هنوز دستش به زنک نرسیده متوجه شدیم که الی در 
بازه..نفس راحتی کشیدم و پشت سرش وارد شدم. بردیا روی تاب نشسته بود 

الم سو سرش رو توی دستاش گرفته بود.. ایمان سری با تاسف برام تکون داد و 
 .کرد

بردیا بدون اینکه ساارش رو بلند کنه جواب سااالمش رو داد... ایمان نگاه 
کوتاهی بهم کرد و راه خونه رو در پیش گرفت..به عنوان یه مرد میدونستم چی 
در انتظارمهگ..آروم سامتش رفتم و روی تاب نشاسااتم...حتی با تکون خفیف 

 !تاب هم سرش رو بلند نکرد
دهنده میشاد... نمیدونسااتم چی باید بگم... ساکوتش کم کم داشات آزار 

خیلی حرفا برای گفتن بود و حرفی برای گفتن نداشااتمگ..ترجیق دادم خودش 
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پای صحبت رو باز کنه... به پشت تکیه دادم و دست به سینه به ماه باالی سرم 
 :خیره شدمگ.باالخره قفل سکوت رو شکست

 !کار خوبی نکردی_
 .سکوت کردم نفسم رو بیرون دادم و دوباره

از سار شب منتظر بودم نیل بخوابه تا باهات صحبت کنم.. آخرش خراب _
 !کردی.. خیلی بد

 :با تعجب نگاهش کردم که گفت
 چقد خاطرش رو میخوای؟_

جا خوردم... این صاراحت رو پیشبینی نکرده بودمگ تو سکوت سرم و پایین 
 .انداختم

 .لبخند یه وری ای زد
ع که اومده بودم تهران شااک کرده بودم. امروز میدونسااتم.. از همون موق_

 !مطم ن شدم
 :همون طور سر به زیر گفتم

 !میخواستم باهات صحبت کنم.. ولی خواستم اول از اون مطم ن شم_
 .لحنش جدی شد

نیل خیلی ضربه خورده... من با ازدواجش مخالف بودم... نیما از بچگی _
ستش بود درست.. اما هیچ باهاش بود درست... هم بازیش بود درست... دو

 !وقت واسه روح پاکی مثل نیل ساخته نشده بود
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ساکوت کردم... نه برای اینکه با آوردن اسم اون ناکس شکنجم کنه... فقط 
برای نیلگ میخواستم همه چیزو بدونم... همه چیزایی که قبل از من از زندگیش 

 !گذشته
انت کرد.. خبرش هنوز نیم ساال از ازدواجشاون نگذشته بود که بهش خی_

نرساید.. عکسش رو ندید.. از کسی نشنید.. با چشمای خودش دید... کسی 
کاه هنوز کاارتون دیادن رو ترک نکرده بود و عاادت به دیدن یه فیلم معمولی 
نداشاات کثیف ترین و دردناک ترین صااحنه زندگیش رو با چشاامای خودش 

 .دید
 ...دستم رو مشت کردم

ین نکرد... دید و آه نکرد. فقط رفت... از هممون دید و دم نزد.... دید و نفر_
بریاد و رفت...رفت دنبال زندگیش.. رفت دنبال هدفش... رفت تا دوباره نیل 

 .شه
 .کامال به سمتم برگشت و به چشمای خون بارم خیره شد

و تو... به هر دلیلی... با هر احساسی... حق نداری به خاطر این شکست _
 اونو سرزنش کنیگ میفهمی؟

 ...دستمو پشت گردنم گذاشتم و چشمامو بستم
من هیچ وقت نیل رو به خاطر هیچی سرزنش نمیکنم و نکردم. من دیدم به _

خااطر همکالم نشاادن باا اون مرتیکاه چجوری از تااب پرید پایین. دیدم تو 
بیماارسااتاان چهرش چجوری رناک گچ دیوار بود.. میفهمم...من احمق 

 !دیگه ایهنیستم...ناراحتیه من بابت چیز 
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میتونم از نگات بفهمم چه خبره... منم مردم... نگاه یه مرد و میشاناسم... _
 .فقط به من بگو میخوای چیکار کنیگ ما مار گزیده ایم

نمیدونم باید چی بگم.. از اینکه این صااحبت چهارچوب رساامی نداره _
 !..مورب ام اما... دوستش دارم و پاش می ایستمگ...فقط بهم وقت بده

 در؟چق_
اون قدر که احساس نیل رو نسبت به خودم بفهمم.. انقدر که بدونم قبولم _

 !داره... بی اجبار... بی منت
 .سرش رو تکون داد و از کنارم بلند شد

درسات نیست از احساسش بهت چیزی بگم اما فقط بدون اگه احساسی _
 !در میون نبود امشب انقدر داغون نمیشد... امیدوارم نا امیدش نکنی

 .لبخند اطمینان بخشی به روش زدم و سرم و تکون دادم
 !متشکرم_

با حس درد شااقیقه هام از جام بلند شاادم.. ایمان مثل یه تیکه گوشاات رو 
زمین افتاده بود و میشااه گفت تا جای ممکن نفس هم نمیکشاایدگ دکمه باالی 
شاالوارم رو باز کردم...شاالوار ورزشاای تا شااده روی تخت بهم دهن کجی 

دلم به خودم خندیدمگ حتی حواسم نبود چه طور و کی خوابم برد چه  میکرد.تو
 !رسد به فکر عوض کردن شلوار

از روی ایمان قدم بلندی برداشااتم و در و باز کردم..از پله ها پایین اومدم و 
کشیده شدم به سمت سر و صدای آشپزخونه.. ژاله خانوم روی میز چهار نفره 
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اک میکرد.. با دیدن من دستی به روسریش ی آشاپزخونه نشسته بود و سبزی پ
 .کشید

 !سالم... صبحتون بخیر_
ساالم پسرم... صبق شما هم بخیر... خوب خوابیدی؟ ببخش اگه کمی و _

 !کسری بود
 .شرمنده لبخندی زدم

 !نزنین این حرفو... خیلی محبت کردین_
ساارش رو تکون داد و دوباره مشااغول ساابزی پاک کردن شااد... احساااس 

یخواد چیزی بگه اما دو دله...صندلی رو بیرون کشیدم و رو به روش میکردم م
یت رو تند تند تو دستش دسته میکرد  .نشستم... برگهای شو

گشانت شد پسرم نه؟ فکر نمیکردم انقدر زود پاشی... تو خونه فقط من و _
 !نیل زود پا میشیم

 !.دستم لرزید... پس کوچولوی من بیدار بود
 قط سرم درد میکنه.... خانوم بهرامی کجاست؟نه گرسنه نیستم... ف_

 ..به چشمام دقیق شد... چشماش شباهت فوق العاده ای به نیل داشت
توی اتاقشااه... اآلن بهت یه جوشااونده میدم تا نیم ساااعت دردت خوب _

 !میشه... هوای مرطوب همینه.. لب دریا هم باد زیاد میزنه
 ..پشت به من مشغول دم کردن چیزی شد

کال میگرن دارم..گاهی عود میکنه.. راستی..، بابات دیشب معذرت  نه من_
میخوام.. یکم حال و هوام قاطی شاد... گفتم شاید بد نشه شب آخر یه سر به 

 !دریا بزنم
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 .به سمتم برگشت و با محبت نگاهم کرد
پسرم این بچه ها از بچگی همینن.. هر قدرم بزر  بشن بازم بچه ان.. اگه _

چگی کاری کردن یا حرفی زدن که ناراحتت کردن شااما به دیشااب تو عالم ب
 بزرگیت ببخش

 !از سادگی این زن در عجب بودمگ از خودم خجالت کشیدم
این چاه حرفیاه کاه میزنین مادر؟ بچه ها خیلی هم به من محبت دارن... _

پدر من چند سالی میشه فوت کرده... مادرم هم خارج از ایرانه... دیروز نه که 
 !بودگ یکم اوضاع و احوالم بهم ریخت سیزده بدر

 !حالم از خودم و دروغم بهم خورد
 .با محبت نگام کرد

چه فرقی داره پسر گلم... خدا پدرتو بیامرزه و مادرت رو واست نگه داره... _
 ما هم مثل اونا.. چرا غریبی میکنی آخه؟

 ..جوشونده رو رو به روم گذاشت
 ماهی درست کردم.. دوست داری که؟بخور... برای نهار هم سبزی پلو با _

لبخندی بهش زدم... صاامیمی و از ته دل.... محبت و سااادگی این زن هر 
لحظه بیشاتر غرق لذتم میکرد.حاال میفهمیدم سارچشمه نگاه مهربون نیل از 

 !کجا بود
 !خیلی محبت کردین مادرگ ما بعد از نهار دیگه رفع زحمت میکنیم_
 چرا پسرم؟ بد میگذره؟_
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یگذره مامان... سخت میگذره... دکتر عادت ندارن تو منگنه باشن... بد نم_
 به خانواده و محیطای این مدلی عادت ندارنگ مگه نه؟

سارمو بر نگردوندم تا نگاهش کنم... برای دیدن دلخوریش تنها شنیدن تن 
 !صداش کافی بود

 .مادرشرمنده لب گزید
 خدا مرگم بده نیل.... این چه طرز حرف زدنه؟_

ورش رو کناارم حس کردم... ساارمو بلند کردمو به چشااماش نگاه حضاا
کردم...مثل دو تا تیکه ی  شااده بودگهیچی نگفتم... میترساایدم با کوچکترین 
حرفی هماه چی رو خراب تر کنم... از چشاامااش میخوندم که داره حاالت 

 .صورتم رو میکاوه
خارج لبخندی بهش زدم و لیوان جوشااونده رو برداشااتم و از آشااپزخونه 

 !شدم... قیافش مات و مبهوت شده بود
این روزا کنترل احساساتم از دستم خارج شده بود... تنفس تو هوایی که نیل 

 !توش نفس میکشید و قوانینی که باید رعایت میشد طاقتم رو طاق کرده بود
*** 

بعد از خوردن نهار روی مبل کنج خونه کنار آقا فرهاد نشستیم. ایمان اجازه 
 .باال رفت تا وسایل رو داخل ماشین جا به جا کنه خواست و

آقا فرهاد و بردیا مشااغول صااحبت بودن... منم به رساام ادب هر چند وقت 
ساارم رو تکون میادادم و لبخندی میزدم... اما همه حواساام پیش نیل بود که 
گوشه راهرو ایستاده بود و مغموم به حیاط خیره شده بودگاز تصور اینکه قراره تا 
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قیقه ی دیگه بدون اون برگردم احساس خفگی میکردم.حتی نمیدونستم چند د
 !کی قراری برگرده

با صادای خانوم بهرامی سارم رو باال کردم... چای رو از ساینی برداشتم و 
تشااکری ساارسااری کردمگباید کاری میکردم...این همه راه رو نیومده بودم که 

ده ه این حقیقت رو هم فهمیدست از پا کوتاه تر برگردم.. نمیتونستم ...حاال ک
 .بودم... نیل رو نمیتونستم با این حال اینجا ولش کنم

 اصال مگه این دختر درس و مشق نداره؟_
 .بردیا به طرفم برگشت

 چیزی فرمودی دکتر؟_
 .دستپاچه سرم و تکون دادم

 نه.. میگفتم کالسای خانومی بهرامی از کی شروع میشن؟_
 :آقا فرهاد رو به نیل پرسید

 دخترم کالسات از کی شروع میشن؟_
 :نیل نگاهی به من انداخت و گفت

 تا یکی دو روز.. چطور مگه؟_
آقا فرهاد استفهامی به من خیره شد.. دل رو به دریا زدم و بعد تک سرفه ای 

 :گفتم
من کاه دارم امروز برمیگردم.. خاانوم بهرامی هم کاه پاشااون در رفته و با _
سخت میشه رفتن.. میخواستم ببینم اگه مشکلی و هواپیما براشون  ب*و*ساتو

 !نداشته باشه با من بیانگ البته قصد جسارت ندارم
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 .بردیا و آقا فرهاد به همدیگر و بعد به من نگاه کردند
خواهش میکنم پسرم چه جسارتی.. فقط نیل وسایلش جمع نیست.. شما _

 !هم تاهرا دسته جمعید
 :متوجه منظورش شدم و سریع گفتم

ه.. فقط من و ایمانیم.. وسااایلم رو از ویال بر میدارم و حرکت میکنیمگ نه ن_
 !!البته عرض که کردم.. هر طور مایلید

 :بردیا نگاه معناداری بهم کرد و رو به نیل که خشک شده بود گفت
 میری؟_

 .نیل سرش را تکانی داد
 !وسایلم_
 !جمعشون میکنیگ البته اگه دوست داری_

 .رد و بدل کردنیل نگاهش را بین ما 
 !من میتونم با اتوبس برم... ولی هر طور بابا صالح بدونن_

فرهااد باا تعلل نگاهی به بردیا کرد.. چشاامای بردیا رو دیدم که با اطمینان 
 .روی هم گذاشته شد

 !بسیار خوب.. اگه براتون زحمتی نباشه از نظر ما ایرادی نداره_
 .ت و مبهوت نیل زدمرومو برگردوندم و لبخند محوی به چهره ی ما

 نیل
 !گوشی رو با فاصله از گوشم گرفتم تا جیا نسیم گوشم رو کر نکنه

 مرگه من؟_
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بخدا منم شااوکه شاادم نساایم... بعد رفتاِر دیروزش انتظار این برخورد و  _
 !نداشتم

 !باورم نمیشه _
 .نفس عمیقی کشیدم

 منم باور نمیکنمگ به نظرت چیکار کنم؟ برم باهاش؟ _
 گی قبول کردی؟مگه نمی_

 .ناخنم و به بازی گرفتم
 ..آره ولی میشه زد زیرش.. من هنوزم ازش_
 !!َاه.. جمع کن بابا.. فرصت به این خوبی_
 !نمیدونم... کاراش گییجم میکنه _
 کی میرید؟ _
 !فکر کنم تا یه ربع... مامان داره وسایلمو جمع میکنه _

 .کمی مک  کرد
 پات بهتره؟_

 .ماز روی تخت بلند شد
 بهتره.. مامان داره صدام میکنه نسیم. کاری نداری فعال؟_
 !متب*و*سنه عزیزم.. فرصت نشد خداحافظی کنیم. می_

 .سرم و از اتاق بیرون بردم
 !اومدم مامان_
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ماانتوم و تن کردم و پاایین رفتم. هماه داخاِل حیااط بودنگ بردیا چمدونم و 
 :داخل ماشین گذاشت و آروم از کنارم گفت

ارِش کار نداشتم و یکی دو روز دیرتر میرفتی خودم میبردمت.. بابا اگه سف_
 !چشماش ضعیف شده.. دوست ندارم رانندگی کنه

 .لبخند اطمینان بخشی به روش زدم
 !خیالت راحت داداش.. آقای تهرانی قابل اعتماده_

 .با حالت خاصی نگاهم کرد و برگشت
 !تیاط برینخوب پارسا جان.. جاِن نیل و جاِن شما.. با اح_

ی کردم و نشستم...پارسا هنوز بیرون بود... بابا و ب*و*سابا مامان و بابا رو
بردیا باهاش حرف میزدن و اون ساارش رو تکون میداد..بعد از دساات دادن با 
بابا و بردیا و خداحافظی از مامان سااوار ماشااین شااد.مامان با بغض پشاات 

ادم.ساار خیابون که ساارمون آب ریخت. تا آخر کوچه براشااون دساات تکون د
 :رسیدیم پارسا گفت

 !کمربندت رو ببند _
از آیناه بهش نگااه کردم. بادون هیچ حالتی به رو به رو خیره بود.حرفش و 
گوش دادم و بعِد بستِن کمربند، چشمامو.بستم و به پشت تکیه دادم. چهره ی 
دیشابش یه لحظه از جلوی چشامم کنار نمیرفت... هنوز نمیدونستم قراره از 

ین باه بعد چه رفتاری باهام داشااته باشااه.. فقط میدونسااتم این بزرگیترین ا
 !!امتحانش پیِش من خواهد بود

 :سکوت ماشین با صدای زنک گوشی شکستگ..ایمان گوشی رو جواب داد
 .سالم _
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... 
 !آره تقریبا_

... 
 چی؟؟؟_

 .گوشام تیز شد. پارسا به طرفش برگشت
 مگه مغز خر خوردین؟؟_

... 
 .کون داد و گوشی رو طرف پارسا گرفتسرش و ت

 !بازم دسِت گل به آب دادن_
 .پارسا گوشش رو روی گوشی گذاشت.تماِم تنم گوش شد

 چه گندی زدین باز؟_
... 
 چی میگی تو؟ کی گفت بیاریدش؟_
.. 

 :داد زد
 گور بابای امیر.. مگه نگفتم از این غلطای اضافی نکنین؟؟_
.. 

لب گفت که نشنیدمگ از تاهرش مشخص  سارش و برگردوند و کلماتی زیرِ 
 :بود حسابی عصبانیهگ ایمان بعد خداحافظی سرسری و کوتاهی رو بهش گفت

 !تو اعصاب خودت و خرد نکن من درستش میکنم_
 چی رو درست میکنی ایمان؟ نمیشناسی دختره ی نچسب و؟_
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 .با دقت بهش خیره شدم که با نگاهش غافلگیرم کرد
 یگیری میریگتو چرا ناراحتی؟بابا تو که وسایل و م_

 .سرش و عصبی تکون داد
نمیفهمی ایمان.. این دختره کنه ساات.. هر جا برم میاد میدونمگ تازشاام.. _

 مگه نگفتم تو ویالی بابا دختر مختر نمیخوام؟ اینا چرا تو کتشون نمیره ایمان؟
 .اخمام بی اختیار تو هم رفت.. سرمو برگردوندم و به مناتر جاده خیره شدم

 !نمیدونم کی وسط جر و بحثشون چشمام گرم شد و خوابم برد
با توقف ماشین چشمم رو آروم باز کردم.هوا کامال تاریک شده بود.سرم رو 

 !چرخوندم.. به جز من و پارسا کسی تو ماشین نبود
پارساا با دساتش شاقیقه هاشو میمالید.. از آینه جلو نگاهی بهم انداخت و 

 :گفت
 اره پات؟بهتری؟ درد که ند_

 .کش و قوسی به تنم دادم
 خوبم... کجاییم؟_

 :به سمتم چرخید و با اخمایی در هم گفت
 .رسیدیم ویالی من...روسریتو بکش جلو... ایمان بیاد میریم_

دستم سریع رفت روی شالم که تقریبا از سرم افتاده بود.. همزمان در جلوی 
 :ماشین باز شد و صدای ناشناسی به گوشم رسید

 م... چرا نمیای تو؟سال_
 داریم برمیگردیم... چی شد این ایمان؟_
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سرمو کمی خم کردم.. از بغل صندلی جلو چهره ناشناس پسری هم سن و 
ساال پارساا رو دیدم.چشام تو چشم هم شدیم... از نگاهش خوشم نیومد... 

 !سرمو سریع برگردوندم.. این بار پارسا رو دیدم که با اخم بهش خیره شده بود
 اینکه داره چمدونت و میبنده ... میترسی بیای تو؟ مثل_

 .زیر لب چیزی گفت و سرش رو برگردوند
سارم رو آروم دوباره برگردوندم...پسار با پوزخند مساخره ای به پارسا خیره 

 .بود.ایمان از پشت دستش رو رو شونه ی پسر گذاشت و کنارش زد
یفتین تا صاابق تو زنک زدم اطالعات.. جاده افتضاااحه.. اگه امشااب راه ب_

ترافیکینگ هم تو تحملش رو نداری هم این دختر پاش درد میکنه... به نظره من 
 !بهتره تا فردا اینجا باشین.. صبق حرکت کنید صالح تره

 ...کجا بیایم ایمان؟ اونم با وجود اون دختره ی_
 .سرشو روی فرمون گذاشت

نجا خونه ی منه یا سک بخدا اگه بیام تو هیچ کدومشون و زنده نمیذارم.. ای_
 دونیه کثافتکاریه اون عالفا؟

 .ایمان نگاهی به دور و اطراف انداخت
ببین داداشاام... اینجاا ویالی خودتاه... اگاه نمیخوای ببینیش عذرشااو _

 !میخوایم... دلیلی نداره خودت و یه دختر امانت رو آواره کنی
دم.چند بار پارسا سمت من برگشت.آب دهنم رو قورت دادم و بهش خیره ش

نگام کرد و دوباره به جلو برگشاات..مسااتاصاال دسااتش رو الی موهاش برد و 
 :گفت
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باه مر  خودت اگاه ازم آویزون بشااه میندازمش وسااط جاده... به خدا _
 !اعصابشو ندارم

 !اون با من.. تو حواست به این باشه... میدونی که چی میگم_
ب بهشون خیره شدم. چشم غره ای بهش رفت و از ماشین پیاده شد. با تعج

بیروِن ماشین چیزایی به هم میگفتن که نمیشنیدم. بعد چند دقیقه دِر پشت رو 
 :باز کرد و گفت

 !مجبوریم امشب و اینجا باشیم_
 :آروم نالیدم

 به مامان اینا چی بگم؟_
 :بدون اینکه نگاهم کنه گفت

قط ف دروغ نگو... ولی راساتشام نگو که ساوءتفاهم شه... فعال بیا بریم.._
حواساات باشااه نمیخوام با کساای جز من و ایمان صااحبت کنی. میبرمت تو 
اتااقم... همون جا اسااتراحت میکنی.. هر چیم که خواسااتی به من یا ایمان 

 میگی. باشه؟
با اخمای در هم سارم و به ناچار باال و پایین کردم و پیاده شدم.آروم آروم به 

د و داخل شاادیم.اول از همه ویال نزدیاک شاادیم.. ایماان درو برامون باز کر
چشمم به شیشه های پر و خالی روی میز افتاد... با شنیدن سالم تریفی سرم 
رو برگردوندمگ با اولین نگاه چهره ی تریف دخترک مو طالیی رو کناِر جمعی 
از دختر و پسرا تشخیص دادم.با همون نگاه پرکینه تو رهنم پررنک شد. همون 

 !!وران دیده بودیمشدخترکی که اون شب جلوی رست
 :پارسا دستم رو کمی هول داد و آروم گفت
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 !فقط برو باال.. نیازی نیست به کسی سالم بدی_
چشم از جمع گرفتم و به دنبالش سمِت پله ها رفتم.. پایین پله ها دستش رو 
برام دراز کرد. مچ دستش رو به ناچار گرفتم که پوف کالفه ای کرد و بالفاصله 

ش گرفتگ ضرباِن قلبم روی هزار رفت و دستام بالفاصله عرق دستم رو تو دست
 :کردگ گاز پشِت سر صدای پسری رو شنیدم

 نمیخوای معرفی کنی؟_
 :نغمه به طرفداری ازش ادامه داد

 !راس میگه... فکر کنم بد نمیشد حد اقل معرفیش میکردی_
 .پارسا عصبی به عقب برگشت

و شااکسااتین.. ما تا صاابق  حوصااله هیچ کدومتون و ندارم چون قوانین_
 !اینجاییم.. سر و صدا و زِر مفتم نمیخوایم.. شب خوش

 !خاااوش بگذره_
صادای کشاداِر پسار حالم رو بهم زد. پارسا چشماش و رو هم فشار داد و 
دستم و به طرِف باال کشید.گدِر اولین اتاق رو باز کرد و اجازه داد تا اول من وارد 

 !وی تخت افتادبشم. چشمم به چمدون بسته ی ر
ببخش نیل... نمیخواستم اینجوری اریت بشی... قول میدم تالفی کنم... _

 فقط تو هم قول بده یه امشب رو بهم اعتماد کنی و دردسر درست نکنی باشه؟
منظورش رو از کلمه امشااب و دردساار درک نکردمگ با اسااتفهام به طرفش 

 .برگشتم و گنک نگاهش کردم
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ه وون هست که پاش بیفته از گرِ  بیابون بدترنگ یاون پایین پنج شیش تا ج_
امشب و بد بگذرون.. تا حد ممکن بیرون نروگ من همین پاییِن تخت میخوابم. 

 !تو هم یکم استراحت کن. صبق زود راه میفتیم
 !ر  های گردنم خشک شد

 یعنی...... امشب باید اینجا باشیم؟_
 .شینمچمدون رو از روی تخت برداشت و اشاره کرد تا ب

فکر کنم قبال چندین بار بهت  ابت شااده باشااه که دله نیسااتم... باور کن _
دوست نداشتم تو همچین موقعیتی قرار بگیری ولی میبینی که راه چهار ساعته 

 !تا رامسر رو تو شش ساعت اومدیم.. با اوضاع پات این بهترین گزینست
 .سرم و پایین انداختم

 از بیارم. همین جا باش تا برگردم خوب؟میرم برات شام و وسایل مورد نی_
 .باشه ی آرومی گفتم که از کنارم بلند شد و از اتاق بیرون رفت

چمدونم گوشه ی اتاق بود.. تو شلوار جینم احساس راحتی نمیکردم.. مچ 
پام روق روق میکرد. با شااک نگاهی به در قفل شااده کردم و ساامت چمدونم 

ن کشاایدم و تنم کردم.. ترجیق دادم رفتم. شاالوار نخی گشااادم رو ازش بیرو
مانتومو در نیارم. چون هم خنک و هم راحت بودگ شااالم رو روی ساارم مرتب 
کردم و روی تخت نشستم..صدای خنده ی دخترا و سر و صدای بلند پسرا از 
پایین میومد.. صادای مالیم گیتاری هم به گوش میرسید. نیم ساعتی از رفتِن 

 .سرم و روی بالشت گذاشتم و چشمامو بستم پارسا به پایین گذشته بود.
. 
. 
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نمیدونم چقدر گذشاته بود که با بوی خوِش غذا چشامم و باز کردم. پارسا 
کنارم روی تخت نشاسته بود. تو دستش سینِی غذا بودگ زود از جام بلند شدم. 

 .لبخنِد خاصی به روم زد
 بیدار شدی شکمو؟_

 .نگاهم و به کاسه ی داِغ آش دوختم
 !بود گرسنم_

 .خندید
 !..دستپخِت دختِر مش رحیمه.. آش هاش حرف نداره_

 .سینی رو از دستش گرفتم و تشکر کردم
 شما چی؟_

 .لبخند دوباره ای زد
این هیکل با آش ساایر نمیشااهگ من خوردم. تو آش بخور.. شاابه.. ساابک _

 !بخوری بهتره
 .بودم قاشق رو برداشتم و رره رره شروع به خوردن کردم. زیر نگاهش مورب

 خیلی خوش خوابیا؟ میدونستی؟_
 .نگاهش کردم

 چطور مگه؟_
 تا اینجا که خوابیدیگ اآلنم که چشمات قرمزهگ چه خبرته دختر؟_

 .شونمو باال انداختم
 !نمیدونم...شاید از آب و هوای شماله_
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 .بالشت کنارم رو برداشت و روی زمین گذاشت
ر که مشکل ندار_ رخه  ی؟منم فجیع خواب دارمگ با خه

 .چشمام گرد شد
 نه ولی.. رو زمین میخوابین؟_

 .دستاش و روی سینش قالب کرد
فقط یه پتو مونده که اونم خیال دارم بکشم روم.. تو بخور بخواب.. فکِر من _

 !نباش
 :چشماشو بست.. فرصتی پیدا کردم تا یه دِل سیر نگاهش کنم. آروم گفتم

 ..در مورِد گذشتم_
 .سخت تر شد چشماشو باز کرد و حرف زدن

 ..میخواستم بگم.. یعنی من_
الزم نیست چیزی رو توضیق بدی.. چیزی که اتفاق افتاده فقط یه خاطره _

 !!ی تل  بوده.. نذار برات بیشتر از اون باشه
 .به بخاِر آش خیره شدم

 .نیما خیلی بهم ضربه زد_
 .سرش و برگردوند و اخم کرد

کی؟_  دیگه دوست ندارم اسمشو بیاری.. اه
 .بخند بی اراده ای زدمل
 !اهکی_

 .چشماشو دوباره بست و پتو رو روی سرش کشید
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من عادت دارم تا ساار میرم زیِر پتو.. شااالت و دربیار و راحت بخواب.. _
 !شامت و که خوردی سینی رو بذار کنارت.. برقم باالی سرته.. خاموشش کن

دم و وش کربا لذت به صادای دلنشاینش که از زیر پتو بم تر هم شده بود گ
 :آروم گفتم

 !چشم_
ِر این دیوونه ی  ر خه صاابق زودتر از همه از خواب بیدار شاادم. صااداِی خه
دوسات داشاتی تا خوِد صبق نذاشته بود بخوابم، چه بیخوابیه شیرینی بودگ از 
تخت آروم پایین اومدم و پتوم و مرتب کردم. با ناراحتی بهش خیره شدم که تا 

مچاله شااده بودگ مطم ن بودم تماِم تنش خشااک  ساار زیِر پتو بود و تو خودش
 !شده

 :از کنارش رد شدم و خواستم در و باز کنم که با صداش غافلگیرم کرد
 کجا؟_

 .آب دهنمو قورت دادم
 !صبق بخیر.. میرم دست و صورتمو یه آبی بزنم_

 .از زیِر پتو بیرون اومد و با چشمای نیمه باز و موهای نامرتب نگاهم کرد
 !م تنها نرو پایین؟ واستا بیاممگه نگفت_

پتو رو کنار زد و دنباِل تی شارتش گشت.. چشمم چهار تا شد.. با خجالت 
سااریع رو برگردوندم.. این ِکی تیشاارتش رو در آورده بود؟گ لباسااش رو با یه 

 :حرکت تن کرد و تو همون حالت گفت
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صبق  اچیه؟ پتو رو کشیدم رو سرم که راحت بخوابی.. انتطار نداشتی که ت_
 آب پز بشم؟
 .اخم کردم

 !همه خوابن.. بذارین برم و بیام دیگه_
خیره نگام کرد و از جاش پا شد. غیِر ارادی نگاهم کشید شد سمت پاش که 

 .بلند خندید
 !نترس بابا انقدرم بیشعور نیستم_

عصابی چشام ازش گرفتم و درو باز کردم. پشت سرم راه افتاد. ایمان پایین 
 .اِر پسری که نمیشناختمشگ از کنارشون گذشتیمخوابیده بود.. کن

 !زود برو و بیا.. من همینجام_
 .با تعجب نگاهش کردم

 زندانه؟؟_
 .اخم کرد

 !از زندانم بدتره.. زود برو بیا راه بیفتیم_
 .بی صدا وارد شدم و درو پشتم دوبار قفل کردم

رتم وروی آخرین پله نشستم و مشغول پوشیدن کفشام شدم... آب از سرو ص
 .میچکیدگپارسا با چشم غرش اجازه نداده بود حتی صورتمو خشک کنم

صاادای قدمهای پایی که از پشاات بهم نزدیک میشااد رو شاانیدم و به خیال 
اینکه پارساست سرمو چرخوندم.اما با قیافه وحشتناک و آرایش غلی  نغمه رو 

شم فبه رو شادم.بی تفاوت سارمو دوباره برگردوندم و مشاغول بساتن بندای ک
 .شدم
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 !باالخره دو دقیقه وقت پیدا کردم با گنج قاروِن پارسا صحبت کنم_
 .جوابش رو ندادمگ کنارم نشست

نمیخوام زیااد وقتت و بگیرم.. فقط به نفعته که به حرفام گوش بدی.. البته _
 !اگه نمیخوای مثل خواهرم بدبخت بشی

ن تی که بیروجملاه آخرش مثل تونل زمانی منو به چند وقت پیش برد... وق
رستوران پارسا بهش گفته بود "اگه نمیخوای سرنوشتت مثل خواهرت بشه زود 

 "!گورتو گم کن
منتظر به چشمای براقش نگاه کردم... چشمایی که از فرط آرایش و لنز هیچ 

 !!حالتی نداشتند اما برق کینه رو میشد از پشت همون الیه پالستیکی هم دید
د... وقتی عروساک خوشگذرونی های خواهر من فقط بیسات ساالش بو_

پارساا شاد فقط بیسات ساالش بودگ با بیرحمی تمام استفادش رو برد بعدم به 
جرم اخااری اناداختش گوشااه زنادون...میادونی شاایش ماه حبس برای یه 
دختربچه به معنی چیه؟ تا فرصات داری خودتو از دستش نجات بده... نذار 

 !..نابود بشهباز  ه*و*سآینده و زندگیت دست این مرد 
لب باز کردم تا چیزی بگم.خواساتم بپرسم پس چطور تو با همه اینا هنوزم 
آویزونشی؟خواستم بگم پس چجوری بیخیال خواهرت شدی و همه چی رو 
فراموش کردی.خیلی سوالها تو رهنم بود اما با صدای پارسا همه چیز از رهنم 

 .پاک شد
فقط عاادت باه گفتن  دوس داری بقیاه واقعیات هاارم من بهش بگم یاا_

 مزخرفات داری؟
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نغمه عصبی از جاش بلند شد... تنه ای به پارسا زد و خواست از کنارش رد 
 .بشه که پارسا مچ دستش رو گرفت و اونو به سمت خودش کشید

تحملم تموم شده نغمه...دهنت و همه جا... وقت و بی وقت باز میکنی و _
 یفهمی که چی میگم؟؟هرز میگی.. از هرز گفتن خوشم نمیاد .. م

دساتش رو ول کرد و تقریبا به داخل هولش دادگ به من که خیره بهشون بودم 
نگاه کرد... میفهمیدم که سااعی داره از افکارم ساار در بیاره...از افکار منی که 

 !خودم ازشون سر در نمیاوردم
 .نگاش روی بندهای درهم و چندین بار گره خورده کفشام  ابت شد

 .پشت ماشین دمپایی هست... اریت میشی تا اونجانبندشون... _
بی توجه به حرفش بلند شاادم و ساامت ماشااین حرکت کردم. نمیدونم چرا 
یی این همه منقلب و عصبی میشدمگ من راستی راستی عاشِق این مرد شده  یهو
بودمگگ بی صاادا پشااتم راه افتاد و دزدگیرو زد.دسااتم که رفت روی دسااتگیره 

 !ردعقب.. صداش متوقفم ک
 !برو بشین جلو_

 :بدون اینکه برگردم جوابشو دادم
 !پشت راحت ترم_

 .در نیمه باز پشت رو بست و در جلو رو برام باز کرد
یکم تحمل کن... با این باند روی سرت به حد کافی تابلو هستی... تو این _

 .وضعیت نمیتونم گیِر پلیِس راه و مامور و تحمل کنم
 ..ایمان بهمون نزدیک شدبی میل درو باز کردم نشستم

 دیگه چیزی نمیخوای داداش؟_
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 !مرسی... خستت کردم_
 ...این چه حرفیه؟ ما اومدیم پالس شدیم اینجا... فقط یه چیزی_

با دور شادنشاون دیگه صاداشاونو نشانیدم... با حر  درو محکم بستم و 
سارمو به شایشه تکیه دادم. صدای دختره تو سرم اکو میشد.چی درست بود؟ 

و باید باور میکردم؟ حرفای یه دختِر خیابونی رو یا حرفای پارسااایی رو  کدوم
 !!که با بهترین موقعیت ها کوچکترین خطایی ازش سر نزده بود؟

بعد از چند دقیقه سوار شد... ایمان با دست به شیشه زد.بی حوصله شیشه 
 .رو پایین کشیدم و سعی کردم لبخند احمقانم رو حف  کنم

 ...رت میخوام اگه سخت گذشت... به امید دیداراز شما هم معذ_
سارمو تکونی دادم و زیر لب خداحافظی کردمگامروز حتی حوصله خودمم 
ناداشااتمگ هماه چیز درهم بود.. حرفای دخترِک احمق.. درِد پام.. درِد عادت 
مااهیاانه ی بی وقتی که امونم و بریده بودگ همه چیز برای حمله به اعصاااب 

دگگ با اولین تکونای ماشین دوباره و بی اراده به خواب عمیقی متشنج ام آماده بو
 !فرو رفتم

. 

. 
دساتمو روی چشامم گذاشتم تا جلوی تابش مستقیم نور رو بگیرهگ متوجه 

 .شدم که ماشین توقف کرده.. دلم شدیدا ضعف میرفت
 دارم کم کم نگران میشم.. کم خونی نداری تو؟؟_

 :سرم و برگردوندم و هول کرده گفتم
 چطور مگه؟_
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 .به چشمام اشاره کرد
 !هم زیِر چشمات کبوده هم زیاد میخوابی.. رسیدیم تهران یه آزمایش بده_

 .سرم و برگردوندم و نفس راحتی کشیدم
 چرا ایستادیم؟؟_
 والله به صبونه که نرسیدیم ...حداقل نهار بخوریمگ.. نخوریم؟_

 .با تعجب به صفحه موبایلم نگاه کردم. یِک تهر بود
 یعنی از ساعت هشت خوابم؟_

 .مهربون نگام کرد
 !پیاده شو دختِر خوب.. تو کال حالت خوب نیست امروز_

از پشت شیشه به رستورانی که روبه روش توقف کرده بودیم نگاه کردم و زیر 
 :لب گفتم

 !مگه این درِد لعنتی میذاره خوب باشم؟_
 :همین طور که مدارک و از داشبورد در میاورد گفت

 !یاده شو غر نزن.. یه چیِز گرم بخوری بهتر میشیپ_
با ترس و تعجب نگاهش کردم که پیاده شااد و منتظر موند پیاده شاام. آروم 
پیاده شاادم و کنارش راه افتادم. رسااتورانش به صااورتی بود که نیمیش میز و 

 .صندلی بود و نیمیش تخِت سنتی
 .اشاره کرد به طرِف صندلی ها راه افتاده بودم که با دست به تخت

 !مگه درد نداری؟ بشین رو تخت پاهات و دراز کن_
سارمو تکونی دادم و روی اولین تخت نشاستم. از جیب شلوارش مسکنی 

 .بیرون کشید
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 !بیا.. داشته باش اول یه لقمه غذا بخور بعد اینو بخور_
 .نگاش کردم

 چیه؟_
 !مسکنه_

 :زل زدم تو چشماش که با لبخند گفت
 !باواسه درِد پات با_

نفساام گرفات.. نمیادونسااتم این یه بازیه یا واقعا داره باهام حرف میزنهگ 
حرفاش دو پهلو بود و فشاااِر خونم و باال و پایین میکردگ بعِد از خوردن نهاری 
که زیر نگاه های پارسا و لبخندای معنی دارش تقریبا کوفتم شده بود با احتیاط 

لبم و به دندون گرفتم و سرمو  سامت ماشین راه افتادیم. همین که سوار شدیم
 .به شیشه تکیه دادم

 درد داری؟_
 .دلم میخواست بمیرم. دستمو روی پام گذاشتم

 !یکم_
 :چند لحظه نگاهم کرد و جدی گفت

 !پات و نمیگم_
 .برگشتم و با حیرت نگاهش کردم. چهرش جدی بود

 میخوای یه اتاق بگیرم یکم استراحت کنی؟_
 :با خجالت و تعجب گفتم

 !هن_
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 .ماشین رو راه انداخت و به رو به رو خیره شد
 !مسکنش زود عمل میکنه.. بخواب نترس دعوات نمیکنم. استراحت کن_

دوست داشتم زمین دهن باز کنه و من و تو خودش جا بده.. سرمو برگردوندم 
و بی صدا چشمم و بستم. بعد از چند  انیه صدای مالیم آهنگی تو فضا طنین 

 !فضا رو کمی قابِل تحمل تر کرد انداخت و سنگینِی 
با حس تکون خوردن بازوم الی چشاامامو باز کردم.پارسااا با اخم با نمک و 

 .لبخند مالیمی نگام میکردگ.با دست چشمامو مالیدم
 رسیدیم؟_

 !با ابرو به بیرون اشاره کرد.. رومو برگردوندمگ جلوی در آپارتمان بودیم
 !چه زود_
 !یدی بهت خوش گذشتزود نیست خانومگ شما خواب_

 !شرمنده نگاش کردم
 !ولی خودمونیما؟ عجب همسفری هستیگ معرکه_
 !خوب چیکار کنم خسته بودم_

 .یه ابروشو داد باال و سرشو متفکر تکون داد
راس میگی یاادم نبود تاا خود اینجا تک گاز اومدی... البته من که چیزی _

 !نمیگم.. استراحت واست خوبه
 .دم سکوت کنمقرمز شدم و ترجیق دا

 .پیاده شو که هالکم_
 :لبخند گرمی بهش زدم و گفتم

 !ممنون_
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 :لبخندم و بی جواب نذاشت و گفت
 !به مامان اینا یه خبری بده. بگو شب دیر رسیدم خوابم برد زنک نزدم_

 .چشمم و روی هم گذاشتم
 !بازم ممنون_
 !وسایلت رو میارم برات... برو تو پاتو بیشتر از این خسته نکن_

*** 
چند روزی از رسیدنم گذشته بود..چند روزی بود که باز پارسا رو نداشتم... 
فقط گاهی باهاش رو به رو میشاادم و با هم سااالم علیک میکردیمگ اما خیلی 
وقت بود که دلم با یه ساالم علیک معمولی خوش نمیشدگ خیلی وقت بود که 

اتون دراومده بودم... خودخواه شده بودمگ تو این چند روز حسابی از دلتنگی خ
به خاطر مهموناش نمیتونستم مثل قدیم زیاد پیشش بشینم و وقت بگذرونم اما 
همین چند ساعتی که تو نبود سامیار بهش سر میزدم هم کلی روحیم رو عوض 
کرده بودگ صادف دختر تو دار و ساکتی بود... هم صحبتی باهاش زیاد جالب 

که هر از گاهی میزد از ته دل و صاامیمی نبود اما حد اقل لبخند ها و حرفایی 
بود. تا شاروع ترم جدیدم فقط دو روز مونده بود... سپیده بارها زنک زده بود و 

 .از بی وفایی من گفته بود
با خشاک شدن راپید دست از کار کشیدم... گردنم رو با دستم ماساژ دادم. 

و ... تسااعت هفت بود... با شانیدن صادای زنک دساتی به سر و روم کشیدم
شلوار پاچه گشاد نخی رنگم و این لباس نامناسب و شل و ول... با این موهای 
پریشاون مثل دیوونه های زنجیری شاده بودم. موهامو با دستم چند بار پشت 
سارم پیچوندم و راپید رو الشون فرو کردم... چنگی به شالم زدم و آروم سمت 
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دسااتم رو روی قلبم در رفتم.پشاات چشاام الکترونیکی پارسااا رو دیدم... 
گذاشاتم.. قلب دلخوری که این روزا خیلی بهونه گیر شده بود. درو کمی باز 

 .کردم و پشتش قایم شدم
 !سالم_

 .سالمی کرد و با تعجب براندازم کرد
 چرا قایم شدی؟_

 :بی جوابیم و که دید لبخندی زد و گفت
 بگذریم..پات چطوره؟؟_
 !بهترم.. ممنون_

 .خاروند کمی مک  کرد و چونش و
 نیام تو؟_

 .هول شدم
 !چرا بفرمایید.. فقط من برم اتاق بعد بیاید_

خندید و سارش و تکون داد. با دو به اتاق پناه بردم و لباس مناسبی پوشیدم. 
 .وقتی برگشتم در حاِل گاز زدِن سیب بود

 هنوز که پرده نصب نکردی؟ حتما همینجوری میری و میای تو خونه؟_
 .ه کردمشوکه به پنجره نگا

 !زیاد دید نداره_
 .چهرش جدی بود

یه پرده با مالفه هم میشااه پرده.. از هر چیزی واجب تره.. زود راساات و _
 !ریستش کن
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 :ته دلم از این غیرت قند آب شد و با لبخند غیر قابل کنترلی گفتم
 !چشم_
 !فردا قراره جایی بریم_

 .سرمو به سرعت بلند کردم
 جایی؟؟_

 .سرش و تکون داد
 !میدوارم به خاطر پات نه نیاریگ بماند که این یه دعوت نیست و دستورها_
 !!کجا؟_

از جاش بلند شد... رو به روی پنجره پشت به من ایستاد و دستاشو دو طرف 
 .پنجره قرار داد

یه دور همیه... یه مجلس اعصاااب خورد کن که به حرمت پدرم مجبورم _
 !برم

 :خودش گفتخواستم بگم چه ربطی به من داره که 
 میخوام تو هم بیای.. هم سرت یه بادی میخوره.. هم من تنها نیستم. هوم؟_

 !مات و مبهوت نگاهش کردم. خندید.. تازگیا خوشخنده شده بود
 چیه دختر؟_
 من با شما بیام مهمونی؟_
 !اوهوم_
 !ولی من کسی رو نمیشناسم_

 .مهربون نگاهم کرد
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 من خیارم؟؟_
 :مالیمت گفتبی صدا نگاهش کردم که با 

 !به خاطِر من_
یه مهمونی.. تو تهران.. اونم با پارساااگ به نظر قشاانک میومد. ساارم و تکوِن 

 .آرومی دادم
 ساعت چند؟_

 .سیِب نصفه نیمش رو توی بشقاب گذاشت و سمِت در حرکت کرد
 !!..ساعت هشت آماده باش.. فقط_

 .به طرفم برگشت
 مهمونی مختلطه.. میدونی دیگه یعنی چی؟؟_

 .سرمو تکون دادم
 !بله_
 !خوبه.. صبق دوباره باهات هماهنک میکنم_

زبونم بند اومده بود. هنوزم باورم نمیشااد قبول کرده باشاام باهاش برم.. تا 
 !دم ِدر با همون قیافه ی هنک کرده راهیش کردم و به پشِت در تکیه دادم

صابق سااعت هشات صابق از خواب بیدار شدم... شاید اصال نشه بهش 
ار شدن گفت چون تا خود صبق نخوابیده بودمگ فکر اولین مهمونی که قرار بید

بود با پارسااا برم ... فکر اینکه چی بپوشاام و چجوری به بهترین نحو جلوش 
تاهر بشاام خواب آروم و آسااایش رو ازم گرفته بود. بعد از خوردن صاابحانه 

ذاشتمگ گمختصری با سپیده تماس گرفتم و برای یک ساعت دیگه باهاش قرار 
 !تو همچین شرایطی بهترین کسی که میتونست راهنماییم کنه سپیده بود
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لباس و کفش راحتی پام کردم و با عجله از خونه بیرون اومدم... ته دلم خدا 
خدا میکردم که با پارساا روبه رو نشم... دوست نداشتم این تالش و استرسم 

 !رو ببینه
د و پارسا رو ندیدم... با قدم همون طور که میخواساتم شاانس باهام یار شا

های ساریع خودمو به سر کوچه رسوندم و سوار تاکسی شدم... تو نزدیکترین 
 !پارک به خونه قرار گذاشته بودیم

سپیده از دور برام دست تکون داد... با قدم های سریع خودمو بهش رسوندم 
ند چ و همدیگرو بغل کردیم..سااپیده هر لحظه بیشااتر فشااارم میداد... بعد از

 .دقیقه ازم جدا شد و چشمای دلخورش رو بهم دوخت
 خیلی بی شعوری نیلگ یعنی مجازات اون چهارشنبه سوری اینقدر بود؟؟_

 :ضربه ای به بازوش زدم وگفتم
دیوونهگ مجازات و این حرفا چیه؟ تو که میدونی رفته بودم پیش خانوادم... _

 !مشکالتمو که میدونی؟ حالم اصال درست نبود
 !اس هامم یکی در میون جواب میدادی... چه بدونم آخه_
 !من عادت ندارم از کسی کینه به دل بگیرم_

بار دیگه کوتاه منو تو بغلش فشاارد... دسااتمو کشااید و با هم روی نیمکت 
 .نشستیم.با چشمای ریز شده انگشت اشارش رو به سمتم دراز کرد

 ؟حاال مثل دختر خوب بگو ببینم جریان این مهمونی چیه_
یی پارسا دوباره رفتم تو فکر  !با یادآوری دیشب و دعوت یهو

 !خودمم نفهمیدمگ یهو اومد تو و گفت فردا میریم مهمونی_
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 !!میریم؟؟_
آره.. حتی دعوت یاا خواهش نکرد... گفات یه اجباره و به خاطر من باید _

 !!بیای
 چه پر رو؟_

 :همون طور تو فکر زمزمه کردم
 !...آره_
 ..پاشو_
 هوم؟_
 .کوفته هوم... پاشو که کلی کار داریم_
ساپیده چی بپوشام؟ یه پیراهن دارم که واساه عروسای سمیرا خریدم ولی _

 !نمیخوام پیراهن بپوشم
 چیزی مد نظرت داری؟_
 .یه چیزی تو فکرم هست ولی مطم ن نیستم بهم بیاد_
خیل خوب پاشاو با این دسات دستی که تو میکنی تا نصف شبم نمیتونی _

 .حاضر شی
 .تو میدونی از کجا خرید کنیم؟ من جایی رو نمیشناسم_

بدون توجه به سوالم گوشی رو از جیبش در آورد و مشغول گرفتن شماره ای 
 .شد
 !فعال واجب تر از همه چیز اون صورت و ابروهای پاچه بزیته_

 :با تعجب گفتم
 یعنی برشون دارم؟_
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وم شااد چش چش نگاهم کرد و مشاغوِل صااحبت شااد. وقتی صااحبتش تم
 :ابروهاش و باال داد و گفت

 !حسابی عوض میشی.. پاشو که باید تا بعد از تهر بریم پیشش_
ناراضاای کنارش راه افتادم. بعد از چند ساااعت باال و پایین کردن پاساااژ و 
خریادن لباس و کفش مورد نظرم و خوردن نهار مختصااری با عجله ساامت 

اری که میکنم درست باشه... آرایشگاه حرکت کردیم.هنوزم مطم ن نبودم که ک
 !اما وسوسه ای که به جونم افتاده بود کنترل کردنی نبود

سارم و باال بردم ونگاهی به تابلوی پر زرق و برق زیبای صنم انداختم... با 
 !کوچیکترین نگاه هم میشد گرون بودنش رو تشخیص داد

 !سپیده بیا بریم یه جای ارزون تر... یه ابروئه دیگه_
کردی ابروهاتو مثل ن  برات نازک  ه*و*ستو نفلاه... مثال اینکاه  بیاا برو_

 !کنن؟ دیوونه ابرو مهمترین چیزه.. برو تو انقدر غر نزن
نگااه ملتمساای بهش کردم کاه بی توجه به من دسااتم رو پشاات ساارش 
کشاید.همون طور که حدس میزدم یه ساالن بزر  و مجلل با چندین شاگرد و 

شادیدی داشاتم اما از وسوسه عوض شدن آرایشاگر بودگحس عذاب وجدان 
برای امشااب و چهره جدید هم نمیتونسااتم بگذرمگ دختر کم ساان سااالی به 

 ..طرفمون اومد و ازمون خواست مانتو و شالمون رو بهش بسپاریم
وساایلمون رو بهش سپردیم و به سمت خانوم شیک پوشی که حدس میزدم 

و ز کار کشید و محکم هم ررئیس اصلی باشه رفتیمگ زن با دیدن سپیده دست ا
در آغوش گرفتن... این صاامیمیت به نظرم زیادی اغرار آمیز اومدگ با دساات 

http://www.roman4u.ir/


 175 سیمرغ

اشاره کرد که نزدیکشون بشم.. همون طور که دستش رو پشت کمر زن گذاشته 
 :بود گفت

 !خالم صنم_
دقیقه ای با بهت نگاهشاون کردم.. پشات چشمی برای سپیده نازک کردم و 

.اما صنم خانوم بی توجه به دستم منو نرم تو آغوشش فشرد دستمو دراز کردم..
 :و گفت

 پس نیلی که سپیده ازش تعریف میکرد تو بودی؟_
سپیده دستشو پشت سرم برد وتو کسری از  انیه موهای پیچونده شده پشت 

 . سرم رو باز کرد
 خاله ببین چقدر بلنده؟_

 !نوم برق زدنگاه همه اطرافیان روی موهام خیره شد. چشمای صنم خا
خادای من؟؟؟ اینا چین؟؟ تو چندین سااال آرایشااگری همچین چیزی _

 !ندیدم
 .لبخند خجولی زدم

 !بابام نذاشت هیچ وقت کوتاهشون کنم_
 .دورم چرخید و از هر طرف دستشو به موهام کشید

 !خوب کاری کرده.گ واقعا حیفه_
 :سپیده با لبخند پلیدی گفت

 !هم ابروشهبا موهاش کاری نداریم خاله.. م_
صانم خانوم دسات از بررسای موهام برداشت و این بار چونم رو با دستش 
باال و پایین کرد و اشاااره کرد تا بشااینم. تقریبا نیم ساااعتی روی صااورتم کار 
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میکرد. خودم و نمیدیدم ولی احسااس میکردم صاورتم سابک شده. دست از 
 .کار کشید و آینه رو رو به روم قرار داد

 چطوره؟_
یِر رو باه روم جا خوردم. انگار که هیچ وقت خودمو ندیده از دیا دِن تصااو

بودم.... بی نهایت عوض شده بودم... خودمو نمیشناختمگ شوک زده با لبخند 
دسااتی روی ابروهای ساار باال و کلفتم کشاایدم و به سااپیده نگاه کردم.از برق 
چشاماش فهمیدم که اونم مثل من حساابی خوشش اومده. خیلی دخترونه و 

 !صاف گرفته بودشونگ چهرم خیلی مرتب شده بود
قلبم تو سینم بی قرار میکوبید. برای اینکه ببینم پارسا بعد از دیدِن چهره ی 
جدیدم چه حالی میشه دل تو دلم نبود.گ موهام و به پیشنهاِد صنم خانوم صاف 
و دمی اسابی باالی سرم بستم و آرایش مالیمی همرنک با لباسم کردم. حدود 

شاش بود که حاضار و آماده جلوی خونه قرار گرفتم. از سپیده تشکر  سااعِت 
 !کردم و با دلهره و استرس وارِد خونه شدم

با ترس و اساترس منتظر اومدن آساانساور بودم که درش باز شاد و سامیار 
 :جلوم تاهر شد. نگاهی به چهرم انداخت و متفکر گفت

 !وایگ چقدر عوض شدی_
اختم و سااالم زیر لبی دادم. با لبخند از کنارم با خجالت ساارم و پایین اند

گذشات. حاضار شدنم تقریبا نیم ساعتی طول کشید. عطر همیشگیم و روی 
گردنم زدم و آماده رو به روی آینه ایساتادم. برای جو امشاب تک کت اسپرت 
یشمی رنگی همرا با شلواِر جین مشکی انتخاب کرده بودمگ شاِل حریِر مشکیم 
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ناداختم و مطم ن از تااهرم روپوِش بلند و بهاریم رو تنم رو هم روی ساارم ا
 :کردم. صدای زنک گوشیم بلند شد. با هیجان جواب دادم

 بله؟_
 !پایین منتظرم_

دسااتم و روی قلبم گذاشااتم. کوبشااش کر کننده بود. کیِف کوچیکم رو 
برداشتم و از خونه بیرون رفتم.در آپارتمان رو آروم پشت سرم بستم و با قدمای 

حکم و نفساای عمیق پشات سار هم به ماشینش نزدیک شدم... بدون اینکه م
 .نگاهش کنم سوار شدم.گاز گوشه چشم میدیدم که با گوشیش درگیره

 !سالم_
سارش رو باال کرد جواب ساالمم رو داد... سرش رو دوباره پایین انداخت 

 .اما به  انیه ای نکشید که دوباره سرش رو بلند کرد و به چهرم خیره شد
نفسام تو ساینم حبس شاد... زیر نگاه خیرش داشتم روب میشدم... سعی 
کردم آرامشام رو حف  کنمگسارم رو چرخوندم و منتظر بهش چشم دوختم. با 
ناافاذ ترین نگااهی کاه تاا به اون روز دیده بودم وجب به وجب صااورتم رو 
میکاوید... چشااماش مثل اشااعه مادون قرمز به هر جای صااورتم که میفتاد 

 .ا رو میسوزوند و روب میکرداونج
 خودتی؟_

 .لبخندی خجولی زدم
 !بریم دیگه_
 !واستا بینمگ چقدر عوض شدی تو_
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دیگه تحمل نداشاتم. شایشاه رو پایین کشایدم و سرم رو برگردوندم. بعد از 
 !چند لحظه ماشین به حرکت دراومد

کی؟_  فضای اونجا طوری نیست که ازم دور شی.. سعی کن پیشم باشی اه
 .رفش برگشتمبه ط

 !من که جز شما کسی رو نمیشناسم_
 :خیره تو نگاهم آروم گفت

 !کلی گفتم_
بعد به رو به رو خیره شاد و بی صدا رانندگی کرد. هر از گاهی برمیگشت و 
با لبخند محوی به چهرم نگاه میکرد که موربم میکردگ بعد از چند دقیقه ماشین 

 .رو جلوی دری نگه داشت
 !. پیاده نشو.. ماشین و میبرم تومیرم زنک و بزنم._
 !باشه_

وقتی پیاده شااد تازه تونسااتم ببینمشگ تو کت و شاالواِر دودی رنگش واقعا 
جذاب و مردونه شاده بودگ بی شک امشب بهترین و به یاد موندنی ترین شِب 
زندگیم بودگ حتی تو رویا هم نمیدیدم همراِه پارسا به یه مهمونی برمگ این واقعا 

 !!حض بوددیوونگِی م
با هم ساه پله ی عریِض ورودی رو باال رفتیم و داخل شدیم. با وجود بوت 
های پاشنه دارم باز هم فقط تا سرشونه ی پارسا میرسیدم. همین که نزدیِک در 
رسیدیم دستش رو مالیم و نامحسوس پشتم، درست روی موهاِی بیرون افتاده 

 :حالت آروم گفتاز شالم گذاشت و به داخل هدایتم کرد. تو همون 
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 چرا صافشون کردی؟_
با تعجب به ساامتش برگشااتم که بی توجه به من ابروهاش و به نشااونه ی 
آشنایی باال برد و مشغوِل سالم و علیک با مردی شد که به سمتمون میومدگ من 
هم با ناچار برگشتم و سالِم آرومی دادم. مرِد پا به سنی بود.. با موهای سفیدی 

اساابی بسااته بود و کت و شاالواِر براقی که تو کِل مجلس که پشااِت ساارش دِم 
 .میدرخشید

 سالم پسرم.. خیلی خوش اومدی.. سالم بانوگ معرفی نمیکنی پارسا جان؟_
 .پارسا دستش رو به طرفم گرفت

 ..نیل، از دوستان هستن_
 .به طرف من برگشت

ن م آقای خوش مرام.. رئیس بیمارستاِن دی و البته از قدیمی ترین دوستای_
 !و پدر

 :خوش مرام سرش رو به پارسا نزدیک کرد و با لبخنِد قشنگی گفت
 از دوستاِن نزدیک دیگه؟_

با خجالت خودم و به اون راه زدم و سرم و برگردوندم. سکوِت پارسا و انکار 
نکردنش تنم رو هر لحظه داغ تر میکرد. جو خیلی رسمی و سنگین بود. وسِط 

زدن بود.. مهمونا با شیک ترین تاهِر ممکن دوِر  ساالن پیانیستی مشغوِل پیانو
میزای پایه بلند و پوشایده شاده از پارچه های خوشاگِل طالیی سِر پا ایستاده 

 !بودند. حتی یه صندلی هم برای نشستن دیده نمیشد
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کم کم با جلوتر رفتنمون جو هم شلوغ تر شد.. کسایی مدام نزدیک میشدن 
میکردن.. نگاه همشااون به من متفاوت و و با پارسااا سااالم و احوال پرساای 

 !متعجب بود
 :پِس گردنم عرق کرده بود..دختر جوونی جلو اومد و با احترام گفت

 !میتونید طبقه ی باال لباستون و عوض کنید_
از اینکه فرصاتی برای نفس کشیدن پیدا کرده بودم خوشحال بودم. معذرت 

ننده ی پارسا با چند زن و خواهی کوتاهی کردم و از ال به الی حرفای کسال ک
 !مرد به جایی که دختر نشونم داده بود پناه بردم

وقتی کارم تموم شاد و از پله ها پایین اومدم پارساا هنوزم همون جا ایستاده 
بود و با همون مرد و زن حرف میزد. با دسات یکمی کتم رو پایین تر کشیدم و 

جدی بهم خیره شااد و  باه طرفش رفتم. با دیدِن من از همون دور چند لحظه
بالفاصله دوباره مشغوِل حرف زدن شد. لیواِن آب پرتغال دستش بود. کنارش 
ایسااتادم. همین که زن و مرد ازمون دور شاادن لیواِن شااربتش رو مز مز کرد و 

 :خیره به اطراف آروم گفت
 !قشنک شدی_

 .دستمو به موهام کشیدم و لبخنِد دستپاچه ای زدم
 !یکم سختمه فقط_

 :ش رو روی موهای سرم به گردش درآورد. لبخند مهربونی زد و گفتنگاه
 !.بدوِن روسری شکلت کال عوض میشه_

 :با دلهره گفتم
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 بد میشم؟_
 .آروم خندید

 !خوب میشی_
 .لیوان خالیش رو به پیش خدمت سپرد

تو مجلسی که دکترا هستن معموال نوشیدنی الکلی سرو نمیشه ولی تو بازم _
کی  ؟مراقب باش.. اه

باشه ی زیر لبی گفتم.. چند لحظه خیره به لباسم نگاه کرد و چیزی زیر لب 
 .گفت که نشنیدم. دلم با هر حرکتش زیر و رو میشد

دختری شایک پوش بهمون نزدیک شاد. ساالم علیک گرمی با پارسا و من 
کرد. بعاد رفتنش فهمیادم دختِر دکتر خوش مراماه.. دختِر خوش خناده و 

ین ما و چند تا دیگه از جوونا تو رفت و آمد و تکاپو بود. مهربونی بود. مادام ب
 :آخرش هم ما رو با هیجان به جمِع اونا برد و با شیطنت گفت

اصاال نگران نباشاینگ به زودی این شاکنجه تموم میشه... بعد شام براتون _
 !سورپرایز دارم

خند زتا حاال ندیده بودم پارسا با دختری تا این حد صمیمی باشه و بدون پو
و از تاه دل باهاش بگه و بخندهگ اون جوری که میگفت از بچگیش با خانواده 
ی خوش مرام رفت و آمد داشتن و با پگاه کلی خاطراِت کودکی داشته. رفتارای 
پگاه اصااال تو روق نمیزد و جلف نبود ولی با این حال نمیدونسااتم چه مرگم 

پارسااا از خاطرات  بود.. مادام دلم میخواساات ازمون دور بااشااه. وقتی باا
بچگیشاون میگفتن خونم به جوش میومد و حتی لبخند زدن هم برام سخت و 

 .شکنجه آور میشد
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بعد از خوردن شااام پگاه دوباره کنارمون اومد و با چشاامکی رو به پارسااا 
 :گفت

بسته دیگه مهمونِی رسمی.. بیایین یکمم جوونی کنیم.. ناسالمتی من تازه _
 برگشتما؟

نکه اجازه ی حرفی بده دساِت من و کشید و با خودش همراه و بعد بدون ای
کرد. هنوز نمیدونساتم قراره با چی رو به رو شام فقط با کشاش دسااتم پشت 
سارش راه افتاده بودم. تو انتهایی ترین نقطه ساالن رو به روی در بزر  و چرم 

 ارنگی مشابه در سینما ایستادیم... هیچ صدایی از داخل شنیده نمیشد... پارس
 :بی حوصله گفت

 اینجا چه خبره؟_
پگاه اشااره کرد تا در رو باز کنه. با باز شدن در صدای کر کننده موسیقی به 

 :گوش رسید... با حیرت به محیِط تاریک و لیزرا نگاه کردم. پارسا با اخم گفت
 نمیشه از ما فاکتور بگیری؟؟_

غیب شد... هم  ابرویی باال داد و اشااره کرد تا داخل شایم و خودش تقریبا
پای هم وارد ساالن شدیم... از شدت مه و دود چیزی دیده نمیشدگ همه جا پر 
از لیزر و نورای رنگارنک بودگ نور فالش هر چند  انیه به وسااط سااالن میزد و 
جمع دختر و پسرایی که وسط مشغول رقص بودن برای چند  انیه دیده میشدنگ 

 .ی پلی میکرددی جی گوشه ی سالن ایستاده بود و موسیق
 :پگاه از پشت گوشمون داد زد

 چطوره؟؟؟_
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 :پارسا هم با داد جوابشو داد
 !میدونستم با یه مهمونی کالسیک ارضا نمیشی_

 :بعد خم شد و زیر گوشم با صدای بلند گفت
 !این تو برنامه نبود...متاسفم_

ین لخیره به اطراف شااونه ای باال انداختم.. زیادم بد نبود.. برای منی که او
 !باری بود که این فضا رو میدیدم جالب و قشنک بود

 حوصلت که سر نمیره؟_
 :سرمو بهش نزدیک کردم و با داد گفتم

 !نه.. خوبه.. جالبه_
 .با خنده سرش و تکون داد

 مطم نم از این بیشتر از قبلیه خوشت اومده.. مگه نه؟_
ت. ا رو گرفسرمو با لبخند تکون دادم. پگاه بهمون نزدیک شد و دست پارس

 .بی اراده اخمام رفت تو هم
 !از دستم نمیتونی در بری.. یه رقِص دو نفره ی تو  میخوام_

 .پشِت سرش رو خاروند
 !بیخیال پگاه.. دیگه سن و سالی ازمون گذشته_

دساتش و کشاید و چیزی گفت که از سار و صادای زیاد نشانیدم. سرش و 
 :برگردوند و با چهره ای ناچار گفت

 !یگردماآلن برم_
آهنک عوض شد و پیست رقص خلوتگ هر دو باهم میرقصیدن. ریتمیک و 
حرفه ای. نمیدونم اسام رقصاشون چی بود. سالسا.. تانگو یا هر چیِز دیگه.. 



wWw.Roman4u.iR  181 
 

ولی هر چی که بود مثِل ساالوِل ساارطانی داشاات از داخل خونم و میمکید.. 
 زنفسام تنک شاده بود. حس بچه ای رو داشاتم که وسایله ی شخصیش رو ا

 !دستش گرفته باشن و جلوی چشمش به کس دیگه ای داده باشن
از این حِس حسااادت مزخرف متنفر بودم ولی نمیتونسااتم جلوشااو بگیرم. 
چشامم به رقص زیباشااون بود و قلبم با هر نزدیکیشااون هزاران بار در  انیه از 

 :جاش در میومد. صدایی از کنارم شنیدم
 !سالم_

وشای بود. سارم و به معنِی سالم تکون دادم. روم و برگردوندم. پساِر خوش پ
لیوانی به سمتم گرفت. زیر لب "مرسی" آرومی گفتم و روم و برگردوندم. سرش 

 .و بهم نزدیک کرد
 پارسا چیت میشه؟_

 :با اخم بدون اینکه نگاهش کنم گفتم
 !من شما رو نمیشناسم.. دلیلی نداره توضیق بدم_

فم گرفت. با اخم به محتوای خوشرنگش بلند خندید و دوباره لیوان رو به طر
 :نگاه کردم و با تردید گفتم

 چیه؟_
 :ابروشو باال داد و بعد کمی مک  گفت

 سادنیس گازدارگ نخوردی تا حاال؟_
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لیوان رو اونقدر رو به روم نگه داشاات که برای بیخیال شاادنش کالفه ازش 
هرم بود.. چ گرفتم و کمی مز مز کردم.. یه چیزی مابین شاربِت شیرین و الکل

 .جمع شد
 این چیه؟_

 :با خنده گفت
 !..بابا نترس.. گفتم که ساندیس گازداره_

 :خیره به پارسا و پگاه گفتم
 به چه دردی میخوره؟_
گرم میکنه.. سِر حال میکنه.. شبیِه اون آت و آشغاال که فکر میکنی نیست _

 !بابا.. اسالمیه
قا چی باع  شد.. نمیدونم نگاهی با شاک به لیوان انداختم.. نمیدونم دقی

دقیقا با خودم لج کردم یا از شاارایط لجم گرفت که همش و یه نفس باال رفتمگ 
 :تا ته معدم سوخت. داد زدم

 این دیگه چه کوفتیه؟_
لیوان رو ازم گرفت و دوباره پر کرد. با خشام بلند شادم و ازش دورتر شدم. 

هوع گرفته بودم. کمی اون طرف تر روی صااندلِی دیگه ای نشااسااتم. حالت ت
 .طولی نکشید که دوباره بهم نزدیک شد

ببین نمیخوام اصارار کنم ولی با یکی سردرد میشیا؟ بعد باید تا خوِد صبق _
 !از درد بشینی.. بیا یکی دیگه بخور.. گرم میشی فوری

 :سرش داد زدم
 میشه نزدیک من نشین؟_
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 .لیوان رو رو به روم گرفت
 !که واسه یکی دیگه جا نداشته باشی نگو اونقدر بچه و بی ترفیتی_

با حر  و ناراحتی نگاهی به پیساِت رقص انداختم.. رقصشون تموم شده 
بود و همه براشاون دسات میزدن. لیوان و از دساتش قاپیدم و نصاافش رو سر 
کشاایدم. دیگه داشااتم میمردم. ساارم گز گز میکرد. لیوان و باال بردم که بازم 

ده شد. رومو برگردوندم. پارسا با خشم نگام بخورم که با شادت از دستم کشی
 .میکرد

 چی داری میخوری تو؟_
 :زبونم بند اومده بود. با تحیر گفتم

 ...ساندیس_
 .هنوز بقیه حرفم و نزده بودم که یقه ی پسِر کنارم توسط پارسا جمع شد

 چه غلطی کردی تو؟_
 دو تا بیشتر نخورد که بابا.. چی شد مگه؟_

 .ردمبا ترس نگاهشون میک
 کی بهت اجازه داد بهش تعارف کنی؟ ها؟_
ولم کن بااباا به من چه؟ بهش میگم ساااندیسااه باور میکنه. یعنی انقدر _

 !خنگه؟ فکر کردم شوخی میکنه
دساتش و تو هوا تکون داد و ازمون دور شاد. پارسا دستی به سرش کشید و 

تم ود. دسعصبی طرفم اومد. آب دهنم و به زور قورت دادم. سکسکه ام گرفته ب
 .و کشید و با خودش همراه کرد. پگاه جلومون و گرفت
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 چی شده پارسا؟_
 !هیچی.. یکم حالش بد شد.. ما فعال میریم_

 .با تعجب نگاهش کردم.. نمیدونم چرا سرم گیج میرفت
 !من که خوبم؟_

نگاه وحشاتناکی بهم انداخت و دساتم و بیشاتر کشید. سواِر ماشینم کرد و 
تم گرفتم. از درد داشت میترکید. با صدای دادش نیم متر نشست. سرم و تو دس

 .تو جام پریدم
 تو احمقی یا بچه؟؟ یعنی نفهمیدی چه کوفتی به خوردت دادن؟_

 .یا ترس نگاهش کردم
 ..من_
 !هیچی نگو نیل.. هیچی.. واقعا ناامیدم کردی_

سارمو به شیشه تکیه دادم و چشمامو بستم.. همه چیز دوِر سرم میچرخید.. 
حتی نمیفهمیدم پارسااا دقیقا بهم چی میگه.. تمرکز نداشااتمگ نمیدونم دقیقا 
چقدر گذشته بود که چراغای دورو اطراف پیِش چشمم تار شدن و بی اراده به 

 !خواب رفتم
*** 

الی چشاامم رو آروم باز کردم.. درد معده امونم رو بریدهگ دسااتم رو روش 
د فجیع سرم بود که مثل کوره گذاشاتم و محکم فشارش دادم..بدتر از همه در

ی داغ مغزم رو از داخل میسااوزوند..چشاامم به در و دیوار نا آشاانای اطرافم 
افتاد... بی صاادا به نقطه ای خیره شاادم و سااعی کردم به مغزم فشااار بیارم. 

 !!دیشب... آره دیشب خوابم برده بود.. اونم بعد اون گندی که زده بودم
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نی بزرگی روی دستش وارد شدگ با دهن نیمه باز دِر اتاق باز شد و پارسا با سی
و چشاامایی که کنترل مردمکش از دسااتم خارج شااده بود مساایر اومدنش رو 
دنبال کردم.کنارم نشااساات و سااینی محتوی میوه و صاابحانه رو روی پاتختی 

 .گذاشت
 بهتری؟_

 :ناباور زمزمه کردم
 من اینجا خوابیدم؟؟_

 :سرش و ناراحت تکون داد و با جدیت گفت
 خوبی؟گ میخوای بریم دکتر؟_
 خوبم.. من چرا اینجام؟_

 :چند لحظه خیره نگاهم کرد و بعد گفت
دیشاب به خاطر دسات گلی که به آب داده بودی تو ماشااین خوابت برد.. _

مجبور شدم بیارمت اینجا.. ترسیدم خونه ی خودت حالت خراب شهگ خدا رو 
 !ز اون کوفتی بخوریشکر به موقع رسیدم.. وگرنه معلوم نبود چقدر ا

 .سرم و با ناراحتی پایین انداختم
 !من... معذرت میخوام.. من واقعا نمیدونستم چی توشه_

 .نفس عمیقی کشید
خیلی سااده ای نیل.. برای این ساادگیت میترسم.. داری تو تهران زندگی _

میکنی. اینجاا درس میخونی.. میادونی اگه دیشااب من پیشاات نبودم با این 
 تا کجاها به باد میدادی؟ حماقت سرت و
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 .با اخم و خجالت لبم و به دندون گرفتم
 !بله.. میدونم_

 .نوِن تست رو جلوم گرفت
 !بخورش... معدت خالیه_

با شرم از دستش گرفتم و زیِر لب تشکر کردم. از جاش بلند شد و نزدیِک در 
 .رفت. جرات نداشتم سرم و بلند کنم

 !گه خواستی همینجا استراحت کنمن میرم بیرون به کارام برسم.. ا_
 !نه میرم_

 :کمی مک  کرد و آروم گفت
 !هر طور راحتی_

میادونسااتم از دسااتم تا چه حد ناراحت و ناامید شااده.. چطور همچین 
حماقتی کرده بودم؟ من کسی نبودم که با این کلک های کوچیک به دام بیفتم.. 

 !!دیگه حتی خودم هم خودم و نمیشناختم
 پارسا

 .آخر روی پدال فشار دادم و گوشی رو تو دستم جا به جا کردم پامو تا
ندیدی دختره تو چه حالی بودایمان... خدا میدونه اگه یکم دیرتر رساایده _

 !بودم چی میشد
میدونم... میدونم الزم نیساات چیزی بگی.. ولی با دعوا و کتک کاری که _

ع به کار ارستان شروچیزی حل نمیشهگ اونم تو شرایط فعلیت که تازه تو این بیم
 کردیگ از کجا میخوای پیداش کنی؟

 .راست میگفت.. نفس عمیقی کشیدم
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 !حماقت از خودم بود.. نباید تنهاش میذاشتم_
 حاال چطوره؟_

 .راهنما زدم و داخل کوچه پیچیدم
 .رنک و روش زرده..براش داروی معده گرفتم_

 :کمی سکوت کرد و بعد گفت
 هنوزم نمیخوای بهش بگی؟_

 .به روی آپارتمان ایستادم و به پنجره اتاقش خیره شدم رو
 !زوده ایمان.. میترسم قبولم نکنه_
 !اینجوریا هم نیست.. حس داره بهت.. مشخصه_

 .لبخند بی اراده ای روی لبم نشست
 !نمیدونم.. فعال صبر میکنم_

 .از ماشین پیاده شدم و نایلون داروها رو برداشتم
 !نک میزنمفعال ایمان.. بعدا بهت ز_
کی داداش_  !اه

همین که از آسانسور خارج شدم سامیار و رو به روی واحِد نیل دیدم. اخمام 
 .رفت تو هم...جلو رفتم

 .سالم_
با صدام به عقب برگشت و سالم داد. نیل پشِت سرش ایستاده بود.. رنک و 

 .روش زرد تر از صبق بود
 !یاد.. فک کنم مریضهخاتون برای نهار دعوتش کرده.. میگم بیا بریم نم_
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 .توجهش حالم و گرفت. کنارش زدم و رو به روی نیل ایستادم
 بهتری؟_

 :سرش و بی حوصله تکون داد و به سامیار گفت
 !مرسی آقا سام.. یکمی مسموم شدم. بعدا به خاتون سر میزنم_

 .سام نگاهی با شک به من و نیل انداخت
 !بسیار خوب... پس فعال_

 .رو روبه روی نیل گرفتم همین که رفت نایلون
 بیا.. داروی معده ست.. مسمومیت هم داری؟_

 .شونش و بی حال باال انداخت
 !نمیدونم.. حالم به هم میخوره_

بی اجازه داخل شدم. در و بست و طرف اتاقش رفت. روی تخت نشست و 
زانوهاش و تو شااکمش جمع کرد. مانتو و شاالواِر نازک و روشاانی تنش بود. 

 .پیشش نشستم
 !من تخصص ام نیست مسمومیت.. پاشو بریم دکتر_

 .کاسه ی ماست رو از روی پاتختی برداشت و مشغوِل خوردن شد
 !خوب میشم_

 .عصبی به پایین خیره شدم.. حماقتای این دختر گاهی روانیم میکرد
 ! ...دوست ندارم مدام بهت سرکوفت بزنم ولی اصال کار خوبی نکردی_

خت.. دلم نیومد بیشتر از این اریتش کنم. نگاهی سرش و بی صدا پایین اندا
به اطراف انداختم. طراحی هاش رو دور تا دور به دیوار زده بود..چشمم روی 
طراحی سایاه قلمی قفل شد.. دختری رو به روی پنجره ی باز ، که باد موهای 



wWw.Roman4u.iR  191 
 

بلنادش رو به پرواز درآورده بود... بی اختیار ساامتش رفتم و آروم از گوشااه 
 .و در آوردمچسبش ر

 چیکار میکنین؟_
بی توجه به حرفش همه چسااب هاش رو کندم و تو دسااتم لولش کردم... 

 .دوباره روی تخت نشستم
 !ازش خوشم میاد_

 :با تعجب نگاهم کرد. چشمکی به چهره ی با مزه اش زدم و گفتم
 مگه نمیخوای کاِر اشتباهت و ببخشم؟_

 .سرش و تکون داد
 ِن کار اشتباهت قبول میکنم. هوم؟خوب این و در قباِل جبرا_

 .بی حال خندید
 !چه سخاوتمند_

 .ابروم باال پرید
 !همیشه اینطور نیستم.. فقط در مواقع خا _

 .با حالت خاصی نگاهم کرد
 ...تقصیر شما هم بود.. شما منو بردین اونجا ولی ولم کردین و رفتین با_

 !سخت بودلبش و به دندون گرفت... خدایا. چقدر گاز نگرفتنش 
قبول دارم.. ولی حرِف من واسااه دیشااب و مهمونی نیساات.. تو هیچ جا، _

 هیچ وقت نباید به کسی اعتماد کنی.. میفهمی چی میگم؟
 .سرش و تکوِن آرومی داد
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 !ماست فکِر خوبیه.. بخورش اگه بهتر نشدی میریم دکتر.. امروز خونه ام_
 از اونجا بیرون میرفتم.. با چشای درشتش بهم زل زد.. طاقت نیاوردم.. باید

 .هرچه زودترگ از جا بلند شدم
تو نمیخواد بیای دیگه.. بشین استراحت کنگ از فردا دانشگاهت هم شروع _

 !میشه. فعال خداحاف 
و بعد بدون اینکه برگردم و نگاهش کنم طرح رو تو دساتم فشردم و راه رفتن 

ه ی دوست داشتنی روز ب رو پیش گرفتمگ اراده و خودداری مقابِل این دختر بچه
 !!روز برام سخت تر میشد

*** 
 .زهره وارد اتاق شد و گوشه ی روسریش و به بازی گرفت

 غذاتون آماده ست آقای دکتر.. میتونم برم؟_
 .عینکم و از چشمم در آوردم و کتابم و بستم

 کته و ماست چی؟_
 .اونم تو یه ترف جداگونه براتون ریختم آمادست_

ش کردم.. به خاطر یه کته و ماساات بدبخت و از مهمونی قدرشاناسااانه نگا
 !کشونده بودم اینجا

 !ببخش زهره.. اگه بلد بودم اریتت نمیکردم_
 !این چه حرفیه آقای دکتر؟ کاری نبود که_

 .پاکت حاوِی پول رو دستم گرفتم و مقابلش ایستادم
 !حق الزحمه این چند روزی که اومده بودی.. دستت درد نکنه_

 .پایین انداخت و پاکت رو گرفتسرش و 
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 !ممنون_
 .با چشم اشاره کردم

 !بازش کن ببین کم نباشه_
با شاارمندگی بازش کرد. برای شااکار برق چشااماش رو چهرش زوم کردم. 

 :هیجان زده گفت
 !ولی این خیلیه_

 .لبخند صمیمی ای به روش زدم
 !مگه عروسیتون نزدیک نیست؟ اینم کادوی من_

 .کردبا حالت خاصی نگام 
 !خجالتم دادین.. دستتون درد نکنه_
 !خواهش میکنم.. چیز قابلی نیست_

تا دِم در بدرقه اش کردم. ترف غذا رو برداشااتم و پشاات دِر خونه ی نیل 
ایسااتاادم. مدِت زیادی منتظر موندم تا درو باز کرد. خواب آلود بود. موهاش 

خته بودن. خندم ژولیده و بهم ریخته از این طرف و اون طرِف شااال بیرون ری
 !!گرفت.. مقاوت مقابِل این موجود دوست داشتنی سخت بودگ خیلی سخت

 این چه ریختیه؟_
 .مظلوم نگاهم کرد.. چشمش به قابلمه ی دستم افتاد

 سالم.. برا منه؟_
 .قابلمه رو طرفش گرفتم

http://www.roman4u.ir/


 195 سیمرغ

بخور جون بگیر.. بعدشام آماده شاو میریم جایی.. هرچی بیشااتر بشینی _
 !میشهخونه حالت بدتر 

 .با چشمای گرد نگاهم کرد
 بیرون؟_
 آره بیرون.. نمیای؟_

 .چهرش درهم شد
 !!ولی خیلی تکلیف دارم.. تموم نمیشن_

 .دلم از لحنش کباب شد
 تو بیا بریم.. بعدش یه فکری به حال تکالیفتم میکنیم. هوم؟_

 .سرش و ناراضی تکون داد
 !خوردی خبرم کن.. منتظرم_
 !دستتون درد نکنه_

 .دی به روش زدملبخن
 !خواهش میکنم.. یه شونه هم به اون موهات بزن_

چهرش از خجالت سرخ شد.. لبخندی پلیدی روی لبم نشست و با همون 
 .لبخند عقبگرد کردم

. 

. 
کمربندم و روی کمرم سافت کردم و ساوئیچ رو برداشتم. همین که در و باز 

 .کردم، نیل رو حاضر و آماده جلوِی در خونه دیدم
 !وقت شناسچه _
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 .شونشو باال انداخت
 من آماده شدنم زیاد وقت نمیبره. نمیگین کجا میریم؟_

نگاهی به تیِش ساده و دخترونش انداختم.. چقدر ساده و خواستنی بود این 
 .دختر.. ابرومو باال انداختم

 !میفهمی حاال.. بزن آسانسور و بیاد پایین_
سیر خیلی با خودش کلنجار کنجکاوی از تموم وجناتش پیدا بود. تو طول م

میرفت تا سوالش رو دوباره تکرار نکنهگ اونقدر ناشیانه هر چند لحظه یکبار پر 
ساوال به نیم رخ ام خیره میشاد که دلم میخواست همون جا وسط جاده بزنم 
کنار و تمام صاورت تپلش و گاز بگیرمگ رو به روی باشگاه نگه داشتم. با دقت 

 :تا سه نشمرده بودم که گفت به تابلو خیره شد. تو دلم
 باشگاِه بولینک؟؟_

 .نتونستم جلوی خندم و بگیرم
 !اعتراف کن داشتی منفجر میشدی.. دختر تو چقدر فوضولی_

 .اخم کرد و سرش و برگردوند
 !دستتون درد نکنه_

خندم شاادت گرفت. ساارمو با خنده تکون دادم و اشاااره کردم پیاده شااه. با 
 .میز بلند شد ورودمون نریمانی، از پشِت 

 !خوش اومدین آقای تهرانی_
 :نیل با هیجان به اطراف خیره بود. کنارش رفتم و گفتم

 دوست داری؟_
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 .سرش و با همون هیجان تکون داد
 !من عاشق بولینگم.. فقط تو تلوزیون دیده بودمش_
 !همرام بیا.. باید کفشامون و عوض کنیم_

میشاد. بعد از پوشایدن کفشای با دقت به حرفام گوش میداد و باهام همراه 
 .مخصو  به طرِف هاوس بال ها هدایتش کردم

قوانیِن بولینک آسااونه.. فعال با این تو  ها شااروع کن.. اینا ساابک ترنگ _
 !محض تفریق گذاشته شدن

 .سرش و به طرف توپای مخصو  برگردوند
 اونا چی؟_

 .جلو رفتم و توِ  اختصاصِی خودم و برداشتم
ای ورزش ان. تو نمیتونی. یکی از اوناا رو کاه اندازه ی ایناا ساانگینن..بر_

 !انگشتات بشه بردار و بیا اینجا
 .تو  قرمزی انتخاب کرد و نزدیکم شد

خوب نگاه کن.. من به این صورت این تو  رو هول میدم تو الین . هدف _
اینه که اون ده تا پین بیفتن پایین.... قانون بازی همینه.. هرچی پیِن بیشااتری 

 !فته امتیازت باالتره. طریقه انداختنم رو نگاه کنبی
ر دادم.. با پین ها برخورد کرد و شش تاشون افتادن. به  توپم رو روی الین سه

 .امتیازم که باال نمایش داده شده بود اشاره کردم
 میبینی؟_

 .خندید و سر تکون داد
 آسونه که؟_
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 .دست به سینه شدم
 رده حالجی؟خانومه آسون بیا جلو ببینم چند م_

با غرور جلو اومد و مقابِل الین ایستاد. حرکاتش رو با لذت زیِر نظر گرفتم. 
ر داد. از کناِر پین ها گذشت. بدون  یه چشمش رو بست و تو  رو به سختی سه
اینکه باهاشون برخورد کنهگ چهره ی ناراحتش خیلی دوست داشتنی بود. جلو 

 .ور پشت سرش ایستادمرفتم و براش یه توِ  دیگه آوردم. همون ط
 !زود تسلیم نشو.. بیا با هم بندازیم_

از پشاات با فاصااله روش خم شاادم و مچ دسااتش رو گرفتم. تکون خفیفی 
 خورد. بوی عطرش تو مشامم پر شد.. واقعا تمرکز ممکن بود؟

 ...ببین؟ حاال اینطوری نشونه میگیری و_
ر دادیم.. چهار تا از پین ها رو انداخ ت. باال پرید و دستاشو تو  رو باهم سه

 !به هم کوبید. من ولی هنوز یه جایی وسط بوی مالیم عطرش غرق بودم
 دیدین تونستم؟_

 .بی حواس لبخند زدم
 .آره وروجک_

 .دستش رو دراز کرد. ابرومو باال دادم
 چی؟_
 .میخوام با توپای شما بندازم_

 .خندیدم
 !دیگه پر رو نشو.. اونا سنگینن_
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 .اخم کرد
 !نگ من میتونمخوب باش_

دلم نیومد بزنم تو روقش.. جلو رفتم و توِ  نسبتا سبک تری براش انتخاب 
 .کردم و دوباره پشتش ایستادم

 با هم میندازیم خوب؟_
ناراضی سرش و تکون داد. دوباره پشتش قرار گرفتم. این بار بی اراده نزدیک 

 رو توضیق تر. چونم با شاونش برخورد کرد. داشاتم دوباره براش همون حرفا
میدادم که تو یک آن سارش و برگردوند. چشاماش تو چشامام قفل شد.. چند 
سانتی متر با صورِت گرد و معصومش فاصله داشتم. آب دهنم و قورت دادم و 

 :خیره تو چشماش شمرده گفتم
 متوجه شدی؟_

سرش و تکون داد و با گونه هایی که بازم رنک گرفته بودن سرش و برگردوند. 
خیِس عرق شااد...تنها تو همون چند  انیهگگگ... تو  رو هل دادم  هماه ی تنم

ولی لحظه ی آخر انگشااتش توش گیر کرد و کمی جلو رفت. همین که تو  
 .رها شد به طرفش خیز برداشتم و دستش رو گرفتم

 ببخشید.. فکر کردم آماده ای. چیزی نشد که؟_
 :با دست انگشتش و گرفت و آروم گفت

 !د گرفتنه.. یکمی فقط در_
 .نفس کالفه ای کشیدم

ببخشاید.. برای امروز بساته.. میترسم اینجوری تا یه ساعت دیگه همه ی _
 !انگشتات شهید شن
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خنده ی آرومی کرد. دلم دیگه با این خنده ها آروم نمیشااد.. دِل المصااب 
چند دقیقه ای بود میخواسات از جاش کنده بشه.. بوی عطر مالیمش تو سرم 

ه کالفه ترم میکرد. کفش و توپم رو ساار جاش قرار دادم و میپیچید و هر لحظ
 !قبل از اینکه دسِت دلم بلرزه فاصله ی الزم رو باهاش حف  کردم

 نیل
انگشتم رو با دست دیگم ماساژ دادم و به حرکت آروم ماشین رو به رو خیره 
شاادم... امروز از بهترین روزای زندگیم بودگ باشااگاه بولینک .. حضااورش 

رفتاراش و محبت هاش..گ همه چی درست مثل خواب بودگ یه خواب کنارم.. 
رویایی و بنفش که من هر لحظه استرس تموم شدنش و بیدار شدن از این رویا 

 !رو داشتم
 درد میکنه؟_

 .با صداش به خودم اومدم...تکونی به خودم دادم
 بله؟_
 !انگشتت و میگم_
 !نه زیاد.. خیلی خوش گذشت_
 داشت پس؟ ارزش شب بیداری رو_

ساارمو یکم کج کردم.. فکر میکردم شااوخی کرده باشااه وقتی موقع بیرون 
 !!اومدن از باشگاه بهم گفت تو انجاِم تکالیفم کمکم میکنه

 !فکر میکردم شوخی میکنین_
 !قیافه جدیش از نیم رخ جواب سوالم رو تا حد ممکن میداد
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 !من زیاد آدم شوخی نیستم_
مه کاره گذاشتگ حس میکردم حالت صادای زنک گوشایش بحثمون رو نی

 !!هاش یکمی جدی تر شدهگ دقیقا از بعد اون اتفاِق انگشتم
 بله؟_

... 
 .سالم مادر_

... 
صاد بار گفتم مادِر من.. زمان شاب و روزمون فرق داره... نصف شب از _

 کجا جوابت و میدادم آخه؟
... 
 خیل خوب من معذرت میخوام... خوب شد؟_

 ..اخماش رفت تو هم
 !قبال هم در این باره حرف زدیم ... فکر نمیکنم جای بحثی باشه_

... 
 .دستشو الی موهاش فرو برد

 پلیس جریمه میکنه ... بعدا زنک میزنم... کاری نداری مادر؟_
سارشاو تکون داد و گوشی رو قطع کردگ بی صدا بهش خیره شدم.. سنگینی 

 .نگاهم رو حس کرد و به سمتم برگشت
 !دلشوره های مادرانه امان از دست این_
 چرا نگرانش میذارین؟_

 .کوتاه نگام کرد و برگشت
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مادر رو نمیشاناسایگ همیشه دوست داره همه چی رو شلوغش کنهگ از کاه _
 !کوه بسازهگ هیچ وقت نتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم

 .حسرت صداش خیلی بیشتر از اونی بود که حس نشه
 دلتنگشین؟_

 .ه فرمون فرعی رو پیچیدراهنما رو زد و دست ب
هیچ بچه ای نیساات که دلتنک مادرش نشااه ولی خوب دیگه... انتظاراش _

 !بیش از حده
 .برگشت و به چشمام خیره شد

 !میگه بیا اینجا... اونجا چیزی نیست که به خاطرش بمونی_
مردمک چشمم لرزید... راه نفسم قطع شد... از فکر اینکه روزی بخواد بره 

جودم ی  بستگ وقتی سکوتم رو دید اون هم سکوت کرد و دیگه و نباشه همه و
 !هیچ کدوم بح  رو ادامه ندادیم

. 

. 
راپید و وسااایل مورد نیازم رو روی مالفه بزر  گذاشااتم.. پارسااا وارد اتاق 
شد... شلوارک بلند مشکی و تیشرت راحت سفید رنگی تنش کرده بود... رنک 

 .ی داشتسفید تیشرت با پوست برنزش تضاد قشنگ
 مطم نین؟ یکم اریت میشم ولی میتونم خودم تمومش کنما؟_
صادا نباشاه. نمیخوای که بگی بی استعدادم؟ بیا اینجا ببینم چی میکشی _
 تو؟
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چهار زانو روی زمین نشست و مشغول بررسی وسایل شد.درست مثل پسر 
بچه های پیش دبساتانی که روی زمین نشاساتن و مشاغول نوشاتن مشقشون 

ش نشاساتم. در گواش ها رو باز کردم و بعد رقیق کردنشون و درست ان.گکنار
کردن رنگهای مطابق الگو همش رو تو پالت جا دادم... پارسااا دسااتشااو زیر 

 !چونش زده بود و با دقت به کارام نگاه میکرد
رو که از قبل نقش و نگار ترنج و لچک روش آماده  A3 کااغاذای گالسااه

 .مکشیده شده بود رو به روم گذاشت
خوب.. رنگاامون آماده ان... همه ی طرح ها یه کاغذ الگو دارن میبینین؟ _

کار طراحیشاونو انجام دادمگ فقط مونده رنک کردنشاون... باید مراقب باشاین 
 خطوط بیرون نزنن و رنگها با هم قاطی نشن..میتونین؟

 .نگاه عاقل اندر سفیهی بهم کرد
 همین؟؟_

روش گذاشتم. خودم هم با طرح دیگه ای سرمو تکون دادم و کاغذ رو رو به 
مشاغول به کار شدم.تقریبا سه ساعتی گذشته بود..سرم رو بلند کردم و دستی 
به پشت گردنم کشیدم..طرح های من تقریبا تموم شده بودن اما پارسا هنوز دو 
تاا طرح کاار کرده بودگ نگاهی بهش انداختم.. تا جای ممکن روی طرح خم 

گرد از توجه و زبونی که بیشااتر از نصاافش بیرون بود شااده بود و با چشاامای 
مشاغول کار بودگدساتمو جلوی دهنم گذاشاتم و بی صدا خندیدمگبا صدام تو 

 !جاش پرید و گنک نگام کرد..کم کم قیافش رفت تو هم
 یه رره جدیت به خرج بده.. به چی میخندی؟_
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مت و سبا خنده انگشت اشارم رو سمتش گرفتم و دوباره خندیدم. دستش ر
پالت رنک برد و با یه ابروی باال رفته تو یه  انیه ناغافلی انگشت گواشیش رو به 
نوک دماغم مالید.از شدت عصبانیت قرمز شدم و داد زدم.. حاال نوبت پارسا 
بود که با صدای بلند بزنه زیر خنده.. سه انگشتم رو داخل سوراخای پالت فرو 

ال تا پایین صاورتش کشیدم و این بردم و ساه رنگش رو به صاورت خطی از با
 !!...جوری شد که جنک بزر  آغاز شد

همه ی مالفه ی آبی رنگی شاده بود.. جایی روی صورت و بدنمون نمونده 
بود که رنگی نشاان.. طرح ها رو ساار داده بودم زیر تخت تا رنگی نشاان ولی 

لیدن اموکت اتاق و لباساام رو نتونسته بودم نجات بدم.. حمله میکردم و بعد م
رنک بهش باالی تختم سنگر میگرفتم.هر دو نفس نفس میزدیمگ از شدت جیا 
زدن گلوم میساوخت.. بی اعتنا به زمان و مکان غرق شادی و سرخوشی بودم. 

 !!درست مثل روزایی که با بردیا و نسیم خونه رو روی سرمون میذاشتیم
.. مالید.دساتش رو پر از رنک قرمز کرد و کف دستش رو به پهنای صورتم 

ماتم برد... حتی چشام و دهنم هم رنگی شاده بودگ عقب عقب رفت و باالی 
میز کاامپیوتر ساانگر گرفت... پالت پر از رنک رو از روی زمین برداشااتم و 
سامتش رفتمگ از باالی میز کامپیوتر پایین پرید... صاورتش مثل سارخ پوستا 

 !شده بودگ کل تیشرت سفیدش رنگی بود
یه قطره دیگه رنک روم بریزی سارتو میکنم تو پالت.. بسته  نیل به قرآن اگه_

 !دیگه شوخی هم حدی داره
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با خنده پلیدی پالت رو نزدیک تر بردم... نمیتونسااتم از حمله آخر بگذرمگ 
انگشاات اشااارشااو با تهدید باال آورد... نگاش بین من و ترف توی دسااتم 

 !میچرخید
 !وندی؟ هیکلم و به گند کشآفرین برو بشین.. کاری نکن عصبی شم. ببین_

بهش نزدیک شاادم... همین که خواسااتم پالت رو روش پشاات و رو کنم 
دستش رو جلو آورد و با یه حرکت دستامو از پشت قفل کرد... هر چقدر جیا 

 :میزدم و تکون میخوردم ولم نمیکرد. داد زدم
ی گوقتی کاری میکنین پای تاوانش هم بایستین.. ولم کنین همه ی اتاقم رن_
 !شد

 .بلند خندید
آتش بس بده ولت کنم.. بابا من فردا میرم بیمارسااتان.. کی میخواد اینا رو _

 پاک کنه؟
 !به من چه؟ خودتون جنک و شروع کردین_

 .دستمو با یه حرکت برگردوند. رو به روش قرار گرفتم. با دستای بسته
 !ول کنین دستامو.. کاریتون ندارم_

صااله ی کممون شاادم. واقعا داشااتیم چیکار متوجه نگاِه خاصااش و بعد فا
میکردیم؟ نگامو ازش گرفتم. فکر کنم اونم دقبقا به همین صااورت به خودش 

 :اومد چون دستم و ول کرد و دستپاچه گفت
 !ولت کردم.. دیگه رنک نریز_

 :بی صدا سرم و پایین انداختم. چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت
 !.. یه کم هم به کارت اضافه شدام.. خوب اینجا که خیلی ناجور شد_
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 .بدون اینکه سرم و باال کنم شونمو باال انداختم
 !..اشکال نداره.. یه طرح بیشتر نمونده_

 .دوباره یکم سکوت شد
 من برم؟_

 !نگاهش کردم. چشماش امروز یه جوِر دیگه ای بود
 !برین.. دستتون درد نکنه. دیر وقته_

 .اش اشاره کردسرش و با لبخند تکون داد و به لباس
 !باید برم حموم_

دستمو با خنده جلوی دهنم گذاشتم و به سر تا پاش خیره شدم که چشم غره 
ای بهم رفت و پشات به من به طرف در راه افتاد. بعِد رفتنش وارد اتاق شدم و 
به چهار چوِب در تکیه دادم. لحظات از جلوی چشمم رد شدن و خنده رو لبام 

 .مهمون شد
 !!دعجب شبی بو_

نور باریکی که از پنجره میتابید مساتقیم پلک چشامم رو نشاونه گرفته بودگ 
 .دستمو روش گذاشتم

 ای خدا... این همه جا...حتما باید بزنه تو چشمم؟_
چند  انیه طول نکشاید که چشامام گرد شاد.. به سرعت از جام بلند شدمگ 

به هشت همه تنم خشاک شاده بودگ با وحشت ساعت رو نگاه کردم.. یه ربع 
یی رسااوندم... تو زندگیم سااابقه  بودگگ نمیدونم چجوری خودمو به دسااتشااو
نداشت در عرض یک ربع آماده شم و از خونه بیرون برم... اما به طرز شگفت 
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انگیزی عقربه سااعت به دوازده نرسایده من و کیف آرشایوم داخل آسااانسور 
 !بودیم

 صدای ناهنجارش بادر آپارتمان رو محکم پشاته سارم بساتم و بی توجه به 
عجله سمت خیابون راه افتادمگ ماشینی کنارم ایستاد و بعد صدای آشنایی رو از 
پشت سرم شنیدم.. بی توجه به اسمم که توسطش خونده میشد چشمم رو باز 
و بسته کردم و راهم رو پیش گرفتم. قطعا اآلن وقت مناسبی برای حرف زدن با 

 !!سام نبود
 چرا جواب نمیدی ؟_

 .ر برگشتم. سرش و از شیشه بیرون آورده بودناچا
 !سالم.. خیلی دیرم شده.. خداحاف _

 :با خنده گفت
 !بیا بپر برسونمت_
 !مرسی میرم_

 .به کیفم اشاره کرد
 !اینجوری تا شبم نمیرسی.. بیا باال_

 .تعلل و کنار گذاشتم و سوار شدم
 :با صدایی که تهش خنده بود گفت

 چرا تو همش میخوابی؟_
 .و تکون دادمسرم

 !تا دیروقت بیدار بودم.. به خاطر طرحام_
 .لبخند صمیمی ای زد
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یی همینه.. نترس زودی میرسیمگ راستی... خاتون از دستت خیلی _ دانشجو
 شکاِر.. میگه از وقتی ماها اومدیم باهاش غریبی میکنی.. واقعا اینطوره؟

 .شرمنده شدم
بود مریض بودم.. فکر کنم نهگ فقط یکم سارم شلوغ بود...چند روزی هم  _

 !به خاطر مسافرت دو هوائه شدم
 .با شک نگاهم کرد

 قضیه مهمونی رو میدونم.. کسی چیز خورت کرد؟_
 .نفسم گرفت

 از کجا میدونین؟_
 .یه ابروشو باال داد

خوب دیدم از آرایشااگاه اومدی.. بعدم دیدم با پارسااا رفتی.. بعدشاام که _
 !مریض شدی

 .تو خودم جمع شدم
 !.رس فوضول نیستم.. به کسی هم نمیگمنت_

 .بی صدا بهش نگاهش کردم
 کرده.. میای؟ ه*و*سامشب میریم شهربازی.. صدف _

 .با چشمای گرد نگاهش کردم
 معلومه که نه؟_

 :با اخم گفت
 !چرا؟ خاتونم هست.. خوشحال میشیم بیای_
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 .ابرومو باال دادم و چیزی نگفتم
 :یاده شدم که از پشت سرم گفتجلوی دانشگاه نگه داشت. با عجله پ

 !دربارش فکر کن.. صدفم تنهاست_
 .لبخندی به روش زدم و سرم و تکون دادم

 !باشه.. ممنون_
بی حوصااله و کالفه از کالِس خسااته کننده ی اسااتاد امینی به طرف خونه 
میومدمگ نگاِه آخر و به گوشاایم انداختم. گفته بود بهم خبر بده طرحا رو قبول 

لبخند بی اراده ای زدم و با دسااتای لرزون از اسااترس شاامارش و کرد یا نهگ 
 :گرفتم. خیلی طول کشید.. دیگه داشتم ناامید میشدم که جواب داد

 بله؟_
 .هول شدم

 !سالمگ منم نیل_
 خوبی؟ چه خبر؟_

 .سِر جام کناِر درختی ایستادم.. اینجوری استرسم کمتر میشد
 !نخوب بودن.. یعنی .. خوب گفت قابِل قبول_

 !کمی مک  کرد و بعد صدای صحبتش با کسی اومد
 !سریع خانوِم خانی.. اتاق حاضر شد خبرم کنین_

 .فهمیدم سرش شلوغه
 ببخشید.. میخواین بعدا زنک بزنم؟_
 نه.. تا چند دقیقه دیگه عمل دارم. تو چیکار میکنی؟_

 .نمیدونم چی شد که یهو از دهنم پرید
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 !هربازیسام ازم دعوت کرد باهاشون برم ش_
 .سکوت کرد. با دست به پیشونیم کوبیدم

 ..یعنی.. صبق که منو رسوند_
 .سکوتش حالم و بد تر میکرد

 ..آخه میدونین؟ دیرم که شده بود_
 من باید برم.. کاری نداری فعال؟_

 :جا خوردم.. بند کیِف آرشیوم و با دست فشار دادم و ناراحت گفتم
 !نه_

چنک شاد.. دلم میخواست بیخیال همه  بدوِن خداحافظی قطع کرد.. قلبم
چی بشام و همون جا کناِر اون درخت سااعت ها بشینم. یعنی ناراحت شده 

 !بود؟ آره.. با این طرِز گفتِن من بایدم ناراحت بشه.. پوزخندی زدم به خودم
 !سام..خاک تو سرت.. حد اقل میگفتی آقا سام_

ا ه افتادم. سِر کوچه بتکیه امو از درخت گرفتم و کشون کشون سمت خونه را
صادای بوق ماشاینی سارم و بلند کردم. ماشیِن سام بود.. خاتون و صدف هم 

 .توش بودن. جلو رفتم و سالم دادم
 سالم دخترم.. این چه قیافه ایه؟_

 .لبخند تلخی زدم
 !خسته ام خاتون جون_

 .صدف از پشت سرش و جلو آورد
 نمیای با ما؟_
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 !تون که با لبخند قشنگی منتظرم بودبه سام نگاه کردم و بعد به خا
 !نه دیگه.. به شما خوش بگذره.. من خیلی خسته ام_
بیاا بااال ماادر این همه درس هم خوب نیساات.. یه کم تفریق برا جوون _

 !الزمه.. بیا دخترم
 :صدف بالفاصله گفت

 !منم تنهام.. بیا دیگه_
ردم به شدم و سعی ک تو منگنه قرار گرفتم.. نتونساتم نه بیارم. به ناچار سوار

هیچی فکر نکنمگ صدای ویبره گوشیم از جیِب مانتوم بلند شد. صدای هشداِر 
باطرِی خالی بودگ عجب شانسی داشتم منگگ تو کیفم پرتش کردم و کالفه سرم 

 !!و به صندلِی پشت سرم تکیه دادم. دیگه هر چه بادا باد
. 
. 

یی که گوشه ای، کناِر درختا پهن   :تکرده بودیم نشست و گفخاتون روی پتو
شما به فکر من نباشین مادرجون... من همین جا میشینم تسبیحمو میزنم.. _

 !شما بگردین همه چی رو سوار شین... خوش بگذرونین
 سرو صدا اریتتون نمیکنه؟_
 .نه بابا دخترم... جوونن دیگه... چه اریتی آخه؟ شما برید_

 .سامیار دستش رو تو جیبش برد
دم دست باشه زنک میزنیم... اگرم چیزی خواستی دکمه پنج پس گوشیت _

 !رو فشار بدی شماره منه
 .باشه مادر... تو حواست به این دو تا دختر باشه که هر دو امانتن_
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سارش رو تکون داد و بهمون اشاااره داد تا راه بیفتیم. هیچ میلی برای سااوار 
نش مجبور بودم شاادن دسااتگاه ها نداشااتم... اما به خاطر صاادف و تنها بود

باهاشاون همراه شامگ حتی سرو صدای آدما و صدای گوش خراش دستگاه ها 
هم رره ای منو از حال و هوای کسلم خارج نکرده بودگ صدف دستش رو سمت 

 .کشتی بزرگی گرفت
 سام بریم اونو سوار شیم؟_

آب دهنم رو قورت دادمگساام پرساشاگرانه به من نگاه کرد که شونم رو باال 
 .... به سمت باجه بلیط رفت و با سه تا بلیط برگشتانداختم

گوشم از صدای جیا صدف کر شده بود... ترشق آدرنالین استرسم رو هزار 
برابر میکرد.حدود دو ساعت بود که وقتمون به ایستادن تو صفای شلوغ و سوار 
شادن دستگاه ها گذشته بود...حالم داشت خراب میشد. نمیدونم از استرس 

شادت باال و پایین شدِن دل و رودم. در مقابل اصرارای تموم نشدنِی بود یا از 
 :صدف چشمم رو ملتمس به سام دوختم که لبخندی زد و گفت

 !دیگه بسته... بریم شام بخوریم.. خاتون هم تنهاست_
صدف هم بی صدا نگاهی بهمون انداخت و جلوتر از ما راه افتادگ خاتون از 

 .ن داد.. همین که رسیدیم معترض شددور برامون با لبخند دست تکو
 چرا انقدر زود اومدین؟ نگران من بودین؟_

 :سام زودتر از من گفت
 .نه .. یه هفت هشت تایی سوار شدن... بقیش زیادم جالب نبود _
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کنار خاتون نشاساتم.. سامیار رفته بود تا شام رو سفارش بده...سرمو روی 
 .هم برگردوندپاش گذاشتم .. بوی عطر مالیمش آرامش رو ب

 خاتون؟_
 جانم؟_
 میشه برام استخاره بگیرین؟_

 .دستی به سرم کشید
 !چرا نمیشه مادرجون؟ نیت کن_

چشمامو بستم و از ته دل نیت کردم... دست خاتون از سرم فاصله گرفت و 
صدای تسبیق کنار گوشم طنین انداخت.. بلند شدمو نشستم... دستم رو روی 

خاتون مقابلم گرفته بود.خاتون چیزی زیر لب گفت دونه از تسبیق گذاشتم که 
 .و چشماشو باز کرد

 .خیره دخترم_
لبخند گرمی روی لبم نشاسات.. سرم رو بلند کردم... آسمون از همیشه پر 

 .ستاره تر بود
سااعت یک ربع به یازده بود..شااممون رو خورده بودیم و بی صدا دور هم 

شیرازی زمزمه میکرد.. سامیار  نشسته بودیمگ خاتون زیر لب شعری از سعدی
لبخند به لب به حرکات پراسااترس ناخن ام نگاه میکردگ حرکت تند عقربه ها 
برام دردناک تر از هر وقتی بودگ صاادای زنک گوشاای سااامیار سااکوت مرگبار 
جمع رو شکست.. با لبخند معناداری به صفحه خیره شد و با نگاه کوتاهی به 

 :من جواب داد
 بله؟_
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... 
 !بهگ... خواهش میکنمبهگ _

... 
 .آره... زیر درختا کناِر چرخ و فلک نشستیم_

... 
 !نه زیاد دور نرو.. یه زنک بزن به چرخ و فلک رسیدی بیام جلو_
.. 
 .اوکی اوکی_

 :خاتون با تعجب پرسید
 کی بود مادر؟ دوستته؟_

 .نگاش دوباره رو من  ابت شد
 !ینجانه مادر.. پارسا بود.... آدرس خواست بیاد ا_

فشااارم تو یاه لحظه چنان افتاد که برای نیفتادنم دسااتم و روی پتو محکم 
 !فشردم و وزنم و روش انداختم

 خیر باشه مادر.. چیزی که نشده؟_
 .دوباره نگاهم کرد

 !نه خوب.. فکر کنم نگراِن نیل شده بود_
 .سرم و با خجالت پایین انداختم. نگاِه معنی داِر سام داشت روبم میکرد

د شادنش از کنارمون رو دیدم و قلبم از جاش کنده شاد. پارساا راساتی بلن
راستی داشت میومد اینجاگ ولی با چه توجیحی؟ خاتون متوجه استرسم شد و 

 :آروم گفت
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 !نگران نباش مادر.. میگم من اصرار کردم_
ناباور و خجول نگاش کردم که چشماش و روی هم گذاشت و لبخند گرمی 

رم. طولی نکشااید که صااداِی سااالِم پارسااا گردنم رو زد. دلم میخواساات بمی
خشاک کرد. با اساترس سرم و برگردوندم و از جام بلند شدم. سر به زیر سالم 

 !دادم. نمیتونستم تو چشاش نگاه کنم
خوب موقع اومدی پارساجان... میخواستم قلیون نعنا سفارش بدم ولی از _

 !ربهخاتون ترسیدم... اآلن دو نفریم زورمون بهش میچ
ساارمو بلناد کردم. باا لبخناد بیروحی نگااهم میکرد. چقادر بی پرواگگ.. 

 :بالفاصله از ترس سرم و پایین انداختم که گفت
 !دیر وقته و منم خسته ام.. اگه اجازه بدین من و نیل دیگه بریم_

ردمگ سامیار گفت  :همه با تحیر به هم نگاه کردن.. من یکی که مطم ن بودم مه
 !م همه با هم بریمچایی رو بخوری_

 :دوباره چشم تو چشم شدیم و گفت
 !اگه میشه ما رو معاف کنین. انشاالله یه وقت دیگه_

از جاش بلند شاد و منتظر من ایساتاد.. این کارش هیچ توجیحی نداشت. 
رسااما پیِش خاتون و سااام خرد شااده بودمگ اآلن پیِش خودشااون چه فکری 

رو بردم و به ناچار از جام بلند شدم. میکردن؟؟؟ناخنم رو تا آخر توی گوشتم ف
 :همه ی نیروم و جمع کردم و با صدایی آروم گفتم

 .ببخشید_
 :خاتون سریع گفت
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راست میگه پارساجان.. تو اآلن امانتی.. باید خبرش میکردیم. بردیا تو رو _
 !به اون سپرده.. ببخش پسرم. به اصراِر من اومد

 :پارسا ناراحت گفت
ون؟ گوشاایش خاموش بود نگران شاادم. اآلنم چون این چاه حرفیاه خات_

 !دیروقت بود اومدم دنبالش
 :خاتون لبخندی به روی جفتمون زد و گفت

 !برین مادر دیرتون نشه_
دستی به پیشونِی خیس از عرقم کشیدم و بعد از خداحافظی پشِت سرش راه 

اشین مافتادم. تا رسیدن به پارکینک حتی یک کلمه هم با هم حرف نزدیم. کنار 
 :ایستاد و خشک گفت

 چرا گوشیت خاموش بود؟_
 .اخم کردم

 !این رفتارتون توی جمع اصال درست نبود جناِب تهرانی_
نیشاخندی زد و ساوار شد.. بعد از کمی مک  سوار شدم و با همون اخم و 
ناراحتی کمربندم و بساتم. همین که ماشین و روشن کرد نفس عمیقی کشید و 

 :گفت
 را خاموش بود؟پرسیدم گوشیت چ_

 :کالفه جواب دادم
 !چون باطریش تموم شده بود_

 .سکوتش رو که دیدم سرمو برگردوندم. با اخم و جدیت رانندگی میکرد

http://www.roman4u.ir/


 107 سیمرغ

این رفتارا یعنی چی؟ مگه مس ولیِت من پای شماست که به خودتون اجازه _
 !میدین جلوی جمع خردم کنین؟ شما والدین من نیستین

 .وحشتناکیبه طرفم برگشت.. با اخم 
 سام چی؟ اون هست؟_

 .ناباور نگاهش کردم
 ..منظورتون_
منظورم واضحه.. پاِی گوشی بی توضیق صاف صاف میگی سام ازم دعوت _

 !!!کرد برم شهر بازی.. میگی سامگ نه خاتونگ نه صدفگ... سام
 .سرم و پایین انداختم

 !نذاشتین توضیق بدم_
 .سرمو برگردوندم

ون دارین امانت داری میکنین؟ چون بردیا منو به اصال چرا توضیق بدم؟ چ_
 شما سپرده؟

 .نگاهی بهم کرد و سرش و تکون داد
 !نمیفهمی_
آره نمیفهمم.. من دلیاِل این رفتاارا رو نمیفهممگ هنوز نفهمیادم چرا و _

چجوری ساار از جایی که من با خانوادم بودم ساار در آوردین.. هنوز نفهمیدم 
شااهر خودم تعقیبم میکرد.. نپرساایدم و  چجوری دوسااتتون تو کوچاه های

 !نمیدونمگ من خیلی چیزا رو نمیفهمم جناِب تهرانی
 !میفهمی.. امشب همه چی رو میفهمی_
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آروم و خونسرد رانندگی میکرد. سرم داغ کرده بود. پیشونیم و با دست ماساژ 
دادم و تو سکوت به ترافیِک شلوِغ شهر چشم دوختم. رو به روی آپارتمان نگه 

 :اشت. خواستم زودتر از اون پیاده شم که گفتد
 !نرو خونه.. کارت دارم_

پیاده شادم و بیروِن ماشاین دسات به ساینه ایساتادم. با چشم اشاره کرد که 
 .داخل شم

 .هر چی میخواین بگین اینجا بگین_
مااشااین و دور زد و کنارم اومد. بازوم و گرفت و منو با خودش همراه کرد. 

 .عصبی شدم
 !میکنین؟ دستمو ول کینین.. ول کن دستموچیکار _

داخل آساانسور هولم داد و پشتم ایستاد. رو به روم آینه ی بزر  بود و پشِت 
رو  STOP سارم پارساایی که با حالت خاصای از داخل آینه نگام میکرد. دکمه

زد... همه جا تاریک شاد.. به جز نور ضاعیف چهار تا هالوژن باالی سرمون 
از ترس آب دهنم و قورت دادم..گلوم خشِک خشک شده  هیچی دیده نمیشد.

 .بود. با وحشت بهش خیره شدم
اینجا رو یادته؟؟ چهار ماهه پیش... تو یه روز بارونی و سرد... همین جا... _

 !همون نقطه ای که ایستادی.. با همون تحیر و مظلومیت بهم خیره شده بودی
 :لبخند مالیمی زد و ادامه داد

کشیده خیس شده بودی.. چنان مظلوم آدم و نگاه میکردی  مثل موِش آب _
 ...که دوست داشتم
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دساتش و از پشات روی بازوم گذاشات.. ضربان قلبم شدت گرفت. رسما 
 .داشتم میمردم

 !ازم پرسیدی دلیِل این رفتارا چیه؟ گفتی منو نمیفهمی_
 .نفس عمیقی کشید

ستی. یی باشم که تو نیمن تعقیبت کردم.. قدم به قدم. چون نتونستم تو هوا_
 !اومدم شهرت تا ببینمت.. تا پیشت باشمگ کنارت

 .بدون پلک زدن با نگاهش میکردم
فضای رمانتیکی واسه اعتراف نیست.. قبول دارمگ ولی اینجا برام مقدس و _

 !مهمه. همین آسانسوِر کوچیکگ چون تو رو اینجا دیدمت
 .منو به طرف خودش برگردوند

 !.دوستت دارم_
ای اشااک از گوشااه ی چشاامم چکید. ناباور چشاامام و به چشاامای  قطره

 :سیاهش دوختم. لب زد
 نمیخوای چیزی بگی؟_

 .سرم و تکون نامحسوسی دادم. نفس عمیق دیگه ای کشید
میخوام تا آخِر عمرم مالی من باشاای.. باهام باشاای.. همه ی لحظه هاتو.. _

 وست داری؟همه ی لحظه هایی مثل لحظه های شیریِن دیشبگ توام د
الل شده بودم. نمیتونستم حتی یک کلمه حرف بزنم. زبونم به سقف دهنم 

 .چسبیده بود و صدای قلبم داشت گوشامو کر میکرد
یاه چیزی بگو.. من باا برادرت صااحبت کردم. فقط میخوام بدونم تو هم _

 دوستم داری یا نه؟ ... داری؟
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ا به یه شوک داشتم تچشمم رو روی دکمه های پیراهنش  ابت کردم. احتیاج 
بتونم دوباره حرف بزنم. تا فریاد بزنم که آره... منم دوسااتت دارم. بیشااتر از 

 !جونم
دکمه ی آسانسور و زد. درش باز شد.بی صدا داشت بیرون میرفت که تموِم 

 :تنم تو یه آن لرزید. مچ دستش رو گرفتم و آروم گفتم
 !دارم_

رمو باال کردم و مطم ن تر از به طرفم برگشاات و با هیجان نگاهم کرد. ساا
 :همیشه، خیره تو چشماش زمزمه کردم

 !منم دوستت دارم_
 .دستم و تو دستاش گرفت

 !بهت قول میدم خوشبختت میکنم_
خندیدم و همپای هم از آساانسوِر کذایی بیرون اومدیم. جلوی در ایستاد و 

 :خیره به انگشتام آروم گفت
 نمیشه بیای پیشم یکم حرف بزنیم؟_

 .مو با خنده تکون دادمسر
 !فقط یکم_

دوبااره ساارم و تکون دادم و کلید و داخل قفل چرخوندم. مطم ن بودم اگه 
فقط چند دقیقه دیگه اونجا میموندم اون حالت چشما و این لحن تموم ارادم و 

 .میشکست
 نیل؟_
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 .سرمو برگردوندم.. تو دریای نگاهش غرق شدم
 خیلی میخوامت.. یادت باشه.. خوب؟_
 :رم و با خجالت پایین انداختم و با همه ی توانم به زور و لرزون گفتمس
 !شب بخیر_

منتظر نشادم تا عکس العمل بعدیش و ببینم. پاهام دیگه جون نداشت. در. 
بساتم و پشاتش تکیه کردم. باورم نمیشد. پارسا.. مرِد من عاشقم بودگ اونم تو 

 !!همه ی این مدت
جره رو تاا آخر بااز کردم و هوای تاازه رو پارده اتااقم رو کناار زدم... پن

بلعیدم..بعد از یک ماه تازه فهمیده بودم که بهار اومده... چون بهار زندگی من 
از امشب شروع شده بودگ خنده های کوتاه و شوک زدم هر لحظه روی لبام جا 
میگرفتن..دستمو روی پیشونیم گذاشتم.. مثل کوره داغ بود... نه تنها پیشونیم 

 !ه جای بدنم داشت میسوختکه هم
چقدر زیبا بود این حس. روی تختم نشستم و با چنگی پتو رو تا باالی چونم 
باال آوردم.. خیره به رو به رو مثل دیوونه ها سرخوش میخندیدم.به این عشق.. 
به این خوشاای.. به این دنیا که باالخره به روم خندیده بودگ دسااتمو زیر ساارم 

یرین خودم شدم ... رویاهایی که این روزا به طرز گذاشاتم و غرق روهایای ش
 !عجیبی با واقعیت های زندگیم عجین شده بودن

با صادای زنک از جام بلند شادم.. چقدر این صبق قشنک و دلپذیر به نظر 
میرسایدگ موهای پریشاونم رو دور هم پیچوندم و سامت در رفتم..از چشمی 

از جاش پرید..حاال باید چجوری  نگاه کردم.. با دیدن پارسا پشت در قلبم یهو
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باهاش رفتار میکردم؟؟ به سرعت جلوی آینه پریدم و خودم رو بررسی کردم.. 
 :زیادم بد نبود..شالم و سرم انداختم و از همون جا داد زدم

 !اومدم_
با دو سمت در رفتم و با لبخند بازش کردم. پارسا با نون بربرِی تازه ای رو به 

 :چشمای شیطون براندازم کرد و با لبخند گفت روم ایستاده بود.. با
 !سالم خانوم.. صبحت بخیر_
 !صبق شما هم بخیر_

 .ابروشو باال داد. دستش و جلو آورد و زیر چونم کشید
 شما؟؟_

چشمم از این بی قیدی گرد شد. صورتم و با خجالت کنار کشیدم که بدوِن 
پن گذاشت.. برگشت و به پن تکیه داد تعارف وارد شد. نون رو روی اه  .اه

 !بیا اینجا ببینم_
 !با خجالت جلو رفتم. دماغم رو محکم کشید

از امروز.. از همین لحظه تو عشِق منی.. تا لحظه ای که بشی خانومم فعال _
فقط عشاقمی.. این خجالت نداره.. دیگه نمیخوام شااما و دکتر و آقا بشاانوم.. 

کی؟  اه
 .لبخند زدم

 !سخته_
 :و با اخمی ساختگی گفت با دو انگشت لپم و کشید

 سخت گاز نگرفتنته.. سعی کن مقاومتم و نشکنی. باشه؟ _
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 :داغ شدم. خنده ی بلندی کرد و وارد آشپزخونه شد. از همونجا داد زد
کردم صاابوناه رو باا کوچولوم بخورم.. بیاا اینجاا ببینم چااییات  ه*و*س_

 کجاست؟
م.. از همه چیز وارد آشااپزخوناه شاادم و میز رو به بهترین نحو ممکن چید

مقداری تو سافره کوچیک قرار دادم.. این اولین صابحانه عاشقونه ی ما بود.. 
چایی رو روی گاز گذاشتم و کنارش روی میز نشستم.برای گفتن حرفی تردید 

 :داشتم.. یکم دست دست کردم... خودش فهمید و گفت
 !چی میخوای بگی نیل؟ بگو خودتو خال  کن_

 !سفره گذاشتم و مشغول بازی با انگشتام شدم تیکه نون برشته رو روی
 ..راستش.. نمیدونم چجوری بگم که سوء تفاهم نشه... یعنی_

دساتشاو زیر چونش زد .نفسای کشایدم و بدون فکر و سابک سنگین کردن 
 !...حرفم رو به زبون آوردم

من دختری نیساتم که بتونم با یه پسار دوستی داشته باشمگ درسته دوستت _
 ..دارم ولی

مکثی کردم... داشااتم از خجالت میمردم.لبخندش عمیق بود.. اونقدر که 
 !گوشه ی چشمش چین افتاده بود

ولی شاارایط این اجاازه رو بهم نمیاده... من یاه بار چوب ندونم کاریمو _
 !خوردم .. نمیتونم احساسی رفتار کنم

 تو در مورد من چه فکری کردی؟ این که میخوام دوست دخترم باشی؟_
 .نگاش کردم با دقت
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من اون دوران رو خیلی وقت پیش گذروندم نیلگ من یه همدم میخوام.. یه _
کسی که با همه وجودم عاشقش باشم و زندگیمو به پاش بریزم.. یه زن موفق و 
وفادار و باهوش مثل تو... یکی که دخترم شاابیهش باشااه... یه مادر فداکار که 

ی میخوام باهات دوستی کنم؟ اگه  مره عشقمون رو بزر  کنه. واقعا فکر میکن
این همه مدت قفل سکوتم رو نشکستم فقط به خاطر تو بود.. به والله به خاطر 
خودت. از روزی کاه رفتی مثال دیووناه هاا راه افتادم دنبالت اومدم.. اومدم 
شااهرت.. گفتم میام همه چی و میگم... یا میگی آره یا میگی نهگ از این برزخ 

 ...بهتر بودگولی
 .ثی کرد.. دستشو به موهاش کشیدمک

ولی بعاد کاه فهمیدم یه بار ازدواج کردی و اونجوری ساارخورده شاادی _
نتونساتم... با همه ترسم به خاطر رد شدن نتونستم... چون نمیخواستم با من 

 هم از رو احساس من یا با زور و ترحم
طم ن مازدواج کنی. به داداشتم گفتم... گفتم بهم مهلت بده تا از احساسش 

 !بشم. بفهمم اونم منو میخواد یا نه. مردی رو که ازش ده سال بزرگتره
 .دستش و روی دستام گذاشت

اآلنم میریم با خاتون مشاورت میکنیم.. به عنوان بزرگتر باالی ساارمون... _
بهش میگم زناک بزنه به بابات و ازش یه وقت بگیرهگ شااده تو همین هفته... 

 چطوره؟
 .ون دادممات و مبهوت سرمو تک
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میبینی؟ من از تو عجول تر و حساااس ترم.. نمیخوام از دسااتت بدم .. تو _
 !همه ی زندگِی منی

همه ی تنم از داخل داغ شد. لبخند خجولی به روش زدم و دستم و آروم از 
 .زیر دستش بیرون کشیدم

 !ممنونم_
. 
. 

هم  نبا انگشتم دستش رو فشردم تا بلکه کمی از استرسم کم شهگ متقابال او
دساتم رو فشرد و با اطمینان چشمش رو باز و بسته کردگ با باز شدن در بی هوا 
دستم رو از دستش بیرون کشیدم اما دیر شده بود...سامیار نگاشو از دستامون 

 .گرفت و به صورت پارسا دوخت... آروم و خونسردگ مثل همیشه
 !به بهگ پارسا جان.. خوش اومدین.. بفرمایین_

همیشه دستش رو به گرمی فشردگ سالم کوتاه و سر به زیری  پارساا برخالف
دادم و وارد شادیم..خاتون مثل همیشه گوشه سنتی خونه نشسته بود و مشغول 

 !بافتن چیزی بود
 !خوش اومدین بچه ها... بیاین بشینین چایم تازه دمه_

فکرم رفت پیش چای دست نخورده روی گاز.. به کل فراموشش کرده بودم.. 
 !م پارسا هم به همون فکر کرد چون هر دو به هم نگاه کردیم و خندیدیمفکر کن

 !چی شد مادرجون؟ شما دو تا مشکوک میزنینا_
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لپم قرمز شد.صدف از اتاق بیرون اومد و با هم احوال پرسی کردیم.. سامیار 
روی صاندلی نهارخوری نشاساته بود و دسات به سااینه نگامون میکردگ انگار 

 .عی گفته بشهگپارسا سرفه ای مصلحتی کردمیدونست قراره موضو
راستش من و نیل اومدیم اینجا تا هم چیزی رو به عنوان بزرگتر بهتون بگیم _

 !و هم ازتون کمک بخوایم
 !خاتون میل بافتنیش رو کنار گذاشت و عینکش رو از چشمش در آورد

 !میشنوم مادر... بگین... هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم_
 .نگاه کوتاهی بهم انداخت پارسا

 .من از نیل تقاضای ازدواج کردم_
همه یه دفعه ساکوت کردن... قلبم زیر و رو شد..سکوتش باع  شد پارسا 

 .ادامه بده
اون هم قبول کرد... فقط مونده رضااایت شااما که اینجا بزرگتر هر دومون _

 !هستین و البته باقی بزرگا
 .لبای خاتون جون گرفتلبخندی نرم و دوست داشتنی کم کم روی 

میادونسااتم بااالخره مهِر این دختر باه دل توام میفتاه... اگاه یاه رره دیر _
میجنبیدی شااده با زور.. میگرفتمش واسااه سااامیارم.. کجا پیدا کنم همچین 

 جواهری رو؟؟
 .سامیار سرفه ی بلندی کرد

و رانشاااالله به پای هم پیرشااین مادر... این نهایت لطفتونه که منه پیرزن _
 !الیق دونستید
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اینجوری نگو خاتون... شما بیشتر از اینا به گردن من حق داری. شما اول _
بزر  ما بعد سااتون و برکت این ساااختمونی... فقط یه خواهش بزر  دارم که 

 !اگه قبول کنی حق مادری رو برام تموم کردی
 !بگو مادر.. هر چی باشه قبول_
آخر همین هفته از آقای بهرامی  میخواسااتم اگه میشااه بزرگی کنی و برای_

وقات بگیری.. بعاد هم اگاه اجاازه بادی باه عنوان بزر  و جای مادرم بریم 
خواساتگاری نیلگ البته من تلفنی جریان رو با مامان در میون گذاشتم دیشبگ 
ولی گفت تا تابسااتون امکانش نیساات که بیادگ منم نمیتونم تا اون وقت صاابر 

 !کنم
ونم مثِل من حس کرده بود این بهونه فقط ساابک معناادار نگااهش کرد.. ا

 !سری و سهل انگاریه
خودم برات آستین باال میزنم پسرم.. تا خاتون و داری غم نداریگ.... نیل؟  _

تو چرا ساااکتی مادر؟ نکنه این پسااِر هوله ما دعا خونده زبونتو بسااته؟ اصااال 
 میخواییش؟

ز نظر بگذرونم... ساارمو بلند کردم.. تازه فرصاات کردم تک تکشااون رو ا
صاادف با لبخند مالیمی بهم خیره شااده بود... سااامیار با همون آرامش نگام 

 !میکرد و خاتون.. با چهره ای شیطون به جلو خم شده بود و منتظر جوابم بود
 !اگه بزرگا صالح بدون بله_

 :سام با صدای آرومش و لبخند به لب گفت
 !ترعروسم که بله رو گفت.. دوماد شدی آقا دک _

 .پارسا لبخند مردونه ای بهش زد...و کوتاه نگاهم کرد
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به سااالمتی... پس من همین اآلن به بابای نیل زنک میزنم و به امید خدا  _
برای آخر هفته ازش وقت میگیرم... فقط برای حف  ارزش و احترام بزرگترا نیل 

 وانمود کنه که هنوز چیزی نمیدونهگ باشه دخترم؟
 !چشم_
... صادف دخترم یه چایی بریز ... سامیار توهم پاشو برو چشامت بی بال_

یرینی ش ه*و*ساون شیرینی رو از یخجال بیار... به دلم افتاده بود.. الکی نبود 
 !..به سرم زد... امروزو میخوام بیخیال قند و فشار شما

 .دستش رو رو به آسمون گرفت
برسااون.. همه الهی... به حق همین روز عزیز.. همه ی عاشااقا رو به هم _

 !جوونا رو سفید و عاقبت بخیر کن
 :دستم و بی اختیار روی قلبم گذاشتم و از ته دل بی صدا فریاد زدم

 "..آمین"
*** 

شاال صااورتی کمرنگم رو ساارم کردم... دسااتی به کت نرم کتان ساارمه ایم 
 .کشیدم و لبم به خنده باز شد

 ببند اون نیشتو.. عروسم انقدر لوس؟؟_
 .چشم غره ای براش رفتماز همون آینه 

 چطور شدم؟_
 .دستشو پشت گردنش کشید

برای بار هزارم.. شایک.. ناز.. دلبر... تو دل برو.. دیگه چی بگم دست از _
 !سر کچلم برداری؟ دامادی که میاد خواستگاری انقدر هیجان نداره
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 ربی اختیار یاد پارسا افتادم.. یاد خریدمون واسه کت و شلوار.. برای اولین با
بود که میدیدم انقدر برای چیزی اسااترس داره.. چقدر طبقات پاساااژ رو باال 
پایین کرده بودیمگ از همه رنک یکی امتحان کرده بود.. همشاون بهش میومدن 

 !ولی اون باز با استرس میگفت بازم بگردیم
کجایی؟؟ اآلن وقته رویا دیدنه؟ بدو بریم به عمه کمک کنیم دساات تنها _

 !موند بیچاره
 .روی تخت نشستم

سامیرا هست دیگه.. ماماِن تو هم هست.. بخدا من استرس دارم . تازشم _
 .کجا دیدی عروس بره کار کنه؟ من باید همین جا بشینم تا مهمونام بیان

 .با دست زد تو سرم
ای خااک تو مالجات که بعد از اندی و چندی فقط اینارو یاد گرفتیگ برو _

ویی به ریختت بدم .. پسِر پس میفته قیافه بی اون وساایلت و بیار یه رنک و ر
 !روحت و ببینه

 .جلوی آینه رفتم و صورتمو بررسی کردم
 !خیلی بده؟ من که ریمل و برق لب زدم که_

 .دست به سینه نگام کرد
 مثال عروسی.. برِق لب چیه؟_

مخالفتی نکردم و کیف آرایشاام رو دسااتش دادمگ یه خط چشااِم محو برام 
 !وبت به لبام رسید زنک در به صدا در اومد.. از جام پریدمکشید.همین که ن

 !بدو نسیم بدو.. اومدن_
 !..بگیر بشین بابا.. خوب بیان_
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با اساترس نشااسااتم تا کارش رو تموم کنه.. از اسااترس همه ناخونامو کنده 
 .بودم.. نمیدونم چرا اشک تو چشمام جمع شد

 ....مانسیم میترسم.. خیلی میترسم.. اگه اینم مثل نی_
 .دستش رو با فاصله جلوی دهنم گرفت..چشمای اونم برق اشک داشت

هیچی نگو.. امروزتو خراب نکن.. اون دوسااتت داره.. فقط به همین فکر _
 کن باشه؟

 . سرمو تکون دادم و تو بغلش جا گرفتم. صدای مامان از پایین اومد
 !با منن.. باید برم_
 !عمیق بکش.. آروم شدی میری هیششگ آروم.. اینجوری که نمیشه.. نفس_

 .از جام بلند شدم و دستی به زیر چشمام کشیدم
 ببین پخش نشده؟_
 !نه قربونت برم.. حاال برو_

 .دستش رو گرفتم
 !برام دعا کن_
قربون شااکل ماهت برم من... برو نگران هیچی نباش.. یادت نره چایی رو _

 .بریزی روشا.. فقط زاویه رو درست تنظیم کن
اه با خنده کردم و آروم از اتاق بیرون اومدم.. نسیم از پشت سرم اخمی همر

داشات میومد و مدام با صادای آروم دلداریم میداد تا آروم باشم..همین که به 
اولین پله رسیدم و چشمم بهش افتاد اختیار قلبم دوباره از کفم رفت... تو اون 

زده  به باال ژل کت و شلوار مشکی با اون تیش رسمی و موهای پرپشتش که رو
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بود تا انتهایی ترین تارهای بند دلم رو پاره کرد..چقدر امشااب جذاب و نفس 
 !گیر شده بود

آروم از پله ها پایین اومدم ... با ساالم بلندم همه به سمتم برگشتن و جوابم 
ی کردم .. پارسا نگاهی بهم ب*و*سرو دادن.. سمت خاتون رفتم و باهاش رو

اندازم کرد. آروم ساالم دادم و آروم تر جواب شاانیدم. انداخت و با رضاایت بر
بردیا از روی مبل اشاره داد تا برم و کنارش بشینم.. کنارش جا گرفتم.. دستامو 

 :تو دستش گرفت و آروم کنار گوشم گفت
 خوبی؟_

ساارمو نامحسااوس تکون دادم و لبخندی کج و کوله زدم... سااکوتی که با 
رسام رو بیشتر میکردگ نگاه همه آروم و با اومدنم حاکم بر فضاا شاده بود اسات

اطمینان بود.. بابا... مامان.. خاتون.. پارساااگ همه چیز خیلی آروم و مرتب به 
نظر میرساید. تعارفات و حرفای معمول از آب و هوای تهران شروع شدن و تا 
دوراِن دبیرِی بابا و بازنشسته شدنش پیش رفتنگ دل تو دلم نبود که زود بح  و 

کنن. پارساا هم دقیقا تو همین حال بود چون هر چند  انیه پر اساترس  شاروع
نگام میکرد و با پاهاش رو زمین ضاارب گرفته بودگ خاتون که وخامت حالمون 

 :و دید با لبخندی غافلگیرمون کرد و رو به بابا گفت
 !خوب آقای بهرامی.. اگه اجازه بدید من بنا به رسم مراسم رو شروع کنم_

 .و تکون دادبابا سرش ر
 !خواهش میکنم .. شما بزر  هممون هستین_

 .از پشت عینکش نگاه کوتاهی بهم کرد
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میخواساتم اگه اجازه بدین دختر گلمون رو برای پسرم پارسا به نیابت پدر _
خدا بیامرز و مادرش خواسااتگاری کنم.. من پارسااا رو از هجده سااالگیش 

حضور دارم فقط به عنوان بزر   میشناسم.. به همه اخالقاش واقفم.. اگه اینجا
 !..نیست.. من تضمینش میکنم پیش شما

خواهش میکنم خاتون خانم... شما بزرگواری کردین به خاطر ما این همه _
راه رو اومدین... راساتش یه اصالی هسات که دوست دارم همون اول مراسم 

ی دگفته شاهگ نمیدونم تا چه حد در جریان هساتید.. نیل دو سال پیش یه نامز
چند ماهه با پسر داییش داشته ولی بنا به دالیل غیراخالقی طرف مقابل مجبور 
شاد طالق بگیره.. البته این ازدواج  بت رسامی نشده ولی خوب الزم به رکر 

 !بود که گفته بشه
سارمو تا حد ممکن پایین انداختم.. جرات نداشتم نه به صورت پارسا و نه 

ر خیلی بدی کرده باشااه.. مطم ن بودم خااتون نگاه کنم.. مثل مجرمی که کا
 ..پارسا تا حاال به خاتون گفته

 :فشار دست بردیا روی دستم زیاد شد.. صداشو از کنار آروم شنیدم
 !سرتو باال بگیر_

راسات میگفت داداشام... چرا باید سارافکنده میشدم؟ من کار بدی نکرده 
 !بودم... سرمو بلند کردم و با اطمینان نشستم

هسااتیم آقای بهرامی.. مهم دختر گلمونه که دل پساارمون رو با  در جریان_
خانمیش برده.. چه اهمیتی داره ازدواج رساامی یا غیر رساامی قبل از اینش 

 مادر؟
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 .پدر سرش و با اطمینان تکون داد و رو به من کرد
برای من مثل همیشه نظر نیل مهمه... چون نیل چراغ خونه ی منه... طاقت _

 !دارمدیدن ناراحتیشو ن
باا چشااماای نمدارم بهش خیره شاادم... میدیدم.. عمق غم رو تو نگاش 
میدیدم.. ترس رو میدیدم.. لبخند لرزونی به روش زدم و ساارمو دوباره پایین 

 !انداختم
 ..پس با اجازت پسرم... این دو تا جوون برن باال و صحبتاشون رو بکنن_

ا نگاه ن "با اجازه" ای به باببابا تایید کرد... پارساا از جاش بلند شد و با گفت
 .کوتاهی بهم کرد... من هم از بابا و مامان اجازه گرفتم و جلوتر راه افتادم

 .همین که وارد اتاق شدیم صدای نفس عمیق و حبس شده پارسا رو شنیدم
 !آخش... داشتم میمردم از استرس... چقدر سخت بود_

تم... نمیدونم چرا بدون اینکه نگاش کنم لبخندی زدم و روی تختم نشااساا
ازش خجالت میکشایدمگ کنارم نشست .. نگاه خیرش به رو به رو بود.. سرمو 

 برگردوندم.. محو تابلوم شده بود
 اینو خودت کشیدی؟_

 .سرمو تکون دادم
 محشرهگ چجوری کشیدیش؟ _
 !..خیلی سخت... ولی با لذت_

 .چشماشو بهم دوخت
 !...بگذریم... بریم سر اصل مطلب_

 !دستش گرفت دستمو تو
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نیل... دلم میخواد امروز اینجا.. حرفایی رو بهم بزنی که هیچ وقت بینمون _
زده نشاده.. انتظاراتت.. خواسته هات.. تصمیماتت.. همشو میخوام بشنوم.. 

 نمیخوام واسه بیرون این چهار چوب چیزی بمونه... باشه؟؟
 .رده بودنبه چشمای سیاهش نگاه کردم.. چشمایی که دنیام و زیرو رو ک

خودت میدونی چی به ساارم اومد.. هیچ وقت در این مورد باهات حرف  _
نزدمگ ترجیق میدم بازم هیچ وقت دربارش حرفی زده نشه.. اما اآلن فرق داره... 
من خورد شدم.. شکست خوردم.. زمینم زد.. آدمی که از بچگی میشناختم و 

خوردم.. خیلی طول  همپای من روزاشااو گذرونده بود زمینم زد.. خیلی زخم
کشااید تا خودمو جمع و جور کنم.. بلند شاام.. دوباره نفس بکشاام.. دوباره 
فصال هارو تشاخیص بدم.. من دو تا بهارو از دست دادم.. دو تا از مهمترین 
بهارای زندگیموگ تو اوج جوونی .. تو سن هجده سالگی به اندازه یه زن بیست 

به..گگ بوی بهار رو تا همون شبی که بهم و چند ساله بزر  شدم.. یه روزه.. یه ش
گفتی دوستت دارم حس نکردمگ ازت نمیخوام برام زندگی بی نقص بسازی... 
نمیخوام مسااافرتای خارج کشااور بریم.. نمیخوام خونه ی آنچنانی و بهترین 
وسایل رو داشته باشم.. فقط میخوام پیشم بمونی.. بذاری پیشت باشم.. نفس 

 !ه همدم توشه.. تنهام نذار پارسا.. همین برام بستهبکشمگ تو هوایی که ی
 هب*و*سدستای مردونشو دور بازوم حلقه کرد و منو سمت خودش کشید.. 

 .ی نرمی که روی موهام نشوند اولین قطره اشکم رو جاری کرد
کی گفتاه که من بدون تو میتونم نفس بکشاام؟ فکر کردی چی به روِز من _

گ بی طاقت شادم.. بی صابر شدم.. چند آوردی؟ خودمم خودمو نمیشاناسام
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لحظه که نمیبینمت برام قد چندین سااال میگذرهگ میخوام تا آخرین  انیه های 
عمرم با تو... کناِر تو زندگی کنم. اگه قراره بسااازیم با هم بسااازیم.. اگرم یه 
روزی چیزی از زنادگیمون فرو ریخت جایی بریزه که هر دومون توشاایم.. تا 

شیم و از نو بسازیم. من میخوام با تو موهام و سفید کنم.. پیِش دوباره با هم پا
تو پیرمرد نق نقو بشاامگ از غاذات ایراد بگیرم. حتی به محبت کردنت به بچه 
های خودمون حسودی کنمگ خونه ی ما قلمروی منه... این عوض نمیشه.. ولی 

ییگ این تموِم چیزیه که می  !بدم تونم بهتاون قلمرو فقط یه ملکه داره که اونم تو
 :نگاش کردم و با محبت گفتم

تو فقط این چشامارو از من نگیر.. فقط بذار بدونم همیشاه... از یه گوشه _
ای سایشون رومه.. من دیگه هیچی نمیخوامگ میترسم پارسا... نمیدونم چراگ یه 
چیزی ته دلم ساانگینی میکنهگ یه چیزی که هر وقت تو چشاامات نگاه میکنم 

 !میره تو قلبم... نمیدونم چیه ولی اریتم میکنه خار میشه و فرو
 !ه آرومی به دستام زدب*و*سصورتشو کج کرد و 

نگران هیچی نباش خانومم.. تو فقط یه بله بگو.. ببین چجوری خوشبخت _
ترین زن روی کره ی زمین میکنمت... نیل... اگه یه روزی نبودم... اگه رهات 

د؛ بهت با همه شرفم قول میدم... کردم... اگه شابی بدون من برات صابق شا
 بدون که اون شب پارسا مردهگ بدون که نفس نمیشکه.. باشه؟

دساتمو محکم روی دهنش گذاشتم.. اشکام پشت سِر هم میچکید...حتی 
 !.فکر کردن به همچین چیز دردناکی قلبم رو مثل بطری خالی مچاله میکرد
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.. قرار نیست اتفاق پاشاو بریم گلم... نمیدونم چرا انقدر وحشات داری._
بادی برای هیچ کادوممون بیفته.. من حاال حاال ها باهات کار دارم خانومم. 

 .پاشو االن نگران میشن
لبخندی بهش زدم و جلوی آینه رفتم.. زیر چشاامم رو با شاایرپاک کن پاک 

 !کردم و بعد چند نفس عمیق همراه پارسا بیرون رفتیم
 :خاتون با دیدنمون بلند گفت

بچه ها... بیاین بچه ها.. تازه داشتم میگفتم اگه بچه ها میومدن یه  اینم از_
 !چایی میخوردیم مردیم از عطش مادر

 .مامان دستپاچه از جاش بلند شد
خدا مرگم بده خاتون جون... از راه رساایدین یه چای هم ندادیم بهتون... _

 . من االن میارم
از  شد؟ انشاالله کهنمیخواد زحمت بکشای دخترم... بشاین ببینیم چطور _

 !..دست دختر خودم میخورم چای رو
سارجام نشاساتم و به پارساا که این بار با آرامش بیشتری نشسته بود لبخند 

 !مالیمی زدم
 :بابا با آرامش گفت

 خوب دخترم... حرفاتون و زدین بابا؟_
 .سرمو پایین انداختم

 !بله_
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 نگ انگشت شستمساکوت حاضر جمع نشونه این بود که همه منتظر نتیجه ا
 .رو محکم تو دستم فشردم

 !اگه شما و مادر هم صالح بدونید من نظرم مثبته_
 :بابا خاطرجمع نگام کرد و سرش رو تکون داد. بعد رو به پارسا کرد و گفت

 !نظر من نظر نیله.. دخترمو میسپارم به تو جوون_
د نصادای دسات زدن جمع بلند شاد.. خاتون اشااره کرد تا پیشش برم.. بل

ی کردم.. ب*و*سیدمش... بعد اون با بابا و مامان و بردیا روب*و*ساشادم و 
 :بردیا محکم تر از همه منو به خودش فشرد و دِم گوشم گفت

خوشبخت شو آبجی کوچولو.. خوش بخت شو که اگه نشی این بار زمین _
 !رو به آسمون میدوزم

.. بوی چشامامو محکم روی هم فشردم و بوی آغوش اطمینان بخشش رو.
حمایت بچگی هامو نفس کشاایدم.. پارسااا درساات رو به روم داشاات با بابا 

ی میکرد.. بابا چیزی زیر گوشاش میگفت و اون سر تکون میداد. ب*و*سارو
نگاش که به ما افتاد سمتمون اومد... بردیا رو تو آغوشش فشرد... بردیا چیزی 

 .ی خندیدهم زیر گوش اون گفت که سرشو عقب انداخت و با صدای بلند
بعد از لحظاتی همه دوباره دور هم نشاستیم... اینبار با دهن هایی شیرین و 

یی که با لذت و یه دنیا امید برای همه ریخته بودم  !چایی خوش عطر و بو
 .بابا گلوش رو صاف کرد

 !اگه اجازه بدید من یه عرض کوتاهی دارم_
 .همه به احترامش سکوت کردن
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این حرف از همه برام سخت تره.. درسته به نیل  درسته که من پدرم و گفتِن _
اعتماد تام دارم اما با این همه باز حق رو به شما میدم... هر وقت که خواستید 

 !نیل با شما به پزشک مراجعه میکنهگ از دید ما مشکلی نداره
 .چشمم رو به ریشه فرش دوختم و لبم رو به دندون گرفتم

 .هر حرفی رو از هر کسی گرفتصدای رسا و با تحکم پارسا اجازه 
لزومی نیست آقای بهرامی... شما بزرگوارید ... ولی من نیازی به یه سند و _

مدرک قانونی ندارم... حرف شاما برای من سنده و کذا اگه غیر از این هم بود 
 !چیزی واسم عوض نمیشد

پدر با خیال راحت سار تکون داد.. جو حسابی سنگین شده بود... صحبت 
مول ساار مهریه و .. باز شااده بود و پارسااا باز به درخواساات خودش های مع

خواساته بود که مهریم سکه تمام بهار به تعداد سال شمسی سن ام باشه و پدر 
 !هم موافقتش رو اعالم کرده بود

 :خاتون گلوش و صاف کرد و گفت
ان و بیآقای بهرامی... اگه اجازه بدید تا تیر ماه که مادر پارسا جان از کانادا  _

هم بنا به شرایط درسی دخترم یه صیغه محرمیت چند ماهه بینشون خونده بشه 
و این دوره به عنوان دوران نامزدی در نظر گرفته بشه.. تیر ماه هم جشنشون رو 

 برگزار کنیم.. نظرت چیه پسرم؟
بابا و مامان نگاه کوتاهی به هم کردن... خوب میدونستم میترسن و حق هم 

اس میکردم زمان داره تکرار میشهگ ولی چاره ای نبود... بدون داشاتن... احسا
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مادر پارساا نمیشاد مراسامی برگزار کرد و تا اون زمان هم نمیشد بدون صیغه 
 .محرمیت سر کرد

 :آروم و با اخم مالیمی سرش رو تکون داد و گفت
 !از نظر من مشکلی نداره... من برای امشب محرمیت رو حل میکنم_

*** 
پف خاتون خنده رو روی لب هر دومون آورده بود.. بهش حق  صدای خر و

میدادم و مدیونش بودم.. تو این سن و سال و به خاطر ما این مسیر طوالنی رو 
اومده بود و دو روز نگذشااته به خاطر کالس من مجبور شااد برگرده.. ساارمو 

 .برگردوندم و با محبت نگاش کردم
 !یگ خیلی خسته شده *ن*ا*ه_

 .رو روی چشمش کشید پارسا دستش
 !منم خسته شدمگ چه کنیم ناز کش نداریم_

 .خندیدم
 ..شما که آقایی.. سروری اصال_
 نکن بچه حواسم پرت میشهگ میخوای به وصال نرسیده ناکام بشم؟_

 !چشممو براش درآوردم و به خاتون اشاره کردم
 .خندید و صداشو پایین آورد

 !تنها میشیم هر چقدر میخوای فرار کن.. باالخره که_
 .لبمو به دندون گرفتم

 پارسا؟_
 .روشو سمتم کرد
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 جانم؟_
 دیشب چه حسی داشتی؟_
 .با حالت خاصی بهم خیره شد_
 وقتی ماِل من شدی؟_

 .سرمو تکون دادم
بهترین حِس دنیا.. گفتنی نیستگ مرد یه جورایی حِس مالکیت بهش دست _

 !میده.. کامل میشه
 دستامو تو دستش گرفت

 .ی کشیدم و به رو به رو خیره شدمنفس عمیق
 !منم حس خیلی خوبی داشتم. احساس میکنم حامی دارم_

 .دستش و روی دستم گذاشت
 !فدات بشم من گلم_

 .مشغول بازی با انگشتام شدم
 تو این حس رو قبال هم تجربه کرده بودی نه؟_

 :با تعجب نگام کرد که گفتم
 !خوب چه میدونم...صیغه و اینا_
 یشب رو با اونا مقایسه میکنی؟؟تو داری د_

 سکوت کردم... حرف بدی زده بودم؟
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من تورو از پدرت خواسااتگاری کردم نیل... تو قراره زنم بشاای.. گرچه از _
دید من و شارعا از همین دیشب زنمی.. فقط مونده چند تا امضای مسخره... 

 خودتو چطور با اونا مقایسه میکنی؟
ای دلخورش رو ببینم.. تحملش رو ساارمو بلند نکردم..نمیخواسااتم چشاام

 !نداشتم
 ..منظوری نداشتم.. فقط خواستم بدونم_
 !به من نگاه کن_

 .سرمو سمتش چرخوندم. صداش مهربون بود
هیچ وقت.. دیگه هیچ وقت خودت رو با اشااتباهات گذشااته من تو یه رده _

نذار... من اگه چند تا دختر رو صایغه کردم فقط به خواسات خودشااون بود.. 
قط به خاطر اینکه حق و حقوقشاون پایمال نشاه و به قول خودشون سرشون ف

کاله نره همچین کاری رو قبول میکردن.. خوب یا بد.. غلط یا درست.. این راه 
و میرفتن.. نمیخوام حتی تو گوشاه ی از مغزت همچین رهنیتی داشااته باشی 

 میفهمی؟
 .سرمو به معنی آره تکون دادم

 !رو پوست کن واسه شوهرت که مردم از گرسنگیخوبه.. حاال اون سیب _
اگه وراجیتون تموم شاد واساه منم یه دونه پوس کن مادر منم گشانم شد.. _

 !سرمم ترکید از دست شما دوتا
با تعجب برگشتم و نگاش کردم.. بیدار بود و حتم داشتم همه چیرو شنیده.. 

بودم لپام از شدت  وااایگگ پارساا از آینه بهش خیره شد و بلند خندید.. مطم ن
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شارم صاورتی شدن.. خودمو با پوست کندن سیب مشغول کردم و سعی کردم 
 !به جزئیات حرفای رد و بدل شده بینمون فکر نکنم

. 

. 
یک ماه گذشته.. یک ماهه که دنیای قشنک دو نفرمون شروع شده.. دنیایی 

اه که توش ترس و اسااترس هیچ جایی ندارن... پارسااا هر روز منو تا دانشااگ
میرساونه.. خودش هم مثل اوایل مرتب به بیمارساتان سر میزنه.. غروب بعد 
کالسام دنبالم میاد و ساعات خوب و خوشی رو کنار هم میگذرونیم.. گاهی 
خرید.. گاهی پارک.. گاهی ساینما.. گاهی رستوران و گاهی هم دیدن یه فیلم 

 چراغای خاموش دو نفره رو به روی تلوزیون بزر  سالن.. چیپس به دست.. با
و تنها با نور برقی که تو چشاامای هر دومون محیط عاشااقونمون رو روشاان 

 !میکنه
این روزا همه چی به طرز عجیبی آروم و بی نقص بود.. دستای گرم و مردونه 
ی پارسااا که دور کمرم قفل میشااد ، آرامش همه دنیا به دنیای کوچیکم وارد 

یکشیدیم.. من پشت میکردم و اون میشد.. شبا تا دیر وقت روی تختش دراز م
ساارشااو توی موهام فرو میبرد.. بدون کوچیکترین حرکتی.. بدون کوچیکترین 

 .انتظاری
رابطمون هیچ وقت از مرز باید و شاااید ها نگذشاات.. همین کاراش باع  
میشااد اطمینان و اعتمادم هر روز بهش چندین برابر شااهگ ازش نمیترساایدم.. 

دغه توی آغوشش فرو میرفتم و بی پروا ساعاتی پیشش راحت بودم.. بدون دغ
از روزم رو روی ساینه ی پهنش استراحت میکردمگ درست مثل یه حامی... یه 
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پشتوانه... یه مرد...مرِد من مثل یه کوه پشتم ایستاده بود و بهم اجازه داده بود تا 
درک  گبا خودم کنار بیام.. با اون.. با شرایطمون... با خاطرات عذاب آور گذشته

میکرد.. بیشااتر از خودم درکم میکرد.. تو درس تا جای ممکن کمکم میکرد.. 
هدفم رو هر روز بهم یادآوری میکرد.. با همه فرق بین رشاته هامون طرح هام 
رو تو دسااتش میگرفات و اولین نظر رو اون میداد... درساات یا غلط... نظر 

م نمیکنه.. اینکه هدفم میداد.. همین برام بس بود.. همین که میدونستم محدود
 !برام ممنوعه نیست.. همین برام کافی بود

گاهی اوقات بی تاب میشد.. کالفه میشد.. اینو از صدای دورگه و نفس های 
ناامنظمش میفهمیادم... مرد بود.. درکش میکردم.. اماا هیچ وقت چیزی ازم 
نخواسااتاه بود که عرق شاارم رو روی صااورتم بیاره.. همه حد و حدودمون 

خص و پررنک بود.. هنوزم شاب ها رو بدون حضورش صبق میکردم... مشا
میگفات اینجوری راحت تره برام.. بازم درک میکردمگ میفهمیدم که بودن کنار 
من با قاعده ممنوعه بینمون چقدر براش سخت و عذاب آوره.. نیازی به گفتن 

یای تمام حقایقی ه بود ک نبود... تنها نگاه اون چشاامای خمار و نیمه بازش گو
 !ازم پنهون میکرد

باا ماادرش چنادین بار تلفنی صااحبت کرده بودم... همون شااب بعد از 
خواستگاری و چند بار بعد از اون.. صداش خشک بود... خشک و بی روح.. 
هیچ وقت پای چیزای دیگه نذاشاتم... همیشاه گفتم تک پسرش بوده.. آرزو 

ر به رهنم نیارمگ سعی میکردم هداشته... بیتابه... سعی کردم گزینه دیگه ای رو 
چیزی رو که من رو از این رابطه میترسونه به یاد نیارمگ هر چیزی که باع  ترس 
از ، ازدست دادن پارسا و دنیای با اون بودن میشد تو ابتدایی ترین مراحل رهنم 
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تارو مار میکردمگ فقط و فقط به یک روز فکر میکردم..روزی که با لباس سفید 
 .شم و تمام و کمال برای اون باشموارد خونش 

دساات گرم پارسااا رو روی دسااتم حس کردم... به دنیای امروزم برگشااتم و 
گنک نگاش کردم.. به حالت گیجم لبخند آرومی زد و سرش رو نزدیک گوشم 

 :آورد
 استرس داری؟_

نداشاتم... کنار اون دیگه استرس هیچ چیزی رو نداشتم... همین که کنارم 
بود.. دیگه حتی رتبه این جشنواره بزر  هم برام بی ارزش بودگ با  بود برام کافی

اومدن مرد سان و ساال داری پشات تریبون سالن.. صدای دست زدن ها هم 
بلند شاد.. مرد تشاکر کرد و مشاغول سخنرانی شد.. حرفاش رو نمیشنیدم... 
امروز روزی بود که تحقق رویام رو با چشاام دیده بودمگ خدای بزرگم خودش 

به جای عکسش بهم هدیه داده بود...رتبه من از اول هم مشخص بود.. من  رو
 .اول بودم... برای عزیزترین موجود زنگیم اول و آخر بودم

مرد اسام دختری رو به عنوان نفر سوم اعالم کرد... فشار دست پارسا روی 
 .دستم زیاد شد

م نفر دودختر از بین جماعت بلند شد و روی سن رفت.. همه منتظر شنیدن 
بودن.. چند صاندلی اون ور تر از من امیر با چهره ای پر اساترس و مشت گره 
شاده بیقرار نشاساته بود.چشامم رو بستم و برای اولین بار برای رقیبم آرزوی 
موفقیت کردم.. مرد دوباره صاداش رو صااف کرد و اسام غریب پسری رو به 
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... با چشاامای قرمز نگام عنوان نفر دوم خوناد.. نگاهم ناخداگاه به امیر افتاد
 .میکرد

 .اگه اول نشدی هم ناراحت نشو خوب؟ فدای سرت گلم_
با صداش رومو برگردوندم و لبخند اطمینان بخشی بهش زدمگ انگشتاش رو 

 .بین انگشتام قفل کردم و منتظر به لب های مرد چشم دوختم
و حاال نوبت نفر اول جشاانواره این دوره ساات.کوالژشااون رو به ساابک _

اصی ارائه دادن... طرحشون رو بعد از خونده شدن اسمشون با هم میبینیم.. خ
 .سرکار خانوم نیلوفر بهرامی

با خنده و شاوک زده به پارساا نگاه کردم... از ته دل دست میزد و با غرور و 
 ..افتخار نگام میکرد.. دستم رو گرفت و کمکم کرد بلند شم

سان رفتم.. دست گلی به دستم  همون طور ناباور از جام بلند شادم و روی
داده شاد.. بعد اون تقدیرنامه طالیی رنک.. و در نهایت چک پول یک میلیون 
تومنی.. گوشه کنار نفر اول و دوم ایستادم. مرد روز جهانی گرافیک رو به همه 
یر اسکن شده تابلوم روی پرده به نمایش گذاشته شد... از  تبریک گفت و تصو

میتونستم برق نگاه شوک زده پارسا رو ببینمگ میشنیدم بین اون همه جمعیت هم 
که مرد پشت میکروفون مدام ازم تشکر میکرد.. میشنیدم که ازم اجازه میگرفت 
تا طرحم رو به عنوان ا ر نمونه برای نمایشگاه بزر  خارزمی به یادگار بذارم . 

یق های سالن رو که لحظه ای قطع نمیشد.. میشنیدم  ما امیشنیدم صدای تشو
همه حواسام پیش پارسا و نگاه ناباورش بود.. نگاه ناباوری که مدام بین من و 

 .طرح پشت سرم به چرخش در میومد
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با تشاکری سارسری گل رو تو دستم جا به جا کردم و از بین جمعیتی که به 
احترامم از جاشاون بلند شاده بودن سامت چشامای سیاهم رفتم.. چشمای 

منتظر بهم خیره بودن. لبخندی به روش زدم و  ساایاهی که با هزار حرف نگفته
بدون اینکه چشم ازش بردارم بهش نزدیک و نزدیک تر شدمگ صدای پرکینه ی 

 :امیر رو از بغل دستم شنیدم
 !تبریک میگم خانوم بهرامی_

بدون اینکه از پارساا چشام بر دارم سرمو براش تکون دادم و زیر لب تشکر 
 .دستای پر از گلم رو تو دستاش گرفتکردم. دستاشو جلو آورد و ساعد 

 چیکار کردی نفسم؟_
گلهای رز توی بغلم رو عمیق بو کشاایدم.. بوی خوش پیروزی توی دماغم 

 !پیچید
شابی که احسااسام رو بهت فهمیدم.. شابی که حسامو شناختم دستم .. _

یرت رو کشیدن.. بعد  فکرم.. مغزم بی اجازه ی من به حرکت دراومدن و تصاو
 !که فهمیدم جایگاهت تو زندگیم کجاست این طرح بود

چشمای ناباورش رو که نم مالیمی از اشک توشون بود یه لحظه از چشمم 
 .بر نمیداشت

 ..باورم نمیشه نیل.. من_
 .دستش رو پشت گردنش کشید

 !من لیاقت انقدرشو نداشتم_
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دساته گل رو روی صااندلی جای خودم گذاشااتم.. جمعیت کم کم پراکنده 
 !ش ایستادم و به رو به رو خیره شدممیشدن...کنار

نگاه کن پارساا... خوب بهش نگاه کن.. چیزی که رو به روته تو نیستی... _
من بدون اینکه ازت خبر داشاته باشاام.. با دساات دلم اینو کشاایدم. این طرح 
یِر قلبمه..قلبی که بدون اجازه ی من شروع به  عکساه تو نیسات پارساا.. تصو

 .تم رو کشید و منو دوباره رو به روی خودش قرار دادتپیدن برای تو کرد.. دس
و مطم ن باش تا آخرین روِز عمرم اون قلب ماِل من میمونه ... نیل؟ روزی _

یر از قلبت پاک شهگ اون روز من دیگه دنیا رو نمیخوام.. بهم قول  که این تصاو
یرم ین ع بده . قول بده حتی اگه روزی از من هیچ ا ری به جا نموند باز هم تصو

 .همین تابلو روی قلبت بمونه.. اینجوری قلب منم آروم میگیره
 .قطره اشک روی گونم رو با پشت دستم پاک کردم

یر همراه با قلِب من خاک میشه_  !قول میدم... مطم ن باش این تصو
ید.. تو چشاامای قشاانگش یه دنیا ب*و*ساادسااتم رو باال آورد و محکم 

 .قدردانی و سپاس موج میزد
 ..منون بودم که دیدن این صحنه زیبا رو نصیبم کرده بوداز خدا م

یر بزر  و پر افتخاری از اون که برای همیشااه موندگار  مرِد زندگیم و تصااو
 !شد

هوا کم کم رو به گرما میرفت.. آخرین ماه بهار رنک و بوی تابستونی گرفته 
کرتر و پخته تر یشدن.. م بود.. برگای سابز درختای تنومنِد بلوارها هم کم کم اک

تهران با همه دود و دمش بهار رو تساالیِم روزای گرم و بلند تابسااتون میکرد.. 
 .روزایی که قرار بود بهترین روزای زندگی ما باشن
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ویبره ی گوشاایم یه لحظه آروم نمیگرفت.. از صاابق همه زنک زده بودن.. 
ارش انتظ مامان.. بابا..بردیا.. نسیم.. سمیرا.. زندایی.. همه به جز اون کسی که

رو داشاتم..شااید انتظار بیهوده ای بود از کسی که هنوز صفحه شناسنامم رو 
لمس هم نکرده بود بخوام روز تولدم رو به یاد بیارهگ ولی انتظار بود دیگهگ صبق 
که من رو تا دانشگاه آورد مدام بهش نگاه میکردم تا بلکه یادش بیفته و خواهش 

تی که تا سااعت هشت شب کالس داشتم.. اما کنه امروز رو نرم ... امروِز لعن
 : برخالف تصورم گفت

امروز یه عمل خیلی مهم دارم.. فکر نکنم تا هشاات تموم شااه.. میتونی _
 امروز رو خودت بیای؟

ساارمو تکون داده بودم و با بغض پیاده شااده بودم.. دلم میخواساات حداقل 
تولدش  یه نفر تو روزمامان پیشم بود.. فکر کنم این کمترین درخواستی بود که 

میتونست داشته باشهگ که روزش رو با کسی بگذرونه که این دنیا رو بهش هدیه 
 !داده

از فکر بیرون اومدم و دسااتم رو داخل جیب مانتوم کردم... این یکی هرکی 
بود خیلی سامج تر از این حرفا بود.. با دیدن اساام نیما روی صاافحه گوشاای 

ک زن دوختم.. نیما..کسی که باع  خشاکم زد.. چشامم رو به چراغ چشام
شده بود از بهترین دوران زندگیم نخوام چیزی به یاد بیارم چون تو همش با اون 
بودم.. کساای که منو با زشااتی و دورویی آشاانا کرده بودگ حاال زنک زده بود تا 
تولدم رو تبریک بگه..؟ پوزخندی به گوشی زدم و دوباره تو جیبم فرو بردمشگ 

ش یکم حاالم رو بهتر کرد.. اماا طولی نکشااید که ویبره ی قطع شاادن ویبر
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کوتاهی جیبم رو دوباره لرزوند.. با اکراه دسات بردم و بیرون کشیدمش.. پیام 
داده بود.. مردد شدم.. چند بار خواستم نخونده پاکش کنم ولی نفهمیدم چی 

 شد که دستم رفت رو پاکت و بازش کردم
چک و بزر  میشود.. اما من هیچ ندارم امشب دامن تو پر از هدیه های کو»

 « که به تو هدیه دهم جز دلی که به من پس دادی... تولدت مبارک
گوشی رو مجددا توی جیبم گذاشتم و دستای سردم رو تو هم قالب کردم.. 
باورم نمیشاد وساط گرمای روز انقدر ساردم شه.. سپیده با استکان چای بهم 

 .نزدیک شد
ی؟ پاشو حداقل بریم بشینیم رو نیمکتی چیزی.. تو که هنوز اینجا نشاسات_

 کمرت نشکست روی این جدول؟
 .سرمو باال کردم و استکان یکبار مصرف چای رو ازش گرفتم

 !نه... اینجا آفتابه.. سردمه_
بی صادا کنارم نشست.. میدونست وقتی تو خودم باشم اینجوری ساکت و 

 !خاموش میشم
 یره بودی.. چیزی گفته بهت؟چیزی شده؟ دیدم از دور به گوشیت خ_

بدون اینکه جوابشاو بدم گوشای رو سمتش گرفتم.. رمزش رو میدونست.. 
 .بازش کرد و چند لحظه بی حرف موند

 نمیدونم منظورش چیه از این کارا... چرا نمیذاره به حال خودم باشم؟_
به خاطر اینکه جدی باهاش برخورد نمیکنی.. هیچ میدونی اگه پارسا این _

 اس رو میدید چی میشد؟ اس ام
 .سرمو تکون دادم
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چیکاار کنم؟ زناک بزنم بگم چرا تولدم رو تبریک گفتی؟ لعنت بهش که _
 !هنوز پسرداییمه

 پارسا زنک نزد؟_
 .برگشتم و نگاه سردی بهش کردم.. فکر کنم اونم از نگاه سردم ی  بست

 ی مثلخودتو ناراحت نکن.. اصال شاید برات سورپرایز داره.. هوم؟ ندید_
 فیلما؟

 !مهم نیست سپیده.. همین که دارمش برام کافیه_
 .دستشو روی بازوم گذاشت

پاشااو بریم.. آنتراکت خیلی وقته تموم شااده.. اسااتاد هنوز حضااور غیاب _
 !نکرده

 .بی صدا از جام بلند شدم و پشت سرش سمت کالس حرکت کردم
. 
. 

 اید بهتر بود یکمکلید رو توی دسااتم جا به جا کردم... تردید داشااتم.. شاا
خودمو لوس کنم و دلخوریمو نشونش بدم.. ولی نهگ میدونستم از عمل که بیاد 
سردرد میگیره و از تنبلیش هیچی نمیخوره... تردید رو کنار گذاشتم و درو باز 
کردم.از دیدن فضاای تاریک خونه خوف برم داشت.. عادت داشت قبل رفتن 

و روشان میذاشات.. بوی بد سوختنی تو پرده ها رو باز میکرد و چراغ راهرو ر
همه خونه پیچیده بودگ چراغ راهرو رو روشن کردم.. کیف و وسایلم رو جلوی 

قدم  09جاکفشای پایین گذاشاتم و با ترس سامت آشپزخونه رفتم. اما هنوز 
برنداشاته بودم که چشمم به نور شمع های باریک روی میز نهارخوری افتاد.. 
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رو تو نور ضعیف شمع تشخیص دادم... دستمو  چشمم رو چرخوندم.. پارسا
دراز کردم و کلید برق رو زدم. از دیدن صاحنه رو به روم قلبم ایساتاد.. دستم 
خود باه خود جلوی دهنم رفات. هماه فرش هاا رو جمع کرده بود و روی 
ساارامیکای کرمی و براق پر از نیلوفر های آبی بود.. وسااط همشااون شاامع 

ی میز هم دو تا شمع و گالی پرپر شده ی بنفش کوچیکی روشن کرده بود. رو
 !رنک خودنمایی میکردن.. با دهن نیمه باز همون جا  ابت مونده بودم

کت و شلوار مشکی و کروات بنفشش بی نهایت خوش پوشش کرده بود... 
یه دسااتشااو به صااندلی تکیه داده بود و با لذت و لبخند نگام میکرد..با پاهای 

هنوز جلوی دهنم بودگ بهش نزدیک شدم و به ساسات سامتش رفتم.. دساتم 
 !چشمای مشکیش که تو نور شمع درخشش جالبی پیدا کرده بودن خیره شدم

 تو میدونستی؟ _
ه نرمی به ب*و*ساابازوهامو تو دسااتش گرفت و منو نزدیک خودش کرد.. 

 .پیشونیم زد
فکر کردی کاه چی؟ تولد خانومم رو یادم میره؟ گفتم رمانتیک بازی بلد  _

یسااتم ولی نگفتم قرار نیساات هیچ وقت یاد بگیرم.. من با تو زندگی کردن رو ن
 یاد گرفتم اینا که دیگه چیزی نیست نفسم؟

از خودم و افکارم خجالت میکشیدم.. من چی فکر میکردم و چی شده بودگ 
 .با چشمایی که قدردانی توش موج میزد نگاش کردم

 ذاشتم.. ببین چطوره؟برو تو اتاق من.. یه چیزی برات روی تخت گ_
 .چینی به وسط ابروم دادم و متعجب بهش زل زدم.. دماغم رو کشید
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به جای فوضااولی بجنمب برو خودت ببین.. فقط زود بیا که مراساام تولد _
 .داریم.. کیکتم سوزوندم.. مجبور شدم آمادشو بخرم

ا بپس بوی سوختنی از کیک بود... کیکی که پارسا با دستاش برام پخته بودگگ 
شتاب سمت اتاق رفتم..از دیدن پیراهن کوتاه و فوق العاده زیبای روی تخت 
نفساام بند اومد.. یه پیراهن دو بنده یاساای رنکگ تو دسااتم گرفتمش و از روی 
مانتو روی بدنم قرار دادم.. پارساا به چهارچوب در تکیه داد و دسات به سینه 

 :گفت
 .همین باشهباید بپوشی ببینیم چطوریه.. حدس زدم سایزت _

 :بدون اینکه چشمم رو از پیراهن زیبا بردارم گفتم
 !ولی خیلی عرق کردم.. باید دوش بگیرم_

 .اخم تریفی کرد
باشااه ولی تایم میگیرم... فقط یک ربع فرصاات داری.. وگرنه منم میام تو _

 !همون تو جشن میگیریم
 .یدب*و*سبا اخم خندیدم... جلو اومد و پیشونیم رو مجددا 

 !توی کشوی آخره.. دیر نکن حولت_
چشمی گفتم و با روق توی حموم پریدم.حوله رو از سرم جدا کردم و گوشه 
ی تخت انداختم.. چشاامم به کیفم افتاد که گوشااه ی اتاق گذاشااته بود... از 
داخلش کیف آرایشاام رو بیرون آوردم و آرایش مالیمی کردم.. حوله ی تنم رو 

. خیلی نازک و ساابک بود.. یه آسااتر نازک هم کنادم و پیراهن رو تنم کردم..
داشاات و رویش حریر بود.. با یه حرکت روی تنم نشااساات.. نگاهی بهش 
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انداختم و سااعی کردم پایین بکشاامش. خیلی کوتاه بودگ تا به حال با همچین 
چیزی جلوش تاهر نشاده بودم.. درسات از اوایل رونم بود. وقتی دیدم چاره 

رو دستم گرفتم تا موهام رو خشک کنم..  ای نیسات بیخیالش شادم و سشوار
هنوز دکمش رو نزده بودم که در باز شاد و پارسااا داخل اومد.. قلبم اومد توی 
دهنم.. بی اختیار از جام بلند شدم.. روم هنوزم به آینه بود و نزدیک شدنش رو 
از داخل آینه میدیدم. پشااتم قرار گرفت و گردنش رو خم کرد... دماغش که با 

 !رخورد کرد چشمام خود به خود بسته شدگردنم ب
 .خشک نکنشون.. بزار همین جوری نمدار بمونن_

سرشو تا آخر توی موهام فرو برد و چند نفس عمیق کشید.. چیزی از درونم 
فرو ریخت.. به سارعت برگشاتم. دستم هنوزم زیر پیراهنم بود و سعی داشتم 

 .اومد رنگی روی لبشپایینش بکشمگنگاه تیزش به دستم افتاد و لبخند کم
 چطور شد؟_

 !سعی داشتم به چشماش نگاه نکنم
 !خوبه فقط .... خیلی کوتاهه_

 .خندید و یه ابروشو باال داد
 .مگه قرار بود بلند باشه؟ به خاطر کوتاهیش خریدمش_

سارمو از شرم پایین انداختم... منو با خشونت سمت خودش کشید طوری 
 .ش جدی بودکه تقریبا پرت شدم تو بغلش.. صدا

 !این رنک خیلی بهت میاد_
از کنار گردنش به نقطه ای پشت سرش خیره شدم و بی صدا موندم. تا حاال 

 !انقدر بهم نزدیک نبود
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 .ازم فاصله گرفت و نفس عمیقی کشید
 .بدو بریم که غذا سرد شد_

 .با لبخندی از ته دل دستش رو گرفتم و از اتاق بیرون اومدیم
کشید تا بنشینم.. قبل از نشستن سمت ضبط رفت و صاندلی رو برام عقب 

دکمش رو پلی کرد.. موساایقی آروم و بی کالمی پخش شااد.. شاااممون رو تو 
اون فضاای آروم و رمانتیک خوردیم..بعد از شاام دستمو گرفت و منو تا وسط 
سالن برد.. با تعجب به حرکاتش نگاه کردم.. گل رز قرمزی رو به دندون گرفت 

نظرش رو گذاشت.. صدای انریکه تو فضای نیمه تاریک پخش و آهنک مورد 
 ..شد
 یه رقِص دونفره به حسوِد کوچولوم بدهکارمگ بیا ببینم چی داری؟_

دساتمو نرم توی دساتش گرفت و دسات دیگش رو پشات کمرم گذاشت.. 
همراه خودش تکونم میداد و پاهاش رو جا به جا میکرد.. گاهی با پام کفشش 

ی اهمیات نمیاداد و با فشااار دسااتش به کمرم از من هم رو لگاد میکردم ول
میخواسات بی توجه باشام.. خنده یک لحظه از لبام جدا نمیشاد.. احساس 
میکرد جایی بین آسمون و زمینم.. با تند تر شدن حرکات صدای خنده من هم 
بلند تر میشااد.. اما پارسااا.. تنها با همون نگاه نافذ و مردونه.. تنها با یه لبخند 

 !یم با جدیت حرکات رو انجام میداد و منو با خودش همراه میکردمال
منی که دائم بازیگوشی میکردم و گاهی خندم شدت میگرفت و چشمام رو 
میبسااتم. با تموم شاادن آهنک کمرمو تو دسااتش گرفت و منو به پشاات خم 
کرد.سارش رو نزدیک کرد و گرم شدم...بین حس خجالت و شعف دست و پا 
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م رو کشید و بلندم کرد. مات و مبهوت از حرکتش بی حرکت می زدم که دسات
 :ایستاده بودم رو به روش که گفت

 ! ..خیلی شیطونی کردی... دل ندادی به رقص یادت باشه_
ازش فاصاله گرفتم و روی کاناپه ولو شدم.. انگشت اشارشو با تهدید تکون 

پن کیک رو برداشت. روی میز عسلی کوچیک روبه  روم گذاشت داد و از روی اه
 .و کنارم نشست

 .دوست دارم ساِل دیگه این جشن رو سه نفری جشن بگیریم_
 .با حیرت نگاش کردم

 چیه خوب؟ سی و یک سالمهگ وقتش نرسیده بابا شم؟_
 :با تعجب گفتم

 حالت خوبه پارسا؟ به این زودی؟_
 .صورتشو بهم نزدیک کرد

 !شک داری بهم؟ من فعالیتم خیلی باالست_
 .ن انداختم.. دستش رو روی پام گذاشتسرمو پایی

 !فوتش کن شمع رو آب شد_
نگاهی به شامع ِ نوزدِه رو به روم انداختم و فوتش کردم.. دوسات داشتم از 
آغاز بیست سالگی تا آخرین سال عمرم کنار پارسا باشم.. این تنها آرزوی من 

 !بود
 آرزو کردی؟_

 .سرمو تکون دادم
 چی آرزو کردی؟_
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 . دادم و با نیش باز از جام بلند شدمابروهامو باال
 .میرم چایی رو بیارم.. بدون چایی نمیچسبه_

 .سرشو به نشونه تهدید تکون داد و با چشماش منو تا آشپزخونه همراهی کرد
سینی چای رو کنار میز گذاشتم و بشقاب کیک رو دستم گرفتم.. چنگال رو 

 .اره میخوردجلوی دهن پارسا گرفتم.. بدون اینکه چشم ازم برد
 خودت چرا نمیخوری؟_

 .رره ای هم تو دهن خودم گذاشتم
 !دارم میخورم دیگه_

بشااقاب رو از دسااتم گرفت و گوشااه ای گذاشاات.. ساارش رو خم کرد .. 
بالفاصاله گوشاه ی لبم خیس شد.. سرش رو بلند کرد با حالت خاصی بهم 

 .خیره شد
 !..گوشه لبت خامه ای شده بود_

همه دست و پام سست شده بود. از جاش بلند شد  بیحرکت بهش زل زدم..
 .و کالفه سمت پنجره رفت.. دستش رو توی موهاش فرو برد

از پشات بهش نزدیک شدم و سرمو روی شونش گذاشتم. صدای بمش رو 
 :شنیدم که آروم تر از هر وقتی گفت

میدونی وقتی یه زن از پشت اینجوری بهت تکیه کنه، وقتی مرد باشی چه _
 دست میده؟ حسی بهت

ه ی نرمی روی ب*و*ساابرگشاات.. باا عشااق و محبت نگاهش کردم که 
 :پیشونیم نشوند و گفت
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یعنی اون زن قبول داره کاه تو تکیه گاهشاای.. یعنی به عنواِن "مرد" قبولت _
 .کرده

 :خیره تو نگاهم زمزمه کرد
 اینطوره؟_

 :منم خیره تو چشماش لب زدم
 !تو همه چیِز منی پارساگ شک نکن_

تش رو دور کمرم محکم حلقاه کرد و باا یه حرکت پاهام از زمین کنده دساا
 .شد

چشمم رو آروم باز کردم...یکم طول کشید تا متوجه موقعیتم بشم. همین که 
 .یاد دیشب افتادم لهاف و روی سرم کشیدم و سعی کردم حتی نفس هم نکشم

 از چی قایم شدی پرنسس؟_
ی ده هزار. جواب ندادم. پتو با شانیدن صداش درجه حرارت بدنم رفت رو

رو از روی سارم کنار زد. یه دستش و زیر سرش گذاشته بود و با لبخند نمیگم 
 :چرا حاال قایم میشی؟گام میکرد. نالیدم

 اریت نکن پارسا؟_
 :خندید و گفت

 ..مگه چیکار کردم؟ من که دیشب همه_
 .دستمو جلوی دهنش گذاشتم و التماس کردم

 !توروخدا بسته_
 .و با دستاش موهاش و مرتب کردنشست 

 !پاشو باید بریم دکتر_
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 .پتو رو دورم پیچیدم و بلند شدم
 دکتر چرا؟_

 .برگشت و با نگرانی نگاهم کرد
 تا خوِد صبق ناله کردیگ میگی چرا؟_

 :خیره به نقطه ی نامعلومی با ناراحتی گفتم
 ..پارسا من میترسم.. اگه_

 :نزدیک تر شد و جدی گفت
 چی میترسی عمرم؟ از اینکه این اتفاق زود افتاد؟ اگه چی؟ از_

 .بی صدا سرم و پایین انداختم. چونم و با دستش بلند کرد
نگراِن هیچی نباش.. من حواسام به همه چی بودگ با فکر و دلهره خودت و _

اریات نکن خوب؟ تاا چند روِز دیگه هر شااب کنارم همین جا میخوابی.. تا 
 !د شنوقتی موهات مثل دندونات سفی

 .دستشو دوِر شونم حلقه کرد
 حاال نمیشه بری؟_

 .دوباره خندید
 !باشه بابا میرم. تا دوش میگیرم بپوشگ میتونی از حمومی حال استفاده کنی_

 .ید و از روی تخت بلند شدب*و*سپیشونیم و 
دستم و انداختم و از روی پاتختی گردنبنِد تریفم رو برداشتم. کادوی تولدم 

ی حواسی دقیقا نیمه های شب بهم داده بودشگ یه زنجیِر طالی که پارساا با ب
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سااده و تریف که ازش ساایمرغ طالیی و خوشااگلی آویزون بود. صااداش تو 
 :گوشم پیچید

 "میخوام این همیشه پیشت باشه... دوست ندارم درش بیاری.. باشه؟"
با خوشاحالی و شعف دور گردنم بستمش و از جام بلند شدم. تمام روز رو 

پارسااا گذرونده بودم.. هر چیزی رو که از رهنش میگذشاات و فکر میکرد با 
خونسااازه باه خوردم میاداد.. . وقتی به چشاامام نگاه میکرد ندامت رو توی 
چشمش میدیدم.. اما من نبودم.. با همه ی ترس و وحشتم از این دنیای جدید 

 !پشیمون نبودم
ود کیف و وسایلم شاب بعد از خوردن شام مفصلی که پارسا سفارش داده ب

 .رو برداشتم و مانتو به تن رو به روش حاضر شدم..اخماشو تو هم کشید
 چرا نمیمونی؟_

میدونساتم دقیقا به چی فکر میکنه.. جلو رفتم و دستامو دور گردنش حلقه 
 .کردم

به خاطر خاتون پارسااا.. اگه متوجه بشااه که از دیروز خونه نبودم خیلی بد _
 !میشه.. خودت میدونی که

 !دستش رو روی چشمش کشید
نه به خاتون و نه کِس دیگه ای ربطی نداره نیل.. به والله با کلنک این دیوارو _

 !از وسط برمیدارم.. این چه غلطی بود که من کردم
 .یه ابرومو باال دادم

یادت باشاه همین دیوار ما رو به هم رسوند... اگه این دیوار نبود.. اگه اون _
 !هم اآلن نبودم واحد کوچیک نبود من
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 .نگاش بین چشمام به گردش در آومد
 .این ده روزم باالخره تموم میشه_

 .دستش رو دوباره کالفه توی موهاش کرد و نفس عمیقی کشید
فردا خیلی کار داریم.. باید بریم دنبال خرید حلقه و تدارکات عروسی.. از _

 !وخی ندارممحضر هم وقت میگیرم.. اینجوری مامان هم متوجه میشه که ش
 :کمی متفکر به رو به رو خیره شد و بعد رو بهم گفت

مراقب خودت باش نفسام.. فردا صابق تو پارکینک منتظرتم.. ساعتِ  ده _
 خوبه؟

 .یدمب*و*سجلو رفتم و گونش و 
 !آره.. خوبه_

یاد و تاا دم در همراهیم کرد.. دلم نمیخواسااات برم.. ب*و*سااساارم رو 
ز هوای تل  بودنش نفس بکشم ولی چاره ای نمیخواستم دیگه تو هوایی به ج

 ..نبودگ شده بودیم مثل باروت و آتیش
بهتر این بود که این ده روِز باقیمونده با دقت بیشااتری بگذره. این برای هر 
دومون بهترین راهه ممکن بود.. چشامم رو آروم باز و بسته کردم و بهش که به 

 :با لبخند زمزمه کردم چهار چوب تکیه داده بود و ناراحت نگام میکرد
 !..شب بخیر_

دسااتش رو مشاات کرد و روی قلبش گذاشاات.. هیچ کدوم تاب رفتن رو 
نداشتیم.. ولی چاره ای نبود.. پیش قدم شدم و چشم ازش برداشتم و با قدمای 

 !سست و بی رمق وارد خونه شدم.. خونه ای که دیگه خونه ی من نبود
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سراسیمه از خونه بیرون اومدم. وقتی عینک آفتابیم رو باالی سرم گذاشتم و 
به پارکینک رساایدم از دیدن خاتون رو صااندلی عقب دسااتامو محکم به هم 
کوبیدم.. لب پارسا رو دیدم که به خنده عمیقی باز شد. در جلو رو باز کردم و 
با هیجان سااوار شاادم . همین که نشااسااتم کامل به پشاات چرخیدم. مرتب و 

 !یه عصاش کرده بودآراسته نشسته بود و دستشو تک
 !باالخره قبول کردین؟ قربونتون برم من _
سااالم دخترجون.. نفس بکش ماادر.. حاال مگه با اومدِن منه پیرزن چی _

 میشه؟
چشمم رو با حالت دلخوری بهش دوختم. دیشب وقتی پارسا بهش درباره 

 شی خریاد امروز گفتاه بود قبول نکرده بود بیااد و میگفت : "باید نیل با مادر
بره.. بااالخره آرزو داره " ولی وقتی زناک زدم خونه و کل خونه رو بهم ریختم 
مامان خودش به خاتون زنک زد و ازش خواست برای خرید حلقه و خریدای 
جزئی همراهیمون کنه تا خودشو آخر هفته برای بقیه کارا برسونهگ باورم نمیشد 

بودیمگ همه چیز به طرز تو نیم ساااعت و با تلفن همه ی این کارا رو حل کرده 
 .عجیب و وحشتناکی سریع پیش میرفت

 :پارسا سرشو نزدیک گوشم آورد
 سالم ما روهم خوردی دیگه ؟_

چینی به بینیم دادم و زیر لب قربون صدقش رفتم که با اخم به خاتون اشاره 
 .کرد. صدای خنده ی خاتون بلند شد

 !امون از دسِت شما جوونا.. بریم که دیر شد_
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ستش دستی رو پایین داد و فرمون رو چرخوند.بعد بالفاصله دست برد و با د
ضبط ماشین رو روشن کرد.. موسیقی شادی که تو فضا پخش شد منو بیش از 
پیش کیفور کردگ سرشو دوباره بهم نزدیک کرد و آروم طوری که فقط من بشنوم 

 :گفت
 خوب خوابیدی؟ درد نداری؟_

کردم.. خاتون چشاامش رو از شاایشااه به با اسااترس از آینه نگاهی به عقب 
 !بیرون دوخته بود

 !نه_
 .دستم رو تو دستاش گرفت

 ! خیلی دوستت دارم_
 :برگشتم و با چشمای ستاره بارونم نگاش کردم و آروم لب زدم

 !من بیشتر_
ماشاین رو روبروی طال فروشای بزرگی نگه داشت.. از ماشین پیاده شدم و 

کمی عقب تر از پارسااا ساامت مغازه راه دساات خاتون رو گرفتم و همپاش و 
 .افتادیم

به مح  ورودمون ساه مرد فروشانده از جاشون بلند شدن و مشغول سالم و 
 .احوال پرسی گرمی با پارسا شدن

سالم آقای تهرانی.. خیلی خوش اومدین.. قدم رنجه فرمودین..گ نگاهی به _
 .ماانداخت

http://www.roman4u.ir/


 161 سیمرغ

خیلی تبریک میگم خدا سااالم ماادرگ سااالم خانوم.. به به دکترگ..خیلی _
 !پدرتونو بیامرزه.. بفرمایید بشینید مغازه خودتونه

 .پارسا هم جوابش رو به گرمی داد و به من و خاتون اشاره داد تا بشینیم
آقای برازنده اومدیم برای حلقه ازدواج.. یه چیزی میخوام که تک باشااه.. _

 !خودت که میدونیگ هر چیزی رو نمیپسندم
م.. پدر خدابیامرزتون هم مثل خودتون بودن.. هر وقت برای البته که میدون_

عیاال چیزی میخواسااتن ماا تاا چناد هفتاه دنباال یاه تیکاه خاا  بودیم 
 !براشون...آهی کشید

 !خدا بیامرزتشون... مرِد بزرگی بودن.. انشاالله باقی عمِر با عزت شما باشه_
به خاتون کردم پارساا سری تکون داد و ازم خواست تا کنارش برم.. نگاهی 

 :که گفت
 !تو برو دخترم.. من که فرمالیته ام.. هر چی خودتون پسندیدین همونه_

سمت میز رفتم و نگاهی به حلقه های زرق و برق دار انداختم. انواع و اقسام 
جواهرات نگین دار.. تک نگین.. برلیان.. هیچ کدوم اونی که میخواستم نبودن. 

خته بود. ابروهامو آروم باال دادم... با جدیت پارسا نگاه کنجکاوش رو بهم دو
 .سمت فروشنده برگشت

 !چیز خا  تری میخوایم آقای برازنده_
واال پسرم چیزایی که جلوی دختر خانومن بهترینای بازارنگ دیگه فکر نکنم _

 !از این ها بهتر جایی پیدا شه
 .دپارسا حلقه ای رو دستش گرفت و با بی تفاوتی زوایاش رو بررسی کر

 !گفتم خا گ نگفتم بهترین_
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دساتم رو روی میز گذاشاتم و ازروی شایشه مشغول دیدن مدل های دیگه 
شاادم. چشاامم به حلقه طالیی تریفی افتاد.. حلقه ی خیلی تریف که تنها 
روش یه ردیف نگین به صورت )&( افقی کار شده بود.. سرم رو بلند کردم.. 

میکرد.دسااتش رو چند بار روی پارسااا با لبخندی محو به همون حلقه نگاه 
 :شیشه زد و رو به فروشنده گفت

 !همینو بیارین امتحان کنه _
 .نیش مرد تا آخر باز شد

الحق که خانومتونم مثل خودتون اصیل زادست... این یکی از خا  ترین _
تیکه های بازاره.. روش با الماس ناب کار شده.. گفتم شاید زیاد مناسب حلقه 

 .ه همون نیاوردمشازدواج نباشه واس
پارسااا حلقه رو برداشاات و آروم داخل انگشااتم کرد.. خیلی قشاانک روی 

 !انگشتم نشست. انگار که از اول مال من بوده
 همین؟_

 .سرمو تکون دادم
 .همین رو بدین آقای برازنده_

مرد با رضاایت لبخندی زد و مشغول گذاشتن حلقه توی جعبه شد. بعد از 
ساارم خراب شااد. سااریعا به پارسااا نگاه کردم و  شاانیدن قیمت حلقه دنیا رو

خواسااتم اعتراض کنم که اخمی کرد و انگشاات اشااارش رو جلوی بینیش 
 !گذاشت

 ..صدای خاتون از پشت اومد
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 !ببینم مادر؟ مبارکه_
جعبه رو از روی میز برداشاتم و با روق نشونش دادم. نگاهش رنک تحسین 

 .گرفت
 !مبارکه مادر _

یشاه گذاشت و رینک مردونه ساده ای رو نشون پارساا دساتش رو روی شا
فروشانده داد. انگشتامو تو هم قفل کردم و سرمو پایین انداختم. فکر اینجاشو 

 .نکرده بودم.  انیه ای طول نکشید که خاتون میونمون قرار گرفت
 ببینم مادر... تو کدومو انتخاب کردی؟_

 .پارسا حلقه رو نشونش داد
 ! چیز دیگه ای نمیتونم من حلقه ساده برمیدارم.._

 .خاتون سرشو تکون داد و کیف پولش رو باال آورد
برو کنار مادرجون.. من به نیابت مادر نیل اینجام.. صاحبتامونو دیشااب با _

هم کردیم.. به کاری که بهت ربط نداره دخالت نکن.. برو واستا پیش خانومت 
 !تا بیام

و صله گرفت. خاتون کارتی رپارسا سرشو با خنده تکون داد و از پیشخون فا
از کیف درآورد و پول حلقه رو حساب کرد. مرد خواست جعبه هارو تو پاکت 

 .مخصو  قرار بده که پارسا جلو اومد
یسین. فردا _ فقط حلقه خانومو بدین.. ماِل من بمونه .. میخوام توش اسم بنو

یشه ن شمیام میبرم. فروشانده البته ای گفت و کاغذ و خودکار رو روی پیشخو
 .ای مقابل پارسا گذاشت
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چشامم به کلمه ی روی کاغذ افتاد و اشاک توی چشمام جمع شد." نیل". 
همین که ساوار ماشاین شادیم پارسا جعبه رو از پاکت خارج کرد و حلقه رو 

 .بیرون آورد. دستمو تو دستش گرفت و حلقه رو توی دستم گذاشت
آلن این حلقه توی دستت برام مهم نیست رسم و رسوم چیه. دوس دارم از ا_

باشاه. فوقش لحظه ی عقد از دستت در میارم دوباره میکنم دستت. با لبخند 
 .نگاش کردم و چشمامو برای تایید باز و بسته کردم

آره مادرجون... کی چیکار داره به رسام و رسااوم.. واسااه نشااونتونم حلقه _
سم م بمونه تا انخریدین. کار خوبی میکنی پسرم. ولی چرا نذاشتی ماِل نیل ه

یسن توش؟  بنو
 .پارسا ماشین رو به حرکت دراورد

اسِم من رو قلبش نوشته.. دیگه طاقت نداشتم یه روزم واسه کاری نوشتنش _
 !صبر کنیم

دسااتمو روی حلقم کشاایدم. تقریبا تا غروب درگیر خرید وسااایل مورد نیاز 
ش و و کفبودیم.. از جعبه آرایش عروس گرفته تا چندین دست لباس مجلسی 

آینه شمعدون. خاتون تقریبا از بعد نهار انصراف داده بود و بیشتر جاها رو توی 
ماشین مینشست. همه ی وسایل مورد نیاز تهیه شده بودگ فقط مونده بود لباس 
عروس و آرایشااگااه و جهیزیه من که قرار بود آخر هفته با مامان حلش کنیم. 

 ونه نو ان و چیزی نیاز نداریم اما بابا درپارسا به بابا گفته بود که همه وسایل خ
مقابل اصرار هاش نهایتا قبول کرده بود ست کاناپه عوض شه و به جای جهیزیه 

 !مبلغی پول بهم بده
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خساته از روز طوالنی و پرکار سارمو به شایشه ماشین تکیه دادم و چشمامو 
 .بستم

 خسته شدی؟_
 :بدون اینکه چشمامو وا کنم جوابشو دادم

 !خیلی_
 .خاتون که خوابید... داریم میرسیم وگرنه میگفتم تو هم بخوابی_

 .با چشمای بسته لبخند شیطونی زدم
 !خوب بخوابم... بغلم میکنی_

 .بلند خندید
 خیلی شیطون شدی دختر_

 :کمی مک  کرد و دوباره گفت
میگم مطم نی باغ خونمون مناساابه؟ کلی نیاز به کار داره.. باید حسااابی _

 میتونم دو روزه یه باغ گیر بیارما؟تمیزش کنن. 
 .سرمو سمتش چرخوندم

اگاه خااطرات یاا چیز دیگاه ای اریتت نمیکنه به نظر من همونجا بهترین _
 !جاست. تازه.. حس میکنم اگه اونجا بگیریم بابا هم حضور داره

 .متفکر به رو به رو خیره شد
یم نم میسپارباشه.. پس من فردا مسایل مربوط به باغ رو حل میکنم.. جش_

دست اورگانیزور.. اینجوری وقت بیشتری داریم. سرمو برگردوندم و چشمامو 
 .دوباره بستم
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منم آرایشااگاه و لباس عروس رو آخر هفته با نساایم و مامان حل میکنم. _
 راستی.. مامانت چی گفت؟

 .ماشین رو نگه داشت.. و مشغول جمع کردن مدارک از داخل داشبورت شد
 !د چیکار کنه.. مهم هم نیس برامنمیدونم میخوا_

میدونسااتم جواب ساار باال شاانیده و نگرانه نیومدنه مامانشااه... این همه 
بیخیاالی این زن رو درک نمیکردم... یاا شااایدم از وجود من ناراحت بودگ به 

 !احتمال دوم نمیخواستم فکر کنم
فکاِر ا سرمو به شدت تکون دادم و از ماشین پیاده شدم. نمیتونستم اجازه بدم

 !شوم خوشی بزر  زندگیم رو ازم بگیرن
*** 

 .با کشیده شدن بند پشت سینم توسط دختر فروشنده نفسم بند اومد
 این که خیلی سفته_

 .لبخند ژکوندی از داخل آینه به روم زد
 !اگه نکشیم که خوب وانمیسته.. یه روزه دیگهگ باید تحملش کنی_

عمیق کمی از حس خفگیم کم ساارمو باال گرفتم و سااعی کردم با نفسااای 
کنم. چشامم به مامان افتاد که روی صاندلی نشاسته بود و با گوشه روسریش 
چشمش رو پاک میکرد.سمتش برگشتم و دلخور بهش زل زدم.. نگامو که دید 

 !بلند شد و سعی کرد بخنده
 ..چیکار کنم دخترم؟ مثل ماه شدی مادر_

 .ش میلرزیدطرفش رفتم و محکم تو آغوشش گرفتم. همه ی تن
 :نسیم از بغل شروع به غر غر کردن کرد
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مارو باش توروخدا؟ ببین با کیا اومدیم سیزده بدرگ بابا جمعش کنین.. مگه _
 !کفن پوشیده دختره گنده بک

 .مامان چش چش نگاش کرد.. نیشش رو شل کرد و جلو اومد
خوب منم دلم خواست... جوونم.. روحیم خراب میشه این صحنه ها رو _

 !بینممی
 .مشتی به بازوش زدم و خندیدم

 !چطوره؟ این یکی بیشتر به دلم چسبید_
بایدم بچسابه.. از صابق صااد تا تن زدی.. اگه این یکی رو هم میگفتی نه _

 !خودم خفت میکردم.. بیا اینم گوشیت.. مجنون هزار بار زنک زده
 :ادد باعجله گوشی رو ازش گرفتم و دکمه تماس رو زدم. با اولین بوق جواب

 الو؟_
 سالم نفسم..چی شد؟_
 باالخره پیداش کردم.. کجایی؟_
 تو کجایی؟_

 .آدرس رو بهش دادم
 !همین دورو برام ..واستا چند دقیقه ای میام... نبینمت میمیرم_

با خنده گوشی رو قطع کردم..مامان نگران سمتم اومد... نگرانی این روزای 
 !فنی همه بیتاب میشدنمن به همه سرایت کرده بود.. با هر زنک تل

 چی شد مادر؟_
 !میگه باید ببینمت.. داره میاد اینجا_

 .نسیم "هین" ی کرد و با دست زد تو صورتش
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 خاک تو سرت نکنم مگه نمیدونی قبل عروسی شکوم نداره؟_
 .سمت آینه برگشتم و مشغول باز کردِن موهام شدم

 .من به این چیزا اعتقاد ندارم_
 .از پشت بهم نزدیک شدشونشو باال انداخت و 

وای نیل... موهاتو طوری درساات کنیم که یکمیش باز بمونه .. نمیدونی _
 !!!روی این لباس سفید چی شده

 .دستمو کمی کج کردم و از بغل موهای بلندم رو نگاه کردم
صابق گفتم اتفاقا بهش... چشماش برق میزد.. نمیدونم این آرایشگرا چرا _

 !یرهموی بلند میبینن نفسشون م
ده دقیقه ای نگذشاته بود که از پشت شیشه ماشین پارسا رو دیدم که جلوی 
مغازه پارک شااد..با اسااترس بلند شاادم و منتظر ایسااتادم.از در مغازه داخل 
اومد...مطم ن بودم اگه این بندای سفت و محکم دور سینم نبودن قلبم جلوی 

ثل فم میومد.. حرکتش مپام افتاده بودگ با چشمایی که روم  ابت مونده بودن طر
رباطی بود که با برنامه قبلی فقط ساامت یه چیز حرکت میکنه... سااالم بلند 
نسایم رو نشنید .. حتی مامان رو هم ندید.. فقط با قدم های آروم و شوک زده 
بهم نزدیک میشاد.. از گرمای نگاهش روب شدم. نگاهی که تا به امروز هیچ 

با دسااتای گرمش بازومو تو دسااتش وقات این حاالت رو ازش ندیده بودم. 
یر خودم رو دیدم.  گرفت.. سرمو که باال آوردم تو آسمون مشکی و صافش تصو
یر دختری که تحقق بزرگترین آرزوی زندگیش داخل همین دو تا کهکشان  تصو

 .تیره رنک بود
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 چی شدی تو کوچولوی من؟_
پچ ساارمو با خجالت پایین انداختم.. صاادای خنده های ریز نساایم و پچ 

 .فروشنده ها شرمم رو بیشتر میکرد
 .دستش رو زیر چونم گذاشت و سرمو باال آورد

 خیلی ناز شدی.. حاال چجوری این چند روز و صبر کنم؟_
 .صدای چاپلوسانه ی دختر فروشنده از پشت سرمون اومد

 !میبینین چه قشنک شدن عروسمون؟ ماشاالله چقدرم به هم میاین_
 :نکه چشم ازم برداره زمزمه کردسرشو تکون داد و بدون ای

 !عروِس من.. فقط من_
*** 

 .دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است.. لطفا بعدا تماس بگیرید_
 .گوشی رو با حر  روی مبل انداختم

 !خاموشه نسیم.. هنوز خاموشه_
 .لیوان چای رو روی میز گذاشت و سراسیمه سمتم اومد

ژش تموم شده؟ یا جا مونده توی چرا نگران میشی قربونت برم؟ شاید شار_
 !بیمارستان خاموشش کردن

 .چشمم رو به نقطه ای فرضی پشت سرش دوختم
 !شد 01نهگ عادت نداره تا دیر وقت بیرون بمونه.. ساعت _

نگااهی زیر زیرکی با مامان رد و بدل کرد و منو آروم ساامت کاناپه هدایت 
مگ ی هم به شنیدنش نداشتکرد. چیزایی زیر لب میگفت که نمیشنیدم.. عالقه ا

 .بدون مخالفت باهاش همراه شدم و روی مبل کنار مامان جا گرفتم
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انقدر به دلت بد راه نده مادر.. مرده.. واسه هر کارش که نباید حساب پس _
 !!بده
اصال تو چرا انقدر حساس شدی؟ بابا ناسالمتی شبه آخر مجردیشه.. بذار _

 !امشب رو به حال خودش باشه
 .تر از قبل از جام بلند شدم و دست به سینه رو به روی پنجره ایستادم بی قرار

گوشایش چرا خاموشه پسگ هیچ وقت خاموش نمیکرد.. اگه اتفاقی افتاده _
 باشه چی؟

ای بابا چقدر حر  میخوری تو؟ به خدا فقط با این کارا صورتت خراب _
ین عمه بیچاره میشااه. مثال فردا عروساای.. االن باید تو خواب ناز بودی.. هم

بعد از تهر داشت میمرد از نگرانیگ هر چی زنک میزد خونتون کسی گوشی رو 
برنمیداشات.. گوشی هاشونم در دسترس نبود . تازه یه ساعت پیش فهمیدیم 

 !بی خبر شبونه حرکت کردن. مردن دیگه
با شانیدن صدای باز و بسته شدن آسانسور مثل مرغی پرکنده خودمو بیرون 

تم.. بدون توجه به وضاع تاهریم.. ساامیار با دیدن حال آشاافته و خونه انداخ
چشامای حریصم که با ولع فضای خالی آسانسور پشت سرش رو میکاوید با 

 .نگرانی جلو اومد
 نیل؟ خوبی؟ چرا رنگت پریده؟_

نگاش به پشات سرم افتاد.. نمیدونم نسیم بهش چی اشاره داد که سرش رو 
 .تکون آرومی داد

 .ابرهنه وانیستا اینجا. نگران نباشبرو تو.. پ_
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چشمای بی حالتم رو از روش سر دادم و به دکمه قرمز چشمک زِن آسانسور 
دوختم کاه با فلش قرمزی رفتنش به طبقات پایین رو نشااون میداد. کمی بی 
صاادا ایسااتادم و بعد بی رمق عقب گرد کردم و بدون گفتن کلمه ای به پشاات 

یده بودم که صدای باز شدن در آسانسور دوباره چرخیدم.. اما هنوز به در نرسا
باه گوشاام خورد.از حرکت سااریع و مثِل برِق چرخش گردنم همه ی رگهای 
عروقیم منبساط شااد.. این مردی که رو به روم ایسااتاده بود پارسااا بود؟ ناباور 
سمتش رفتم.. با چشمای به خون نشسته و قرمز نگاهم میکرد.. نگاه میکرد اما 

 ..این نگاه
 .ستم رو رو بازوش گذاشتمد
 پارسا؟ چی شد؟گ کجا بودی؟_

سرش رو پایین انداخت.. مشتش رو هر لحظه بیشتر میفشرد..نمیدونم کی 
دورو برمون خلوت شااده بود.. چراغ اتومااتیاک پاگرد خاموش شااده بود و 
صورت آشفته و موهای بهم ریختش تنها با نور باریکه ای که از راهروی خونم 

 !یشدمیومد دیده م
 اتفاقی افتاده؟؟_

بادون اینکه جوابم رو بده ساامت در رفت و کلید رو داخل قفل انداخت. 
پشات سرش راه افتادم و وارد خونه شدم. روی اولین مبل سر راهش نشست و 
سرش رو بین دستاش گرفت. نمیدونم این چه غمی بود که یه شبه این همه از 

ا تردید جلو بردم و روی دستش پا درش آورده بودگ کنارش نشاستم. دستم رو ب
گذاشتم.. از سرمای وجودش لرز به اندامم افتاد. تو گرمای اولین ماِه تابستون 

 !دست مرِد من ی  بسته بود
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 !.به من بگو چی شده.. باکسی دعوات شده؟ مردم از نگرانی_
سارش رو بلند کرد. به چشامام خیره شاد.. تو امواج طوفانی چشماش غم 

 .ش رنک دیگه ای داشتموج میزد.. نگاه
 !میخوام تنها باشم_

مردمک چشامم تا حد ممکن به پایین فرود اومد.. چشمم روی انگشتهای 
چنک شااده پاهاش  ابت موند. شاااید باید تنها میموند... شاااید نمیخواساات 
باهام قسامت کنه.. شااید تو این لحظه من فقط یه مزاحم بودم.. شااید نسیم 

رو برای خودش باشه.. شاید..گ بی صدا از  راست میگفت و میخواست امشب
جام بلند شدم . بدون کوچیکترین حرف دیگه ای.. با قدمهای سست به سمت 
در رفتم. هنوز دسااتم به دسااتگیره نرساایده بود که با صاادای لرزونش تو جام 

 .میخکوب شدم
 !صبر کن_

 !ایستادم.. بدون اعتراض.. حتی برنگشتم
هم نزدیک و نزدیک تر میشااد. طولی صاادای قدم هاش رو میشاانیدم که ب

نکشید که دستش دور کمرم قفل شد.چونش رو توی فرورفتگی گردنم فرو برد 
 :و کنار گوشم با بغض گفت

 امشب و میمونی؟_
بینیم از بوی تند الکل جمع شااد...ساارم به دوران افتاده بود. این دوگانگی 

ید یه کالفگی بزر  باشااهگ چ ه از یزی کعجیب و غریبش فقط میتونساات نو
درون باهاش میجنگیدگ برام مهم نبود که به فاصااله یک دیوار مامان و نساایم 
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نگران و منتظر یاه خبر کوچیاک از جانب منن. نه حرف و سااخنشااون .. نه 
فکرشاون.. برام مهم نبود.. نه عرف.. نه شرع و نه قواعدگ مهم صدای دورگه و 

د ازم میخواساات این خش داِر مرَدم بود کاه باا التمااساای که توش موج میز
ه ی نرمی روی شونه ی ب*و*سلحظات رو کنارش باشام. سرمو تکون دادم. 

نمدارم زد و منو ساامت خودش برگردوند. تنها با یه نیم نگاه به این چشااما که 
امشب به طرز غریبی خاکستری بودن میشد به هزاران حرف نهفته و نگفته پی 

م که تن نحیفم بین عضااالت برد. محکم منو تو بغلش فشاارد.. اونقدر محک
 :مردونش گم شد. لبش رو نزدیک گوشم آورد و با صدایی آروم و خسته گفت

 بریم بخوابیم؟_
دسااتمو دوربازوش حلقه کردم و موافقتم رو با همراه شاادنم ساامت اتاقش 
نشااون دادم. روی تخت رفت و به پهلو خوابید. مثل جنینی تو خودش مچاله 

ل کرد. کاش بیناییم رو از دست میدادم و هرگز شد و دستش رو الی پاهاش قف
یری از مرد قوی و با صااالبتم نمیدیدمگ کنارش خوابیدم و من هم  چنین تصااو
مثل خودش به پهلو شدم. دستم رو باال بردم تا روی چشمای نمناکش بکشم.. 
میخواستم معمای این چشمای غریب خاکستری رو با حس المسه حل کنم. 

 .رفتمچ دستم رو تو هوا گ
 !برگرد_

چشامم رو با حسارت از چشماش برداشتم و برگشتم. دستش رو دور کمرم 
انداخت و با یک حرکت خودشو تکیه گاهم کرد. درست مثل کسی که از ترس 
از دست دادن چیز ارزشمندی اون رو به خودش میفشارهگ نفسم به شماره افتاده 

 !بود
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من همه کستم؟ چرا باهام پارسا؟ باهام حرف بزن.. بهم بگو.. مگه نمیگی _
 غریبی میکنی پس؟

 :سرش رو به گوشم نزدیک کرد و از میون لبهاش گفت
 !هیششگگ.... موهاتو باز کن_

دستمو از زیر گردنم رد کردم و به کش موهام رسوندم. با یه حرکت صورتش 
بین موهام پنهون شد. سرمو باال کشیدم تا موهام از روی صورتش برداشته شه 

اری که به بازوم وارد کرد بهم فهموند که بی حرکت باشم. سرش رو ولی با فش
 !الی موهام فرو برد و نفس های عمیق و پی در پی کشید

 !بذار امشب رو بین این بهشت بخوابمگ بزار همین امشب ماِل من باشن_
دلشوره لحظه به لحظه بیشتر به دلم میفتاد.. حرفاش تمام نگرانی های چند 

 .رسونده بود.دستم رو روی دستش گذاشتم روزم رو به اوج
 !باشه نگو.. بذار از نگرانی بمیرم_

 .دستش رو از زیر دستم بیرون کشید و محکم روی لبام گذاشت
مر  ناهگ از مردن نگو... هر اتفااقی بیفته.. تحت هر شاارایط حق نداری _

 !حرفی از مر  بزنی
 دای خشچیزی مثل بختک روی ساینم سانگینی کرد..لحن سوزناک و ص

دارش باالخره اشاک منم درآورد..کاش میتونستم دستامو روی گوشم بذارم و 
 !فریاد بزنم که من این صدای لرزون رو که از اعماق چاه بیرون میاد نمیخوام

تو چی؟ حق داری این همه نگرانم کنی؟ بهم بگو خوب؟ با مامانت حرفی _
 شده؟
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جوابی از جانبش  ساکوت طوالنی مدتش داشت کم کم مطم نم میکرد که
 :نخواهم گرفت.. نفسی عمیق زیر گوشم کشید و گفت

 !مامان گفت واسه فردا نتونست خودش رو برسونه_
حس کردم بختک سانگین روی سینم کمی از دلم فاصله گرفت و راه نفسم 
رره ای باز شدگ پس به خاطر مامانش این همه به هم ریخته بودگ نفس عمیقی 

طور که میخواد امشب با حضورم آرامش رو بهش کشیدم و سعی کردم همون 
تزریق کنمگ باایاد جلوی این کنجااوی آزاردهناده رو میگرفتمگ بوی تند الکل 
مخلوط شاده با بوی تل  ادکلنش تنفس تو هوای خفه ی اتاق رو برام سخت 
کرده بود.. با این همه سااعی کردم با دلخوشاای نفس های منظمش که آروم به 

 !شده آروم شم و چشمام رو روی هم بذارم شونم میخورد کمی هم
با صاادای پی در پی زنک در چشاامام رو باز کردم.. همه چیز همون طوری 
بود که شب چشم بسته بودمگ دستش رره ای روی بدنم جا به جا نشده بود..از 
بغلش آروم بیرون خزیدم و با قدم های تند و بیصاادا خودم رو به در رسااوندم. 

 !با یه ابروی باال بهم خیره شدنسیم دست به سینه و 
صابق بخیر عروس خانومگ سااعِت خواب...گ البته فکر کنم حجله امشابه _

 !!! ها؟ شما پیشواز رفتین
 .دستم رو محکم روی دهن آبرو برش گذاشتم

ساااکاتگ چاه خبرتاه؟ االن هماه فکر میکنن چه خبر بود؟؟ چیکار کنم _
 یخته.. مامان چیزی نگفت؟حالشو که دیدیگ به خاطر نیومدن مامانش بهم ر

 .چشم غره ای بهم رفت
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بیچااره عممگ چی بگاه باه توی چشاام ساافیادگ.. بدو بیا تا بابات و بردیا _
 ..نرسیدن.. به خدا خوبیت نداره این کارا

 !خیل خوب اآلن میام-
عجله کن نیل.. سااعت هشات شاد.. دوستت زنک زده بود گفت خالش _

 !میگه تا نیم ساعت اونجا باشی
 !خوب برم خداحافظی کنم بیام خیل_

درو بستم و با دو سمت اتاق رفتم.. طاق باز خوابیده بود و دستاش رو روی 
ه ی نرمی روی موهاای ب*و*سااسااینش قالب کرده بود..نزدیکش رفتم و 

ناامرتبش نشااونادم.. چشااماش تکون خفیفی خورد.. میدونسااتم خوابش 
 .سبکهگسرم رو نزدیک گوشش بردم

 !داماِد تنبل.. نمیخواد منو برسونی ولی اومدنی دیر نکن من دارم میرم آقا_
چشمش رو باز کرد.. اونقدر سریع که جا خوردم.. لعنت به این خاکستری 
غبارآلود که از دیشاب جای تیله های سیاه و دوست داشتنیم رو گرفته بود..تو 

 !..جاش نیم خیز شد و مدتی خیره بهم زل زد
 !ت که باید بهت بگمباید صحبت کنیمگ یه چیزی هس _

 !!دقیقه بود 8:09چشمم به ساعت روی دیوار افتاد.. 
از امشاب تا آخر دنیا در خدمت خودت و حرفات هستم.. ولی اآلن باید  _

 .برم.. خیلی دیرم شد
 !دستم رو تو دستش گرفت.. هنوز سرد بود

 ...متوجه نیستی نیل.. نمیدونی_
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چون تو این روِز مهم پدر و مادرم  آره نمیدونم... متوجه نیستم راس میگی.._
کنارمنگ ولی پارسااا با همه وجودم بهت قول میدم که جای خالیشااون رو تو 
زندگیت پر کنمگ نمیگم دلت چون پدر و مادر کسایی نیستن که جاشون از دل 
آدم خالی شه یا بخواد پر شه.. فقط میتونم قول بدم تا آخرین روز عمرم کنارت 

 !ن رو حس کنیباشم و نذارم نبودشو
مردمک چشامش لرزید... چشامش مثل آتش فنشانی در حال فوران داغ و 

ه ای سرسری روی ب*و*ساجوشانده بود. چشامم دوباره به سااعت افتاد... 
پیشاونیش نشوندم و از رو تخت پایین پریدم.. پشت سرم راه افتاده بود.. موقع 

 :رفتن دستش رو به چهار چوِب در تکیه زد و نالید
 !بذار یکم صحبت کنیم نیل.._

 .لپش رو با دو تا انگشتم کشیدم و چشمکی زدم
 ..شب که اومدیم صحبت میکنیم_

 :چشمش رو بست و از الی دندوناش با لرزش خفیفی گفت
 !مراقب خودت باش_

سارمو تکونی دادم و زنک رو فشردم. با باز شدن دِر خونه پارسا هم از دیدم 
 .محو شد.. نسیم دستم رو گرفت

 .زم که ماتت برد بیا تو دیگهبا_
سااعی کردم افکاار مزاحم رو از خودم دور کنم.. قدمی برنداشااته بودم که 
صدای محیب و بلند شکستن چیزی به گوشم رسید.. دوباره تو جام ایستادم و 
به در چوبی چشام دوختم.. نسیم کالفه دستم رو کشید و منو داخل خونه برد 
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روحم و وجودم یه جایی پشت اون دِر چوبی  اما ..همه حواسم ، فکرم ،قلبم ،
 !، پیش اون صدای عجیب و بلند شکستن جا مونده بود

همراِه نساایم و مامان راهِی آرایشااگاه شاادیم و خدا رو شااکر به موقع هم 
رسیدیم. صدای خنده های از ته دل نسیم و سپیده رو میشنیدم.. صدای قربون 

ی کادر آرایشگرِی باالی سرم و صدقه های مامان.. صدای تعریف و پچ پچ ها
صانم خانوم.. اما حواس من پیش هیچ کدوم از اینها نبود.. حواس من مثل نو 
عروس های دیگه پیش دامادم و پسندیده شدن یا نشدنم هم نبود.. تمام هوش 
و حواس من پی چشاامهاای مرَدم بود.. مردی کاه به طرز غریبی از دیشااب 

اه بی روح.. اون غم بزر .. اون شااراره های همشااکِل مرِد من نبود... گ اون نگ
آتش داخل چشمش و اون دستای سردی که بیرحمانه دور کمرم تنک و تنک تر 
میشدگ من خرابی اوضاع رو از خیس شدن شونه هام و لرزش خفیف عضالتش 
پشات کمرم نفهمیده بودم.. من از همون نگاه اول.. همونزدِم در آسانسور.. تو 

 !نیم  انیه با نگاه غریبانش غریبی کرده بودم مدت زمانی کمتر از
با حس کشیده شدن موهام کمی از دنیای درونم فاصله گرفتم و به موقعیت 

 .فعلیم برگشتم.صنم خانوم از داخل آینه بهم لبخند زد
 دردت اومد؟_

 .سرمو تکون نامحسوسی دادم
 .به خاطر تاج و تورت مجبوریم یکم سفتش کنیم_

یر رو به روم شدم.. انگار بعد این  لبخند زوری به روش زدم و خیره به تصاو
یر داخل آینه من نبودمگ دختری  همه مدت تازه پی به تغییراتم برده بودم.. تصو
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بی نهایت زیبا با چشمایی کشیده تر از همیشه و لبهای برجسته و براق گلبهی.گ 
 ی بااللحظه ای.. شاااید تنها لحظه ای گوشااه ی لبم به اسااتعاره از لبخند کم

رفتگ موهای روی پیشاونیم رو با فرق وساط از دو طرف شاقیقه هام به شکل 
پرده ای مخملی تااب داده بودن و کمی بااالتر با تاج تریف و پرزرق و برقی 
محکم کرده بودن. از روی صاانادلی بلناد شاادم و نگااهی از بغال به خودم 

ساافیدم به اناداختم. موهاای بلنادم تاب دار و خوش حالت از زیر تور بلند 
 .زیبایی هر چه بیشتر خودشون رو به نمایش گذاشته بودن

 :نسیم با هیجان گفت
 !خیلی ماه شدی نیل..خیلی_

 :سپیده هم با همون برِق تحسین تو چشماش گفت
 !راس میگه.. بیچاره پارسا_

با شنیدن اسم پارسا دوباره تمام اندامم لرزید. مامان با اسکناس درشتی بهم 
 .ر سرم گردوندنزدیک شد و دو

 !.خدا رو شکر که این روزارم دیدم.. یه تیکه ماه شدی.. مادر پیشمرگت شه_
 .تو بغلم فشردمش. صنم خانوم با افتخار نگاهی بهم انداخت

 ساعت چند باید آتلیه باشید؟_
 :سپیده به جای من جواب داد

 . خیلی بی روقی نیل.. خوشت نیومد؟0ساعته _
خانوم زدم و ازش تشکر کردم.. همه ی تالش  لبخند بی جونی به روی صنم

های مامان برای لبخند زدنم و همه ی لوندی های چند سااعته نسیم و سپیده 
بیهوده بود.. نمیدونم بقیه عروس ها تو این لحظه چه حسای داشتن.. استرس 
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داشتن.. هیجان زده بودن.. بی تاب بودن.. خوشحال بودنگ اما برای من که این 
نشادنی فقط پریشاونی و نگرانی به همراه داشاات. نگرانی دیدن لحظات تمام 

همون هاله ی غم تو چشمای عزیز ترین کسمگ بی اختیار آهی کشیدم.. کاش 
آساامون تیره ی چشااماش تو این روز عزیز خاکسااتری و غمناک نبود.. کاش 
مجبور نبود با غم نبود مادرش داغ بزرگتری رو به دل من بذاره.. داغ نداشااتن 

 !نگاه همیشگی تو مهمترین لحظه ی زندگیماون 
 .بی تاب چشم گردوندم و دنبال کیفم گشتم

 !کیفم کجاست نسیم.. احساس میکنم دیر کرده_
دختری کم سن و سال از اتاق رخت کن بیرون اومد و کیفم رو دستم داد. با 

 .عجله دست بردم و گوشیم رو بیرون آوردم
 بازم میخوای کولی بازی در بیاری؟_
ی توجه بهش تماس رو برقرار کردم. صدای منفور زن مثل ناقوس مر  توی ب

 !گوشی پیچید
 !دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد.. لطفا بعدا تماس بگیرید_

چشامم به نقطه ای خیره شاد.. گوشای از بین انگشتام سر خورد و زیر پام 
ای میشد. صدافتاد.. دساتم رو به اولین شایء نزدیکم گرفتم.. کمرم راسات ن

 !اطرافیان توی سرم اکو شد
 خدا مرگم بده چی شد مامان؟_
 !..دورو برشون خلوت کنین بذارین بشینه_
 .آب قند.. یه لیوان آب قند بیارین فشارش افتاده از صبق چیزی نخورده_
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ناخنهای مصنوعیم رو تا آخر توی گوشتم فشار دادم.. مردمک چشمم هنوز 
ه مونده بود.نسایم کنارم نشست و دستامو ماساژ روی همون نقطه نامعلوم خیر

 .داد
 چی شد؟ چی شد نیل؟ چی گفت؟_

ساارم رو برگردوندم.. نه مثل انسااان.. مثل رباطی بی حس و با برنامه..لبهام 
 :بی اختیار باز و بسته شد

 ..میگه... میگه دستگاه مشترک مورد نظر_
یدم و دنبال گوشاایم بدون اینکه باقی جملم رو کامل کنم دامنم رو باال کشاا

 .گشتم. دختری با اجزای متالشی شده ی گوشیم بهم نزدیک شد
 ..بفرمایین خانوم.. نگران نباشین_

گوشاای رو از دسااتش گرفتم.. همه تالش چندین دقیقه ایم برای قرار دادن 
باطری داخل گوشای بی نتیجه موند.. اشاک سمج داخل چشمم دیدم رو تار 

یر قابل کنترل دستام مانع انجام کارم میشدگ نسیم کرده بود و از طرفی لرزش غ
 .دستش رو روی دستم گذاشت

میدونم هر چی بگم نگران نباش بازم فایده نداره.. بیا بگیر.. با گوشاای من _
 !زنک بزن

گوشایش رو از دساتش قاپیدم .. خدا رو شکر میکردم که شمارش رو حف  
د بار.. دو بار.. سه بار.. ص بودم..صدای اوپراتور دوباره تو گوشم پیچید.. یک

باارگ نمیادونم چقادر گاذشااته بود.. چند ساااعت یا دقیقه.. نمیدونسااتم و 
نمیخواسااتم بادونم. از تالشاام برای برقراری تمااس لحظاه ای دسااات بر 
نمیداشتم.. صدای زن اوپراتور خستم نمیکرد.. میدیدم که مامان گوشه ای کز 
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ه نسایم مدام با گوشیم به همه کرده بود و بی صادا اشاک میریخت. میدیدم ک
کس زنک میزد و ساراغ پارسا رو میگرفت. میدیدم که هر بار نا امیدتر از دفعه 
قبل گوشاای رو قطع میکرد.. میدیدم و با این همه باز هم جرات رو در رویی با 

 .ساعت رو نداشتم.. ساعتی که ممکن بود آخرین نفسهام رو ازم بگیره
یحرکت به رو به رو مونده بود.. نگاهی سرد سارم مثل تخته سنگی سفت و ب

و ی  زده.. انگشااتاایی کاه کم کم روی گوشاای تلفن بی حس و بی حس تر 
میشدن و قلبی که مثل گنجشک سرمازده خودش رو به هر طرف میکوبید.آب 
دهنم رو به سختی قورت دادم و سرم رو آروم و با وحشت سمت ساعت بزر  

مید اینکه تنها چند دقیقه گذشته باشه.. به امید دیواری آرایشگاه چرخوندم. به ا
اینکه این فقط یه اضاطراب لوس و نوعروساانه باشه..گ ولی نه.. زمان امروز با 
من ساِر جنک داشت..  انیه ها و دقیقه ها امروز قرار بود بی من.. بدون پارسا 

روز به حرکتشااون ادامه بدن.. چه بیرحمانهگگ مگه امروز روِز من نبود؟ مگه ام
من عروِس مرَدم نبودم؟ مگه قرار نبود تو این لحظات ما دساات تو دساات هم 
جلوی همه کسایی که خنجرشون رو با عشق پارسا از قلبم بیرون کشیدم تاهر 

 شیم؟
نساایم جلوم زانو زد.. کساای که فقط از هاله ی دور تنش نساایم بودنش رو 

 .تشخیص میدادم
 !. پاشو بریم قربونت برم... پاشوبردیا دِم دره. حال مامانتم خراب شده._

دستم رو از زیر دستش بیرون کشیدم.. صدام و حرکاتم مثل افراد مس  شده 
 !و هیپنوتیزم شده خشک و بی حالت بودگ بی اختیار خنده ای سر دادم
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 بردیا؟؟ به جای داماد بردیا اومده؟؟_
 !اشک از چشمش چکید و ملتمس نگاهم کرد

 .میفتم پاشو نیل.. بخدا دارم پس_
 :سرم و برگردوندم و زمزمه کردم

 !نگران میشهگ میاد میبینه نیستم نگران میشه_
به جهنم که نگران میشااه.. به جهنمگ پاشااو قربونت برم.. پاشااو همه دارن _

 !نگامون میکنن
چشمم رو اطراف سالن چرخوندم... نگاه های ترحم بار و پر افسوس همه 

ود..از جام بلند شاادم.. قدم اول رو  ابت مونده ب« من»روی نقطاه مشااترک 
برنداشاته بودم که سکندری خوردم.. نسیم بازوم رو تو دستش گرفت.. مامان 
بازوی دیگم رو.. نمیفهمیدم چرا پاهام فلج شااده بودنگ چرا حس میکردم اگه 

 دستامو ول کنن زمین میخورم؟
رب ضاا بیرون آرایشااگاه بردیا به ماشااین تکیه داده بود و با پاش روی زمین

 .گرفته بود.. همین که بهش رسیدم سرمو باال کردم و تو چشماش خیره شدم
 پارسا کجاست؟_

آتیش گرفت.. رگهای پیشونیش برجسته شد.. درک نمیکردم.. چرا از حرفم 
 .عصبانی شده بود؟رو به نسیم کرد

 !سوار شین_
 ..سرمو به شیشه ماشین تکیه دادم و به تابلوی بزر  آرایشگاه خیره شدم

 !بهش گفتم دیر نکنه.. گفتم اگه منو نمیرسونی اشکال نداره اما دیر نکن_
 .یهو مثل کسی که چیزی یادش افتاده باشه بازوی بردیا رو از پشت گرفتم
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برم گردون بردیاا... عروس رو از آرایشااگااه میگیره داماد... برگردون.. هر _
 !چقدر که الزم باشه منتظرش میمونم

رد .. تنش داشاات میلرزید.. درساات مثل دیشاابه نساایم منو به خودش فشاا
پارسااا.. بردیا دسااتش رو به فرمون کوبوند. با صاادای بلندی که با این کارش 
ایجاد شاد صاداهای داخل ماشین کم کم برام واضق شد.. صدای گریه آروم 
مامان.. فین فین نساایم زیر گوشاام... حرفهای بردیا.. همه چیز تازه برام معنی 

 !پیدا کرد
ارسااتان هارم تا جایی که تونسااته گشااته بیژن.. مشااکل اینجاساات که بیم_

 !ماشینش پارکینگه.. خیالمون واسه همون راحته
 خونش چی پسرم؟ خونش نرفتین؟ _
هی ت مدیره اجازه نداد درو باز کنیم.. اآلن دارم از بنگاه میامگ به زور ریش _

تن به باشااه بعد رفبابا رو گرو گذاشااتیم یه کلید زاپاس ازش گرفتیم. هر چی 
 .خونه معلوم میشه

 .با قطع شدن تکون های ماشین از بغل نسیم بیرون اومدم
 !تو و مامان بشینین.. من و نیل میریم و میایم_

ساارمو باال کردم.. اینجا که آپارتمان خودمون بودگ با کمک بردیا از ماشااین 
وندم.. پارسا پیاده شادم. با هم وارد آساانساور شدیم... رومو سمت آینه برگرد

 .پشت سرم ایستاده بود
چهار ماِه پیش... تو یه روز بارونی و ساارد... همین جا... همون نقطه ای  »

 «که ایستادی.. با همون تحیر و مظلومیت بهم خیره شده بودی
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یر ناآروم و عصبی بردیا جای پارسا رو تو  دستم رو روی آینه کشیدم... تصو
 .همه جای آینه کشیدمآینه گرفت.. هراسون دستم رو به 

 پارسا؟_
 .دستش رو به شقیقه هاش کشید

 !بیا بریم_
مثال آدم آهنی پشاات ساارش راه افتادم.در خونه رو باز کرد و تمام قلبم پر 
کشیدگ تمام شش هام پر از عطر تل  بودنش شدگچشمم روی اسباب و وسایل 

 .شکسته و درب و داغون وسط خونه  ابت موند
 !ات نرهمراقب باش شیشه تو پ_

بی توجه بهش همه مسااافت راهروی باریک تا اتاق هارو دویدم.. پاشاانه 
کفشام اریتم میکرد. گوشاه ای پرتش کردم و با دو خودمو به اتاقش رسوندم.. 
همزمان اساامش رو هم هزاران بار صاادا میزدمگ با صاادایی که داشاات کم کم 

مد لباساااش.. تحلیل میرفت..همه جا پر از خالی بود.. خالی تر از خالی..ک
کشاوی میزش.. حتی قاب عکس هایی که شاکساته و خورد شده وسط اتاق 
باودنگچشاامام رو بسااتام وباوش تاوی دمااغم پیچیاد... پس این بوی 
لعنتی....چشامم به شایشاه ی متالشای شاده ی ادکلنش روی زمین افتادگ به 
سارعت سمتش رفتم و تو دستام گرفتمش.. چشمم مسیر لرزونش رو از روی 

لن تا شکستنی های دیگه پیمود.. شیشه ها.. آینه.. قاب عکس ها.. شایشه ادک
همه چیز شاکستنی شکسته و خرد شده بودن.. پس چرا هنوز من سالم بودم؟ 
شیشه رو با دستای لرزونم پایین انداختم و همه جای خونه رو گشتم.. به نفس 

رخ خون سنفس افتاده بودم. مایع سرد و لزجی زیر پام رو میلغزوند.. حتی رد 
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روی ساارامیکها هم جلوم رو نمیگرفت.. همه ی اتاق ها رو هزاران بار گشااته 
 !بودم

بی حال و خسااته وسااط حال ایسااتادم.. نگاهی کلی به اطرافم انداختم... 
تصااویر مثل تیکه های پازل جلوی چشامم جور شد.. حال و روز دیشبش.. 

م.. تن صداش.. حرفایی که با اصارار صابق میخواسات بهم بزنه و من نذاشت
نگاهش..همونجا.. وسط آواری که از خودش باقی گذاشته بود زانو زدم... نهگ 
زانو نزدم.. زانوهام خم شااد. احساااس میکردم دیگه چیزی ازم نمونده.. تازه 
داشااتم به عمق فاجعه پی میبردم.. تازه داشااتم پی به ماجرا میبردم. بردیا روی 

و تو دستاش میفشردگ کاغذ سفیدی مبل کنار شاومینه نشاساته بود و سارش ر
مچاله شاده توی دساتش بود.. سارم رو کمی کج کردم.. دستخط کج و ماوج 
پارساا بهم دهن کجی کردگ یه ضارب از جام بلند شدم و کاغذ بی جون رو از 

 .دستش قاپیدم..چشمم مثل ببری گرسنه خطوط ممتد و سیاه شده رو میبلعید
ین نامه رو میخونی.. از من.. از دنیا.. از نفسم..میدونم این لحظه که داری ا"

همه کس متنفری..میدونم نی نی قهوه ای چشاامات دارن میلرزن و دسااتات 
سردن..میدونم تو مغز کوچیک و قلب بزرگت پر از عالمت سواله..من میرم.. 
میرم چون باید برمگ نپرس چرا؟ نپرس کجا؟ نمیتونم جوابی بدم.. فقط میتونم 

ت ندم... تا روز به روز آب شاادنت رو نبینم.. تا شااکسااتن بگم میرم تا آزار
غرورت رو شاااهد نباشاام.من تورو همیشااه تو اوج خواسااتمگ بدون که تو این 
لحظه ها که بی منی دیگه پارساایی روی زمین نفس نمیکشه. بهت گفته بودم 
روزی که بدوِن من بگذره.. شابی که برات بدون من برات صابق شه بدون که 
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نمیکشااهگ پس اینو بدون که من ِمن بعد زندگی نخواهم کردگ ازت پارسااا نفس 
نمیخوام که من رو ببخشای.. میدونم این نبودن به هیچ وجه بخشوده نمیشه و 
من این حق رو ندارم، فقط به عنوان آخرین خواسااته ی یه محکوم جان باخته 
ازت خواهش میکنم زندگی کنگ بذار صاادای نفس هات تنها دلخوشاای این 

 "بی جون و پوسیده باشهگ... کسی که میپرستدت )پارسا( قلِب 
دسااتم رو از زیر کاغذ به شاادت کشاایدم.. حس میکردم نامه دسااتم رو 
ساوزونده بود.. مثل جسم ناپاکی بهش با نفرت خیره شدم. اشکهام بی اجازه 
از من مثل بارون از چشاامم میچکیدن و جوهر نوشااته های منفور رو پخش و 

 :ردیا جلوم زانو زدنامفهوم میکردن.ب
 نیل؟_

به چشاماش نگاه کردم.. بی اختیار تو چشماش دنبال دو تیله ی سیاه رنک 
گشتم.. دو تا سنک قیمتی که از من خواسته بود بدون اون زندگی کنمگسکسکه 
گرفته بودمگدستم رو جلوی دهنم گذاشتم.. موجی از خنده ی دیوانه وار به لبم 

 .حمله آورد
 ..میگه.. زندگی کن_

باا صاادای بلند و از ته دل خندیدم.. همه ی دردم رو.. همه ی نفرتم رو با 
 .صدای بلند خندم بیرون ریختم

 !میگه به خاطر من زندگی کن_
خندم هر لحظه بیشاتر شادت میگرفت.. نمیتونساتم جلوشو بگیرم.. حتی 

 !نمیدونستم خیسی صورتم به خاطر اشک بود یا زور خنده ی دیوانه وارم
 . داری منو میترسونی.. نیل؟بس کن._
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 .انگشت اشارم رو سمت کاغذ مچاله شده گرفتم
 ..زندگی... میگه زندگی_

 ..سرمو به پشت پرت کردم و با همه وجودم میخندیدم
یه لحظه احسااس کردم نصاف صاورتم ساوخت.. دستم رو روی صورتم 

م دگذاشاتم و به چشامه ی جوشاانی که رو به روم ایستاده بود خیره شدم.. دی
 .واضق شده بود.. چشمای بردیا خیس بود.. شاید خیس تر از من

رد.. یعنی تموم شد.. یعنی_  ..رفت حالیته؟ رفت.. وقتی رفت یعنی مه
 :سرش و بین دستاش گرفت و فریاد زد

 !لعنت به من.. لعنت_
 .دستش رو با خشونت به چشمام کشید

 آساامونو به زمیناگه فقط یه قطره.. فقط یه قطره اشااک به خاطرش بریزی _
 !! میدوزم

 .چشمم دوباره به نقطه نامعلومی خیره موند
باه آبروی زهرا پیداش میکنم... قساام میخورم.. به شاارفم قساام زندش _

 !نمیذارم
*** 

 هوا ترست.. به رنک هوای چشمانت
 دوباره فال گرفتم برای چشمانت

 اگرچه کوچک و تنک است حجم این دنیا
 شمانتقبول کن که بریزم به پای چ

 ...بگو
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 چه وقت دلم را ز یاد خواهی برد
 اگرچه خوانده ام از جای جاِی چشمانت

 دلم مسافر تنهای شهر شب بوهاست
 که مانده در عطش کوچه های چشمانت

 تمام آینه ها نذر یاس لبخندت
 جنون آبی دریا فدای چشمانت

 چه میشود تو صدایم کنی به لهجه موج
 انتبه لحن نقره ای و بی صدای چشم

 تو هیچ وقت پس از صبر من نمی آیی
 در انتظارم چه خالیست جای چشمانت

 به انتهای جنونم رسیده ام اکنون
 به انتهای خود و ابتدای چشمانت

 من و غروب و شکستن و پاییز
 تو و نیامدن و عشوه های چشمانت

 خدا کند که بدانی چقدر محتاج ست
 ...نگاه خسته ی من به دعای چشمانت

یتپید.. نبضاام نمیزد.. تمام حواس پنج گانم از کار افتاده بود.گ.انگار قلبم نم
دنیا ایساتاده بود..درست جایی که من زمین خوردم.. شکستم.. جایی که من 
رو زمین زد ایستاده بود.. رو به روم ایستاده بود و بهم نیش خند میزد. با همه ی 

ی نامردی هاش..گو  هاش.. با همه« دیدی گفتم؟»زخم زبونهاش.. با همه ی 
من... دستم همچنان روی چشمام بود.. چشمایی که بعد از خوندن مر  نامم 



wWw.Roman4u.iR  191 
 

نمیادونسااتم هنوزم میبیناه یا نهگ هر لحظه آرزو میکردم: که ای کاش دساات 
ساومی داشاتم..دسات ساوم برای گوش هایی که خساته و بریده نمیخواست 

ای صدای آشنایی صداهای نگران و مضطرب پشت این در رو بشنوه.. زجه ه
به نام مادر.. بغض مردونه ای به رنِک پدر و مشاات های عصاابی کالفه ای به 
اسااِم برادر..چرا نمیاذاشااتن باا خودم باشاام؟ برای خودم باشاام؟ از چی 
میترسیدن؟ از اینکه به زندگیم پایان بدم؟ مگه ندیدن مرگم رو؟ مگه نفس های 

 ریدنم رو مگه ندیدن؟؟آخرم رو ندیدن؟ شکستنم رو.. خرد شدنم رو.. ب
سارم رو کمی از آرنجم فاصاله دادم و از زیر ساعدم تو تاریکی مطلق به در 
بساته خیره شدم.. مثل اینکه این بار خیال کوتاه اومدن نداشت.. هر کی بود.. 

 !هر چی بود خیال رفتن نداشت
در با صدای بدی باز شد..با تابیده شدن باریکه ی نور داخل اتاق یک لحظه 

کردم قرنیه چشمم سوراخ شدگ دستم رو محکم روش گذاشتم.. کسی رو  حس
به روم نشست. این رو از صدای نزدیک نفس های تندش میشنیدمگدستم رو از 
یری رو جایگزین ملکه رهنم کنمگ  روی چشامم بر نداشتم.. نمیخواستم تصو

 .دستش روی دستم قرار گرفت
 نیل؟_

_.. 
 ..نیل؟ سرتو بیار باال_

بیشتر به شقیقه هام و دماغم فشردم.. دست دیگم از فشار بیش از دساتم رو 
 .حد جسمی که توش بود میسوخت
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یاه روزه کاه اینجایی.. ببین.. همه نگرانتن.. حداقل یه کلمه حرف بزن..  _
 !بعد هر چی تو بخوای همون میشه

فشار دستم رو روی جسم بیشتر و بیشتر کردم.. مایع سرد و لزجی دستم رو 
د. دستم رو تو دستش گرفت.. هر چی برای در آوردن جسم از چنگم خنک کر

 .بیشتر تقال میکرد من اون رو بیشتر میفشردم
 !داره خون میره از دستت.. خواهش میکنم بدش به من_

چه توقع بیرحمانه ایگ میخواساات آخرین تکه از وجودم رو هم ازم بگیره.. 
 ی این بوی لعنتی؟پس تو کدوم هوا نفس بکشم؟ کدوم هوایی جز هوا

 !ِد یه چیزی بگو ال مصب_
بازوهام توی دسااتش بود و به شاادت تکونش میداد.. چشاام نیمه بازم با 
کمترین هشاایااری ممکن بادون اجازه ی من ساایگنال رو به مغزم رسااونده 
بود..شاخص رو به روم بردیا بودگ چشامم به پشات سارش افتاد.. پارسا کجا 

میداد پشاات ساار آدم های جلوی در رو بود؟کااش محدوده دیدم بهم اجازه 
ببینم.. از جام بلند شادم.. با جسامی که تو دستم سفت و سفت تر میشد.. با 
مایع سااردی که از دسااتم میچکید و بردیا گفته بود که خونهگ مرِد جلوی در رو 
کنار زدم.. مردی که عجیب شبیه پدرم بودگ زنی روی زمین نشسته بود و اشک 

ه رد شاادم بوی مادرم به مشااامم خورد.. وسااط سااالن میریخت. از کنارش ک
ایسااتادم.. وسااط آدم هایی که با چشاامای غمگین خونه رو دور گرفته بودن.. 

 چندین بار دور خودم چرخیدم. پس پارسا کجا بود؟؟
 نیومد؟_
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دختری جلو اومد و دستم رو گرفت.. دختری که از چشماش اشک میریخت 
 .می انداخت و چهره ی آشناش منو یاد بچگی هام

 بیا بریم حموم دست و صورتت رو بشوریم خواهری... باشه؟_
 .چرا گریه میکرد.؟گگ. بی حواس به چشمای خیسش خیره شدم

 پارسا نیومد؟_
صورتش رو طرف دیگه ای برگردوند و منو دنبال خودش کشید.. سمت دری 
 که نمیدونساتم کجاسات. مگه اینجا خون ی من و پارسا نبود؟ پس چرا همه

 جاش برام تازگی داشت؟
 .بذار اول یه چیزی بخوره مادرجون... ضعف کرده.. الهی بمیرم براش_

چشامم به گوشاه ی اتاق افتاد.. پیرزنی نشاسته بود و با گوشه ی روسریش 
صورتش رو پوشونده بود.. تنش میلرزید.. فشار دست دختر روی کمرم زیاد تر 

ی رفتم.. بی اختیار سرم رو به شاد.. بی اراده سامت مسیری که هدایتم کرد م
عقاب برگردونادم.. مردی چهار شااونه و هیکلی کمی اون طرف تر ایسااتاده 
بود.... هاله ای آشنا دورش بود..این یکی آشنا بود.. دستمو به شدت از دست 

 دختر بیرون کشیدم و سمتش رفتم.. چرا نمیتونستم واضق ببینمش..؟
 پارسا؟_

اش گذاشاتم.. دیدم کم کم واضااق شد.. دساتم رو باال بردم و روی چشام
نبود.. این اون چشامایی که من میشاناختم نبودگ این چشامای سایاه چشمای 
ساایاهه من نبودنگ هر دو دسااتم رو به پیراهنش گرفتم و خودمو بهش نزدیک 
کردم.. بوی تل  به مشاامم نزدیک و نزدیک تر شد.. بی هوا همه جای سینش 
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ی پیراهنش افتاد.انتهای این ساارخی از رو بو کشاایدمگ چشاامم به ساارخی رو
دسات ِ من بود.. دستی سرخ و تکه شیشه ای شکستهگ پیراهنش رو ول کردم و 
دستم رو باال آوردم.. خودش بودگ بوی تل  از این بود.. از این شیشه ی شکسته 
و تیره رنگی که هیچ شاباهتی به پارسای من نداشتگ دوباره دیدم تار شد.. تار 

خالء عجیبی از داخل مغزم اساامم رو مدام تکرار میکرد..ساارم  تر از قبل...
سنگین شد.. جسمم سنگین تر.. حس میکردم روحم میخواد پر بکشه..پاهای 

 :سستم توی هم قفل شدن.. دستی سفت دور کمرم پیچید و صدایی بلند گفت
 !سامیار بگیرش_
. 
. 

 در حسرِت چشم تو دِل ماه شکست
 ستچشمان هزار غنچه در راه شک
 تو رفتی و بعد تو دلم مثل بلور

 !افتاد ز برج شوق و ناگاه شکست
با حس سااوزش خفیفی روی دسااتم چشاامامو باز کردم..اخمای درهم زن 
یری بود که جلوی چشامم واضاق شد.. با  سافید پوِش رو به روم اولین تصاو

 .دیدن من اخمش کمی مالیم تر شد
 خوبی؟_

ه جا رو از نظر گذروندم. اتاِق به جای جواب دادن بهش سر چرخوندم و هم
سافید رنک و بدبو.. گ اینجا فقط میتونسات بیمارساتان باشه. پشتش رو به من 
کرد و از در بیرون رفت.. نور سافید مهتابی باالی سارم تا انتهایی ترین سلول 
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مغزم رو میسااوزوند. بردیا و مامان از در وارد شاادن.. مامان کنارم نشااساات و 
.چقدر الغر شده بود.. اشک چشمش دستم رو خیس دستامو تو دستش گرفت

 .کرد
خوبی مااماان؟ الهی قربونات برم... هزار بار مردم و زنده شاادم.. خدایا _

 !شکرت
 .دست آزادم رو روی گلوم گذاشتم

 !آب_
صدای شر شر آب از سمت مخالفم اومد. سرمو چرخوندم.. بردیا لیوان آب 

صاف کرد.دست بردم و لیوان رو روی میز گذاشات و با دستش کمرم رو کمی 
رو از دساتش گرفتم.. چشمم به باند سفید دور دستم افتاد.. رهنم خالی بود. 
خالی و در عین حال خسااته. اونقدر خسااته که در مورد کوچیکترین چیزی 
پردازش نمیکرد.. انگار با خودش عهد کرده بود چیزی به یاد نیاره و منم هیچ 

ره های خنک آب گلوی زخمی و دردناکم اصارار و تاکیدی روش نداشتمگ قط
رو سااوزوناد.. صااورتم رو جمع کردم و لیوان رو پس زدم. بااباا همراه مرِد 
ساافیدپوشاای وارد اتاق شاادنگ با دیدن من جای بردیا رو گرفت و پیشااونیم رو 

 /ید.. بغض پنهونی تو صداش بودب*و*س
 خوبی بابا؟_

قتی حتی خودم ساارمو تکون آرومی دادم.. چطور جوابش رو میادادم و
نمیدونساتم خوبم یا نه؟ دکتر کنارم اومد و دساتگاه فشاارسنج رو روی دستم 
تنظیم کرد.. چشمم لحظه ای از روی روپوش سفید رنگش جا به جا نمیشد.. 
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رنک آشنایی که درد رو مثل مخدر به همه جای وجودم تزریق میکرد.. چشمم 
 :رو بستم.صدای بابا رو شنیدم

 ه؟چطوره دکتر؟ بهتر_
فشارش یکم پایینه.. البته به خاطر آرام بخشای قوی و غذا نخوردنه.. اآلن _

میگم براش سو  بیارن.. آروم آروم بدین بهش تا بدنش گرم شه.. اگه نتونست 
بخوره بیاین ایساتگاه پرستاری بگم براش سرم بزنن.. ولی سعی کنین بخوره.. 

 !برهبعد هفت روز بد نیست مایعات گرم از گلوش پایین 
با شاانیدن آخرین جملش چشاامم رو باز کردم. رو به روم ایسااتاده بود و با 

 :لبخند نگام میکرد.نگاه سرد و خشکم رو بهش دوختم
 چطوری خانوم؟ سرت درد میکنه؟_

چشاامم روبااز کردم... هماه ی حقاایق تل  تو کمتر از صاادم  انیه جای 
 .خودشون رو پیدا کرده بودن. نگاش کردم

 !نه_
باال برد.. سااکوت ساانگین و بدی بود.. دسااتش رو توی جیبش  ابروهاشااو

 .گذاشت
همون طور که گفتم.. اگه فشارش بیاد باال از لحاظ جسمی مشکلی نداره _
 ...فقط

نگاه کوتاهی بهم انداخت و با صاادایی آروم تر همان طور که اتاق رو ترک 
 :میکرد به بابا گفت

بهتون معرفی میکنم.. باید فقط از لحااظ روحی ... یکی از همکاارام رو _
 !حتما ببریدش.. احتمال میدم افت فشارش هم عصبی باشه
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نمیدونسات که این گوشاهای بیچاره... این چشمهای در به در.. بعد هفت 
روز.. حساااس تر از هر وقتی از خواب بیدار شااده بودن تا با شاانیدن و دیدن 

یری دنبال امیدی دوباره برای زندگ س ی کردن و نفکوچیکترین صاادا و تصااو
 .کشیدن باشن

*** 
دست به سینه به صندلیم تکیه دادم. چشمای سبزی که گوشه هاش کمی تا 
قسمتی چروک خورده بود و سعی در برقراری ارتباط باهام داشت گوشه لبم رو 
یرگهای عصابی اطراف لبم از دستم خارج شده  کج میکرد. این روزا کنترل مو

پوزخند میزدمگ لبهای باریکش رو با آرامش باز بود. مادام به خودم و اطرافیانم 
وبسااته میکرد . چشاامم از روی لبهاش تا زیر چونش که با ریش جو گندمی 
پورفوساوری پر شاده بود سار خورد و به انگشتهای تو هم گره خورده ی روی 
میزش رساایاد..ساارم از این هماه حرف درد اوماده بود.. دلم آرامشاام رو 

 !ا خواب و خوراکم بود.. اتاق تاریکم و خودممیخواست.. کاری که این روز
 حواست به منه دخترم؟_

 .با پشت دست چشمم رو مالیدم و سرمو بی حوصله تکون دادم
 !.ولی حس میکنم حرفامو نمیشنوی_

چشااماامو بی تفاوت بهش دوختم.. واقعا فکر میکرد میتونه دلداریم بده؟ 
که بی حساام کرده بودگ  برای زخمی کاه اونقدر ازش چرک و خونابه رفته بود

 !دردی که حتی اشکی برای ریختن نذاشته بود
ببین دخترم... پشاِت همین در.. به فاصله چند متری از ما دخترا و پسرایی _

هسااتن که درد خیلی بزرگتر از درِد تو رو تحمل کردن.. دخترایی که بهشااون 
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 دادن.. تجاوز شاده.. مادرایی که بچه هاشونو به بدترین شکل ممکن از دست
بیمارهای افساارده ای که تو زندگی یه روزِ  خوش هم نداشااتنگنمیخوام بگم 

 !دردت کمه.. ولی اگه نخوای باهام همکاری کنی نمیتونم کمکی بهت بکنم
چشامای سرد و بی حالتم رو برای چند  انیه به چشمای منتظرش دوختم و 

 .بی تفاوت از جام بلند شدم
 !هنوز یه ربع از وقتمون مونده_

 .کیفم رو از روی صندلی کنارم برداشتم
 .خسته شدم_

و بدون اینکه بهش نگاه کنم پشااتم رو بهش کردم و ساامت ِ در راه افتادم.. 
 .صداش رو از پشت شنیدم اما توقف نکردم

 !به برادرت بگو بیاد تو.. باهاش کار دارم_
جاش  ازبی حوصله سرم و تکونی دادم و از در بیرون رفتم.بردیا با دیدن من 

مثل می  بلند شدو سمتم اومد.. همون نگاه مضطرب.. نگران و امیدوار که هر 
بار من از این در بیرون میومدم تو چشامای ساردم قفل میشدگ کنارم اومد و با 
سار اشااره کرد که چی شاد؟به سامت صندلی خالی کنار میز منشی حرکت 

 .کردم
 !با تو کار دارهگ برو تو_

خیره شاد و بعد داخل شاد.سرم رو کمی باال آوردم.. لحظه ای با تعلل بهم 
نگاهم رو دور تا دور سالن انتظار چرخوندم.. آدمای جورواجور.. از همه نوع 
ید.. پساری که با پاش رو زمین ضارب  و همه سان.. زنی که ناخنش رو میجو
گرفته بود و به نقطه نامعلومی خیره بود.. دختر بچه ای که مغموم و ساارخورده 
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هی شایشه ای به دوردست ها خیره بود.. جایی خیلی دورتر از دِر آهنیه با نگا
رو به روشگ حق با دکتر بود.. من نه بچم رو از دست داده بودم و نه بهم تجاوز 
شده بود.. نه بیمار اعصاب و روان بودم و نه افسردهگ من فقط یه زن بودمگ یه زن 

از زن بودنش چیزی مونده زیر گیومه ی سنگین و بی رحم دختریگ زنی که نه 
بود و نه از دختر بودنشگ زنی که با همه وجود عاشااق شااده بود... دلش رو با 
همه دارو ندارش تقدیم کسی کرده بود که حاال کیلومتر ها ازش دور بود.وجود 
دسات نخوردش رو در اختیار کسای گذاشاته بود که به بیرحمانه ترین شاکل 

 !...ت زندگی کنهگ زندگیممکن خردش کرده بود و ازش میخواس
چه واژه ی غریبی بود با این روزهای این زِن خسته تر از خسته ی منگ حاال 
باید باهاش چیکار میکردم ؟ دردش رو به کی میگفتم؟ زخمش رو پیش کدوم 
دکتری میبردم؟ دردی که داشت از درون مثل سرطان همه ی سلول های بدنش 

کرد و دم نمیزد..دم نمیزدم چون این رو تسااخیر میکرد. دردی رو که تحمل می
ساارخوردگی رو.. این حماقت رو.. این بیچارگی رو هیچ کساای جز خودش 
تاب نمیاوردگنه پدر ضعیف و کمر شکستشگ نه مادر خسته و بیتابش و نه برادر 

 !زخمی و کم طاقتش..گهیچ کس... هیچ کس نمیتونست به این زن کمک کنه
ل همه ی دفعات قبل.. با سری که تا حد ممکن بردیا از اتاق بیرون اومد.. مث

پایین افتاده بود و نگاهی که اگرچه به سردی سرمای زمستون چشمای من نبود 
ولی باز هم سارد و خشاک به راه های تکراری مطب تا خونه دوخته میشدگ از 
جام بلند شدم و بی صدا کنارش حرکت کردم.. مثل همه ی دفعات قبل.. مثل 

 !ی رنک و روی این چند هفته که برام بوی مر  میدادهمه ی روزهای ب
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روی صاندلی ماشاین جا گرفتم.. صادای اساتارت ماشین قفل سکوت رو 
شکست. دستش رو روی پیشونیش گذاشته بود و رانندگی میکرد.. دیگه نیاز به 

 !دیدن نبود.. همه ی این حرکات با هر روِز من عجین شده بودن
 !بازم که حرف نزدی_

سامت شایشه برگردوندم... برای حف  سکوت همیشگیم... حف  سارم رو 
غرورم.. غروری که ازش هیچی نمونده بود و من باز هم به بچگانه ترین شکل 

 !ممکن سعی داشتم ته مانده هاش رو حف  کنم
 !نمیدونم دیگه باید باهات چیکار کنم ... بخدا نمیدونم_

_.. 
همینجا دساات و پا کنیم و شااهرمون که برنمیگردی... نمیذاری یه خونه _

همینجاا بمونیم.. با ما هم که حرف نمیزنیگ این سااکوتت رو تا کی میخوای 
 حف  کنی؟

_.. 
نمیبینی پاهای مامان جون نداره .. نمیبینی کمِر بابا دیگه راساات نمیشااه؟ _

 این بغض لعنتی توی گلوی منو نمیبینی؟
 .چشمم رو محکم روی هم فشار دادم

دا یه تنه جلوی همشاون وامیستم.. به قرآن دهن همشونو بیا برگردیم... بخ_
آسفالت میکنم اگه بخوان چیزی بگن... به مرِ  بابا مامان نمیذارم آب تو دلت 
تکون بخوره.. فقط بیا برگردیم. برگشتم و بهش چشم دوختم.. نه یک  انیه.. نه 

 ل اینچند  انیه.. دقیقه ها بهش خیره شاادم. دوساات داشااتم ببینه.. درِد داخ
چشما رو ببینه.. دنیای ی  بسته و تیره ی پشت این مردمک رو ببینه.. دنیایی که 
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من رو جزئی از خودش کرده بود.. دنیایی که من ملکش شاده بودم.سرش رو 
 .برگردوند و دستش رو محکم روی شقیقش فشار داد

دکتر میگفت اگه اینجوری ادامه بدی مجبوره روش دارویی رو شروع کنه... _
یچ عکس العملی از خودت نشااون نمیدی.. نه میخندی.. نه گریه میکنی. ه

 !بخدا دیگه دارم میترسم ..نمیدونم باید چیکار کنم
ساارم رو دوباره برگردوندم و به مناتر فرضاای جلوی چشاامم خیره شاادم.. 

 .مناتری که بود و نبودشون هیچ دخلی تو حرکت چشمام و زاویه دیدم نداشت
. 
. 

دوشاام پایین انداختم.. دسااتش رو با خودم تا مساایر اتاق  کیفم رو از روی
کشایدم.. ساالم کوتاه و زیر لبم رو خودم هم نشانیدمگ نگاه کوتاهی به فضای 
حال انداختم.. مامان و بابا ساار پا ایسااتاده بودن و با حالت خاصاای بهم نگاه 
میکردن.. خاتون گوشاه ای نشاسته بود و حرکت تسبیق توی دستش با اومدن 

متوقف شده بودگ سامیار کنار پنجره ایستاده بود و نگاهش برعکس ِ همه به من 
 !پشت سرم بود. به بردیایی که هر بار از من شکست خورده وارد میشد

 .مامان به طرفم اومد
 خوش اومدی مامان.. گرسنته؟ _

ید. بی ب*و*سااساارمو به معنی نه تکون دادم. بابا جلو اومد و پیشااونیمو 
 .حرکت ایستادم

 چطور بود؟_
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دلم نیومد چشاامای نم دار و مغمومش رو ببینم و دم نزنم.. دلم برای لحن 
آروم و صادای ضاعیفش کباب شد.. بعد از مدت ها دلم برای یکی به غیر از 

 !خودم سوخت
 .مثل همیشه_

 .جلو رفتم و به خاتون سالم دادم
ارا کساالم دختر گلم.. خوش اومدی مادرجون.. بیا بشاین ببینم امروز چی_

 !کردی
نگااه پرحساارتی به دِر بسااته ی خلوتگاهم انداختم و بی میل کنارش جا 

 .گرفتم.دستش رو روی زانوم کشید
 بهتری دخترم؟_

 .سرمو تکون دادم
دیشاب با صادف حرف میزدم.. در مورِد دانشگاه های اونجا یکم پرس و _

ن م از ایجو کردیم.. اول فکر کن بعد جواب بده مادرجون.. شاید بد نباشه یک
محیط فاصااله بگیری.. ماشاااالله هزار ماشاااالله اسااتعدادت هم که زبون زِد 

 همست.. موفق میشی اونجا دخترم.. نظرت چیه؟
سرمو پایین انداختم... چیزی برای گفتن نداشتم.. نه رویی برای مخالفت.. 
ناه پایی برای رفتن. تارهایی که دور خودم تنیده بودم هر لحظه تنک و تنک تر 

یشاد و راه نفسم رو هر روز کمی بیشتر از دیروز میبست.. حکِم من مردن تو م
 ...این بی هوایی بود ولی

ساکوت چند دقیقه ای جمع رو که برای شانیدن جواب من حاکم شده بود 
 .سامیار با صدای قاطعش شکست
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 !چند دقیقه با من میای ؟ کارت دارم_
رد. بی رمق از جام بلند شدم نگاهی به بابا کردم.. چشماش رو باز و بسته ک

و سمت اتاقی که پیش گرفته بود راه افتادم. گوشه روی صندلی قدیمی و چوبی 
 نشستم و سرمو زیر انداختم

نمیخوام ته دلت حتی رره ای فکر کنی که من یا خاتون میخوایم از پیشمون _
بریگ تو و خانوادت تا هر وقت که بخواین رو جفت چشمامون جا دارین.. من 

 !.اگه اآلن اینجام و با صدف برنگشتم فقط و فقط به خاطر خودته
 .نگاه کوتاهی بهش انداختم

میخوام راجع به حرفای خاتون جدی فکر کنی.. کی پیشارفت رو دوست _
نداره؟ تو یه ماه همه کاراتو حل میکنم.. شاده از راه قانون.. شده با پول و غیر 

 ی یا نه؟قانونی. فقط یه کلمه بگو.. دوس داری بر
 .انگشتامو تو هم قفل کردم

 !فرار نمیکنم_
 .پوزخندی زد.. رو به روم قرار گرفت و روی زانوهاش نشست

ببین خانوم نیلوفر بهرامی.. واسه هر کی بتونی فیلم بیای واسه من نمیتونی.. _
دارم میبینم اوضااعت رو.. تو این بودی؟ کسی که حتی از جواب دادن جمله 

ز شااده؟ چرا داری با خودت میجنگی؟ چی داره انقدر هاای کوتااه هم عاج
زجرت میده؟ نگو رفتِن پارسا و ترِس آبروی پدرت چون همچین چیزی برای 
یه دختر تو شارایطه تو فقط اشاک و آهه.. ولی تو...گ میدونم یه چیزی ماورای 
هماه ی ایناا داره اریتات میکنهگ چیزی که مثل خوره داره از داخل میخورتت. 
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نذاشاته حتی یه قطره اشاک بریزیگحواسات هست که داری نابود  چیزی که
 میشی؟

سارم رو به سامت مخالفی چرخوندم و چشمای نیمه بازم رو چند بار آروم 
 .باز و بسته کردم

من خیلی وقت بود که نابود شده بودم.. فقط دیر فهمیدم.. خواهش میکنم _
 .تنهام بذار سامیار میخوام با خودم باشم

 .د و دور خودش چرخیدعصبی بلند ش
 کدوم خودی ها؟ کدوم خود؟_

صاادای بلندش رو کمی کنترل کرد. دوباره جلوم زانو زد. با پشاات دسااتش 
 .چند بار آروم به قفسه سینم ضربه زد

این تو کیه نیل؟ کی این توئه که داره خونت رو میمکه؟ این تو نیستی.. این _
ه تو نیستیگ ازم نخواه باور دختره سایاه پوش با چشمای متورم و موهای ژولید

 !کنم
 .حجم خالی و بغض آلود داخل گلوم رو به سختی فرو دادم

 !برو.. خواهش میکنم_
 .پوزخند بلندی زد.. از جاش بلند شد و سمِت در رفت

وکیلش دوباره اومده بود. میگفت اگه تا هفته ی بعد شاانبه نری دفترش که _
ه ال میزنن به نام دوستش ایمان. بشین بخونه رو به نامت بزنه به نمایندگی تو فع

 !حرفام خوب فکر کن. به هیوالیی که از درون داره هر لحظه میبلعتت فکر کن
سارم رو بین دستام گرفتم.. با بسته شدن در مغزم برای رره ای هم شده آروم 
گرفات.. از این هماه فشااار.. این همه بی تابی.. این همه نگاه نگران بیزار و 
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لم یه اتفاق میخواست... یه حاد ه ی شوم... یه بهونه ی تیره... یه خسته بودمگد
هوای بی اکسایژن برای پایان بخشیدن به همه ی این نخواستن ها. چشمم رو 
اطراف اتاق چرخوندم.. چرخ خیاطی قدیمی خاتون کنار پارچه های رنگارنک 
و قیچی و سااوزنش گوشااه ای از اتااق مرتاب و دساات نخورده مونده بود. 

یدونستم مر  تدریجی من همه رو از کار و زندگی انداخته.. زمان برای همه م
یم نگاه کنه. تو  تو همون روز ایسااتااده بود... هیچ کس جرات نمیکرد به تقو
خونه صحبتی از ساعت و روزای هفته نبود.. همه چیز تاریک و غبار آلود بود. 

 ی ِ نیمه باز  ابتدرست مثل قلِب ی  بسته و سرمازده ی منگ چشمم روی قیچ
موند. دستم رو اهرم بدنم کردم و از جام بلند شدم.. همه ی اشیاء دورو بر کم 
کم تو نگاهم تار و تارتر میشدن... انگار که از اول به جز اون شی فلزِی قیچی 
نام هیچ چیز دیگه ای توی اتاق نبودهگ دلم یه انتها میخواساات.. یه انتها برای 

زندگیمگ ابتدایی که هیچ وقت نبود.. هیچ وقت شااروع جاای خالِی ابتدا توی 
نشااد.. برای همه ی ساارآغازهایی که بی من پا گرفتن و سااطرهای زندگیم رو 
تشااکیال دادن.. برای هماه ی  انیه هایی که منو جا گذاشااتن.. برای همه ی 

 !اتفاقهای بی اجازه ی زندگیم این بار دلم یه اتفاق میخواست
ی روح داخل آینه انداختم. دستم رو آروم باال آوردم نگاهی به زن پژمرده و ب

و روی چشمای گود رفته و قرمزش کشیدم.. چشمایی که به هیچ رنگی نبودنگگ 
چشمم به لرزش غیر قابل کنترل دستش افتاد.. انگشتمو پایین تر آوردم و روی 
لبهای کبود و ِتَرک خوردش کشیدم.. زبریش رو زیر حسگر های انگشتم حس 
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. چشاامم به جای خالی حلقه ی چند روزش روی انگشااتش افتادگ زن کردمگ
 !داخل آینه بهم پوزخند زد

 !نه_
دساتم رو پایین و پایین تر بردم.. تا کنار گوشاام.. .با خشااونت و لرزش غیر 

 .قابل کنترلی روی تارهای مرده و پژمرده موهاش کشیدم
 «!من باشن بزار امشب رو بین این بهشت بخوابمگ بزار همین شب ماِل »

 .با خشونت تو چنگم گرفتمشون.. کمی باال آوردم و دوباره بهش خیره شدم
 همینارو دوس داشتی نه؟_
.. 
 بهشتت همین بود؟_
.. 
 یادته اجازه نداده بودی کوتاهشون کنم؟_
.. 
 یادته لعنتی؟؟_

دساات دیگم رو بااال آوردم.. دسااتی که قیچی بزر  و آهنی خاتون رو تو 
د و از وزن سنگینش لرزشش بیشتر شده بود..دستگیره اتاق خودش جا داده بو

 .مدام باال و پایین میشد.. صدای سامیار این روزا سوهان روحم شده بود
 نیل؟ درو باز کن... باز که این درو قفل کردی؟_

قیچی رو کنار گوشاهام نگه داشاتم.. دسته ای کلفت از موهام رو تو مشتم 
 ....گرفتم و
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از روی بدنم سر میخورد و روی زمین می افتاد سرم سبک  با هر تیکه ای که
و سابک تر میشاد.. قطره اشکی سرد از روی گونم تا گوشه ی لبم سر خورد.. 

 !قطره اشکی که ماِل من نبود
شااید همون زِن داخل آینه داشات برای این ابریشام بلند و دوست داشتنی 

.. این قطره ، اشِک معشاوقش ساوگواری میکرد.. نمیدونمگاما هر چی که بود.
من نبودگ دساتم و پایین انداختم و انگشاتهام رو شل کردم. قیچی آهنی از البه 
الی انگشاتام سار خورد و کنار پام افتاد.. در با شادت باز شاد.. از داخل آینه 
سااامیاار رو دیدم که با ناباوری و شااوکه نگاهش رو بین من و موهای زیِر پام 

 !اخل شد و بعد..مامان و بابامیچرخوند.. پشت سرش بردیا د
مامان با دساات به صااورتش زد.. بابا ساارش رو عصاابی تکون داد و بیرون 
رفت.. بردیا تکیه اش رو به دیوار داد و ساامیار همون طور شوکه و بی حرکت 
بهم نگاه میکرد. آخرین دسته ی قیچی شده ی توی دستم رو هم پایین انداختم 

اومد..سیِب گلوش باال پایین شد... هر دو  و به سامتشون برگشتم.سامیار جلو
 .بازوم رو تو دستش گرفت

 !..چیکار کردی؟_
 .به فرش نرم و مخملی زیر پاهام چشم دوختم

 !راحت شدم_
نگامو دنبال کرد و به نقطه ای روی موهای پخش شاادم رسااید.. دسااتای 
 لرزونم توجهش رو جلب کرد.. زانوهای پام تا میشدن.. در حال سقوط بودم.

 !بهش تکیه دادم.. دستش رو زیر بازوهای بی جونم گذاشت
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 !خیل خوب.. بیا بریم.. وزنت رو بنداز رو من_
چشام از موهام برداشاتم و باهاش همراه شادم.. کنار در سرم رو کمی باال 
کردم و نگاه کوتاهی به بردیا انداختم.. یه پاشو به دیوار تکیه داده بود و چشمش 

حظه سرم رو برگردوندم و نگاهی به جلوی آینه انداختم. رو بسته بود. آخرین ل
ساامیار با فشار خفیفی که به بازوم وارد میکرد منو سمت بیرون هدایت کرد.. 

 :تو چشمش زل زدم
 راحت شدم.. مگه نه؟_

 !سرش رو با اخم تکون داد و منو تا جلوی دِر حمام همراهی کرد
. 
. 

رمو از روی زانوم برداشااتم.. هندساافری ام رو از گوشاام بیرون آوردم و ساا
 .صدای جرو بح  توجهم رو جلب کرد

ا_نمیاد پدِر من... هیچ صاراطی رو مساتقیم نیسات.. اصال دو کلوم باهام 
 حرف میزنه که من بخوام حاال راضیشم بکنم؟

به زور میبریمش.. مگه دساِت خودشه؟ داره جلوی چشمام مثِل شمع آب _
 میشه.. میفهمی؟

 .سکوت شد
لند شدم و جلوی در رفتم.. الشو کمی باز کردم.. بابا سرش رو خم ازجام ب

کرده بود روی دستش.. شونه هاش میلرزیدن.. دهنم گس شد.. دستم رو روی 
یات معدم باال نیاد  ..گلوم گذاشتم تا محتو
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بدتر میشه.. کافی نیست همین که اینجا آرومه؟ نمیبینی تو اتاِق خودشه و  _
 !کم فراموش میکنه اون بیشرف و با کسی کاری نداره؟ کم

 :مامان دستش رو جلوی دهنش گذاشت و با گریه گفت
 !میشنوه_

 .بردیا کالفه روی مبل نشست و سرش رو بین دستاش گرفت
 :سامیار خیره بهش گفت

شاید بهتر باشه یه مدت اینجا باشهگ به نظر من اگه کنار بیاد خیلی بهتره تا  _
 !یکه از روحش همیشه اینجا بمونهاینکه بخواد فرار کنه و یه ت

 خاتون تایید کرد
 .آره مادر.. خدا رو چه دیدی؟ شاید قبول کرد و رفت پیش صدفم_

پوزخندی زدم و از در فاصاله گرفتم تا بقیه حرفاشاونو نشنومگچقدر راحت 
داشاتن برای من.. برای زندگی که خیلی وقت بود به پایان رسایده بود تصمیم 

حرف از رفتن و موندن میزدن.. برای منی که دنیا براش  میگرفتنگ چقدر راحت
خیلی وقت بود تو همین نقطه به پایان رسیده بودگ روی تخت نشستم و زانوهام 
رو دوباره تو بغلم فشااردم. در اتاق باز شااد و سااامیار داخل اومد.. ساارمو بی 

 .حوصله به سمت مخالف چرخوندم
 نیل؟_

 .نگاش نکردم
 بله؟_
 !قته دکترتهحاضر نمیشی؟ و_
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 !لبم رو سفت بین دندونام گرفتم
 بازم باید برم؟_

 .سرمو با دستش چرخوند
 باید؟_

 .خشک بهش خیره شدم
 !وقتی دوست نداری یه کاری رو انجام بدی اون کار میشه باید_

 .با ابروهای باال رفته سرش رو تکون داد
داری.. دانشاگاه که نمیری.. درساو کال بیخیال شدی.. غذا و خواب هم ن_

 دکتر هم برات باید و اجباره.. دقیقا برنامت برای ادامه زندگی مزخرفت چیه؟
مثل همیشاه حرف زدنش با بقیه فرق داشات.. ساامیار نصیحت نمیکرد.. 
سرکوفت نمیزد.. ترحم نمیکرد.. کاری نداشت داغونه داغونی یا کوکه کوک.. 

 :نوم تکیه دادمفقط حرف میزد.. حرفه خوِد خودش روگ پیشونیم رو به زا
 !به بردیا بگو تا ده دقیقه آماده ام_
 این یعنی برم بیرون؟_

 .به لبخند کمرنک و خِط تریف مابین پیشونی پهنش نگاه سردی کردم
 !آره..... یعنی برو بیرون_

 .از جاش بلند شد و سمت در رفت
 !امروز پدرت همراهت میاد.. بردیا نمیاد. دیر نکن_

 .کوچیک روی تخت رو سمتش پرت کردم با بسته شدن در بالشتک
 !برین به درک_
. 
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. 
تقه ی آرومی به در زدم و بدون شنیدن جواب درو باز کردم.. پیرمرد با همون 

 .لبخند مزخرف و آرامش اعصاب خورد کن از جاش بلند شد
 ..بهگ ببین کی اومده_

 .سالم زیر لبی دادم و رو به روش روی صندلی نشستم
 اره یه روز آروم و مسکوت باشه؟خوبگ امروز هم قر_

 .سرمو پایین انداختم
نیلگ ما همه میخوایم کمکت کنیمگ چرا نمیخوای خودت به خودت کمک _

 کنی؟
ته دلم به حرفش خندیدم... کدوم انسااانی میتونساات خودش رو از مرداب 

 بیرون بکشه که من دومیش باشم؟
یه پدر و دختر واقعی دوس داری امروز دکتر و بیمار رو بیخیال شیم و مثل _

 !با هم حرف بزنیم؟ هر جوری که تو راحتی
این مرد خسااته نمیشااد.. اینو دیگه مطم ن شااده بودم. ساارمو بلند کردم و 

 .باهاش چشم تو چشم شدم
 !خانوادم رو راضی کنین تنهام بذارن_

سکوت کرد... حرکت چرخشی انگشت شستش روی میز متوقف شد.. بهم 
دقت.. تیر خال  رو زده بودم. یا قبول نمیکرد و من رو خیره شد.. عمیق و با 

 ..با همین سکوت میپذیرفت.. یا
 چرا میخوای تنها باشی؟_
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سرمو کالفه پایین انداختم... از سوال های تمام نشدنیش بیزار بودم.سکوتم 
 .طوالنی شد. نفس بلندی کشید

 !..یه شرط داره_
تو مغز این مرِد خستگی  سارمو به سارعت بلند کردم.. نمیدونساتم باز چی

 !ناپذیر و سمج میگذشت
باهام حرف میزنی.. مثل یه دوست.. همه ی احساست رو بهم میگی.. بی _

کم و کاست. یه تایم پرو پیموِن دو ساعته.. اون وقت منم کاری که خواستی رو 
انجام میدم.. البته اینم بگم.. هفته ای دو روز میای اینجا و جلسات ادامه پیدا 

 .نهمیک
چشاامامو ریز کردم و بهش خیره شاادم.. معامله ی بدی به نظر نمیرسااید.. 
تنهایی و آزادیم رو به همه چی ترجیق میدادم.سااکوتم رو که دید ساارش رو 

 .تکون داد
 خوب؟ نظرت چیه؟_

 :بدون اینکه چشم از چشمش بردارم گفتم
 .بهشااون میگین قبول کنن همینجاا بمونم... تا هر وقت که خودم بخوام._

 .پیش خاتون و سامیار
 .سرش رو تکون داد

 !قبوله_
 .نفسم رو با صدا بیرون دادم

 چی میخواین بدونین؟_
 .دست برد و دکمه ی باالی ساعت زنگداِر روی میز رو فشرد
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 !تایمت از همین اآلن شروع شدهگ نمیخوام حتی نیم دقیقش ِپرت شه_
 .بی حوصله سرم رو باال پایین کردم

روع میکنم که صاد بار پرسایده شد و جواب ندادی.... اول از ساوالی شا_
 موهاتو چرا کوتاه کردی؟

 .چشمم رو بستم و نفس عمیقی کشیدم
 .دیگه دوِسشون نداشتم_
 چرا؟_

 .مکثی کردم.. انگشتام بی اختیار تو هم قفل شد
 ..چون_
 چون؟_
 !چون اون دوسشون داشت... خیلی_
 منظورت از اون پارساست؟_

شنیدن اسمی که بنا به قانونی نانوشته غیرمجاز شده بود براق براق شدم... از 
 .شدمگ سرمو تکون دادم

 خوب؟ بعد این کار چه حسی بهت دست داد؟ راحت شدی؟_
 .به نقطه نامعلومی خیره شدم

بهم میگفت هیچ وقت کوتاهشون نکن.. میگفت.. میگفت بهشِت من البه _
امواجش رو دوس دارم.  الی این موهاسات.. نمیذاشات ببندمشون.. میگفت

 ...میگفت مثل دریاستگ میگفت
 .سکوت کردم
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 فقط برای همین کوتاهش کردی؟_
یر دکتر کم کم از جلوی چشاامم رنک باخت.. تصاااویر مثل پرده ی  تصااو

 .سینما از جلوی چشمام میگذشتن
میخواساتم انتقام بگیرم.. میخواستم ببینه که کوتاهشون کردم.. اما ندید.. _

 ..ینهنیومد که بب
 ازش متنفری؟_

 .دوباره بهش خیره شدم.. مردمک چشمم لرزید
تنفرگ.. نمیدونمگ... یه چیزی ته قلبم میسوزه وقتی اسمش میاد.. یه چیزی _

 !مثل زغاله داغ.. یه چیزی .. یه چیزی مثل مواِد مذاب
 .پس هنوز دوسش داری _

 .تلخندی روی لبام اومد
م.. از اولین روزی که دیدمش دوس داشاتنگ من هیچ وقت دوستش نداشت_

پرسااتیدمش.. مثِل بت.. مثِل اسااطوره بود برامگ خیلی قبل تر از اینکه بدونم 
 !دوستش دارم دلم خودشو باخته بود

 .دستش رو روی میز گذاشت و کمی به جلو خم شد
تو همه ی این روزا که گذشات.. تو این روزایی که با اشک و خنده مبارزه _

 کردی.. چی حس کردی؟
دساتم رو روی گلوم گذاشتم... دوباره همون احساس خفگی و تنگی نفس 

 .داشت سراغم میومد
هیچی حس نکردم... من از روزی که منو تو اون لباِس سفید جا گذاشت و _

رفت دیگه هیچی حس نکردمگ خالیه خالی شاادم.. دیگه دیدن اشااک مادرم 
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نمیکنه... دلم حتی به دلمو نمیلرزونه... شاونه های لرزون بابام چشمم رو تر 
حال خودم نمیسوزه. هر شب با صدای گریه ی یه زن از خواب میپرم.. زنی که 
هر روز تو آینه میبینمش... زنی که فقط تو خواب اشااک میریزه.. بعضاای وقتا 
دلم میخواد خودمو از بناِد این زنادگیاه بی روح خال  کنم.. ولی میادونی 

نده.. اونقدر بلند که همه ی اندامم بعدش چی میشه دکتر؟ همون زن بهم میخ
به لرزه در میاد.. میگه.... میگه بدبخت مگه تو زنده ای؟ مگه نفس میکشی؟ 

 مگه زندگی میکنی که میخوای بمیری؟
بی اراده از جام بلند شاادم.. پاهام منو بی اختیار ساامت شاایشااه ی پنجره 

آرامش  هادایات کرد. سااکوتی که برای حرف زدن من تو اتاق حاکم بود بهم
 .غریبی میداد. دستم رو آروم روی شیشه کشیدم

بعضای وقتا میبینمش... اینجا... روی شیشه... توی آینه...پشت سرم می _
ایساته.. لبخند میزنه و با همون چشامای سیاهش بهم خیره میشه.. ولی چند 
یرش دود میشه.. بخار میشه.. از بین میره.. از   انیه بیشتر طول نمیکشه که تصو

 .میره و جاشو درد میگیره. دردی که از لحظه نبودش جزئی از من شده بین
 .رومو سمتش برگردوندم.. دست به سینه و منتظر نگاهم میکرد

میدونین چرا گریه نمیکنم؟ چرا هوار نمیکشم؟ چرا زجه نمیزنم؟... چون _
گریه مال کسیه که چیزی رو از دست داده باشه.. چیزیش رو ازش گرفته باشنگ 

ی که دیگه ماِل اون نیست..ولی من چی؟ منه احمق از اولش دل به چیزی چیز
بستم که ماِل من نبود... حِق من نبودگ سهِم من نبودگ رد رژ روی یقش رو دیدم 
و چشام بساتم. گوشامو گرفتم و خواستم کر باشم.. خواستم کور باشم.. کور 
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ن گریه حقه من نیست... مباشم و دنیا رو با اون دو تا چشم سیاه ببینم...... نهگ 
 !حتی لیاقت گریه کردن هم ندارم

صورتم خیس از آب بودگ آبی که حتی اسمش رو فراموش کرده بودم.. دستم 
 .رو روشون کشیدم و دوباره سِر جام نشستم

من شکستم دکتر... خرد شدم.. پودر شدم... و دردناک تر این بود که کسی _
جمع کنهگ این روزا نگاهه همه ترحم باره... رو نداشم تا تکه هامو از روی زمین 

یر چشمای ترحم باِر پارسا  تو نگاهه همه افساوسه.. تو چشمای همشون تصو
رو میبینم که از نقطه ای دور داره به شکستنم میخندهگ دوس دارم تنها باشم.. با 

 !خودم باشم.. فقط با خودم.. این حقمه... این )من( دیگه سهمه منه
دستام گرفتم.. گفتنی ها رو گفته بودم.. گفتنی هایی که روی صورتم رو بین 

دوش های تریف و ناتوونم تن ها وزن انداخته بودگ صدای موقر و آرومش رو 
 :از کنارم شنیدم

برای امروز کافیه.. همین که تونساتی احساااساات رو به زبون بیاری عالیهگ _
رو  نترل اشااکهاتسااعی کن گریه کنی دخترم... گریه کنی تا بتونی دوباره ک

دساات بگیریگ... تا دیگه از خیس شاادن صااورتت نفهمی که داری اشااک 
میریزی. پاشاو صورتت رو بشور... من با پدرت صحبت میکنم... اگه چیزی 

 ...که نیاز داری تنهایی و خلوته من برات فراهمش میکنم ولی
 .سرمو بلند کردم و با نگاهی که توش التماس موج میزد نگاهش کردم

ی باید بهم قول بدی منو تو این خلوت راه بدی... خوف نکنی... باشااه ول_
 دخترم؟
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ساارمو تکون آرومی دادم... از تماس دسااتای گرمش با شااونه هام حجم 
 .عظیمی از آرامش به تنم سرازیر شده بود

رفتی بیرون به پدرت بگو بیاد داخل... تو هیچ حرفی نزن.. من درسااتش _
 !میکنم

 .زدم و از جام بلند شدملبخند کم جونی بهش 
بدنم رو کمی جلو کشیدم و سرم رو روی داشبورد ماشین گذاشتم.. احساس 
سبکی میکردم.. به طرز عجیبی سبک و آرومگ بابا از لحظه ی خروجش از اتاق 
دکتر سااکت و صامت بود.. نه اون چیزی گفت و نه من چیزی ازش پرسیدم. 

ی م حرفای من رو بهش زده یا نه ولنمیدونستم دکتر بهش چی گفته . نمیدونست
در هر حال هر چی که بینشون رد و بدل شده بود بابا رو فوق العاده تو فکر برده 
بود. اونقدر که چندین جا پشات چراغ قرمز با صادای بوق های ماشین پشت 
ساری به خودش میومد و ماشین رو راه می انداختگ دستم رو به پارگی جزئی 

و بی صادا با چشام چراغ های سفید و پرنوِرماشین رو به درز مانتوم بند کردم 
 !رویی رو دنبال کردم

 نظِر خودت هم همینه؟_
 .نگاش کردم... سرد و خاموش رانندگی میکرد

 در مورِد چی؟_
نگاام کرد... کوتااه و گاذرا نگاهم کرد ولی تو همون چند  انیه بهم فهموند 

 .منظورش چیهگ سرمو پایین انداختم
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خوبه یه مدت با خودش تنها باشااه.. میگفت باید تنهایی  میگفات براش_
بااهااش مبارزه کنه.. خودش باید بخواد و پاشااه.. میگفت هیچ کس نمیتونه 

 !مجبورش کنه به زندگیش ادامه بده به جز خودش
 .بزاق دهنم رو به زور قورت دادم

ه نمیگفت اینجا بمونه براش راحت تره تا اینکه بره پیش کسایی که فکر میک_
 .پیششون خرد شده

از صادای آروم و ناراحتش قلبم فشرده شد... قلبی که بعد از مدت ها برای 
 !اولین بار حس اش میکردم

 دوست داری اینجا بمونی ؟_
 .سرمو تکون آرومی دادم. نفس عمیقی کشید

با مادر و برادرت صحبت میکنم. اگه دوست نداری برگردی و اینجا راحت _
 !فقط باید یه قولی بهم بدی تری من حرفی ندارمگ

سارمو برگردوندم و نگاش کردم.. چقدر ساده با همه ی حماقتهای من کنار 
 !میومد

باایاد مثال همون روِز برفِی زمسااتون کاه رو تراس به قول دادی بازم قول _
بدی... قول بدی که پا شاای.. که اینبار وقتی میبینمت چشاامات این شااکلی 

ه ی افتخار و سربلندی ِ من باشی.. که دانشگاه و نباشه.. که یه دختر موفق ومای
 محکمتر بچسبی و بیخیالش نشیگ قول میدی بابا؟

به چشامای حسارت بارش خیره شدم. چشمایی که خسته تر و ناامید تر از 
چشاامای من بودن. چقدر کور بودم که تا به امروز این نِم اشااک رو تو نی نِی 

 !قهوه ای و مهربونش ندیده بودم
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سر برگردوندم.. بابا منو خوب میشناخت. شاید جواب نداده بودم..  بی صدا
شااید قول نداده بودم اما نه هم نیاورده بودم.. میدونستم همین امید هم براش 

 !کلی بود
دستای مامان رو که محکم دور کمرم حلقه شده بود آروم باز کردم و دستمو 

 .روی گونش کشیدم
 .نه اینجابه خدا سخته مامان... فکرم میمو_

 !در مقابل این همه اشک نگاه من فقط شیشه بود و شیشه
 !نگران نباشین.. بچه نیستم... دیگه دلیلی برای نگرانی نمونده_

 .بردیا سوار ماشین شد و درو کوبید.. نگاه ناراحتی به جای خالیش انداختم
 ازش ناراحت نشااو مامان.. نگرانته.. از دیروز تا حاال نتونسااته با تصاامیم_

 ...پدرت کنار بیاد. ما هم نتونستیم ولی حاال که دکترتم تایید کرده
گوشاه روساریش رو به چشامش کشید و ادامه ی حرفش رو با گریه ی بی 

 .صداش قطع کرد.دستمو جلو بردم و روی روسریش کشیدم
 !من خوبم_

با چشامای خیساش بهم خیر شد.. با چشمایی که هزاران بار در  انیه فریاد 
 .روغگو"...گ چشم ازم برداشت و سمت ِ خاتون رفتمیزدن "د

 !دخترم رو به تو میسپارم خاتون... مثل دختِر خودت ازش مراقبت کن_
 .خاتون بغلش کرد
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یه بار ضامانِت یکی رو کردم و خدا منو با این سان و سال پیشتون رو سیاه _
ر.. مادکردگ ولی این باار تا جون تو تنمه مثل دختِر خودم ازش مراقبت میکنم 

 !برو چشمت پشتش نمونه
از آغوشاش بیرون اومد و دوباره بغلم کرد. دساتم رو پشتش کشیدم.. نرم و 

 .آروم
دیگه ساافارش نکنم مامان.. زود زود بهت ساار میزنم. تو دختِر خودمیگ _

 !میدونم میتونی
 .لبخند بی جونی به روش زدم

 !برو مامان.. نگران من نباش_
 .نوازش کرد بابا جلو اومد و بازوهامو

 قوال که یادت نرفته؟_
 .سرمو تکون دادم

 .حواست به خودت باشه بابا.. خدانگه دارت_
تو آغوش پدرانش فرو رفتم و ساارم رو روی سااینه ی مردونش گذاشااتم.. 

 ..آخرین سینه ی مردونه ای که برام مونده بود.. آخرین و جاودانه ترین
ه بودم و ساوسوی چراغای دقایقی بعد من پشات پنجره رو به کوچه ایساتاد

روشاان شااهر رو تماشااا میکردم. به خودخواهانه ترین شااکِل ممکن سااکوت 
حاکم به خونه حالم رو دگرگون کرده بود.. انگار آرومتر بودم.. باِر سنگینی که 
با دیدن ناراحتی خانوادم روی دوشام انباشاته شده بود به یکباره از روی کولم 

بی میدادگ صدای برخورد سینی نقره ای با خالی شاده بود.. این بهم حِس خو
 .میز شیشه ای به گوشم خورد



wWw.Roman4u.iR  111 
 

 !چای تازه دِم مادرجون.. بیا تا سرد نشده_
دسات به ساینه از شایشه پنجره فاصله گرفتم و کنارش روی مبالی راحتی 

 .نشستم
وقتی رسیدن زنک بزن با برادرت حرف بزن مادر.. نذار ناراحت و نگرانت _

 ..رات جیگر میسوزونهبمونهگ باالخره ب
 .سرمو تکون آرومی دادم

 !باشه_
 .سامیار از اتاق بیرون اومد و مقابلمون نشست

 نرفته غیبتشونو میکنین؟_
 .خاتون خندید

 .دستشو بگیر ببر یه دوری بزنه مادر.. پوسید تو این خونه_
 .سامیار منتظر بهم چشم دوخت

 .نه خاتون.. حوصله ی بیرونو ندارم_
 .تکان کمرباریک رو به روم انداختم و از جام بلند شدمنگاهی به اس

 !من میرم تو اتاقم_
 !خاتون آه زیر لبی کشید و سامیار تو سکوت به مسیر رفتنم خیره شد

چقدر ساخت بود زندگی کردن .. چقدر سخت بود تظاهر.. چقدر سخت 
بود خودت رو بی تفااوت نشااون بادی با وجود اشااک و آهی که ته دلت رو 

نه و هر لحظه صدای گریه و زاریش رو میشنویگ انگار که هزاران هزار میسوزو
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زن و دختر یکجاا و یاک نفس ته دلت برای مر  رویاهات شااام غریبان برپا 
 !کردن

پاهام منو بی اراده ساامِت آینه هدایت کرد. این روزا رفاقت صاامیمانه ای با 
د  انیه ای که آیناه هاا پیادا کرده بودم.. شاااید به امید و دلخوشاای همون چن

چشامای سایاهی رو پشاِت سرم میدیدم و یا تصور میکردم. به بهونه همون یه 
نگااه.. همون نیمه لبخند و اون دو تا چاِل روی گونشگ همه ی امیِد من...تمام 
چیزی که روی سفره ی فقیرانه زندگیم مونده بودن همین چند تا چیز بودن.گ به 

که هنوزه با چهره ی جدیدم انس نگرفته آینه نزدیک و نزدیک تر شاادم.. هنوز 
بودم. با این موهای کوتاه و بهم ریخته... با این گودی های سایاه زیر چشم و 
گونه های تو رفته و کبودم هنوز غریبه بودم.. هنوز بیشرمانه دنبال همون دختر 
بودم.. همونی که موهای تابدارش تا زیر کمرش میرسید.. همونی که مژه های 

حالتش یه زمانی فردار و بلند بودن.. همونی که چشمای پف کرده  صاف و بی
و خواب آلودش یاه زمانی بوی زندگی میداد.. همونی که با ورودش به جایی 
یش میومد.هنوزم  همه جا نیلی میشااد.. از همه جا بوی عطر شاایرین فرانسااو
دنباال نیال میگشااتم.. بی شاارمانه و طلبکار.. نا امید و ساارافکنده دنبالش 

 !یگشتمم
لباس نخی و خنک سیاه رنگی تنم کردم و روی تخت دراز کشیدم. دستم رو 
زیر سارم گذاشاتم و به ساقف خیره شدم.. سعی کردم حرفای دکتر رو به یادم 
بیارم.. چی گفته بود؟ ازم خواسااته بود کنترل اشااکهام رو دسااتم بگیرم. ازم 

یاز بود برای مر  همه خواسته بود خاطراتم رو با خودم مرور کنم و هر جا که ن
ی آرزوهای از دست رفتم اشک بریزم.. ازم خواسته بود برای اسم ممنوعه ای 
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کاه هنوزم جزء بزرگی از زنادگِی بر فناا رفتم بود گریه کنم.. بهش فکر کنم.. 
حسش کنمگ چقدر سخت بود این روزا حس کردن.. حس کردنه چیزی که یه 

حس کردن احسااسی که از اول هم  روزی آرزوم بود و حاال دلیل مرگم شاد..
اشاتباه بود..چرا این روزا هیچ حسی نداشتم؟ راست بود که میگفتن گاهی از 
درد بی حس میشاایگ من از دردم بی حس بودم.. از دردی که مثل ماده ی بی 
حس کنناده از مغزم گرفتاه تاا قلاب و روحم رو بی حس کرده بود. باه پهلو 

 .نارم کشیدمچرخیدم.. دستمو روی فضای خالی ک
 !اآلن باید اینجا بودی_

 .دستم رو پایین تر بردم
 ! باید پیشم بودی_

 .پتو رو تا نصفه روم کشیدم
 !ببین چقدر بدوِن تو سردمه؟گ ... دارم وسط گرمای تابستون میلرزم_

 .دست دیگم رو باال آوردم و خودمو بغل گرفتم
 !ببین چقدر تنهام... بی کسیم رو ببین_

 .آروم روی بازوم کشیدم دستم رو آروم
 .ببین دستی برای نوازش برام نمونده_

 !قطره اشکی از روی بینیم سر خورد و روی بالشتم چکید
 مگه نمیگفتی ماِل توام؟... مگه نمیگفتی عروِس توام؟_
.. 
 کجایی که لباِس سیاه رو از تن عروست بیرون بکشی پارسا؟_

 .تو خودم جمع شدم
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همه.. کجایی که بیای واسام ساینه سپر کنی بگی کجایی که بزنی تو دهِن _
 نیل زنه منه؟ ... کجایی پارسا؟

 .بارش قطرات چشمام تند شدن
کجایی که از پشاات بغلم کنی؟ بگی میخوام تا صاابق با بوی تو بخوابم؟ _

 کجایی نامرد؟
 .بوی خاک نم خورده به دماغم خورد

بین فقط رام گریه میکنه.. بببین داره بیرون بارون میباره.. ببین آسمونم داره ب_
 من نیستم که دارم میلرزم؟ ببین وسِط تابستون چه بارونی گرفته؟؟

 .مالفه ی روی تخت رو چنک زدم
میدونی وقتی بارون میباره چی میشه؟ ... رعد و برق... ممکنه رعد و برق _
 ..بزنه

 .چشمم رو روی هم فشار دادم تا بلکه جلوی قطره های اشک رو بگیرم
دیگه از رعد و برق نمیترسام؟... بخدا نمیترسم.. دیگه بجز نبودِن تو  ببین_

 ...از هیچی نمیترسم
.. 
 دیدی نفست تو لباس عروس چه شلکی شد؟؟... ندیدی نه نامرد؟؟_
.. 
 .همه میگفتن یه تیکه ماه شدم_
.. 
 ! ولی تو ندیدی نه؟؟.... نهگ ....ندیدی_
.. 
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مدی و منو دیدی؟.. میدونستی قراره میدونساتی قراره نبینی که اون روز او_
 بشکنم.. میدونستی قراره لباِس سفید کفنم باشه؟

.. 
 !میدونستی لعنتی_

 .دستم رو روی صورت خیسم گذاشتم
 !ولی ازت دلگیر نیستم... ازت متنفر نیستم_

... 
 ...تو فقط برگرد_

 .نفسم بند اومد.. اشک مجالم رو ازم گرفته بود
میگم چرا؟... نمیگم چرا منو گذاشااتی و رفتی؟.. تو فقط برگرد.. بخادا ن_

 ...نمیگم چرا فکر آبروی پدر پیرم رو نکردیگ نمیگم پارسا
 .هق هقم اتاق و پر کرد

 .به مرِ  مامان نمیگم... به جوِن خودت نمیگم_
.. 
 !نمیپرسم .. ازت هیچی نمیپرسم_

ه ش افتاددر اتاق باز شاد..ساارم رو زیر پتو مخفی کردم.. همه ی تنم به لرز
بود.. بغض انباشته شده ی همه ی این چند هفته سر باز کرده بود. پتو رو چنک 

 .زدم
 چرا لعنتی؟؟ چرا؟؟_
.. 
 مگه من چیکاریت کردم؟؟_
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.. 
 مگه به جز عشقم بهت چی دادم که پسش زدی؟؟_

 .سامیار سعی میکرد پتو رو از روم برداره
 !دست نزن به من.. از همتون متنفرم_

 .ا نفرت پس زدم و از جام بلند شدمدستش رو ب
 !متنفرم میفهمی؟؟ زندگیمو به گند کشوندین_

 .دستم رو روی وسایل میز کشیدم و همه رو روی زمین ریختم
از همتون بدم میاد.. همه نشااسااتین و به احمق بودنم خندیدین.. همتون _

 .دیدین چجوری شکستم و دلتون خنک شد. رو به روم ایستاد
 تون زمین زدن ما دخترا نیست؟ مگه هدفتون این نیست؟مگه آرزوی هم_

 .با دستم به صورتم زدم
بیا... بیا ببین دیگه هیچی ازم نمونده.. نه دل.. نه احسااس.. نه عشق.. نه _

 .جسم.. نه روح.. نه آبرو.. بیا ببین لعنتی دیگه حتی دختر هم نیستم
 .جلو اومد و سعی کرد دستامو بگیره

 !... بیا دو تا هم تو بزن تو این صورتبیا سامیار.. بیا_
 .دستش رو با دستم گرفتم و به صورتم ضربه زدم

بزن دیگه لعنتی.. همه زدن.. همه ی مردای زندگیم زدن... تو هم بزن.. بزن _
 .بلکه این تِن خسته از رو بره و بیفته

دساات مشاات شاادش رو پایین آورد.. منو تو بغلش گرفت و روی تخت 
 .توی سینش پنهون کردمنشوندم.. سرمو 
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دلم میخواد بمیرم سااامیاار... دلم میخواد بیاد و ببینه همه جای کوچه رو _
 ..پرده های سیاه زدن.. دلم میخواد مرگمو ببینه و تا آخر عمرش بسوزه

 .سرمو بلند کردم
 نمیسوزه نه؟؟... میگه به درک.. مگه من کیم براش؟_

 .دستمو مشت کردم و روی سینش کوبیدم
ه کی مهم بودم که واسه اونم باشم؟ کی واسم ارزش قائله که اون هم واسا_

 ..باشه؟.. من یه احمقم.. احمق
هق هق زدم.. داد زدم و گریاه کردم.. اونقدر که در و دیوار از صاادای گریم 

 .میلرزیدن
 .دستمو گرفت و سرمو باال آورد

.. من.. واسااه من مهمیگ واسااه هر کی نباشاای واسااه من مهمیگ گریه کن_
خالی شاو.. فحشم بده اما نگو برا کسی مهم نیستی.. مگه اشکای مادرت رو 
 !ندیدی؟؟ گریه بی صدای بابات.. داغون شدن برادرت.. نگو که اینارو ندیدی

 .سرمو به بازوش تکیه دادم
 .خسته ام سامگ خیلی خسته ام_

 !دستش رو دورم انداخت و آروم نوازش کرد
پارسااا کیه؟؟ من کی ام؟؟ خودت مهمی  قوی بااش دختر.. وا نده؟ مگه_

دیووناه.. هادفات.. زنادگیاتگ چرا برای زنادگی کردن دنبال بهونه های فانی 
میگردی؟؟ خودت باشگ قوی و محکم.. بلند شو بجنک.. تو زندگی رو زمین 
بزن.. چرا میذاری اون تور رو زمین بزنه؟ دلت شکست؟ روحت زخم خورد؟ 
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جهنمگ به درکگ... این چیزا چرا انقدر برات بی آبرو شدی؟ دختر نیستی؟؟ به 
مهمه؟ چرا با این معیارا زندگیتو میساانجی؟ مگه هنوز نفس نمیکشاای؟ مگه 

 دست و پات سالم نیست؟؟
 !دستشو روی سرم کشید. مردونه و قوی

شااکرگاذار بااش دختر... بلناد شااو باه همه  ابت کن که میتونی.. نذار _
خلوته خودت... آه و ناله کن اما تو شااکسااتنات رو ببینن.. گریه کن ولی تو 

خلوته خودت... برای خودت هر چقدر دوست داری ضعیف باش ولی برای 
زندگی نهگ این دنیا به هیچی رحم نمیکنه نیلگ نه به جوونیت.. نه به سن و سال 

 !کمتگ دقیقه ها برات نمی ایستن اینو مطم ن باش
 .مسرم و پایین انداختم و انگشتم رو به بازی گرفت

بلند شو دست و صورتت رو بشور... دو تا راه پیش روته. یا تا آخر عمرت _
اشااک میریزی و باا یاه تیکاه پارچه حرف میزنی... یا اینکه از این در قوی و 

 !نیرومند بیرون میای و زندگیت رو از نو میسازی. راه سومی برات وجود نداره
عیِن حال با  از پشاات پرده ی اشااک به چشااماش خیره شاادم.. آروم و در

 ..صالبت. از کنارم بلند شد....بدون نیم نگاهی بهم از در بیرون رفت
دستم رو روی سینم گذاشتم.. از گریه ی زیاد درد گرفته بود.. احساس تهوع 
بدی داشتم.. حس میکردم نمیتونم هوای اتاق رو تحمل کنم.. پنجره رو تا آخر 

نوازش کردن.. حس تهوع  باز کردم.. قطرات کند شااده ی بارون صااورتم رو
لعنتی هنوز برطرف نشده بود.. روی تخت دراز کشیدم و لباسم رو باال دادم. با 
دساتم معدم رو ماساژ دادم ... باد خنک و بارون خورده با هر برخوردش با تن 
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لختم آروم و آرومترم میکرد.. چشمم رو روی هم گذاشتم و بعد مدت طوالنی 
 !روم کردمخودم رو تسلیِم یه خواِب آ

دستم رو زیر گردنم کشیدم.. همه ی تنم غرق آب بود.. بالشت رو کمی باال 
آوردم و چشاام به در دوختم.. سااایه ی ساایاهی هر لحظه نزدیک و نزدیک تر 
میشاد.. زانوهامو خم کردم و دستمو از زیر پتو روشون گذاشتم. سایه ی سیاه 

یر چراغ برق کوچه بهم نزدیک شاد و کنارم نشاست. نور ضعیف و کم قوت ت
روی صورتش تابید.. چشمای سیاه و براقش مثل خنجری توی دلم فرو رفت. 

 :دستم رو جلوی دهنم گذاشتم..با چونه ای لرزون زمزمه کردم
 پارسا؟؟_

دستش رو روی دستم گذاشت و لبخند زد. از روی تخت بلند شد. دستم رو 
کت و شلوار سرمه ای  کشید تا باهاش همراه شم. از جام بلند شدم. چشمم به

 .رنِک تنش افتاد.. لبخندم جون گرفت
 !برگشتی؟_

بی صدا راه افتاد و دستم رو همراه خودش کشید. با همون لبخند و تنی که به 
شادت میلرزید پشت سرش کشیده شدم. در خونه رو باز کرد و بیرون راه پله، 

 ..مقابل واحدش ایستاد. برگشت و دوباره نگاهم کرد
 بریم اینجا؟میخوای _

سارش رو تکون آرومی داد و دستم رو کشید تا جلوتر از خودش رو به روی 
 . در قرار بگیرم. دستم رو روی دِر چوبی رنک کشیدم

 !ولی اینجا که بستست_
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وقتی جوابی نشانیدم به پشااتم برگشااتم .. نبودگ... به جز راه پله ی تاریک و 
ز دیگه ای نبود. نگاهی به اطراف خوفناک و دِر نیمه باِز خونه ی خاتون هیچ چی

 :کردم و با صدایی که از زور ترس میلرزید صداش کردم
 پارسا؟؟_

اشکام سرازیر شد.. دستم رو تند تند روی چشمم کشیدم و بلند تر صداش 
 :کردم

 پارسا؟؟_
بی حرکت و کم جون.. همونجا جلوی در بسااته خشااکم زده بودگ پاهام از 

امال باز شااد و سااامیار با عجله بیرون اومد.. ترس قفل شااد.. در نیمه باز ک
خاتون هم پشات سارش بود..دساتش رو دور شونه هام گذاشت و منو داخل 

 .برد.. سرمو باال کردم و با صورت خیس از اشک بهشون نگاه کردم
 !اومده بود... بازم اومده بود_

ساامیار نفس عمیقی کشید.. خاتون با تاسف نگاهی بهش انداخت و رو به 
 :گفت من

دیدی مادر.. دارم نگران میشاام.. شاااید بهتر باشااه بریم  ب*و*سبازم کا_
 .دکتر

درک نمیکردم.. ساامیار فشاار خفیفی به شونم  ب*و*سمنظورش رو از کا
وارد کرد و منو ساامت اتاقم برد. ساارمو چرخوندم و نگاه حساارت باری به در 

ی اه افتاد. روبسته چوبی انداختم. خاتون در خونه رو بست و پشت سرمون ر
تختم نشااسااتم. نگاام به رو به رو بود.. به همون نقطه نامعلومه معروِف این 

 .روزاگخاتون دستای سردمو گرفت
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رنگت مثل گچ شااده مادر... خدا باع  و بانیشااو نبخشااه که یکیشاام _
خودمم.. تا کی میخوای تو خواب راه بری و بری جلوی دِر اون خراب شده؟ 

 !ازم فشارت افتادهدستات یه تیکه یخن.. ب
دستمو روی سرم گذاشتم.. مثل وزنه سنگین شده بود.. سامیار عصبی طول 

 .و عرض اتاق رو قدم میزد
ساام مادر؟ پاشاو ببریمش دکتر.. دست و پاش یخه وسِط تابستون... آخه _

مگه با دکتِر پرحرف و روانشناس مشکِل این بچه حل میشه؟؟ دستمون امانته.. 
 ...ونم الل از پله هااگه یه شب بره زب

دساتش رو جلوی دهنش گذاشات و شاروع کرد به گریه کردن.. ساامیار از 
 .حرکت ایستاد و با نگرانی به من و خاتون چشم دوخت

درو قفل میکنیم.. دکترش گفت طول میکشااه.. نمیخوام قر  اعصاااب _
 !بخوره خاتون.. میبینی که هر چی میگیم نمیشنوه

نیدم... میشنیدم که با نگرانی و پریشون هر شب واقعا نمیشانیدم؟؟ نهگ میشا
این بساط رو تحمل میکردن.. درست از شبی که با خودم کنار اومده بودم.. با 
خودم و رفتِن پارساا.. درست از بیست روز پیش که مامان اینا رفته بودن گریه 

هایی که  ب*و*سهای شابانه شب و روزم بودن. کا ب*و*سهای روزانه و کا
ین تر از عسل بود.. چون حد اقل برای چند دقیقه هم شده من رو به برام شایر

 !وصال اون دوتا شِب یلدا میرسوند
با صدای برخورد قاشق به لیوان شیشه ای چششم رو از رو به رو برداشتم.. 
خاتون کنارم نشاسات و لیوان رو دساتم داد.. لیوان آشنا که هر شب تو همین 
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و وارد معدم میکردگ تدبیری که برای گرم ساااعت همون مایع غلی  و شاایرین ر
کردن تن ی  بسااتم در نظر گرفتاه بودن . بدون اینکه بدونن این ی  دیگه هیچ 
وقت آب نمیشاه.. این دستا.. این بدن.. این پاهای ضعیف ، بدون بودِن پارسا 
دیگه هیچ وقت گرم نمیشدنگ لیوان رو نزدیک دهنم بردم و مایع خنک و شیرین 

 .ش بو هم شده بود وارِد معدم شدکه امشب خو
 !بخور مادرجون.. گالب هم ریختم توش.. خوبه واسه فشارت_

تماِم عضاالت معدم منقبض شاد.. مایع شایرین، با همون سرعت که وارد 
معدم شده بود رو به باال به حرکت دراومد.. چشمم رو بستم و صورتم رو جمع 

یی رسوندمگ تقه ای به کردم.. لیوان رو پس زدم و با سارعت خودمو به  دستشو
 .در خورد

 نیل؟ .....خوبی؟_
مشت آبی به صورتم پاشیدم و توی آینه به چهرم خیره شدم.. صورت بدفرم 
یی نداشت.. قفل درو  و بی جونم هیچ تفاوتی با رنک زرد کاشی های دستشو

 مباز کردم و دستم رو به دیوار گرفتم تا نیفتم. سامیار زیر بازوم رو گرفت و آرو
 .منو داخل اتاقم برد

بشین یه نفس تازه کن میریم دکتر.. ساعت پنِج صبحهگ دیگه وقِت خوابیدن _
 !نیست

جونی برام نمونده بود.. روی تخت به پشات خوابیدم و دساتامو روی معدم 
گذاشااتم. چونم از فرط ساارما به لرزش دراومده بود..خاتون نزدیکم شااد.. با 

 .نبار بخار ازش بلند میشدلیوانی که رنِک تیره داشت و ای



wWw.Roman4u.iR  111 
 

پاشو مادر... سردی کردی.. داغ نبات برات جوشوندم. پاشو اینو بخور بهتر _
 !میشی

با همون اندک جونی که برام مونده بود دستم رو باال آوردم و چند بار تو هوا 
تکون دادم تا لیوان رو ازم دور کنهگ بوی شاایرینش دوباره معدم رو تحریک به 

 !استفراغ میکرد
یسه _ نخوره بهتره... بذار ناشاتا باشاه.. دارم میبرمش دکتر. اگه آزمایش بنو

 ..هم اوِل صبحه هم اینکه ناشتاست
لیوان رو روی پاتختی گذاشات و کنارم نشاسات.. دستش رو روی پیشونِی 

 .خیسم کشید
ه تو چیه که داری رره رره آب میشی؟گ...  *ن*ا*هبمیرم برات مادر.. آخه _

استخون. دو ماهه یه لقمه نون ِ درست و حسابی از گلوت  شادی یه پوسات و
 پایین نرفته. داری با خودت چیکار میکنی مادرجون؟

چشمم رو بستم. مثل همیشه تنها کاری که از دستم بر میومد تحمل نگرانی 
های مادرانه و زجر آور پیرزنی بود که بیشتر از مادرم برام دل میسوزوند. پیرزنی 

عاذاب وجدان ضاامانت دامادی که عروسااش رو تو لباس  کاه این روزا باارِ 
 .عروسی جا گذاشته بود روی کولهای ضعیف و خستش سنگینی میکرد

با چشامای بسته آروم دستم رو روی دستش گذاشتم و با صدایی که به زور 
 :از گلوی زخمی و خستم خارج میشد نالیدم

 .من خوبم خاتون.. فقط میخوام بخوابمگ خستم_
 .تون صدای سامیار بلند شدبه جای خا
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بیخود.. بیست روزه لوِست کردیم. لی لی به الالت گذاشتیم بسته.. همین _
امروز تکلیف حال و روزت رو روشاان میکنیمگ خاتون؟ شااما هم برو حاضاار 

 شو.. شاید نیاز باشه به همراه خانوم
 چشمم رو باز کردم. دستم رو تکیه گاه بدن ضعیفم کردم و نیم خیز شدم

 گم خوبمگ چرا باور نمیکنی؟ کدوم احمقی با چند بار باال آوردن مرده؟؟می_
نگاش تیز شااد.. تیز و خشاامگین.. با چشاام به خاتون اشاااره کرد که بره و 
حاضاار شااه. خاتون از جاش بلند شااد و از اتاق بیرون رفت. با همون نگاه 

 .خشمگینش پیشم نشست
ا احمقای زیادی به خاطر هیچ احمقی باا چناد باار باال آوردن نمیمیره ام_

اعصاب داغون و غذا نخوردن و امثال هزار جور تلمی که تو تو این دو ماه در 
حِق خودت کردی ساوء هاضمه و زخم معده و کوفت و زهرمار گرفتن.. پاشو 
حاضار شاو.. شده کولت بگیرم امروز تو رو میبرم یه خراب شده ای که رو به 

 راهت کنه فهمیدی؟؟
اونقادر بلناد و عصاابی ادا کرد کاه راه رو برای هر گوناه کلماه ی آخر رو 

مخالفتی بساات. خاتون با مانتو و روسااری وارد اتاق شااد و ساامتم اومد.. با 
کمکش لباسهامو تنم کردم . سامیار با چهره ای جدی و گرفته دستم و گرفت و 
آروم تا آسااانسااور هدایتم کرد. تو شاارایطی نبودم که بتونم از اینکه به فکرمه 
سپاسگذار باشم یا ازش تشکر کنم ولی همین که میدونستم منو به حال خودم 
رهاا نمیکنه.. همین که از من حتی در برابر خودم محافظت میکرد رره ای هم 

 !شده ته دلم رو گرم میکرد
. 
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. 
دکمه مانتوم رو بستم و روی صندلی صاف نشستم. دکتر عینک تریفش رو 

 .ن نسخه شدروی چشمش تنظیم کرد و مشغول نوش
داروی اعصاب استفاده میکنید؟ یا بیماری اعصابی و روحی؟ مشکلی از  _

 این لحاظ که ندارید؟
 .قبل از من سامیار جواب داد

 .نه ولی اخیرا یعنی دو ماهه روانکاو مراجعه میکنن_
 دکتر به چهرم دقیق شد

 مشکل خاصی دارن توی خونه با شما یا کسی؟_
 .سرمو پایین انداختم

 .لی هست بله ولی دارو مصرف نمیکننمشک_
چند لحظه ساکوت برقرار شاد.. صادای مهر دکتر روی نساخه سکوت رو 

 .شکست
بسایار خوب.. فکر میکنم افت فشاار عصابی و تغذیه نامناسب باشه ولی _

حاال که میگه تعداد دفعات تهوعش گاهی به روزی دوبار میرسااه یه آزمایش 
یسم  !هم براشون مینو

باال بردم.. خاتون هم با همون سرعت سرش رو باال آورده سرمو به سرعت 
بود و نگاهش رو بین من و دکتر میچرخوند. سامیار لبش رو به دندون گرفت و 

 .با خونسردی سرش رو برای دکتر تکون داد
 آزمایش برای چی؟؟_

 .صدای لرزونم توجه دکتر رو به سمتم جلب کرد.. نیمچه لبخندی زد
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یاه آزماایش خون برای اطمینان از بارداری یا عدم  نگرانی الزم نیساات.._
 !بارداری

پتک محکمی با پشاات ساارم برخورد کرد.. تکه ی مچاله شااده ی مانتوم از 
دساتم رها شد. همه ی انگشتام سست شد. با ترس به سامیار چشم دوختم.. 

 .چشماش رو باز و بسته کرد
 "بارداری"... "بارداری"... "بارداری"

ان بار توی سرم پیچید. معنی واقعی ترس رو حاال بیشتر از جمله دکتر هزار
 ..همیشه و از نزدیکترین ناحیه به قلبم حس میکردم

دکتر از جاش بلند شد و نسخه رو به دست سامیار داد. خاتون قبل از همه و 
بی صاادا اتاق رو ترک کرد.. با شاااره ی سااامیار به خودم اومدم و همراهش از 

 .رو گرفت و روی صندلی های آهنی راهرو نشوندم اتاق خارج شدم. دستم
خاتون.. تا نیل آزمایش بده شمارو تا ماشین میرسونم. اونجا بشینی بهتره. _

 .اینجا کمرت درد میگیره
جرات نکردم ساارمو برگردونم و نگااهش کنم.. همین یه اشاااره ی جزئی 

م با تدکتر.. همین یه جرقه ی کوچیک برای شاوکه شادنش کافی بود. میدونس
 !اون همه تجربه از دیدن رنک پریده و صدای لرزونم ته دلش شبهه افتاده

 .سامیار سرش رو نزدیکم کرد
 .همین جا منتظر باش تا بیام_

سرمو آروم باال پایین کردم. آخرین لحظه چشمم به چشمای چروک خورده 
ه او نگران خاتون افتاد که با حالت خاصای روشو برگردوند و هم پای سامیار ر

 !افتاد
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دستم رو تکیه گاه سرم کردم و پیشونیم رو روی کف دستم گذاشتم. با پاهام 
روی زمین ضارب گرفته بودم. دسات گرمی رو روی شونم حس کردم. سرمو 

 .آروم بلند کردم. سامیار لیوان آبمیوه روبهم نزدیک کرد
 !بخور.. ضعیف شدی.. خون هم دادی_

و جفت کردم و دساتای سردم رو بغلم سارمو به نشاونه نه تکون دادم. پاهام
 .گرفتم. کنارم نشست

 از چی میترسی؟_
 !چه سوال مسخره ایگ از نگاه شماتت بارم حرف دلم رو خوند

حتی اگه همچین اتفاقی هم بیفته نباید بترسی.. چند بار باید بهت بگم از _
 زندگی نترس؟

 نمیدونستدرک نمیکردم.. این خونساردیش رو درک نمیکردم.. یعنی واقعا 
که این اتفاق تمام دارو ندارم رو به یغما میبره؟؟ به دیوار صورتی رو به رو خیره 

 .شدم
 !خودمو میکشم_

_.. 
 !اگه همچین اتفاقی بیفته هم خودمو هم اونو میکشم_

 .سکوت کرد و با پاش روی زمین ضرب گرفت
میار اچشمم به پرستار سفید پوشی افتاد که با لبخند بهمون نزدیک میشد. س

از جاش بلندشاد.. من اما مثل همه ی شاارایط حیاتی و سااخت زندگیم پاهام 
 !قفل شدن
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شاانس آوردین صابق زود اومدینگ جواب آزمایشاتون حاضاره.. تشریف _
 ..ببرید البراتوار

 :سامیار تشکر کرد و رو بهم گفت
 همینجا بشین.. میرم میگیرم میام. جایی نریا؟_

زدم.. کجا رو داشتم که برم؟ قطعا اینجا پایان  ته دلم به خودم پوزخند بلندی
 ....دنیا بود اگه

نفهمیادم سااامیار کی برگشاات و رو به روم قرار گرفت. رهنم خالی از هر 
چیزی بود.. تنهاا صاادای گریاه ی نوزاد چناد روزه ای توی رهنم میپیچید و 

دم ش وحشتم رو هر لحظه بیشتر و بیشتر میکرد.. بی اراده و شوکه از جام بلند
 .و پشت سر سامیار وارد اتاق دکتر شدیم

سااامیاار جواب رو روبه روی دکتر قرار داد. دکتر با همون لبخند ژکوندش 
نگاه کوتاهی بهمون کرد و عینک تریفش رو چشاامش گذاشاات.. کاغذ رو 
جلوی چشمش چندین لحظه  ابت نگه داشت.. لبخندش عمیق شد. نگاهی 

خت و در نهایت روی صورت وحشت زده و به چهره ی منتظر من و سامیاراندا
 !خیس از عرِق من  ابت شد

یسم _ تبریک میگم .. آزمایشاتون مثبتهگ یه سونوگرافِی اورژانسی براتون مینو
 !همینجا انجام بدین ببینیم چند هفته از بارداریتون میگذره

دساتم رو از روی دساته ی صندلی برداشتم و روی دست سامیار گذاشتم. 
نم حبس شد.. همه ی هوای اتاق به یکباره توی سینم پر شد. نفسام توی سای

دسات دیگم رو روی گلوم گذاشتم. حس میکردم طنابی دور گردنم هر لحظه 
 .سفت و سفت تر میشه. ناخن هامو تا آخر توی گوشت دست سامیار فرو بردم
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فکر کنم حساابی شاوکه شدن خانومتون.. در هر حال چیزی واسه نگرانی _
. همه ی حاالت و بدحالیش عوارض دوره ی اول بارداریه... فقط وجود نداره.

سعی کنید اگه مشکلی هست زودتر برطرف کنیدگ استرس نه برای خودش و نه 
 !برای بچه خوب نیست

 :چشمم رو محکم روی هم گذاشتم و زمزمه کردم
 بچهگ؟_

ساامیار به سمتم برگشت. دستش رو از زیر دستم بیرون کشید و روی دستم 
شت. فشار خفیفی بهش وارد کرد و با چشمای غمگینش اشاره کرد تا بلند گذا

شام. قطره اشک درشتی از چشمم سر خورد. به زور و با کمکش از جام بلند 
شاادمو ساامت در راه افتادیم. کلمه ی "بچه" هنوز برام گنک و بی معنی بودگ 

وونمون دیگه ت پاهام دیگه یاری نمیکردن.. انگار فریاد میزدن که "دیگه بسته...
تموم شده"..گ دستم رو روی سینم گذاشتم و کمی به سمت جلو متمایل شدم. 
اتاق دور سرم میچرخید. با هر دو دستم پیراهن سامیار رو چنک زدم و خودمو 

 !به پرده ی سیاه جلوی چشمم سپردم
. 
. 

یری که جلوی چشاامم جون گرفت  چشاامم رو کمی باز کردم. اولین تصااو
رو به روم بود.. صدای گریه ی آشنای زنی توی اتاق به گوش  پرده ی سبز رنک

میرساید. دساتم رو کمی دراز کردم تا به پرده برسونم و کنارش بزنم ولی سرم 
 !داخل رگم این اجازه رو بهم نمیداد
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چشامم رو بستم و خسته تر از هر وقتی سعی کردم تمرکزم رو روی صدای 
 .آشنا جمع کنم

ی کرد؟ حاال جواب پدر و مادرش رو چی ه *ن*ا*آخاه مگاه بچم چه _
بدیم؟ حاال تو روی پدرش چجوری نگاه کنیم؟ کاش پام میشاکست.. کاش 
زبونم الل میشد و نمیگفتم محرم شن.. یا ارحم الراحمین.. این چه باری بود 

 که سِر پیری رو دوشم انداختی؟
 .صدای گریه اش بلند تر شد

 یه هاش.. یه ماه بود بچم آبستن بود وبمیرم برا مظلومیتش.. بمیرم واسه گر_
این همه غصاه داشات؟ بمیرم برای اون طفل معصوم توی شکمش که نیومده 
بی پدر شدگ مردمک چشمم لرزید.. تمام تنم پیچید از دردی مبهم که تا امروز 
مثالش رو نچشایده بودم. دساتم بی اختیار رفت روی شکمم. باورم نمیشد.. 

 !ل تمام اتفاقات اخیر این رو هم نمیتونستم باور کنمنمیتونستم باور کنم.. مث
 ..آروم باش خاتون.. این دختر اگه تورو اینجوری ببینه که دیگه واویال_

دسااتم رو روی شااکمم مشاات کردم. نمیخواسااتم.. نمیتونسااتم.. من چه 
میفهمیدم از مفهوم مادر شدن؟ من چه میدونستم از بیداری شبونه و گریه های 

بچه یا موجود یا هر چیز دیگه ای که داشاات توی شااکمم رشااد مداوم.. این 
میکرد، قطعا همین نصفه جونمم ازم میگرفت.. خانوادمو.. آرامشمو.. همه ی 
داشاته ها و نداشته هام رو ازم میگرفتگ اینوم مطم ن بودم. همه ی تنم پر شد 
از حس نفرت. حس گنک نفرتی که تا به امروز در برابر هیچ کس نداشااتم و 
امروز برای اولین بار در مقابل جنینی که از گوشت و پوست خودم بود قد علم 

 !میکرد
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 .پرده ی سبز کنار رفت.. پرستاری سفید پوش آمپولی داخل سرمم زد
 بیدار شدی؟_

لب پایینم رو به دندون گرفتم و سرمو برگردوندم.. صدای سامیار رو از کنارم 
 :شنیدم

 چطور شد؟ بهتری؟_
 !د صدام کنین ببریمش اتاق برای سونوگرافیسرمش تموم ش_
 .ممنون_

دساتش رو روی دسات مشت شدم گذاشت.. همون دستی که روی شکمم 
 !سفت شده بود

 نیل؟_
برگشاتم و تو چشاماش دقیق شادم.. برعکِس من نه شرمی.. نه ترسی.. نه 

 !غمی. هیچی تو نگاهش نبود
 !خوبی؟ حسابی مارو ترسوندی_

یی خم شده  چشم ازش برداشتم و پشت سرش رو نگاه کردم.. خاتون با زانو
 :و قدمایی آروم نزدیک میشد. اخمی کرد ... دستمو فشرد و لب زد

 !نگران نباش_
خاتون دستی به چشمای خیسش کشید و کنارم ایستاد. دستش رو روی سرم 

 .کشید
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نگران نبااش ماادرجون.. خودم کاه نمردم.. خودم برای جفتتون ماادری _
غصاه بخوریا؟ نبینم بیتابی کنیا؟ خدا بیامرزه حشمت خان و ..  میکنم. نبینم

 .من پدر سامیار رو تنهایی بزر  کردم مادرجون
از فکر بزر  کردن نوزاد.. نوزادی که با شیره ی جونم بزر  بشه... با پاهای 
کوچیکش هر لحظاه دنباالم راه بیفتاه و مدام سااراغ پدرش رو بگیره همه ی 

باد سردی به یکباره توی اتاق پیچید. دستم رو از زیر موهای تنم راست شد.. 
 .دست خاتون بیرون کشیدم

 .منو از این جا ببرین بیرون_
سااامیار نگاهی به ساارمم انداخت و از اتاق بیرون رفت. دقایقی بعد همراه 
پرسااتار وارد شااد. خاتون متوجه عکس العملم شااده بود و دیگه هیچ حرفی 

ناکش هر از گاهی دساتی به صاورتش میکشید؛ نمیزد. فقط با همون نگاه غم
 .سرش رو آروم تکون میداد و زیر لب چیزی میگفت

کاغذ ساونوگرافی تو دستای دکتر بود. سرم و توی یقم فرو کرده بودم و نفس 
 !های پشِت سِر هم میکشیدم. دیگه واقعا داشتم کم میاوردم

ه روز از حااملگیتون میگاذره. براتون آدر_ س همکاارم و چهاار هفتاه و ناه
یسام. من تخصص ام زنان و زایمان نیست تا یه جاهایی میتونم همکاری  مینو

 کنمگ بهترید که؟
 :سکوت کردم. سامیار به جای من جواب داد

 !بله آقای دکتر.. ممنون_
 .دکتر "بسیار خوب" زیر لبی گفت و تو سکوت از اتاق بیرون اومدم
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یار بیرون کشیدم. وارد به محض ورودمون به خونه دساتم رو از دسات سام
اتاقم شادم و درو بساتم. نمیخواستم به هیچ کس و هیچ جا فکر کنم. همه ی 
مرکز توجهم موجود ناشناخته ای بود که میگفتن "بچمه". موجودی که از لحظه 
ای که وجودش رو فهمیده بودم حجم خالی داخل شکمم رو پر و سنگین کرده 

. تضااد سااختی روحم رو دربر گرفته بود و من با تمام وجود حس اش میکردم
بود. حس بزر  و خشاامگین نفرتی که از وجودش نفساام رو به شااماره می 
انداخت و حس مرموز و ضعیفی که از اعماق قلبم فریاد میزد و دستم رو برای 

 .نوازش روی پوست سرد شکمم میکشوند
وارد تقه ای به در خورد و متعاقبش ساامیار داخل شد.. دیگه به همه ی این 

شاادن هاای بی اجازش عادت کرده بودم.. سااامیار تنها کساای بود که بودِن 
اجباریش توی خلوت و تنهاییم آزارم نمیداد. هیچ اعتراضاای در مقابل وجود 
پرصاالبتش نداشتم؛ چون هنوز تنها کسی بود که نصیحت نمیکرد.. مواخذه 

شم دوخت. نمیکرد.. ترحم نمیکردگ روبه روم روی زانو نشست و به چشمام چ
از پشات سنگِر سکوتم بیرون نیومدم. مثِل همه ی این روزا حرفی برای گفتن 

 !نداشتم
 میخوای چیکار کنی؟_

 .پوزخند صداداری زدم
 !چیکار میتونم بکنم؟ انگار دیگه خدا منو نمیبینه_

 .سرش رو کج کرد
 ه این طفل چیه؟ *ن*ا*هاینجوری نگو نیل.. حاال که شده؟ _
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 .شد پوزخندم غلی  تر
 .ش اینه که هنوز نیومده میخواد گردن مادرش رو خم کنه *ن*ا*ه_

 .دستش رو روی زانوم گذاشت
نه این بچه.. نه پدرش.. نه هیچ کِس دیگه نمیتونه ساارت رو خم کنه.. اگه _

خودتم بخوای من نمیذارم ساارت خم شااه میفهمی؟ تو کاری نکردی که به 
 .خاطرش خجالت بکشی

کی تو این شهر واسم دل میسوزونه؟ کی به حرفم چیکارش کنم ساامیار؟ _
گوش میکنه؟ کی باور مییکنه که بچم حالله؟ کی بدون ترحم به من و این بچه 

 نگاه میکنه؟
 :اشک چشمامو خیس کرد. صدام لرزید

کی بهم سرپناه میده؟ کی بچمو مدرسه  بت نام میکنه؟ جواب خودش رو _
مامان بابام کجاسات؟ کی واسااه  چی بدم؟ چی بگم وقتی هر بار ازم میپرساه

 این بدبخت پدری میکنه؟
دساتش رو محکم روی تخت کوبوند. از صدای فریادش بغضم توی گلوم 

 .خفه شد
 !!مااااااان_

از جاش بلند شاد و رو به روم ایساتاد.. چشامام روی مشات سفتش  ابت 
 .مونده بود

 !نمیذارم کم و کسری داشته باشه.. اینو بهت قول میدم نیل_
 .ستمو روی صورت خیسم کشیدم و تل  شدمد
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خیلی دیر رسیدی آقای سوپرمنگ من دیگه خیلی وقته رو قول کسی حساب _
 !نمیکنم.. از وقتی چشمامو باز کردم و دیدم خودمم و خودم

دستش رو پشت گردنش گذاشت و کالفه سرش رو تکون داد . درو باز کرد. 
 :هنوز بیرون نرفته بود که نالیدم

 !شنمیخوام_
دساتش روی دساتگیره خشک شد.. از حرکت ایستاد.. برگشت و باناباوری 

 .نگام کرد.. اخم کردم و سرمو پایین انداختم. بهم نزدیک شد
 !چی گفتی؟_

 .سرمو باال کردم. تا اژدهای دوسر چشماش ده سانت هم فاصله نداشتم
 ..گفتم نمیخوامش_

 !خندید.. بلند و عصبی
 نی؟ یعنی چی که نمیخوامش؟حالیته داری چی بلغور میک_

 .دستم رو روی شکمم گذاشتم
مگه بچه ی من نیست؟؟خودت منظورمو فهمیدی.. به اندازه کافی خراب _

و داغون هسااتم.. نمیتونم با نمونه کوچیکش یه عمر بسااوزم و دم نزنم.. دیگه 
 !نمیکشم

 .ناباور نگاهم کرد
 !پس خانوم به فکِر خودشونن_

 .دست زد
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ن باه تو .. مادرت همینا رو بهت یاد داد؟ از مادر بودن همینو آفرین... آفری_
 میدونی فقط؟

 .سرشو خم کرد روی صورتم
من نه پدر شادم نه طعم مادر داشاتنو چشیدم ولی اون قدر شرف دارم اون _

قدر وجود دارم که بگم حاضاارم براش پدری کنمگ و اما تو.. اگه اونقدر وجود 
تا پای جونم پیشتم اگه نه همین اآلن جول و داشتی برای این بچه مادری کنی 

پالست رو جمع کن و از این جا برو.. هر غلطی هم دلت خواست با اون طفل 
معصاوم توی شاکمت بکن.. اجازه نمیدم دست من و خاتون رو آلوده ی این 

 !کنی  *ن*ا*ه
اشاک چشامم دوباره جوشاید.. دهن نیمه بازم از شوری اشک جمع شد.. 

چقدر بیرحمانه داشت منو از تنها سرپناهم میروند. پشتش رو باورم نمیشاد.. 
بهم کرد. دسااتم رو مشاات کردم و قبل از اینکه از اتاق بیرون بره از جام بلند 

 .شدم
از اینجا میرم... میرم و دیگه هیچ وقت برنمیگردم.. میرم تا با بودنم آلوده و _

نگ بهت قول نجس نباشااین.. یه امشااب رو زحمت بکش و بودنم رو تحمل ک
 !میدم فردا دیگه ا ری ازم نمونه

سارش رو کمی کج کرد.. فقط در حدی که پوزخند کجکی روی صاورتش 
رو ببینم.. دستگیره رو پایین داد و از اتاق بیرون رفت. صدای کوبیده شدن در 

 !اتاق مهر تاییدی شد روی تصمیم بزرگی که برای زندگیم گرفته بودم
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کندم.. از اینجا و همه ی عوامل اینجا بودن.. دیگه باید میرفتم.. باید دل می
بهوناه ای برای مونادن نبود. باایاد میرفتم تا آخرین بهانه زنده بودنم رو هم با 

 !دست خودم تو نطفه خفه کنم
تلفن رو توی دستای عرق کردم چند دور چرخوندم و چشمامو بستم.. سعی 

 .کردم تمرکز کنم
 !..دلعنتی... دو رقم آخر یادم نمیا_

بوی نعنا داغ و آش رشاته توی دماغم پر شده بود.. از درگیری دیشب به این 
ور نه سااامیار رو دیده بودم و نه از اتاق بیرون رفته بودم. رزا از صاابق همراه 
دخترش اومده بود تا برای خاتون آش نذری بپذن. صادای سار و صاداشون و 

ون برعکس همیشه کم غیبت کردنای رزا ار خواهر شوهرش رو میشنیدم.. خات
حرف و ساااکت بود.. فقط هر از گاهی آه بلندی میکشااید و میگفت: "خدایا 

 "!همه جوونا رو عاقبت به خیر کن
بیسایم رو به پیشاونیم تکیه دادم. چشامم به ساینی دست نخورده صبحانه 
مفصال افتاد. معدم با دیدن لیوان شایر منقبض شد.. از جام بلند شدم و رو به 

یساتادم. هنوز دساتم به دستگیره نرسیده بود که مغزم یاری کرد و روی پنجره ا
شااماره رو به خاطر آوردم. قبل از اینکه ارقام دیگش رو فراموش کنم شااروع 
کردم به شااماره گیری کردن.. بعد از چند بوق متوالی صااداش توی گوشاای 

 !پیچید
 !بله؟_

 !خدایا شکرت.. درست بود

http://www.roman4u.ir/


 119 سیمرغ

 سپیده؟_
 .سکوت کوتاهی برقرار شد

 !الو؟_
 .صداش میلرزید

 !نیل؟_
 .نفس حبس شدم رو رها کردم

 !خودمم_
 ..انگار اونم نفس عمیقی کشید

خدارو شاکر که صاداتو شنیدم دختر.. کجا بودی این همه وقت؟ نمیگی _
 میمیرم از نگرانی؟؟ میدونی چند بار تا دمه درت اومدم؟؟

 .نگاه گذرایی به در اتاق انداختم
 .. باید ببینمتحالم خوب نیست سپیده._
 .کجایی؟؟ اآلن میام پیشت_

 .روی تخت نشستم
 !نهگ من جایی نیستم که بتونی بیای. هرجا بگی میام_

 .مک  کوتاهی کرد
 میتونی بیای خونمون؟_

 !نگاهی به ساعت انداختم.. عقربه ساعت دوازده رو نشون میداد
 !این وقِت تهر؟_
ه روز نمیان.. فقط منم و کسای خونه نیسات.. مامان اینا رفتن مشهد تا س_

 !سمانه و داداشم که اونم کالسه تا شب
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خواستم از دانشگاه بپرسم.. از اینکه امتحانات رو بدون من چطور داد ولی 
 !ته دلم به خودم خندیدم.. چطور میتونستم تو این شرایط به دانشگاه فکر کنم؟

 !تا یه ساعت خودمو میرسونم_
 .رس رو برات اس کنمباشه.. شماره جدیدت رو بده آد_

 .از کشوی پاتختی دفترچه و خودکار رو بیرون کشیدم
یسم_  .موبایل ندارم سپیده بگو بنو
 ..باشه" ی با تعجبی گفت و آدرس رو شمرده شمرده تکرار کرد"

 ..پس فعال_
 !نیل؟_

 .گوشی رو بین شونم و گردنم گذاشتم و با دست کاغذ رو تا کردم
 بله؟_
 !خوبی؟_

 !ترس این سوال رو میپرسید.. نفس عمیقی کشیدم چقدر با شک و
 !میام صحبت میکنیم.. فعال خداحاف _

گوشی رو روی تخت رها کردم و آروم الی در رو باز کردم. خاتون تسبیق به 
دسات سار جای همیشگیش نشسته بود. با دیدنم لبخند مهربونی به روم زد و 

 .ازم خواست تا کنارش برم
نم از آشپزخونه بیرون اومد و احوال پرسی کرد. پیشاش نشاستم. رزا با دید

صدای تریف دختری از آشپزخونه اومد که میپرسید" مامان کی بریزم نخودش 
 "رو؟
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 !بیا دخترم.. بیا با نیل آشنا شو.. دختر خونده ی خاتونه_
دختر کم سن و سالی با خجالت از آشپزخونه بیرون اومد و سر به زیر سالم 

.. اصاال کمر به باالش رو ندیدم.. دهن نیم باز و چشمم داد. قیافش رو ندیدم
روی شااکم برآمدش متوقف شااد. دوباره راه لعنتی نفساام گرفته شااد. حس 

 !میکردم اون حجم گرد و سنگین روی شکم خودمه
 .خاتون دستم رو گرفت

 .دختِر رزا هم ماه دیگه فارغ میشه اگه خدا بخواد_
 :اده پرسیدمبدون اینکه از شکمش چشم بردارم بی ار

 !چند سالشه؟_
 .خنده ی کوتاهی کرد و کنارم نشست

 !این که تازه هشت ماهشه ولی من نوزده سالمه_
 .چشم از شکمش برداشتم و به سرعت به چشماش خیره شدم

 نوزده؟_
 :این بار به جای خودش مادرش جواب داد

یگهگگ البد آره مادر.. هستی تازه یه ساله که ازدواج کرده.. هدیه ی خدا بود د_
 !یه چیزی صالح میدونسته

دلم میخواساات بگم یاادماه.... یادمه اون روز و شاابی رو که خاتون برای 
 !....عروسِی همین دختر رفته بود کرج و من بودم و پارسا و روزای دو نفرمون

دلم نمیخواسات صادای هیچ کس رو بشانوم.. دلم میخواست فقط هستی 
د توی شکمش که با خوردن خونش صاحبت کنه.. از حساش بگه.. از موجو

 !رشد میکرد
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 چه حسی داری؟_
 .با لبخند نگاهی متعجب به بقیه انداخت

مثل همه ی مادراگ حسای خوب... دارم لحظه شماری میکنم بگیرمش تو _
 !بغلم

 .برای  انیه ای از خودم منزجر شدم
 پدرش کجاست؟_

یی روی شکمش گذاشت  .دستش رو یهو
 ..وای مامان لگد زد_

 ا بلند خندیدرز
 .پدر صلواتی اسم پدرش رو میشنوه روق میکنه _

 .دستم رو تو دستش گرفت.. با تعجب بهش نگاه کردم
 میخوای حسش کنی؟_

بدون عکس العمل به دستم و شکمش خیره شدم. دستمو آروم روی قسمتی 
 .از شکمش گذاشت

 شاوهرم از صابق تا نصف شب دماوند کار میکنه. کم میبینمش ولی میگه_
 !ماه های آخره . باید پول دستمون باشه واسه مخارج بچه و بیمارستان

تمام بدنم پر شااد از حساارت و حس حسااادتی ساانگین و کشااندهگ دقایقی 
نگذشته بود که تکون خفیفی زیر پوستش حس کردم. با یه عکس العمل سریع 

 .وبا ترس دستم رو از رو شکمش برداشتم که خندید
 میترسی؟_
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 .یلی.. ولی نه از چیزی که اون فکرشو میکردمیترسیدم؟... خ
برگشااتم و با همون ترس به خاتون خیره شاادم. چشااماش برق میزد. حاال 
میفهمیدم چرا رزا امروز با دخترش اومده بود. یعنی سامیار بهش چیزی گفته 
بود؟ مثل برق گرفته ها از جام بلند شادم. ساعی میکردم چشامم به شاکمش 

 !نیفته
 .تون.. شاید برای نهارم نیاممن باید برم خا_
 !ولی آش رو برای تو پختیم دخترمگ نذر خاتونه_

 .برگشتم و به رزا نگاهی انداختم
 !ممنون ولی دوستم منتظرمه_

 .خاتون سرش رو با نگرانی تکون داد
 میخوای زنک بزنم سامیار برسونتت؟_

 .سرمو به معنی نه تکون دادم. نفس عمیقی کشید
ناِر در کارتت هساات.. اون مقدار پولی که بابات به زیر لچک روی میز ک_

عنوان جهازت ریخته بود حسابت. گفتم حواست نیست تا امروز پیِش من بود. 
 !برش دار دخترم

نگااهی باه میز انداختم و کارت رو برداشااتم. زیر لب خداحافظی کردم و 
پشتم سامِت در راه افتادم.هنوز وارد اتاقم نشاده بودم که صدای هستی رو از 

 :شنیدم
 !نیل؟_

 .برگشتم و منتظر بهش چشم دوختم. دستش رو روی شکمش گذاشت
 .انشاالله خدا این حس رو قسمِت تو هم بکنه_
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همه ی تنم لرزید. سارمو تکون آرومی دادم و برگشتم. دستم بی اراده روی 
شااکمم رفات. روی نطفاه ی کوچیکی که قرار بود بچم باشااه.. بچه ی بی 

در داشاات و نه مادرش میخواسااتش. همه ی حس های ساارنوشااتی که نه پ
 !ناشناخته و خشمم رو توی مشتم جمع کردم و چشمم و با درد بستم

. 

. 
لیوان آب رو تا آخر ساار کشاایدم . ترف خالی رو جلوی چشاامای منتظر 

 .سپیده گرفتم
 ..هوا خیلی گرمه_

 .بی صدا و با دهنی باز به شال ِ افتاده از سرم و موهام خیره شد
 !نیل؟_

 .بی حوصله شال رو روی سرم کشیدم
 !حرفای مهم تری از بح  موهام وجود داره_

 .دستش رو دراز کرد و پشت سرم کشید
 !چطور دلت اومد؟_

 .نفس عمیقی کشیدم
 !از من دیگه چیزی نموند سپیده.. این که فقط موئه_

 .سرش رو با تاسف تکون داد
ین فکر میکردم که یه انسااان نمیادونم چی بگم.. تماِم این مدت فقط به ا_

 !چقدر میتونه پست باشه
 .دستم رو جلوش نگه داشتم تا سکوت کنه
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خواش میکنم سااپیاده.. ناه تو چیزی بگو . ناه من تعریف کنم.. همه ی _
 .شنیدنی ها رو خودت میدونی... داری میبینی

سارش رو جلو آورد و منو نرم تو بغلش گرفت. اشکهاش لباسم رو نم کرد. 
 :یر گوشم زمزمه کردآروم ز

 خیلی سخت بود؟_
 !لبم رو به دندون گرفتم تا کنترل اشکهام از دستم خارج نشه

 !سخت ترش هم تو راهه_
 .از بغلم بیرون اومد و استفهام آمیز نگام کرد

 !حامله ام_
از صدای "هین" بلندش لبم رو محکمتر زیر دندونام فشردم. شوکه شده بود. 

من ساارم رو بلند میکردم.. سااخت بود.. حتی نگاه نه اون چیزی میگفت و نه 
 !کردن تو چشمای ناباور نزدیک ترین دوستم هم برام سخت بود

 .دستش رو زیر چونم گذاشت تا سرم رو باال بگیرم
 میخوای چیکار کنی؟؟_

 .پوزخند تلخی از این سوال آشنا روی لبم اومد
 !نمیخوامش_

ر استرسم که به آخرین نیرو به سارش رو با ناباوری تکون داد و به دساتای پ
 ..جون مانتوم افتاده بودن خیره شد

 به عواقبش فکر کردی؟_
 .تل  خندی روی لبم نشست

 !خیلی بیشتر از اونی که فکرشو بکنی_
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 پس چرا میخوای این کارو بکنی؟_
 چرا هیچ کس جدیت موضوع رو درک نمیکرد؟؟

زی نیس که سااپیاده متوجهی چی میگم؟ میگم حامله ام.. عروسااک با_
لعنتیگ این بچه رو چجوری تنهایی بزر  کنم؟ جواب اون پدِر نصاافه جونمو 

 چی بدم؟؟
 این بار اون بود که پوزخند زد

 یعنی فقط خودت مهمی؟ فقط به خودت فکر میکنی؟_
 .سرمو بین دستام گرفتم و تک خنده ای عصبی کردم

ع تو اجتما نمیفهمین دیگاه.. هیچ کادومتون نمیفهمینگ این بچاه بی پدر_
هیچ جایی نداره ساپیده.. حتی شناسنامه هم نمیدن بهش. به دنیا بیاد که مثل 

 مادرش سیاه روز بشه؟ یا نکنه فکر کردی اینجا تگزاسه؟؟
 .کمی بهم نزدیک شد و دستشو روی شونم گذاشت

مگه صیغه نامتونو نداری؟ اینجوریا هم که میگی نیست.... نیل؟ میدونی _
 قتل نفس یعنی چی؟

یات معدم میجوشید و تا حلقم باال میومد..  عصبی از جام بلند شدم. محتو
یی شده بود  !سرم باز وزنه ی صدکیلو

حوصله شنیدن نصیحت ندارم. همتون خودخواهین. حرف زدن آسونه. اگه _
این طفال تو شااکم خودت بود و تو شااهر غریب آواره بودی همین حرفا رو 

 میزدی؟؟
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وساامت دِر اتاق حرکت کردم. پشااِت ساارم راه کیفمو از روی تخت قاپیدم 
 .افتاد.. دستم رو از پشت گرفت و مانع رفتنم شد

من کاه چیزی نگفتم دیووناه.. اصااال غلط کردم. بیا بشااین جون هر کی _
 !دوست داری

 .دستمو از دستش بیرون کشیدم
ولم کن ساپیده... همتون بدون اینکه آدمو درک کنین فقط نسخه میپیچینگ _

رده  هیچ کدوم ردم سااپیده میفهمی؟؟ یه مه نمیفهمین دارم چی میکشاام. من مه
نمیتونه زنده به دنیا بیاره. همون طفلی که داری از حق و حقوقش دم میزنی هم 
بی پدِر هم بی مادر. من خودمو سپردم دسِت روزگار. مثل یه تیکه پنبه سبک. 

خاطراتم و  نمیادونم کجاا میبرتم.. نمیادونم ِکی روی آتیش بنادازتم تاا همه
وجودم بسوزهگ حاال به نظرت یه همچین مادری میتونه؟ لیاقت داره بچه بزر  

 کنه؟؟
 ..دستش رو دو طرف در گذاشت تا مانع رفتنم بشه. سرش رو پایین انداخت

 ببخش.. باشه.. دیگه هیچی نمیگم. فقط نرو خوب؟_
م دنفسمو عصبی بیرون دادم و دوباره روی تخت نشستم. دستم رو روی مع

 !گذاشتم.. از گرسنگی اسیدش صدبرابر شده بود
 گشنه ای؟؟_

 .سرمو به معنی نه تکون دادم
 .صندلی رو عقب کشید و رو به روم نشست

 میخوای چیکار کنی؟_
 !کف دستم رو روی پیشونیم گذاشتم
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 !باید بگردیم دنبال یه خری که این کارو با کمترین هزینه برامون انجام بده_
 غیر قانونی؟_

 .اه تیزی بهش کردمنگ
 !باشه بابا چیزی نگفتم که_
دیشاب با سامیار دعوام شد.. گفت اگه میخوای بندازیش دوِر خونه ما رو _

 !خط بکش
 !چرا با بابات اینا برنگشتی؟ دانشگاه که نمیای_

 .پوزخندی زدم
خوب شد که نرفتمگ اگه همین سامیار سیریش نبود حاال حاالها نمیفهمیدم _

خبرهگ خیِر سرم هر ماه داشتم عادت میشدم.. نمیدونم این دیگه این داخل چه 
 !چه حاملگی ایه

دِر اتاق باز شاد و دختری با سینی بزرگی وارد اتاق شد.. سالم آرومی داد و 
 .سینی رو روی میز گذاشت. نمونه ی کوچیک شده ی سپیده بود

جواب سااالمش رو دادم و بی حوصااله نگاهی ساارسااری به شاایرنی های 
نک و چای تازه دم داخلش انداختم.. جنک سااختی بین مزاج و حس خوشاار

 .گرسنگیم راه افتاده بود
 !یه چیزی بخور.. به اون بچه رحم نمیکنی به خودت رحم کن_

 .نفس عمیقی کشیدم
ساامیاه رو یادته؟ همون دختری که ترِم پیش به خاطر سااابقه شاایمیایی _

 .شوهرش مجبور شد بچشو سقط کنه
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 .شد و سرشو آروم تکون داد به نقطه ای خیره
 شمارشو داری؟_

 .بی حواس سرش رو دوباره تکون داد
 !پس واقعا تصمیمتو گرفتی_

 .بی حوصله سرمو تکونی دادم
 داری؟؟_

 .از جاش بلند شد.. گوشیش رو از روی کمد برداشت و مشغول بررسی شد
 !فکر کنم داشته باشم_
 ار نمیذاره کارمو بکنم. میترسمباید یه جایی هم واسه موندن پیدا کنم. سامی_

 !اگه یکم هم پافشاری کنم مامان اینا رو در میون بذاره
 .سرشو از روی گوشی بلند کرد

 کجا؟؟ _
 .شونمو باال انداختم

یی.. یا سوئیت یا چه میدونم.. شاید با بچه های نقاشی.. _ یه خونه دانشجو
 !پریسا و سودا که دنبال همخونه بودن همخونه شم

علوم هساات چی میگی؟؟ خودت میدونی اون دو تا دانشااگاهو به هیچ م_
 گند کشوندنگگ میخوای بری باهاشون همخونه شی؟؟

 .از جام بلند شدم. کیفم رو روی دوشم گذاشتم
یه جایی باشام که دساِت هیشاکی بهم نرسه بسته. من دارم میرم.. یه کار _

تون تابلو بازی واجب دارم.. شااماره دکتر رو ازش بگیر.. زنک زدی خونه خا
 .درنیار که بفهمن



wWw.Roman4u.iR  161 
 

 .چشمم رو خیره ی نگاه ناباورش کردم
 !این یه کارو درست انجام بدهگ به خاطر من_

نگاشو به پایین دوخت و بی صدا و بی حرکت وسط اتاق ایستاد. از کنارش 
 .رد شدم و از اتاق بیرون رفتم

*** 
 .ادموی تابلو تطبیق دکاغذ کوچیک آبی رو باال آوردم و با اسم بزر  و براق ر

 "صدرا زمینی.. وکیل پایه یک دادگستری "
تل  خندی نثار خودم کردم و وارد ساختمون شدم. با وارد شدنم به واحدش 
دختر جوانی رو پشاات میز در حاال حال کردن جدولی دیدم. جلو رفتم و با 
 انگشاتم روی میز چند ضربه زدم. سرش رو باال آورد و با نگاهی غیر دوستانه

 .براندازم کرد
 امرتون؟_

 .نگاهی به در صورتی رنک انداختم
 .با آقای زمینی کار داشتم_
 قرار قبلی داشتین؟_

 .سرمو بی حوصله چرخوندم
 !یه قرار کنسل شده داشتم که اومدم تالفی کنم_
 لطفا تشریف داشته باشین. مهمون دارن. اسمتون؟_

 :تکرار کردمهمون طور که به سمِت اولین صندلی میرفتم بلند 
 !نیلوفر بهرامی_
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گوشاای رو دسااتش گرفت و اساامم رو تکرار کرد. نگاه متعجبی بهم کرد و 
 .گوشی رو قطع کرد

 !بفرمایید داخل_
 !مگه مهمون نداشتن؟_

 .شونشو باال انداخت و سر جاش نشست
بی حوصااله از جام بلند شاادم و ساامت اتاقش رفتم. درو باز کردم . چهره 

م شااوکه ام نکردگ حتی تعجب هم نکردم.. این روزا متعجب شااخص رو به رو
 !دیگه هیچی تعجب بر انگیز نبود

 .سالم زیر لبی بهشون دادم و روی صندلی رو به روی مرِد جوان نشستم
 !خیلی خوش اومدین خانوم بهرامیگ زودتر از اینا منتظرتون بودیم_

پوزخند واضاحی به روش زدم و با می  چشامام تو چشمای شخص سمت 
 !استم فرو رفتمر

 چی میل دارین؟ چی بگم براتون بیارن؟_
 .نگامو با نفرت ازش گرفتم و به وکیل بی تفاوت نگاه کردم

 !هیچی.. اومدم اینجا حرفامو بزنم و برم_
 .دستاشو تو هم قالب کرد

البتاهگ بفرمایین.. ما هم با آقای تقوی داشااتیم در مورد موضااوع آپارتمان _
 !حرف میزدیم

 .نه شدم و باخونسردی تصنعی به صندلیم تکیه دادمدست به سی
هم آپاارتمان.. هم کل دارایی آقای تهرانی ارزونی خودش و دوسااتای بی _

 !ارزش تر از خودش
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 :صدای نفس عصبی ایمان رو شنیدم ولی بدون اینکه برگردم ادامه دادم
ن وازش شنیده بودم تو تموم مدتی که ایران نبوده کارهاش رو شما سر و سام_

 !میدادین و یه جورایی دسِت راستش بودین.. یه چیزی بیشتر از وکیل ساده
کمی مورب تو جاش جا به جا شاد.. رومو سمت ایمان برگردوندم و جمله 

 !امو کامل کردم
ولی حاال که میبینم دوسات جون جونیشام اینجاست دیگه نیازی به شما _

 !نمیمونه
ه رو همراه با زنجیر از گردنم پاره دستمو داخل یقم فرو بردم و حلقه ی آویخت

 !کردم و روی میز کوبیدم
 !مسائل حقوقی و مالی برای دختری مثل من همیشه مسخره و بی مورد بوده_

 .انگشت اشارمو سمت حلقه ی روی میز گرفتم
 ...اما این_

 .بغضم رو فرو دادم و دستامو تو هم قفل کردم تا نلرزن
شاتم.. یه جورایی کلید صندوقچه همه این تموم چیزی بود که من ازش دا_

 !داراییم
 .از جام بلند شدم. نگاه ایمان تیز شد. دستامو از هم باز کردم

 !برین بهش بگین دیگه چیزی نمونده که بخوام باهاش "زندگی" بکنم_
پوزخند تل  و زهرآگینی به چشامای قرمز ایمان زدم.. خم شدم و کیفم رو 

 .برداشتم
رد_  .بگین نیل مه
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دمای آ روم ساامت ایمان رفتم و رو به روش ایسااتادم. نگاهش به پایین با ق
 بود.. یعنی واقعا روش نمیشد نگاهم کنه؟

رده هیچی واسه از دست دادن نداره_  ...ولی اینم بگین که یه مه
 .دستامو مشت کردم

رده رو به رو شه... چون اون روز_  ..بگین بترسه از روزی که با این مه
و آخرین نگاهمو به حلقه ی روی میز انداختمگ حلقه ای تک خنده ای کردم 

کاه توی تماام این دو مااه پنااهم بود... پناه و آخرین امید. رومو برگردوندم و 
 !دستگیره درو پایین کشیدم.. با صدای خش دارش سرجام متوقف شدم

 نمیخوای بدونی کجاست؟_
م از درون و باا دساات دیگم چنکی به معدم زدم... آروم برگشااتم.. تمام تن

بیرون میلرزید. قطره اشاکی آروم از روی گونم سر خورد و زیر پاهای لرزونم 
 !چکید

 .لبخند دردمندی به روش زدم
 !این زندگی غمزده غیر از قفسی نیست_

 !تنها نفسی هست ولی همنفسی نیست
 ..این قدر نپرسید کجا رفت و ِکی آمد

 !اشعار پراکنده ی من مال کسی نیست
ن دساتای سرد و لرزونم رو جمع کردم و در رو روی نگاه خیس و آخرین توا

 !ناباورش بستم
دساتمو جلوی دهنم گرفتم و با حالت دو از ساختمون خارج شدم. خودمو 
کنار کانال آب رسوندم. دسته ی کیفمو سفت چنک زدم و روی جوی آب خم 
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یی از دهنم خارج  شااد.. از شاادم. تو کمتر از نیم  انیه مایع زرد رنک و بدبو
تلخی بیش از حدش اندامم به لرزه افتاد. دست دیگم رو به درخت بغل دستم 

 :گرفتم تا از سقوطم جلوگیری کنم. صدای نگران مردی رو از پشتم شنیدم
 خانوم؟ خانوم خوبین؟_

ق های پی در پی ام،  دستمو باال آوردم و اشاره دادم که بره.. با شدت گرفتن عه
گرفت. روی زانو نشستم و با دستم شالم رو روی  ازدحام دورو برم هم شادت

سارم نگه داشاتم.. چشامامو بساتم و سعی کردم نفس بگیرم. تمام بود و نبود 
معدم بیرون ریخته بودگ صاادای آشاانایی رو شاانیدم که با کنار زدن زن و مرد 

 !اطرافم سعی داشت بهم نزدیک شه
 !!نیل؟؟_

با گلوی زخمیم زمزمه  صااداشااو شااناختم. بدون اینکه چشاامم رو باز کنم
 :کردم

 !از اینجا برو ایمان_
 .باز صدای زن از کنارم بلند شد

 !پاشو دخترم.. پس میفتی.. دعوای زن و شوهری که این بچه بازیا رو نداره_
پلکمو رو هم فشردم و الی چشمم رو باز کردم. رو به روم زانو زده بود..بطری 

 .آب معدنی رو به سمتم دراز کرد
 !ازین بخوریه رره _

بدون حتی نیم نگاهی به صاورتش دساتم رو به درخت پشت سرم گرفتم و 
آروم بلند شدم. همپای من بلند شد و با دستی که تو هوا خشک شده بود رو به 
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روم ایساتاد.کنارش زدم و بی حال و از کنارش رد شدم. هنوز چند قدمی نرفته 
زمین برخورد کردم.  بودم که همه چی دور سارم چرخید و محکم با صورت با

صاادای جیا چند زن و یا علی گفتن ایمان آخرین چیزی بود که تو مغزم  بت 
 .شد
. 
. 

چشممو به سختی باز کردم.. صورتم خیس شده بود. زن چادری باالی سرم 
نشسته بود و مدام آب به صورتم میچکوند. دستمو باال آوردم و جلوی صورتم 

نه ایمان زیر شاونم شدم و خودمو کنار گرفتم. بالفاصاله متوجه دساتای مردو
 .کشیدم

 !نیل؟ نصفه جونمون کردی دختر_
از چهره برعکس باالی ساارم نگرانی میبارید. درد شاادیدی تو ناحیه لب و 
چونم حس میکردم. دهنم مزه ی آهن میدادگ بی اختیار دسااتم روی شااکمم 

 .رفت
 چی شدگ؟_

 .آستینم رو گرفت و با کمک زن سعی کرد بنشونتم
 !یکم جون بگیر تا بریم دکتر_

با کمک دسات پشات کمرم صااف نشااساتم و دساتم رو دور لبم کشاایدم. 
 !سرانگشت هام سرخ شد

 !نیازی نیست_
 .پوف عصبی کرد و زیر بازومو گرفت تا بلندم کنه. دستش رو پس زدم
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 !ولم کن_
 .بی توجه به حرفم بازومو با یه حرکت کشید و بلندم کرد

 .دا نکن.. باید حرف بزنیمالکی برا من سر و ص_
 .ایستادم و دستمو با شدت بیشتری از دستش بیرون کشیدم

 گفتم ولم کن حالیت نیست؟ به تو چه از من و حالم ؟چیکارمی؟_
 .نگاه عصبی به دورو بر کرد و بهم نزدیک شد

 !همه جمع شدن نگامون میکننگ باید حرف بزنیم نیل ....خواهش میکنم_
یره شدم. سکوت و ازدحام دورو بر کم کم به پچ پچ با نفرت تو چشماش خ_

 .تبدیل شده بود. رو ازش گرفتم و سمت خیابون راه افتادم
 !ماشین من اونهگ اون مزدای آبی.. فقط چند دقیقه_

بادون اینکاه جوابش رو بدم ساامت ماشااینش حرکت کردم. پاهام هنوزم 
 !میلرزید. تهوع لحظه ای رهام نمیکرد

ر ماشین رو برام باز کرد. بیحال سوار شدم و به رو به رو ازم سبقت گرفت و د
چشاام دوختم. نفس عمیقی کشاایاد و ماشااین رو راه انداخت. بدون اینکه 

 :نگاهش کنم گفتم
 .من زیاد وقت ندارم.. هرچی میخوای بگی بگو و تمومش کن_

 .دستش رو دور دهنش کشید و سرعت رو بیشتر کرد
ی که زخم پیشونیت و لبت رو پانسمان کنن. باشه ولی باید اول بریم یه جای_

 !اینجوری خانوادت نگران میشن. بعد میریم یه جایی که بهتر صحبت کنیم
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پوزخندی روی لبم اومد.. لبم از درد این لبخند مساخره تیر کشید. دستمو 
روش گذاشااتم.. زمختی و تورم زخم رو زیرش حس کردم. بی صاادا ساارمو 

مشااغول موجود کوچیک درونم شاادگ یعنی اونم برگردوندم و بی اختیار فکرم 
دردش اومده بود؟گ دساتمو روی شکمم گذاشتم.. صدایی از درونم بی اجازه 

 :ی من فریاد زد و من بی اختیار زمزمه کردم
 !ببخش مامان_
 ...پارسا مجبور بود بره.. یعنی اگه نمیرفت_

 .دستمو روی گوشام گذاشتم
 !یاده میشماگه فقط یه کلمه ی دیگه ازش بگی پ_

 .نفس عصبی ای کشید
 !اون آپارتمان حقته نیل.. مهریه ی مدِت صیغه اتونه_

 .نفسم باال نمیومد
 !بسته_

 .به طرفش برگشتم
انقدر اون چند ماه و تو سرم نکوب.. نمیخوام ازش کوچیکترین چیزی یادم _

 بمونه. میفهمی؟
 .ناراحت نگام کرد

 !نکن این کار و با خودت_
 :تمکثی کرد و گف
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نمیخوام به هیچ وجه تبرعه اش کنم. بخوامم نمیتونم. خدای باالی ساارم _
شاهده که از شبی که با اون حال و روز از پیشم رفت باهاش نه در تماس بودم 

 .و نه حرفی باهاش زدم
 :سکوتم رو که دید ادامه داد

فکر کردم شاااید بهتر شاای اگه بدونی بازیت نداده.. با همه ی بیفکری و _
ی  !یش.. با همه ی ناحقیش نامرد نبود نیلترسو

خنده ی از ته دلی سر دادم..از شدت خنده زخمم سر باز کرد و دهنم شور 
شاد. دستمو تو هوا تکون دادم تا ادامه بده. حالم رو خوب میفهمید.. از نگاه 

 !شرمندش میشد خوند... اون رنک این خنده ی درد دار رو میدید
معرفی کرد... دختِر از مستیش سوء استفاده  یه دختری بود که سامان بهش_

 ...کرده و
 .نفسشو بلند فوت کرد و سرشو پایین انداخت

یر رژ لب صورتی رنک روی یقش جلوی چشمم زنده شد. چه ساده  تصاو
ازش گذشااته بودمگ چقدر کور بودم. دسااتمو مشاات کردم. اونقدر که خون 

 !انگشتهام بند اومد و به گزگز افتاد
از عروسیتون دختره با یه شکم بزر  تو بیمارستان جلوش سبز یه روز قبل _

شد.. میگفت باید پدری کنی و پای خطات بایستی.. نمیدونی.... ندیدی چه 
حال و روزی داشات اون شاب.. تا ساعت دوازده شب یکبند گریه کرد و زد و 

 .شکوند
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ی من دیده بودمگ میدونساتم یه دردی داره... دردی که قرار بود شروع دردها
 !باشه
باا این حاال گفات بهم نمیزنم.. میگفت نمیتونم بدون نیل زندگی کنم .. _

 ....!میگفت برام مهم نیست سایه و بچه اش.. ولی
دساتمو دوباره روی گوشام گذاشتم... نمیخواستم بشنوم. کاش میفهمید با 

 !این حرفاش فقط نفرتم رو هزار برابر میکنه.. چه توجیه ناانصافانه ای
یا دختره شماره مادرش رو پیدا کرده صبق _ روز عروسیتون زنک زد بهم. گو

و موضااوع رو بااهاش در میون گذاشااته. مادرش هم از ترس آبرو و اساام و 
رساامشااون سااکته کرده. وقتی پیشاام اومد بیچاره تر از یه بچه چند ماهه بود. 

مونده.. دختره هم تهدیدش  ک*ن*ا*همیگفات بین ماادرش و تو و یاه بچه بی
ده بود که اگه نخوای برای بچه پدری کنی میکشاامشگ نمیدونم دیگه ترفند کر

زنانه بود یا هر چیز دیگهگ هر چی که بود بد با حس عذاب وجدان پارسا بازی 
 .کرد

دستام میلرزید.. نفسم به شماره افتاده بود. با یه حرکِت آنی از ماشین بیرون 
لی ن توانم پشت سر میذاشتم.. طوپریدم.. با پاهای سنگینم پیاده رو رو با آخری

نکشید که دستش از پشت سر روی بازوم نشست. با دست خودمو بغل کردم و 
بی توجه بهش راهمو ادامه دادم. باز سردم شده بود.. باز هم زمستون بی رحم 
با همه ی ساوز و سارماش وارد قلب بیچارم شده بود. نمیدونم سرعتم چقدر 

 !فتاده بودبود که پشت سرم به نفس نفس ا
دیدی با مر  پدرش به چه روزی افتاد نیل... گفت نمیتونم بشااینم و ببینم _

مادرم هم به خاطر من و حماقتم از دساات بره.. گفت لیاقت دختری مثل نیل 
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نیساات به پای خطای من هر روز بشااکنه و خرد بشااه... گفت با رفتنم یه بار 
و آدم جار زد که مادر بچه ی میشاکنه ولی فردا پسفردا که این دختره بین عالم 

 !شوهرشه روزی هزار بار میشکنه
سارعتم رو بیشتر و بیشتر کردم... توی پیاده رو دیوانه وار میدویدم.. صدای 

 .ایمان دور و دورتر می شد
 ..کار بود ولی خائن نبود *ن*ا*هخائن نبود نیل.... _

فلک رو  دستمو روی گوشم گذاشتم و اجازه دادم صدای بلند هق هقم گوش
 !کر کنهگ منظره ترحم آمیزی بود

دختر نصاافاه جون و تنهاایی کاه توی پیااده رو مثال دیوونه ها میدوید... 
میلرزید.....داد میزد و گریه میکرد.. یقینا از چشاام همه ی این نگاه ها من یه 
دیوانه زنجیری بودمگ ... کسای چه میدونسات سرنوشت چه تراژدی دردناکی 

 !برام رقم زده بود
پادر بچاه ام رفتاه بود تاا برای بچه اش پدری کنه... تا برای مادرش فرزند 
صاالق باشاه... پناه باشه... آبرو باشه... رفته بود تا با بی آبرویی نیل آبروی یه 

 ..زن پیر و آینده ی یه بچه رو بسازه
رفته بود تا باخاکستر نیل زندگی جدیدی رو شروع کنهگ رفته بود تا روی آوار 

 ...ی نیل آرزوهای یه زن دیگه رو پروبال بده. رفته بود تارویاها
دستمو جلوی دهنم گذاشتم... روی زمین نشستم و سرمو بین دستام گرفتم. 
دورو برم دوباره شلوغ شد.. از بین بطری های آب و آبمیوه و دستمال و گوشی 
و.. که به سامتم دراز شاده بود گوشای موبایل رو از دسات شخصی گرفتم.. 
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شونو نمیشنیدم. با عجله شماره سامیار رو گرفتم و گوشی رو روی گوشم صدا
 .گذاشتم

نمیادونم صااداش توی گوشاای پخش شااد یا نه.. نفهمیدم جواب داد یا 
نهگ...نشاانیدم.. هیچی نشاانیدم.. فقط زور زدم.. با آخرین توان صاادایی که به 

 :غروبش نزدیک میشد زار زدم
 ...بیا سامیار_

*** 
دراز کردم و ساعدم رو روی پیشونیم گذاشتم. نمیدونم اگه پامو روی تخت 

سامیار نمیرسید عاقبتم به کجا میکشیدگ فشارم روی شش بود... چقدر قیافش 
 .وحشتناک شده بود وقتی دکتر به خاطر بی دقتی من اونو سرزنش میکرد

 بوی نعنا داغ و سیر تازه هوش از سرم برد.. در اتاق بدون تقه و اجازه ای باز
شاد و سامیار با سینی بزرگی که با یک دستش نگه داشته بود بهم نزدیک شد. 
یه زانومو جمع کردم و یکم تو جام جا به جا شادم. تا به حال اینقدر عصاابانی 

 !ندیده بودمش. از چشماش آتیش میبارید
 !پاشو بشین_

لحن قاطعش بدنم رو بی اختیار به حرکت در آورد. روی تخت نشااسااتم و 
رو به بازی گرفتم. ساکوت سانگینی بود.. از دیدن قاشق حاضر و  انگشااهام

 !آماده جلوی صورتم جا خوردم
 !خودم میتونم_
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با بی اعتنایی به قاشاق اشاره کرد.. سرمو جلو بردم و قاشق اول رو خوردم.. 
به محض برخورد شاوری کشاک با زخم لبم شاروع به سوختن کرد.دستم رو 

 .جلو بردم
 ..نمیتونم_

 .ای بهم رفت چشم غره
همه ی این کاساه باید تموم بشه .. بعدا به زخم لبت و کارای امروزت هم _

 ! میرسیم
لحن تهدید گونه و جدیش باع  شد قاشق های بعدی رو هم که پشت سر 

 .هم و به تندی جلوی دهنم قرار میگرفت بدون اعتراض بخورم
 .کاسه ی خالی رو روی پاتختی گذاشت و کامال به سمتم برگشت

داری چیکار میکنی با خودت؟.. با این بچه بی زبون که دنبالت راه افتاده..  _
 هر جا میری مجبوره باهات بیاد.. این زخما چیه نیل؟

سرمو پایین انداختم. حرفی برای گفتن نبود. نفس بلندی کشید و سرش رو 
 .برگردوند

نها .. باید تیعنی منو اونقدر مرد ندونسااتی که باهات بیام دفتر اون یارو؟._
 میرفتیگ؟

 :زمزمه کردم
 !باید تنها میرفتمگ ... این مس له منه_

 .نیشخندی زد و به سمتم برگشت.. سنگینی نگاه دلخورش رو حس میکردم
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ه؟؟ نمیسوز ک*ن*ا*هکه اینجوری بشی؟؟ دلت برای اون زبون بسته ی بی_
 !اون که مادرش رو خودش انتخاب نکرد

 ...دلم مچاله شد
 !کشه هیچی بخورم.. از قصد نبودمیلم نمی_

از داخل ساینی خشاب قر  رو دستش گرفت .. دونه ای بیرون کشید و با 
 .لیوان آب سمتم گرفت

 !به خاطر اینه که ویتامینات و به وقتش نمیخوری_
یانه بود. به چشاماش نگاه کردم. دیگه قرمز نبودن. قر   لحنش صالق جو

 .ش دادمرو از دستش گرفتم و با مقداری آب قورت
دیشااب شااوکه بودی و یه حرفایی زدی.. منم عصاابی شاادم و یه جوابایی _

دادم.. هر دو فراموشااش میکنیمگ فقط از این باه بعد بیشااتر مراقب خودت و 
 !کوچولوی من باش خوب؟

 .با تعجب سرمو بلند کردم.. خنده ی کوتاهی کرد
میذارم هیچ نترس... منظوری ندارم.. فقط اون کوچولو ماِل خوِد خودمهگ ن_

 !کس حتی مامانش بهش آسیبی بزنه
از جاش بلند شد و بی حرف از اتاق بیرون رفت. دستم رو نوازش گونه روی 

 .شکمم کشیدم
 !متاسفم سام.. نمیتونم_

دقیقه ای طول نکشاید که با جعبه ی کوچیکی تو دستش دوباره داخل شد. 
 .جعبه رو سمتم گرفت

 !اینم ماِل مامان کوچولوی اخمو_
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 . ا فکری که پیش کلمه "مامان کوچولو" گیر کرده بود قوطی رو ازش گرفتمب
 این.. چیه توش؟_

 .با ابرو اشاره داد تا بازش کنم
کاغذ کادوش رو پاره کردم و جعبه رو باز کردم.. چشاامم از دیدن گوشاای 
بزر  و تریف سافید رنک چهار تا شدگ....با دقت بیرون کشیدمش. حتی تو 

 !دستم جا نمیشد
 ...سامیار این_
 ..معموال دخترا این رنگو دوس دارن_

 !با ناباوری نگاهمو بین گوشی و صورتش چرخوندم
یه سیمکارت دائمی هم گرفتم توشه.. از دیشبم گذاشتم شارژش پره.. دیگه _

 !نمیخوام ازت بیخبر بمونم. باشه؟
لبخند کمجونی به ساار خم شااده و نگاه مظلومش کردم و چشاامم رو باز و 

 .ه کردمبست
 !ممنونم سام... بابت همه چی_

 .دستش رو جلوی بینیش گذاشت
هیشگ تشااکر الزم نیساات. تو فقط مراقب خودت و عزیزت باش بسااته.. _

 !باشه؟
 .لبخندم رو تکرار کردم.. آروم از کنارم بلند شدو از اتاق بیرون رفت

روی تخت دراز کشیدم و لبخندی روی لبام جون گرفت.. شاید اونقدر کم 
رناک که کساای متوجه هم نشااه ولی برای من همین لبخند بی روح هم مثل 
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جوونه ای نوپا و ضعیف بود که از دل کوه سفت و سخت به سختی بیرون زده 
 .بود
ببین مامان... به این میگن موبایل.. باهاش صااحبت میکنن.. اس ام اس _

 !میدن.. از حال هم خبر میگیرن
 !مبه پهلو چرخیدم و تو خودم جمع شد

 .اما حتی این اختراع قشنگم نمیتونه خبری از بابا برامون بیاره_
 .دستمو روی شکمم گذاشتم

یکی هست که دوستت داره... شنیدی بهت گفت عزیزم؟ گفت کوچولوی _
 !منی

 .اشک سردم روی بالشت چکید
 !منم دوستت دارم مامانم... ولی تو فرشته ای_

 .بارون چشمام شدت گرفت
اینجا جاِی زندگی نیساات... باید برگردی جایی که مثل واسااه فرشااته ها _

 !مامانت با درد و زجر آشنا نشی.. ناراحت نشی.. زمین نخوری.. زخمی نشی
نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم از ریزش اشکهام جلوگیری کنم. دوست 
نداشاتم مهمون آسمونی چند روزم شاهد ریزش این اشکها باشهگ موبایل و تو 

کردم و شااماره سااپیده رو گرفتم. با تاخیر و صاادایی کنجکاو  دسااتم جا به جا
 :جواب داد

 !بفرمایید_
 .منم سپیده_
یی نیل؟ خِط جدیدته؟_  تو
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 ..آره_
 .سکوت کوتاه بینمون رو با سوالم شکستم

 زنک زدی؟_
 :با صدایی ضعیف جواب داد

 !آره_
 چی گفت؟_
 !هم شمارشو داد هم آدرسش رو_

 .روی تخت نشستم
 ک نزدی خبر بدی؟پس چرا زن_

 .صداش غمگین بود
 .یه بار زدم... نبودی. راستش گفتم شاید نظرت عوض بشه_

 .کالفه دستی به پیشونیم کشیدم
 !آدرسو برام اس کن سپیده.. هر روزی که داره میگذره کارو سخت تر میکنه_
 میخوای تنها بری؟_

 .آهی کشیدم
 چاره دیگه ای دارم؟_

 :با کمی تعلل گفت
 !باهات... فقط برای اینکه تنها نباشیمن میام _

 .لبخند دردمندی زدم
 !بشی  *ن*ا*هنمیخواد سپید.. خودم میرم. تو نمیخواد شریک _
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 :طعنه کالمم رو گرفت وبا صدایی آرومتر پرسید
 سامیارو چیکار میکنی؟_

 .نگاهی به در بسته انداختم
 !بعد اینکه تموم شد بهش میگم و از اینجا میرم_
نیست ولی اگه بابات اینا   *ن*ا*همیترسم... اینکه حامله شدی نیل؟ من _

 .بفهمن چیکار کردی هیچ وقت نمیبخشنت
 !قرار نیست دیگه منو ببینن که ببخشن یا نبخشن_
 یعنی چی؟؟ میخوای کجا بری تک و تنها؟_

 .گوشه ی پیرهنم رو تو دستم گرفتم
صدای وزش بادم یه جایی که فقط خودم باشم و خودم.. دیگه حتی تحمل _

 !ندارم.. خیلی خسته ام
خسااتاه نیسااتی... خودخواه و بی فکری.. به این همه آدم که دارن برات _

 میسوزن فکر نمیکنی نه؟
 .بی حوصله گوشی رو تو دستم جا به جا کردم

 نه فکر نمیکنم.. بعدا حرف میزنیم سپیده. فعال کاری نداری؟_
 .دلخور شد

 !نه ندارم_
وشی رو قطع کردم. به تاج تخت تکیه دادم و زانوهامو خداحافظی گفتم و گ

 .بغل کردم. صدای اس ام اس گوشی بلند شد
 "!آدرس......... در ضمن ، منم میام"_

 .قفل صفحه رو زدم و پیشونیم رو به زانوم تکیه دادم
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*** 
سرمو کمی خم کردم تا بتونم تابلوی مورد نظر رو توی پیاده روی پرازدحام و 

 .کنم شلوغ بررسی
 مطم نی همین جاست؟؟_
 .تو آدرس که همین و نوشتهگ بشین پیاده شم از این داروخونه بپرسم_

نگاهی دوباره به ساختمون پزشکی "عالمه طباطبایی "انداختم.. از اینجا که 
 !قابل تشخیص نبود

 .سپیده از روی جوی پرید و سمتم اومد
 .طبقه دوِم همینجاست پیاده شو_

و از ماشین پیاده شدم. به مح  ورودمون به مطب دکتر نفس عمیقی کشیدم 
 :با سیلی از مراجعین برخوردیم.. سپیده آستینمو کشید و دمه گوشم گفت

 !!تا صبق هم نوبتمون نمیشه_
بی توجه بهش سمت میز منشی راه افتادم. دختر نگاهی گذرا به شکمم کرد 

 :و گفت
 !وقت قبلی دارید؟_

 .سرمو به معنی نه تکون دادم
 !خیلی معطل میشی ها؟گ بعد همه اینا باید بری تو_

 .سرمو باال پایین کردم
 !ایرادی نداره_

 .مکثی کرد و باالجبار خودکار رو دست گرفت
 اسمتون؟_
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 !نیلوفر بهرامی_
 .بیست و پنج تومن_

پول رو روی میز گذاشاتم و کاغذ کوچیک رو دستم گرفتم. سپیده اشاره ای 
ی سااالن کرد.. همراهش راه افتادم و روی صااندلی به دو صااندلی خالی انتها

 ..فلزی جا گرفتم. تو دلم غوغا بود
.. عذاب وجدان... دلسااوزی.. و دلشااوره رو با هم تجربه  *ن*ا*هحس 

میکردم.سپیده دستش رو روی دستم گذاشت و با چشمای غمگینش بهم خیره 
 .شد
 !هنوزم دیر نشده ها_

 .کالفگی رومو برگردوندمبا انگشت شصتم دستش رو فشردم و با 
صااندلی های فلزی مدام پر و خالی میشاادن.. افرادی که با خوشااحالی یا 
چشمای خیس از اتاق بیرون میومدن.. زوج های جوون.. زن های تنها.. زن و 

 .. شوهرهایی که با هم اومده بودن و
تنها دخترهای کم سن و سال و تنهای سالن ما بودیم که زیر نگاه متعجب و 

 !کاوشون سرمون رو پایین انداخته و منتظر رسیدن نوبتمون بودیمکنج
سالن تقریبا خالی شده بود.. آخرین مراجعه کننده هم از کنارمون بلند شد 
و وارد اتاق شاد.. صادای پاشانه های بلند زن توی سالن پیچید. منشی اشاره 

قدر نکوچیکی داد که بعد از خروجشاون میتونیم بریم. صدای ویبره گوشیم او
 .بلند بود که سپیده با آرنج به پهلوم کوبید

 سامیاره.. بردارم چی بگم؟_
 .پشت چشمی نازک کرد
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مگه نمیدونی دیوونسات؟ بعید نیسات جی پی آر اس بهت بساته باشه.. _
 !جواب بده یه چیزی سِر هم کن دیگه

 .با دودلی نگاهی به منشی انداختم و با اکراه گوشی رو جواب دادم
 بله؟_
 وم هست بازم کجایی؟؟معل_

مطم ن بودم صادای بلندش از پشات گوشای هم شانیده میشاه. دستم رو 
 .جلوی دهنم گرفتم

 !پیش سپیده ام_
 .نفسش رو عصبی بیرون داد

 چرا جواب نمیدادی؟ میدونی چند بار زنک زدم؟_
 .سرمو برای سپیده ی نگران تکون دادم

 !سایلنت بود_
 کی میای؟_

 .لبم رو به دندون گرفتم
 !گیر نده سامیار.. میام_

منتظر جواب نشاادم و گوشاای رو قطع کردم. همزمان زن و مرد هم از اتاق 
بیرون اومدن.. از جام بلند شدم و به سمت اتاق آبی رنک راه افتادم. خانم دکتر 
میانسااالی با عینک تریف روی چشاامش و چهره ای جدی بدون نیم نگاهی 

روش بنشینیم. سپیده صندلی دورتر رو  بهمون اشاره داد تا روی صندلی رو به
 .انتخاب کرد و من روی صندلی رو به روی میزش نشستم
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 .رو به سپیده کرد و عینکش رو کمی پایین داد
 نسبتتون با بیمار؟_

 .سپیده نگاه دستپاچه ای بهم کرد
 !دوستشم_

 .سرشو مشغول پرونده رو به روش کرد
 !لطفا بیرون منتظر باشید_

از جاش بلند شد و چشمای نگرانش رو بهم دوخت.. چشمم سپیده با تعلل 
رو باز و بساته کردم تا اطمینان پیدا کنهگبه محض بیرون رفتنش اساترسم هزار 

 .برابر شد
 خوب؟ مشکلتون چیه؟_

انگشات دستم رو محکم با دست دیگم فشردم.جواب آزمایش رو از کیفم 
یاتشبیرون کشایدم و رو به روش روی میز گذاشاتم.نگاهی سرس  ری به محتو

 !انداخت و دستاش رو توی هم قفل کرد
خوباهگ دقیقاا هفتمین هفتاه حااملگیتونهگ اینجا که همه چی مرتب به نظر _

یسم  .میرسه.. فقط برای اطمینان بیشتر یه سونوگرافی هم مینو
ساعی کردم لرزش صدامو کنترل کنم.. چقدر سخت بود تنهایی این بح  

 .رو پیش کشیدن
سونوگرافی و سالمتیش نیومدم.. از یکی از دوستام شمارتونو من به خاطر _

یا شوهرش شیمیایی بوده و برای سقط جنین  ... گرفتم.. گو
با نگاه تیزی که بهم کرد باقی جملم توی دهنم ماسید.. آب دهنم رو با صدا 

 .قورت دادم و به چهره متعجب و عصبانیش خیره شدم
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 ند سالته؟ پدر بچه کجاست؟شما اینجا رو چی فرض کردی؟؟ اصال چ_
سوالی که از شنیدنش هراس داشتم باالخره به زبون اومد.. دستم رو داخل 
کیفم بردم و صاایغه نامه رو از داخلش بیرون کشاایدم.. روی میز گذاشااتم و 

 .دوباره سر جام نشستم
ازتون میخوام کمکم کنین.. شااوهرم اینجاا نیساات و از وجود بچاه خبر _

 ..قط صیغه محرمیت خونده بودیم ولینداره... ما.. ما ف
سارمو دوباره پایین انداختم.. نمیدونستم چجوری باید توضیق بدم.. واقعا 

 .سخت بودگسعی کردم جمالت پراکنده مغزم رو جمع بندی کنم
این بچه حاصل یه اشتباه بزرگه که حاال تنهایی روی دوش منه... خواهش _

 !میکنم کمکم کنین
 .پریدمبا صدای بلندش از جا 

فکر کردی اینجا کجاست خانوم؟ میریین هر غلطی دلتون میخواد میکنین _
بعد با یه صایغه نامه و دو تا جمله ی مفت بچه میندازین؟ اصاال میدونی پدِر 
این بچه کیه؟ من که بعید میدونم.. اصااال تو چند سااالته؟ پدر و مادرت خبر 

 ...دارن که داری
یدونسااتم آخرش به کجاساات رو با دسااتم رو مشاات کردم و جمله ای که م

 !عصبانیت قطع کردم
من کار خطایی انجام ندادم.. این بچه هم حالله.. فقط قبل از ازدواجمون _

به وجود اومده و حاصاال یه اشااتباه بزر  شااده.. بهتون اجازه نمیدم با من 
 !اینجوری برخورد کنین
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 .از جاش بلند شد و با دست به در اشاره کرد
ن خانوم... اینجا نه مرکز غیر قانونیه نه کشااتارگاه.. تو هم به پاشااو برو بیرو_

جای اینکه به فکر کشتن این بچه معصوم باشی به فکر پیدا کردن پدرش باش.. 
 .ما بدون دستور قانون کاری انجام نمیدیم.. بفرما وقتمو نگیر

از جام بلند شدم و خیره به چشمای بیرحمش بند کیفم رو تو دستم فشردم. 
زندگیم هیچ وقت تا این حد تحقیر نشده بودم.. به سرعت سمت در رفتم و تو 

 !پشت سرم کوبیدمش
اشک بی اختیار از روی صورتم سر خورد.. از چهره ی منشی و سپیده پیدا 
بود کاه جر و بحثمون رو شاانیدن. دسااتمو جلوی دهنم گرفتم و بی توجه به 

دستم به دستگیره  حضاورشاون به سرعت سمت در خروجی راه افتادم. هنوز
 .نرسیده بود که با صدای منشی تو جام ایستادم

 خانوم؟_
برگشتم و نگاهش کردم... اگه این یکی هم بخواد تحقیرم کنه اینجا رو روی 

 !سرشون خراب میکنم
نگاهی به دورو بر انداخت و از روی میز چیزی برداشت.. با عجله به سمتم 

 .اومد و کارتی رو رو بهم گرفت
ه کسااای زیادی مثل شااما میان اینجا.. خانوم دکترم برای همین تند روزان_

شااده.. این کاارتو بگیر.. باه هیچ کس نگو از من گرفتی..بری اینجا کمکت 
 .میکنن مشکلت رو حل کنی

 .نگاهی به کارت توی دستش انداختم و با شک و دودلی از دستش گرفتم
 .فقط قبلش باید زنک بزنی و وقت بگیری_
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اک کردم و با لبخند ساارمو براش تکون دادم. سااپیده دسااتم رو اشااکم رو پ
 :کشید و دم گوشم گفت

شااانس آوردی... البتاه دکتر هم چنان بی ربط نمیگفت.. اگه بجای نابود _
کردن خودت و اون بچه دنبال اون پارسای بی وجود میگشتی و میگفتی لیاقت 

نبود.. یا حداقل  داری بیاا برای بچاه خودت پدری کن اآلن حال و روزت این
ازش شکایت میکردی تا نتونه تا ابد پاشو بذاره اینجا و دوباره آرامشت رو بهم 

 .بزنه
بدون اینکه نگاهی بهش بندازم کارت رو توی امن ترین جای کیفم جاسازی 

 کردم و سوار ماشین شدم
 !به جای پرچونگی زود بزن بریم که سامیار صد بار زنک زد_

 دنیشخندی زد و سوار ش
 ..میبینم ِکیفت کوکه کوکه_

 .چشم و ابرویی براش اومدم و سرمو به شیشه ماشین تکیه دادم
 !باالخره میشه.. باید بشه_
. 
. 

سارمو تا حد ممکن پایین انداختم تا چشامم به واحد رو به روی آساانسور 
نیفته... این روزا رفت و آمد برام از همیشاه سخت تر و نفس گیر تر شده بود. 

که در رو رو به این درچوبی باز میکردم صدای اون شکستنی لعنتی توی هر بار 
گوشم میپیچید و بوی عطر تلخش تو پرزای دماغم زنده میشد. دستم رو روی 
زنک گذاشاتم. میدونساتم باید منتظر یه دعوای حساابی و مواخذه های سام 
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هره و چ باشام. دساتم رو برای فشردن دوباره زنک باال برده بودم که در باز شد
 !بشاش خاتون تو چهارچوب در تاهر شد

 !خوش اومدی دخترم.. بیا تو_
ابرویی باال انداختم و کفشااامو در آوردم.. حتما هنوز سااامیار نرساایده بود 

 !خونه
همین که وارد خونه شادم. از دیدن ساامیار که با آرامش روی کاناپه نشسته 

باال آورده بود در حد بود و روزنامه ی توی دسااتش رو تا روبه روی صااورتش 
مر  متعجب شادمگ دسات به عصا جلو رفتم و سالم آرومی دادم. روزنامه رو 

 .پایین آورد
 !سالم_

برای قطع کردن گوشای پشاایمون شادم.. خیلی تند رفته بودم. ساارمو پایین 
 .انداختم و راه اتاق رو پیش گرفتم

 گرسنت نیست دخترم؟_
 .یده با هم خورده بودیم افتادمیاد ساقه طالیی که دم تهر تو ماشین سپ

 !نه.. خونه سپیده نهار خوردم_
 .پس بیا بشین یه چایی تازه دم دور ِ هم بخوریم مادر_
 !برم لباسامو عوض کنم و بیام_

در اتاق رو باز کردم و داخل شادم.. همه پرده ها رو طبق عادتم کشیده بودم 
 !و اتاق تاریِک تاریک بود

کردم.. دساتم روی کلید برق خشااک شد..  دسات بردم و چراغ رو روشان
مردمک چشمم تا حد ممکن گشاد شد.. همه ی موهای تنم از دیدن منظره رو 
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به روم سای  شاد. وجود شاخصاای رو کنارم حس کردم ولی حتی قدرتش رو 
 !نداشتم تا سرم رو برگردونم

 چطوره؟_
 .دستم رو باال آوردم و جلوی دهنم گذاشتم

دختر ساافیدش رو خریدم.. بعد تعیین نهایی  چون نمیدونسااتیم پسااره یا_
 .جنسیتش با هم رنگش میکنیمگ حاال یا صورتی.. یا آبی

جلو رفتم و دستم رو روش گذاشتم.. بی نهایت زیبا بود.. گهواره ی بزرگی 
ساافید رنک چوبی که حلقه ی بزرگی از باالش آویزون بود و از حلقه چندین 

 !عروسک ملودیک
زاش کشیدم.. از فکر بچه ی کوچیکی که هر شب دستم رو روی تک تک اج

روی این تخت خوابش ببره ته دلم قند آب شد. چشمم چراغونی شد. سامیار 
 .کنارم اومد و دستش رو پشتم گذاشت

ببینگ گذاشتمش پیش تخت خودت.. اینجوری شیر دادنش هم راحت ترهگ _
 .میکنم براش یکم که بگذره اتاقم رنک میکنیمگ همه جارو پر از اسباب بازی

نگاهی به ساارتاساار اتاق انداختم و سااعی کردم تک تک گفته هاش رو به 
 .صورت زنده جلوی چشمم تجربه کنم

ساافارش دادم یه کمد بزر  هم براش درساات کنن. میذاریم اون گوشااه.. _
 !بساط خیاطی خاتونم میبریم اتاق مهمان.. نظرت چیه؟
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ر دادم و تا انته ا رفتم.. طولی نکشااید که دسااتم رو روی نرده چوبیش سااه
سوسوی چراغونی چشمام سرد و خاموش شد.. درست مثل عمر یه شهاب که 

 !فقط چند  انیه روشن و پر حرارته
 !سعی کردم با حف  تاهرم کاری نکنم که سامیار مشکوک یا ناراحت شه

آروم سامت تختم رفتم و روش نشاستم.. چهره سامیار و خاتون که پشتش 
هیجان زده و منتظر بود.. هر دو منتظر دیدن عکس العملم  ایسااتاده بود هنوزم

 .بودنگ لبخند تصنعی به روش زدم
 !ممنونم سام.. نیازی نبود_

دروغ بود... دروغاه محض... قلبم رو پیش کودک فرضاای داخال گهواره 
چوبی جا گذاشاته بودم اما منطق و عقلم هنوز هم دستور میداد تا از موضعم 

من راه برگشاتی وجود نداشت.. وقتی حتی با وجود  عقب نشاینی نکنم. برای
 .صیغه نامه متهم به چنین جمالتی از پزشک این مملکت شده بودم

 .سامیار کنارم نشست و دستش رو روی دستم گذاشت
 خوشت نیومد؟_

 !لبخند دستپاچه ای زدم
اومد... فقط نیازی نبود.. ما که قرار نیست اینجا بمونیمگ جاتونو الکی تنک _
 !دیکر

 .اخم غلیظی کرد
 این تصمیمو تنهایی گرفتی؟_

 .سرمو پایین انداختم
 ..حقیقت اینه_
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 .از جاش بلند شد
تو آزادی هر وقت که خواستی.. هر جا که خواستی بری.. پیش مامانت اینا _

یاا هرجاای دیگاه البته به عنوان مهمون ولی این وروجک پیِش خودم میمونهگ 
 !زشماری میکنمدارم برای به دنیا اومدنش رو

 .کنار در رفت و دستش رو روش کشید
یه فکری هم برای این در میکنم.. همه باید بدونن اینجا اتاق بچه اساات.. _

 !باید ببینم طرحای کارتونی بهترن یا نقاش بیارم عکس بکشه
سارمو بین دساتام گرفتم و به نقطه ای خیره شادم.. باورم نمیشد این جنین 

از بدنش تشکیل نشده بود این چنین و با این سرعت کوچیک که هنوز هیچ جا 
محبات یه مرد رو ازآِن خودش کرده باشااهگ چقدر زود پاش و تو این خونه که 
حتی خونمون هم نبود ساافت کرده بودگ دوساات داشااتن بیش از حِد سااامیار 
خیلی نگرانم میکرد.. چیزی که خارج تمام محاسبات چند روزم پیدا شده بود 

 !ه ی کارها رو سخت تر خواهد کردو میدونستم هم
صابق زود از خواب بیدار شادم و برای جلوگیری از هرگونه حرف و سخنی 
صاابحانه کامل خاتون رو بدون اعتراض و به زور خوردم.. دیشااب با منشاای 
صاحبت کرده بودم و ازم خواساته بود سااعِت ده تو مطب باشمگ خاتون وقتی 

 :گاه مشکوکی بهم کرده بود و گفته بودشنیده بود باز هم میخوام برم بیرون ن
خیلی خوبه مادر که روحیت اومده سر جاش و از این چهاردیواری میری _

 !بیرون ولی ای کاش به درس و دانشگاهت هم سروسامون بدی
 !و جوابش تنها سکوت اجباری من و نگاه های زیر زیرکی سامیار بود
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حتیم رو پاام کردم. لبااس راحات و تیره رنگی تن کردم و کتونی هاای را
خجالت میکشیدم از خدا بخوام تو این روِز سخت همراهم باشه.. همه ی تنم 
مثل بید میلرزید و قلبم تو ساینه هر  انیه با شدت بیشتری کوبیده میشدگ برای 
اطمینان و محض احتیاط سااک کوچیکم رو حاضار و آماده از همه ی وسایل 

یده و با ب*و*سی خاتون رو محکم  شخصیم داخل کمد قرار داده بودم.. گونه
 !نگرانی از خونه بیرون رفته بودم

ماشاین دربساتی در اختیار گرفتم و سمِت مطب راه افتادم. خودم به سپیده 
خبر نداده بودم. آدرس رو براش فرستاده بودم و خواسته بودم یک ساعت دیگه 

 !ون برمجلوی دِر مطب باشه. نمیدونستم با چه حالی قراره از اونجا بیر
دساتمو داخل کیفم بردم و اساکناس های شاق و دست نخورده رو یک بار 
دیگه شاامردم. برای من هیچ چیز به اندازه انجام این کار مهم نبود.. حتی اگه 

 !مثل گفته سپیده کاری خطرناک و بازی با جونم بود
 !آدرس دقیق لطف میکنی آبجی؟ دیگه داریم کم کم میرسیم به میدون_

 !توی جیبم تا آدرس رو بیرون بکشم.. خالی بوددست بردم 
جیاب دیگم.. جیاب هاای کیفم.. زیاش های مخفی.. تو هیچ کدوم نبود. 

 !دستمو به پیشونیم کوبیدم.. کاغذ آدرس رو روی پاتختی جا گذاشته بودم
 چی شد آبجی؟_

 .گوشی رو روی گوشم گذاشتم
 !چند لحظه_

 .با اولین بوق جواب داد
 .میگی؟ کاغذ رو جا گذاشتمسپیده؟ آدرس رو _
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 !باشه چند لحظه واستا_
 .بدو عجله کن _
 .قطع کن اس کنم_

گوشای رو قطع کردم و منتظر شدم. به محض قطع شدن صدای اس ام اس 
اش بلند شاد. آدرس رو برای راننده خوندم و دوباره تو سکوت ماشین به فکر 

 .فرو رفتم
. 
. 

نداختم.. پالکش که همین بود.. نگاهی به ساختمون کهنه و درب و داغون ا
چشامم به محله ی شلوغ و پررفت و آمد افتاد. میشد حدس زد یکی از محله 

 !های قدیمی و پایین شهر تهرانه
کیفم رو روی دوشم جا به جا کردم و از پله های باریک و مارپیچ باال رفتم. 

ودنمایی خ بعد از پاگرد طبقه اول باالی در سفید رنک تابلوی طالیی و کهنه ای
 .میکرد

 "دکتر نسرین ملکی"
 .نفس عمیقی کشیدم و داخل شدم. دختر جوونی جلو اومد

 چرا زنک رو نزدین؟ شما؟_
همین طور که چشمم رو دور تا دور اتاق قدیمی و نسبتا تاریک میچرخوندم 

 :گفتم
 !بهرامی ام.. گفتید ده اینجا باشم_
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 تم مچاله کردم و با پاهام رویبا دست اشاره داد تا بنشینم. کیفم رو توی دس
زمین ضرب گرفتم. با صدایی دادی که از داخل اتاق بغل دستی به گوشم رسید 

 .نیم متر تو جام پریدم و دستمو بی اراده دور شکمم حلقه کردم
 .منشی خندید

 اگه دوِسش داری چرا میخوای بندازیش؟_
 .استفهام آمیز نگاهش کردم

 !بله؟_
 .چشمش رو چرخی داد

 .ا اینجا حساب کتاب کنیم.. تو کال از مرحله پرتیبی_
پول رو از کیفم در آوردم و رو به روش روی میز قرار دادم. چشمم به در اتاق 

 !بسته و حواسم پیش ناله های ضعیف زن بود
 .دستمو روی شکمم گذاشتم

 دردش میاد؟_
 .لبخند ژکوندی زد

 !بچم_
 .این بار خندش بلند تر شد

نی حاال؟ تا نیم ساااعت دیگه مثل یه تیکه گوشاات چاه بچم بچمی میک_
 !میندازنش تو سطل آشغال

از تصورش چهرم در هم شد.. اخم غلیظی بهش کردم و دوباره روی صندلی 
نشاستم. ناله ها قطع شده بودن...از ضربه های پی در پی ام به کاشی زیر پام 

زار و دستی که زانوهام روق روق میکردنگ در اتاق باز شد و زن جوونی با حال 



wWw.Roman4u.iR  191 
 

دیوار ها رو تکیه گاه کرده بود خارج شاد.. بی اختیار از جام بلند شدم.. کیفم 
 !کامال تو مشتم مچاله شده بود

 .منشی سمت اتاق نیمه باز رفت
 !صدات که کردم بیا تو_

سرمو کمی جلو بردم.. از دیدن دستکشهای خونی زن داخل اتاق دل و رودم 
یی دویدم. به  در هم پیچید. دستم رو جلوی دهنم گرفتم و با دو سمِت دستشو

یی با ابروی باال رفته و لبخند معناداِر منشی رو  محض بیرون اومدن از دستشو
 .به رو شدم

 !خیلی سوسولیا؟ این جوریشو ندیده بودمگ برو تو خانوم دکتر منتظره_
سارمو تکون دادم. دستم رو دور دهن خیسم کشیدم و وارد اتاق شدم. دیگه 

ری از دستکشای خونی نبود ولی بوی خون رو میشد از چند فرسخی اتاق خب
بزر  حس کرد. زن خوش پوش و میانسالی پشت میز نشسته و دستاشو تو هم 
قالب کرده بود.. رو به روش نشستم و همه ی اجزای اتاق رو از نظر گذروندم. 

شت.. دامانیتور کوچیکی گوشاه ی اتاق بود و چند دستگاه دیگه کنارش قرار 
طرف چپش هم پرده آبی رنگی که پشاتش دیده نمیشادگ سالم آرومی دادم که 

 .جوابم و داد و بهم خیره شد
 میترسی؟_

 .چشمم رو روی لبخند کمرنگش  ابت کردم
 !یکم_
 چند وقتته؟_

http://www.roman4u.ir/


 191 سیمرغ

 .آب دهنم رو با صدا قورت دادم
 .وارد هفته هشتم شدم_

 .چشمش روی اجزای صورتم به کنکاش دراومد
 لته؟چند سا_

 .انگشتامو تو هم قفل کردم
 !بیست_

 .سرش رو با تاسف تکون داد و از جاش بلند شد
نمیپرساام چرا اینجایی چون در روز ده ها دختر هم ساان و سااال تو میان _

 !اینجا. بیا بخواب
 .دستپاچه از جام بلند شدم

 !ولی من ازونا نیستم.. بچه ی من حروم نیست_
 .نگاهم کرددست از کار کشید و با پوزخندی 

 پس اینجا چیکار میکنی؟_
 ..سرمو پایین انداختم

 ..مجبور شدم.. به هم محرم بودیم_
 .سرشو تکونی داد و به جایی پشت پرده اشاره کرد

 ..حاال هر چی.. بیا بخواب_
با قدمای سست سمت تخت راه افتادم. انگار به پاهام وزنه وصل کرده بودن. 

کمم رو چنک میزد. لباسم رو از تن حاضارم قسام بخورم چیزی از داخل شا
کندم و روی تخت دراز کشیدم. از دیدن ابزارهای عجیب و خوفناک خون توی 

 .ر  هام منجمد شد. چشمم رو با ترس و التماس بهش دوختم
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 من... من مهم نیستم.. اون چی؟ درد میکشه؟؟_
 .به چهرم دقیق شد.. سرش رو پایین آورد.. نزدیک صورتم

کشااه.. این بچه قلب داره.. نبضااش میزنه.. چی فکر کردی معلومه که می_
 پیش خودت؟؟ که با سوسیس طرفیم؟

با وحشت دستم رو روی شکمم گذاشتم.. دهنم تل  شد.. تل  تر از زهر.. 
ر خورد  .نگاش از روی صورتم تا روی دستم سه

 !پاشو_
 .دستمو کشیدم ... صدام میلرزید

 !چرا؟_
 .گوشه اتاق رفتبه سمت مانیتور و دستگاه های 

 ..پاشو بیا اینجا_
 ..با تعلل از جام بلند شدم و دنبالش راه افتادم

 بیا بخواب روی این تخت.. تا حاال سونو کردی؟_
 .چشمم رو به مانیتور روشن دوختم

 !نه_
 .نفس عمیقی کشید

 .بخواب.. شاید بهتر باشه خودت بشنوی_
د.خیره به مانیتور لبخند لباسام رو باال زد و ماده ساردی رو زیر شکمم مالی

 .مالیمی زد
 میخوای ببینیش؟_
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 .نفسم تو سینم حبس شد.. لبخندش عمیق تر شد
 ! ..ببین_

یر سیاه و سفید مانیتور چشم دوختم  .سرمو برگردوندم و به تصو
 ببینش.. توی اون کیسست.. میبینیش؟_

 !تفچیزی ته دلم تکون خورد.. اونقدر محکم که دستم بی اراده روی قلبم ر
 میخوای صداشو بشنوی؟_

چشم از مانیتور برداشتم و با ناباوری به دکتر خیره شدم. دست برد و یکی از 
دستگاه ها رو روشن کرد.. صدای بلند و تند ضربان قلبش پخش شدگگ همه ی 

 !تنم لرزید.. بی اراده خندیدم.. بلند و هیستیریک
 !میشنوی؟ صدای قلبشه_

یر تو سی رنک غیر قابل تشخیص دوختم.. باورم چشامم رو دوباره به تصو
نمیشااد.. این قطعا یه معجزه بود..با هر صاادای بمی که از میکروفون خارج 
میشد قلبم سرشار از آرامشی عجیب میشد. انگار یه نفر از درون فریاد میزد.. 
من اینجام.. من پیشتم.. از اآلن تا همیشه.. من تنهات نمیذارم.. من دیگه ماِل 

م...گونه هام خیس شاد.. خیس از اشک شوق و خوشنودیگ قلبی خوِد خودت
کوچیک که داشات درونم با صدا وجودش رو فریاد میزد... و مادری که با بی 
شرمی پا گذاشته بود به جایی که این صدای قشنک.. این طنین زیبا و دوست 
یر خاموش شد.. صدا قطع شد..  داشاتنی رو برای همیشاه خاموش کنه. تصو

 :اه بی تفاوتی به صورتم انداخت و گفتدکتر نگ
م سبکتره.. دیگه میدونی داری کی رو چی رو از  *ن*ا*هحداقل اآلن باِر _

 !بین میبری.. برو بخواب که کلی وقتمو گرفتی
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نگاهی به تخت آماده و تجهیزات وحشتناک انداختم.. با حرکتی آنی از جام 
پوشاایدم. دکتر چیزی بلند شاادم و ساامت لباسااام رفتم.. همه رو با ساارعت 

نمیگفت.. فقط با لبخند و نگاه معنا داری نگاهم میکرد.دستم رو از روی مانتو 
 :روی شکمم کشیدم و با بغض گفتم

 !ببخش مامانو عزیزم.. ببخش_
 .با پشت دست اشکامو پاک کردم

برو پولتو از منشی بگیر.. برو بشین بچه اتو بزر  کن.. به هر قیمتی.. از هر _
 !ت بچتهکی که هس

بی توجه به صادای پر از آهش و بدون کلمه ای سمت در راه افتادم.. هنوز 
دساتم به دستگیره نرسیده بود که در با شدت باز شد.. چشمم از روی سینه ی 
برجساته ای که باال پایین می شاد باال اومد..ساامیار با چهره ای غضابناک و 

رم بود.. نگاهی به پشت س چشمایی که ازشون آتیش میبارید رو به روم ایستاده
 .انداخت

 کردی؟_
 .سرمو پایین انداختم.. فریادش همه ی ستونهای تنم رو لرزوند

 با توام لعنتی.. کار خودتو کردی؟؟_
سارمو به معنی نه تکون دادم.. دستش رو داخل موهاش برد و نفس عمیقی 

ونه و ردکشااید.. قبل از اینکه بتونم پا از پا بردارم مچ دسااتم رو تو دسااتای م
یش گرفت و به شدت منو همراه خودش کشید  ..قو

*** 
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صندلی چوبی زیرم از همیشه سفت تر به نظر میرسید.. جو سنگین محیط 
اونقدر سااکوت تلخی رو همراه خودش داشاات که گوشاام بی اختیار سااوت 
میکشااید.. پاهامو تا حد ممکن به هم جفت کرده بودم. ساارمو توی یقم فرو 

مو میفشردم.. دستام خیس از عرق بودن.. ولی این بار نه از برده بودم و انگشتا
 !استرس و درد.. دستام داغه داغ بودن... بعد از مدت ها گرم و زنده

بعد از مدت ها حس میکردمشون.. بعد از مدت طوالنی که وقتی لمسشون 
میکردم حس میکردم یه تیکه ی  ان، امروز دوباره دست شده بودن.. سر تا سر 

م از وجود یاه زنادگی شااده بود.. زندگی کوچیکی که به بزرگی دریا بادنم گر
وجودم رو در خودش حل کرده بود. صدای ریز و قدرتمند اون قلب کوچیک و 
دوسات داشتنی لحظه ای فکرم رو رها نمیکرد.. چطور نتونسته بودم این همه 
مادت حس اش کنم؟گ موجودی کاه باع  خوفم میشااد.. موجودی که فکر 

ا اومدنش عذاب بعد از مر  رو تجربه خواهم کردگ موجود کوچیکی میکردم ب
که از تصور صدای گریش تمام موهای تنم راست میشدن حاال تنها با صدای 
چند  انیه ایه قلبش منو چنان شیفته ی خودش کرده بود که دوست داشتم تموم 
مدت به جای خوابیدن ... غذا خوردن و حتی نفس کشایدن بنشینم و ساعت 

ا به اون طنین زیبا و دلنشااین گوش بدم.. گوش بدم و یادم بیارم زندگی چه ها
یی میداد.. دوست داشتن.. دوست داشته شدن.. تصور مامان گفتنش تموم  بو

 !سلول های تنم رو برای زندگی دوباره برپا کرده بود
صدای برخورد قاشق به دیواره استکان شیشه ای که هر لحظه بهم نزدیک و 

میشد باع  شد سرمو باال بگیرم.. خاتون استکان رو سمتم گرفت.. نزدیک تر 
 !چشماش یه دنیا حرِف نگفته داشت.. یه دنیا گله.. یه دنیا سرزنش
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 !بخور دخترم.. باز فشارت جا به جا میشه_
قر  و لیوان رو از دسااتش گرفتم و شااربت غلی  و شاایرین رو تا ته باال 

بم غیر قابل کنترل بود.. میدونستم همه کشیدم.. لبخند نرم و مالیم گوشه ی ل
ی این رفتارهای خونسردانم.. این آرامش اعصاب خورد کن برای سامیاری که 
با چهره ای درهم جلوی چشمم رژه میرفت و سعی در کنترل اعصابش داشت 

 .تا چه حد مسخره و آزاردهنده بود
ه تم برم و یلیوان رو روی میز کنارم گذاشتم و از جام بلند شدم. دوست داش

بار دیگه اون تخت کوچیک رو نگاه کنم. نگاه کنم و ساعت ها کودِک کوچیک 
و دوسات داشاتنیم رو توش تصور کنم. قدم اول رو که برداشتم با صدای نعره 

 .بلندش رعشه به اندامم افتاد
 !!کجا؟_

 .سرمو آروم باال آوردم و نگاش کردم
 !میرم اتاقم_

ت سرش قالب کرد و بهم نزدیک و نزدیک پوزخند بلندی زد. دستش رو پش
 !تر شد

 !!..که اینطور؟گ.... میشنوی خاتون؟؟ خانوم میخواد بره اتاقش_
 .بازوم رو گرفت و منو دوباره روی صندلی نشوند.. سرش رو خم کرد

یی میل دارین بیاریم براتون اتاقتون؟؟_  چایی.. نسکافه ای.. کاپوچینو
 .تش رو محکم روی میز بغل دستم کوبوندسرمو با اخم پایین انداختم.. دس
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ِد بگو... تعارف نکن.. اآلن خساته ای.. ده ها کیلومتر رفتی تا گوشه کنار _
 !تهرون، جاهایی که من جرات نکردم تا به حال برم رفتی که بچتو بندازی

... 
 !حق داری خسته باشیگ... منم بودم خسته میشدم_

تا خواستم چیزی بگم دستشو  سارمو بلند کردم و تو چشاماش براق شدم..
 .گذاشت جلوی دهنش

 ..هیچی نگو نیلگ هیچی نگو از اینی که هستم سک ترم نکن_
 .خاتون اعتراض کرد

 سام؟_
تو هم هیچی نگو خاتون.. میخوای بگی به ما چه؟ غریبه ایم؟ نه پدرشیم _

نه مادرش؟ نه داداشش نه شوهرش؟ آره.. هیچیش نیستم.. هیچ کارش نیستم 
ه عنوان یه غریبه اجازه نمیدم هرغلطی که دلش می خواد بکنه میفهمی؟ ولی ب

این یکی رو دیگه خیلی لوسااش کردن.. خیلی لی لی به الالش گذاشااتن.. 
وقتشه به خودش بیاد و ببینه داره چه غلطی میکنه.. وقتشه از خواب بلند شه و 

 !هد بزر  شبه اطرافش نگاه کنه.. بسته این همه خطا و اشتباه خاتون.. بای
 .مخاطبش دوباره من شدم

شنیدی چی گفتم؟ باید بزر  شی.. آدم شی.. تو قصه زندگی نمیکنیم ... _
چشااماتو باز کن.. زندگی خاله بازی نیساات.. ِد لعنتی اون بچه تو شااکمت 
عروسکت نیست که صاف صاف پا میشی میری اون خرابه بندازیش.. تو اصال 

ار بود مثل چرخ کرده از شکمت بکشنش آدمی؟ احساس حالیته؟ نمیفهمی قر
 بیرون؟ خودت چی؟ میدونی چه بالیی سر خودت میومد؟ ِد میدونی لعنتی؟؟
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 .تل  شدم.. از جام بلند شدم و رو به روش سینه به سینه ایستادم
 به تو چه سام؟ به توچه؟ بچه بچه ی منه.. جون جونه منه.. به تو چه؟_

 .هم کرددستشو به کمرش زد و تحقیرآمیز نگا
مادرایی مثل تو لیاقتشاون فقط اینه که تا آخر عمرشون داغ بچه رو دلشون _

بمونه و بسوزن.. کسایی مثل تو به جز عشق بازی و جنگولک بازی چیز دیگه 
 ..ای حالیشون نمیشه

دساتم رو مشات کردم.. چشامم میساوخت.. از اشاکی که با همه سعیش 
باال بردم و با همه ی قدرتم داشاات جلوی فرو ریختنش رو میگرفت. دسااتمو 

توی صاورتش کوبیدم. صدای بلند برخورد دستم با صورتش تو فضا پیچید.. 
 .دستم سوخت

ساارش رو کمی کج کرد و پایین انداخت.. پوزخندش هنوزم گوشااه لبش 
 .بود..دستش رو روی گونش گذاشت

ه بدسااتمو پایین آوردم و به زیر پام خیره شاادم.. چیکار کرده بودمگ .. قلبم 
شدت تند میزدد.. کاش میشد بهش بگم چقدر پشیمونم.. به کسی که حرفای 
تلخش واقعی تر از واقعیت بود... کسی که تو تموم این مدت تو گوشم یاسین 
خونده بود و من هیچ وقت معنی عمیق حرفاش رو درک نمیکردم. حق با سااام 

 ....بود.. اگه امروز صدای قلب اون بچه رو نمیشنیدم
وم باال آوردم. هنوز تو همون حالت ایستاده بود.. صدایی از خاتون سرمو آر

هم بیرون نمیومد.. لب باز کردم تا چیزی بگم.. چیزی که این اشتباه بزر  رو 
 !کمی هم شده جبران کنه
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 ..سام.. من_
با چشامای قرمزش نگاهم کرد.. اونقدر شاکی و دردمند که همه ی صورتم 

شتش رو به من کرد و سمت در رفت.. صدای ساوخت. تلخندی به روم زد.. پ
کوبیاده شاادن در آخرین قوای تن خسااتم رو هم ازم گرفت. خودم رو روی 

 .صندلی رها کردم و سرمو بین دستام گرفتم
خاتون از کنارم آروم بلند شااد و ساامت اتاق رفت.. دقیقه ای بعد با چادر 

گربه کوره همه نمازش گوشه ی اتاق قامت بست.. از خودم متنفر شدم.. مثل 
ی زحمات و لطف هاشونو جبران کرده بودم. با آخرین سرعت سمت اتاقم راه 
افتادم و خودمو روی تخت رها کردم..بغضاام شااکساات و صاادای بلند گریم 

 !سکوت مرگبار اتاق رو شکست
. 
. 

بوی خوش قیمه تو مشااامم پر شااد.. چشاامم رو آروم باز کردم. خاتون با 
 .یستاده بودلبخندی مالیم باالی سرم ا

 برات بیارم اینجا یا میای پیِش ما؟_
بلند شادم و روی تخت نشاساتم.. دستم و روی چشمای قرمز و پف آلودم 

 .کشیدم
 مگه ساعت چنده؟_
 .پنِج عصره مادر.. ما هم صبر کردیم یکم بخوابی بیدار شی بعد بخوریم_

 :ما؟ پس سام برگشته بودگ با شرمندگی پرسیدم
 سامیار برگشته؟_
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 .خند معنی داری زدلب
عادت به قهر و کینه نداره مادرجون... تو هم زیاد بزرگش نکن.. دوستتون _

 !داره. هم خودتو هم بچتو.. احساس مس ولیت میکنه
 !چقدر با این بزرگواریشون خا رو خفیف میشدم

 !کنترلم از دستم خارج شد. من معذرت میخوام_
 .دستش رو روی گونم کشید

اطر حاملگیته.. اعصابت ضعیف شده. بیا نهار و بخوریم پاشو مادر.. به خ_
 !به مامانت تلفن کن. طفلی امروز باهات حرف نزده نگرانه

 ..سرمو تکون دادم. زانوشو گرفت و آروم سمت در راه افتاد
 خاتون؟_

 .برگشت و منتظر نگام کرد. سرمو پایین انداختم
ساامیار منصرف شده  من نمیخواساتم اون کارو انجام بدم.. قبل از اومدن_

 !بودم.. من بچمو دوست دارم باور کنین
 !لبخند اطمینان بخشی به روم زد که همه ی تنم پر شد از آرامشی عجیب

میدونم مادرجون... از لحظه ای که از در اومدی تو فهمیدم.. امروز قیافت _
 لشکل مادرا شد.. امروز کامل شدی و من با پنجاه سال تجربه اینو تو لحظه او

 !فهمیدمگ بیا که غذا سرد میشه
لبخند متقابل و گرمی به چهره مهربونش زدم و از جام بلند شدم. سام پشت 
میز نشاساته بود و با آرامش لیوان آب رو توی دستش میچرخوند. با دیدن من 

 لبخند کم جونی زد
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 !بیا مامان کوچولو.. بیا ببین خاتون چه کرده_
فتادم.. باورم نمیشدگ طوری رفتار میکرد که با ناباوری و شرم سمت میز راه ا

انگاار هیچ اتفاقی نیفتاده.. بزرگی این مرد هیچ جوری توی مغزم نمیگنجید. 
صاندلی نزدیک بهش رو انتخاب کردم و نشاساتم. ردی روی صورتش نبود.. 

 !هیچ اخم و عصبانیتی هم درکار نبود. همون ساِم آروم همیشگی
 :ه صافش آروم زمزمه کردمخیره به گونه ی مردونه و همیش

 !ببخش.. سام.. نمیدونم چی بگم_
 .دستش رو روی دستم گذاشت

اگه این سیلی رو نمیخوردم یه جای کار میلنگید.. همین که از مادر بودنت _
 .دفاع کردی برای من اندازه کل دنیا ارزش داره

 .سرمو پایین انداختم
م میخوامش.. از این به امروز.... صادای قلبشو شنیدم سام.. با همه وجود_

 .بعد همه ی زندگی من به خاطر اون و آرامشش خواهد بود
 .دستم رو فشار خفیفی داد

 !همه زندگِی من هم برای آرامش شما دو تا وروجکه.. شک نکن_
به چهرش خیره شدم. برای اولین بار عمیق و طوالنی. چقدر دوست داشتنی 

یش که همیشاه مثل بوکسر ها کم و و آروم بود.. پیشاونی بلند و موهای خرمای
کوتاه نگه میداشت.. خطوط روزنقه ای دور صورتش که چهرش رو آروم و در 
عین حال با صاالبت میکرد.. همه و همه ترکیبی قوی از یه "مرد" ازش ساخته 
بود.. مردی کاه با آسااودگِی خاطر پشااتت رو بهش تکیه کنی و مفهوم عمیق 

 ..اعتماد و اطمینان رو تجربه کنی
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ولی برای من.. برای منی که تا آخرین قطره های اطمینان ازآِن مرَدم شده بود 
این کلمه پوا و بی معنی بود.. برای راه دور و دراز پیِش روی من تنها من بودم 
و کسی از منگ منی که قرار بود برای بچم هم مادر و هم پدر باشم.. پناه باشم.. 

 رد تن به تن با سرنوشت من برای اولیننفس باشام.. زندگی باشامگ توی این نب
 !بار و تا به همیشه تنها بودم

دساتمو از زیر دستش آروم بیرون کشیدم و مشغول خوردن غذام شدم.. بعد 
از مدت ها طعم غذای گرم رو زیر دندونهام حس میکردم.. حس غریبیهگ وقتی 

ه یرمیدونی قراِرترف بشاقابی رو با وجودی شاریک شایگ با وجودی که از ش
 !وجودت میمکه و رشد میکنه

بعد از خوردن غذا و جمع کردن میز سمت اتاقم پناه بردم. خیلی برنامه های 
باه هم ریختاه داشااتم که باید روی نظم میومد.. طوفانی بی رحم از زندگیم 
گاذشااتاه بود و همه چیز رو داغون و ویرون کرده بود.. حاال که آفتاب دوباره 

ه سر و سامونی به این خرابه ها و آوارها بدم.. نه برای تابیده بود، وقتش رسید ک
خودم کاه خودی برام نموناده بود... من بزرگترین بهاای این طوفاان بی رحم 
بودم.. "من" بزرگترین چیزی بود که گردباد این طوفان با خودش ازم برده بود.. 

 ه بیهمه ی زندگی من.. از حاال تا به همیشه.. تماما برای سوم شخصی بود ک
دعوت و آروم پا تو خلوت سیاهم گذاشته بود و نورش رو از کوچیکترین روزنه 

 !به دریچه قلبم تابونده بود
 .پنجره اتاقم رو تا آخر باز کردم و چند نفس عمیق کشیدم

 ..به خاطر تو زندگی میکنم مامانم_
.. 
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به خاطر زندگی کردن تو زندگی میکنم.. بهت قول شرف میدم نمیذارم آب _
 .و دلت تکون بخورهت

 .یه نفس عمیق دیگه
 .قول میدم قوی ترین مامان دنیا باشم_
ه ماه میخوای ساار و کلمونو ببری؟ جمع کن بابا این مامان _ خوبه دیگهگ تا نه

 !مامان بازیا رو
 .برگشتم و با اخم ساختگی نگاش کردم

 حسودی میکنی نمیتونی مامان بشی؟_
 .حالت نگاهش عوض شد.. بهم نزدیک شد

 !عوضش میتونم بابا بشم.. فقط اگه تو بخوای_
 .نگامو ازش گرفتم

 ..منظورتو نمیفهمم سام.. منو میترسونی.. خودت میدونی که من_
من فقط میدونم که اون بچه تو شکمت به یه پدر احتیاج داره.. به یه مرد که _

 !لیبتونه خواستشو به زبون بیاره و بهش تکیه کنهگ بذار اون مرد من باشم ن
 .آب دهنم رو به سختی قورت دادم.. متوجه منظورش نمیشدم

 !ازم چی میخوای سام.. تو که میبینی حال رو روزمو_
 .سرشو به طرفین تکون داد

من ازت هیچی نمیخوام نیل.. نه عشااق.. نه محبت.. فقط بذار اساامتون _
 !توی شناسنامم باشه

 .بهش دوختمسرم گیج رفت.. پشتم تیر کشید.. چشمای شوک شدم رو 
 میدونی داری چی میگی؟؟_
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 .دستمو گرفت و منو روی تخت نشوند.. خودش هم کنارم نشست
ببین.. فردا پس فردا این بچه به دنیا میاد.. تو بیمارساتان پدرشو میخوان.. _

امضای اونو میخوان.. نه فقط بیمارستان و اداره ها و همه ی جاهای اجتماعی.. 
چی؟ وقتی ازت بپرسااه پدرش کجاساات چی  از همه اینا بگذریم.. خودش

میگی بهش؟ بیاا از اونم بگذریم.. تو توی یه روز با شاانیدن ضااربان قلبش 
اینجوری عاشااق و وابسااته این بچه شاادی.. هیچ فکر کردی بعد چند سااال 
زندگی باهاش وقتی سر و کله پارسا یا خانوادش پیدا شه و بخوان ازت بگیرنش 

 چی میشه؟
تی فکر کردن بهش هم تماام سااتون هاای بادنم رو هماه تنم لرزیاد.. ح

 .میلرزوند. دستمو روی شکمم گذاشتم
نمیاذارم سااام.. اگه بمیرمم نمیذارم.. این بچه ماِل منه. فقط منگ نمیذارم _

 .اینم ازم بگیرن
 .دستامو توی دستش گرفت

عزیِز من.. خودت خوب میدونی قانون تو این شرایط ها چی میگهگ خودت _
بخواد هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره.. باالخره پیداش میشه.. دیر  میدونی اگه

 !یا زود.. میاد نیل.. برمیگرده
قلبم تیر کشااید.. یعنی ممکن بود پارسااا روزی برگرده؟ نهگ نمیتونسااتم باور 
کنم.. نمیخواسااتم بااور کنم کاه روزی برگرده.. تماام این دو ماه رو با دعای 

وز حاضر بودم تمام دار و ندارم رو از دست برگشاتنش سار کرده بودم ولی امر
بادم ولی پارسااا هیچ وقت دیگه وارد زندگیم نشااه.. چقدر عجیب بود مادر 
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شادن.. من رو آوارهای عشاق پارساا جوونه ضاعیف و تریف عشق بچم رو 
رده سر از خاک بیرون بیاره و ریشه ی  کاشته بودم.. نمیتونستم اجازه بدم اون مه

 !م همراه خودش مدفون کنهاین محبت و عشق رو ه
نمیذارم گ.. میرم.. از این شااهر.. از این کشااور برای همیشااه میرم. میرم یه _

 !جایی که نتونه پیدامون کنه
 .تو مردمک لرزون چشمام خیره شد

فرار تا ِکی؟ فکر کردی میتونی به تنهایی از پس مشکالت جامعه بر بیای و _
و  نه فکر کنی و تصاامیم بگیری گ پدریه بچه رو بی پدر بزر  کنی؟ باید عاقال

مادرت دیر یا زود میان و از همه چیز باخبر میشن.. فکر کردی میذارن راست 
راست واسه خودت بچرخی؟.. اجازه بده باال سرتون باشم.. تعهد کتبی میدم 

 .که هیچی ازت نمیخوام.. هیچ انتظاری ندارم. فقط میخوام کنارتون باشم
 !دم.. پشتم رو بهش کردمهراسون از جام بلند ش

این کار چه سودی برای تو داره؟ چرا میخوای زندگی خودتو خراب کنی؟ _
 چرا میخوای به پای ما بسوزی؟

 .بلند شد. منو سمت خودش چرخوند
 نگام کن .. تو چشام خوب نگاه کن.. ببین توشون چی میبینی؟_

م نگاامو بین چشااماش چرخوندم.. نگاهش مثل آینه شاافاف بود.. اشااک
ناخودآگاه چکید و تا روی چونم سر خورد. با شستش پاکش کرد.. آروم زمزمه 

 :کردم
بفهم سااام.. نمیتونم.. من چیزی ندارم که بهت بدم.. تو هم با من تو این _

 .زندگی میپوسی
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دسات گرمش رو روی شکمم گذاشت. حس گرم حمایت مثل برق به تمام 
 !بدنم سرازیر شد

دلیل زندگی خیلی ها باشااهگ همین که یه تیکه از  اینو یادت رفت؟ این قرارِ _
 ..تو بابا صدام کنه برام بسته

 تو چهرش دقیق شدم.. یعنی واقعا عالقه ای این بین بود؟
 !بریم بیرون یکم قدم بزنیم؟ یه بستنی تو  میچسبه_

سعی کردم از حالت شوکه ام خارج بشم.. لبخند نصفه نیمه ای زدم و سرمو 
 .تکون دادم

 !ایین منتظرتم.. دیر نکنمن پ_
. 
. 

با قاشااق توت فرنگی بزر  داخل ترف بسااتنی رو برداشااتم و توی دهنم 
 .گذاشتم.. سرمو که باال آوردم سام با لبخند نگاهم میکرد

 !انگیز به نظر میرسید ه*و*سخیلی _
یی و بلند پارسا افتادم  !خنده آرومی کرد .. نا خودآگاه یاد خنده های یهو

 !نگفتم.. راحت باشمن که چیزی _
 از پشت شیشه به بیرون خیره شدم

 !پارسا یکم آرومتر بخند همه دارن نگاهمون میکنن"
به جهنم.. به کساای چه ربطی داره ؟من خوشاام میخندم.. اونا هم خوش _

 "باشن بخندن.. هوم؟
 .نفس عمیقی کشیدم که قفسه سینم تیر کشید
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 چرا نمیخوری؟_
 .س زدمبا دستم بستنی نیمه کاره رو پ

 .اشتهام کور شد_
بی صادا چند لحظه بهم خیره شاد . قاشاقی فالوده توی دهنش گذاشت و 
دساتاشو روی میز قالب کرد. نگاش به بیرون بود.. جایی دور تر از خیابون پر 

 !تردد رو به رو
چهار ساالم بود که مادرم مریض شااد و تو یه هفته مرد.. چیز زیادی ازش _

طالییش که رو به روی آینه مینشاسات و شاونشون  یادم نمونده.. فقط موهای
میزد. من همیشه از گوشه اتاق بهش خیره میشدم.. وقتی متوجه اومدنم میشد 
لبخندی از آینه بهم میزد و برمیگشت.. دستاشو که از هم باز میکرد .بالفاصله 

 ..سرمو ال به الی موهای نرمش فرو میبردم.. فقط همین یادمه ازش
 ..که مشخص بود از یادآوری اون روزها روی لبش اومدهلبخند تلخی زد 

خوش شاانسام.. صادف همینم یادش نمیاد.. اون موقع یک سالش بود.. _
فقط میگه بوش یادم موندهگ پدرم بعد مر  مادرم نتونست اینجا بمونه..با وجود 
اشاکای خاتون و اصرار هاش بابا راضی نشد که بمونه.. میگفت اینجا از همه 

بوی مادرتون میادگ مهاجرت و غربت هم به بی مادری و صغیریمون جای شهر 
اضاافه شادگ تا به خودم اومدم و تونساتم موقعیتمو بفهمم پونزده ساال گذشته 
بود.. بابا زیاد در بندمون نبود.. مارو کتی بزر  کرد.. دایه ی صاادف. از وقتی 

تگ تمام ای نداشاایادمه بابا به جز میزای بیلیارد و بولینک و گلف تفریق دیگه 
تفریق و دلخوشی ما هم شیرینی های خونگی کتی و شیرقهوه خوش طعمش 
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روی بالکن خونه بود. عصار که میشاد بوی شیرینی همه خونه رو میگرفت.. 
 !گاهی دلم برای همین دلخوشی کوچیکم تنک میشه

 .نفسی تازه کرد
نه و خوهمیشه دنبال معنی واقعی خانواده میگشتم.. چیزی که هیچ وقت ت_

ماا نبود.. اگاه باه زور کتی نبود همون یاه وعاده غذای شااب رو هم دوِر هم 
نمیخوردیمگ وقتی نوزده ساالم شاد و وارد کالج شادم با یه دختر روساای آشنا 
شدم. مارگاریت خیلی سرزنده و شاد بود.. درست مثل تو.. بودِن باهاش حس 

 ن و بزرگترین نقطهزنادگی رو بهم میداد. چیزی که همیشااه کم بود.. تنهاتری
ضعِف منگ صدف از اول هم گوشه گیر و کم صحبت بود.. دوست نداشت با 
کساای ارتباط برقرار کنه ولی من.. من برعکِس اون دنبال یه خونه ی کوچیک 
ولی گرم بودم.. دنبال یه جمع صاامیمی و چند نفره که شااب دور هم جلوی 

 بشااکنن..کم کم پام به تلوزیون بشااینن و از در و همسااایه غیبت کنن و تخمه
خونه مارگاریت باز شاد.. مادرش شد مادرم.. پدرش شد نزدیکترین دوستم.. 
خواهر کوچیکترش همه نمک زندگیم بود. بیسات و پنج سالم بود که تصمیم 

 ...گرفتیم ازدواج کنیم.. یه هفته از تصمیممون نگذشته بود که فهمیدیم
 !پیشونیش رو با دستش فشرد

داره.. برای درمانش به هر دری زدیم.. دو ساله تمام تو راه  فهمیدیم سرطان_
هاا عالف بودیم.. آمریکاا.. مکزیک.. لندن.. همه جا.. پیِش همه ی دکترای 
حارق رفتیم.. ولی نشد.. روز به روز جلوی چشمم آب میشد و کاری از دستم 

میرم. ب برنمیومد.. آخر یه روز گفت: بسته سامیار.. خسته شدم.. بذار با آرامش
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بدوِن سوزن.. بدوِن داروهای تل .. بدوِن شنیدن صدای دستگاه های خوفناک 
 !شیمی درمانی

چشام از بیرون برداشات و نگاهم کرد.. تو چشمای پر رمز و رازش یه دنیا 
 .درد بود.. یه دنیا زخم

بعد مرگش خانوادش برای همیشااه رفتن. دیگه نتونسااتم ببینمشااون . من _
تن خانواده ای که جزوی از زندگیم شده بودن. نتونستم موندم و حسارِت داشا

بمونم.. خااتون هم بی تاابی میکرد.. برگشااتم تا حد اقل با خاطرات مادرم و 
 !شهری که به قول بابا بوی مادرم رو میداد زندگی کنم

باورم نمیشاد مرد آروم و با صاالبت همیشاگی ،زندگی ای به این سختی و 
گ واقعا نمیشااد باور کردگ دسااتش رو جلو آورد و دردنااکی رو تجربه کرده بود
 .دستم رو توی دستش گرفت

هیچ ترحم و از خود گذشاتگی در کار نیست نیل.. به اجازه بده این حس _
رو تجرباه کنم.. بذار حس خانواده داشااتن رو برای آخرین بار هم که شااده 

نداری  و تجربه کنم. بذار با همین دساتام یه زندگی براتون بسازم که توش غم
هیچ رنگی ندشاته باشه.. اجازه بده مرد باشم.. حس کنم که مرَدم.. که به درد 

 !میخورم
یشو با شستم نوازش کردم  .دستای درشت و قو

بهم فرصت بده.. بذار خودمو پیدا کنم.. بذار با خودم آشتی کنم.. فرصت _
 .بده بشینم و فکر کنم

 .سرش رو با جدیت تکون داد
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به همه چی.. هم به خودت.. هم به بچه ی تو شکمت..  باشه.. فکر کن.._
 !هم به منی که به وجودتون احتیاج دارم

 لبخند مالیمی به روش زدم و نفسم رو با صدا بیرون دادم
 ...چقدر سخت شده زندگی کردن تو هوای خفه ی این شهر فانی وقتی

 !بوی گند خیانت تماِم شهر را گرفته
 مردهای چشم چران

 ..نزن های خائ
 دخترهای بی پناه

 ..پسرهای گمراه
 پس چه شد؟...؟

 چیدن یک سیب و اینهمه تقا ؟
 !....بیچاره آدم..... بیچاره آدمیت

*** 
با دو انگشات شاصت و سبابه شقیقه هایش را فشرد. چشمش را باز و بسته 

 :کرد و ادامه داد
 .سالم-روباه گفت:  _

-ود این با ادب تمام گفت: شهریار کوچولو برگشت اما کسی را ندید. با وج
 .سالم

 ...من اینجام، زیر درخت سیب-صداگفت: 
 !کی هستی تو؟ عجب خوشگلی-شهریار کوچولو گفت: 

 .یک روباهم من-روباه گفت: 
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 ...بیا با من بازی کن. نمیدانی چه قدر دلم گرفته-شهریار کوچولو گفت: 
 .اند آخرنمیتوانم بات بازی کنم. هنوز اهلیم نکرده -روباه گفت: 

 .معذرت میخواهم-شهریار کوچولو آهی کشید و گفت: 
 اهلی کردن یعنی چه؟-اما فکری کرد و پرسید: 

 تو اهل اینجا نیستی. پی چی میگردی؟-روباه گفت: 
 پی آدمها میگردم. نگفتی اهلی کردن یعنی چه؟-شهریار کوچولو گفت: 

کشید.  ی بهارانگشاتش را الی کتاب گذاشت و آن را بست. دستی به پیشان
 !چشمان سیاهش مانند مرواریدی زیر نور چراغ مطالعه میدرخشید

 چرا نمیخوابی مامانم؟_
 .صدایش آرام بود و خسته

 خسته شدی؟_
 .ید. با تماِم وجودب*و*سکتاب را روی میز کوچک رها کرد. پیشانی اش را 

 مگه میشاه خساته بشام؟ فقط ساعت یازده شده.. نباید تا دیر وقت بیدار_
 !بمونی گلم

چهره ی مغموم و مظلومش هزاران شااعله ی آتش را یکجا در دلش روشاان 
 .میکرد

 !آخه بابا نیومده_
 .دستش رو با محبت ال به الی موهای نرم و مجعدش به حرکت درآورد

قرار نشاد تا فردا صبر کنی دخترم؟ اگه بیدار بمونی صبق موقع اومدن بابا _
 خوابت میبره ها؟

 .وچکش را به بازی گرفتدستهای عروسک ک
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 مامانی؟_
 جون مامانی؟_
 !اگه عمل بشم دوباره میتونم تو حیاط بازی کنم و به گال آب بدم؟_

  *ن*ا*هدلش از این هماه مظلومیات به درد اومد.. در دل نالید.. "خدایا 
 "این بچه چه بود؟

 بله که میتونیگ پس چی؟؟_
 .سرش را برگرداند

ونم. میگفت هر کی عمل کنه فلج میشه و دکتر آخه بهنیا میگفت دیگه نمیت_
 !نمیذاره راه بره

خشامش را فرو خورد.. امان از دسات این بهنیا و دردسارهای تمام نشدنی 
 !حرفهایش

بهنیا که نمیدونه چی به چیه؟ ببینم مامانی؟ تو به حرف من اطمینان داری _
 یا بهنیای کوچولو؟

اشاکهایش نمانده بود. پوست لبهایش را پشات و رو کرد.. قدمی بیشاتر تا 
 !نازک و سفید زیر چشمش به قرمزی متمایل شده بود

 دعوام نمیکنی اگه بگم میترسم؟_
کنارش روی تخت دراز کشید. یکطرفه روی بازویش خوابید و دستش را نرم 

 !روی گونه هایش کشید
میدونم عزیزم.. میدونم. ولی تو دختر قوی ای هساتی.. اینو همیشه  ابت _

 !هم به من و هم به بابایی. میدونم که از پس اش برمیای کردی.
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 .عروسکش رو طرف دیگه ی تخت رها کرد و آروم در آغوش نیل خزید
 تو و بابایی هم پیشمین موقع عمل؟_

 .چشمش را به ماه و ستاره ی روی دیوار دوخت
پیِش پیشات که نه ولی پشت در ایستادیم. در عوض آقای دکتر و یه عالمه _

ر پیشااتن. از همونا که عمه لباس و وساایله هاشااونو برات آورده بود و پرسااتا
 !باهاشون بازی میکردی

 .نیل را محکم به خود فشرد
 آقای دکتر مهربونه؟_

با یادآورِی پارسااا در لباس ساابز جراحی تلخندی روی لبش نمایان شااد.. 
ن ییعنی ممکن بود این عمال را بپاذیرد و برای اولین و آخرین باار حیااتی تر

 نقشش را در زندگِی بهار ایفا کند؟
 !آره مامان.. مهربونه_

 .صدای بهار ضعیف و ضعیف تر میشد. دمر شد و چشمهایش را بست
 واسم الالیی گنجشک الال رو میخونی؟_

 .نیل هم چشمانش را روی هم گذاشت. ضربه های آرامی پشت بهار زد
 ...الگنجشک الال.. سنجاب الال.. اومد دوباره.. مهتاب ال_
. 
. 

چشمهایش با حس روشنایی ضعیف چراغ مطالعه از هم باز شد. سامیار رو 
 .ید. بعد هم پیشانِی نیل راب*و*سبه رویش بود. خم شد و گونه ی بهار را 

 بیدارت کردم؟_
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دستی بر چشمانش کشید و نگاهی به ساعت انداخت. نیمی از شب گذشته 
 .بود
 کی اومدی؟_

 .کوچک بهار را در دستش گرفت لبه ی تخت نشست و دستهای
 !دو ساعتی میشه.. تو پارک نشسته بودم_

دلش آشاوب بود.. آشوب دانستن جواب هزار سوال که باید ناگفته میماند. 
 :آب دهانش را فرو داد و با صدایی آرام پرسید

 چی شد؟_
 .سرش را تکان داد

 !هیچی.. گفت نمیاد_
 .پوزخندی روی لبش نشست

 !میدونستم_
ای بر انگشتان بهار زد و از روی تخت بلند شد. پیراهنش را از تن  هب*و*س
 .خارج کرد

دیگه وقتی واساه ی تلف کردن نمونده. فردا میرم بیمارسااتان.. همین هفته _
 !باید عملش کنن

گوشاه ی پیراهن تابستانی اش را در دست گرفت. نمیدانست از بلند کردن 
رویش اجتناب میکند یا از پرسیدن  سارش و نگاه کردِن نیم تنه ی عریان رو به

 !سوال ممنوعه ی رهنش
 مطم نی نمیاد؟ منتظر نمیشی تصمیم نهاییش رو بگیره؟_
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گوشاه ی لبش کج شاد.. او هم ندانست که از گریز چشمان نیل بود و یا از 
سوال آزار دهنده اشگ تیشرت طوسی رنگش را از روی رخت آویز برداشت و 

 .بر تن کرد
میگی اطمینان و منظورت از تصمیم چیه ولی اگه میخوای  نمیدونم به چی_

 !جز به جز بدونی باشه.. میگم بهت
 .ضربان قلبش نامیزان شد. توانایی نگاه کردن در چشمهای سام را نداشت

خیلی التماسااش کردم. مثِل یه بدبخت.. مثِل یه مالباخته ی بدبخت ولی _
 !رد بیرونحتی حاضر نشد گوش بده.. آخرشم از خونش پرتم ک

چشامانش لرزید. اشاک تا روی عدسای چشامانش آمد و برگشت.. نباید 
 !اشک میریخت.. تاوان آن قطره اشک در چنین شرایطی خیلی سنگین بود

 !باشه.. هر طور بخوای. از اولشم نباید میرفتی دنبالش_
ید این خشونِت  گوشه ی لبش را گزید. نتوانست لب باز کند.. نتوانست بگو

ید حرف دلش و سخن پر تاهری عضاو ی از زندگِی اوسات.. نتوانسات بگو
ید او را بهتر از خودش میشناسد و میداند  غرورش یکی نیست.. نتوانست بگو

 !با اندکی فرصت این عمل را خواهد پذیرفت.. نتوانست
 !میرم بخوابم. بکوب رفتم و اومدم. خسته ام_

هوای اتاق را با با خروج سااام چشاامانش را بی اختیار بساات.. بی اختیار 
اعماق وجودش نفس کشاید.. میل سرکش درونش به دنبال رره ای از آن عطر 
تلخی که شاااید رهگذرش به همراه آورده باشااد اکساایژن اتاق را حریصااانه 
میبلعید. چشمانش را باز کرد و به دلش نهیب زد. دستی به موهایش کشید و از 
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هوای خنِک نیمه شب را تنفس روی تخت بلند شد. پنجره ی اتاق را باز کرد و 
 .کرد

سام شلوار راحتی اش را بر تن کرد و جلوی آینه ی قدِی اتاق ایستاد. نتیجه 
را تخمین زده بود.. فرجام را میدانسات و باز دانساته به میدان این نبرد سخت 
رفته بود. چه عایدش شده بود؟ تنها و تنها سودی که از این سفر عایدش شده 

زندگیه بر فنا رفته ی پارسا بود. او به دیدِن پارسا رفته بود و  بود به چشام دیدِن 
مرِد دیگری را دیاده بود. مردی کاه نه در تاهر و نه در باطن هیچ شااباهتی با 
پارساا نداشت. باخته بود. او هم مانند خودش زندگی اش را به پای عالقه ای 

 روزی؟از این پی بی پایان باخته بود. پس چرا خوشحال نبود؟ چرا خرسند نبود
 .پوزخندی نثار خودش کرد

چون به خوبی میدانسات که این داساتان با تمام داستان ها فرق میکند.. او 
هم مانند پارساا در این داساتان مغلوب بود. مغلوب بازی سارنوشت و دسِت 
روزگار... او شاید هم بزرگترین بازنده بود.. جایی خوانده بود که بازندگی را به 

ه های فرد میسنجند... پارسا همه چیزش را باخته بود و چیزی برای نسبت داشت
از دست دادن نداشت ولی او چه؟ دو جواهر گرانبها و با ارزش که از ابتدا ازآِن 

 !او نبودند.. چه کسی بازنده تر از او بود؟
ساارش را تکان داد و خودش را روی تخت بزر  و همیشااه سااردش پرتاب 

 :دوخت و با خودش زمزمه کردکرد. چشمانش را به سقف 
 !هیچ کس_
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یشی که برای نیل و سام به  شاِب دو شانبه فرا رسیده بود. با تمام ترس و تشو
همراه داشت.. با کوله ای پر از نذر و نیاز و دعای خیِر خاتون.. با دنیای بزرگی 
 از امید و آرزوی بردیا و تمام کسانی که بهار را میشناختند و منتظر و امیدوار به
نتایج خوبی که دکتر فالح قولش را داده بود دسات به دعا نشاسته بودندگ دکتر 
فالح، جراح فوق تخصص کودکان.. یکی از برترین ها و بهترین های تهران .. 
و عملی که در کمتر از دو روز با پشتیبانِی پزشک معالِج بهار و پادرمیانی اش 

ا ردا صبق صورت بگیردگ پارسو نیز دنباله گیری های شابانه ی ساام قرار بود ف
نیامده بود.. سااراغی نگرفته بود و با تمام انتظار مخفی ای که سااام و نیل در 
خلوت خود میکشیدند باز هم برنگشته بودگ ولی همانگونه که نیل میدانست و 
حس میکرد باا دلش دیدار دوباره ای گذاشااته بود.. کنار آن لبخنِد کودکانه و 

ن موهای مجعد و تیره رنک.. کنار آن چشمهایی که بوی معصوم بهار... کناِر آ
زندگی و زندگانی میدادند .. عکس قاب شده ی بهار حاال روی میز کارش قرار 
داشاات.. کنار فنجاِن تلخی از قهوه و رفیق شااب بیداری های همیشااگی اش 
شده بود.. حال آشفته اش را با تماشای صورت زیبا و دلنشینش تسکین میداد 

بار به یادآوردن تن رنجور و مریضش چیزی تیز تر از سی  در قلبش فرو  و با هر
 !..میرفت

آنگاه... درساات آنگاه بود که دوباره و صااد باره میز چوبی و قدیمی وارونه 
میشااد.. آنگاه بود که صاادای مهیب شااکسااتن ها از اتاقش گوش فلک را کر 

ست و در خلوت و میکرد.. آنگاه بود که عفت چشمان اشکی اش را با درد میب
تاریکِی شاب صاورت خیس از اشاکش را با دساتانش میپوشاند و برای تمام 
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های به تاهر  ب*و*سجدید که بسی دردناک تر از کا ب*و*سشادِن این کا
 !کهنه شده ی پسرش بود؛ از ته دل خدا را صدا میزد

نیل سارش را روی تخت بزر  و فلزی رنک گذاشات. با دستش آرام پشِت 
بهاار را نوازش کرد. آنقادر در این روزها گریه کرده بود که دیگر دسااتاان نرم 

خیسی قطره های اشک را روی گونه ی سردش حس نمیکرد. مجازات بزرگی 
بود.. دیدن بهار روی آن تخت .. با آن لباس صاورتی بد رنِک بیمارستان و در 

ژه های مکنار بیماران بزرگسال مجازات بزرگی بودگ دستش را باال تر برد و روی 
بلند و پرپشتش کشید. دلش از شنیدن نفس های خش دار و کشیده ی کودکش 
ریش ریش میشااد. چه کساای بیشااتر از مادر میتوانساات در دلش برای چنین 
مظلومیت و تقدیر سیاهی مر یه سرایی کند؟ کدام قلب نازک تر و مچاله تر از 

الین سته بر بقلب مادری بود که این چنین در تلمت شب سیاه دلشکسته و خ
کودکش بنشاایند و برای معصااومیتش اشااک بریزد؟ لبهای لرزان و خیس از 
اشاکش را روی سااعدش فشرد تا صدای هق هِق گریه اش سکوِت سنگین و 
خوفناِک شب را نشکند. دستش را بی اختیار روی قلبش گذاشت.. چیزی در 

 یه ی سیاه ودلش شادیدا تکان خورده بود. به دیواِر رو به رویش خیره شد. سا
بلند مردی رو به رویش نقش بسته بود. سرش را به سرعت چرخاند ولی به جز 
هاله ی ضاعیفی از کفشااهای سااایه چیزی عایدش نشااد. با قدم های آهسااته 
یل بیمارستان  سمِت در رفت و سرش را از اتاق بیرون آورد.. سالن باریک و طو

. باز هم چیزی خلوت و بی صاادا بود.. ساارش را در جهت مخالف چرخاند
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ندید. قصد عقبگرد کردن داشت که دست پرستاری روی بازویش قرار گرفت. 
 !جا خورد و دستش را از ترس روی قلبش گذاشت

 ترسیدین؟_
 .چشمش را بست و سرش را تکان داد

 مشکلی پیش اومده؟_
ید  نگاهی به تخت بهار انداخت.. ساکت و آرام خوابیده بود.. خواست بگو

 .سایه ی مرِد بلند قد و مرموز افتاد"نه" ولی یاد 
 !فکر کنم دکتر اومده بودن کنترل کنن.. شاید فکر کردن خوابم نیومدن_

 .پرستار نیم نگاهی به داخل اتاق انداخت و با اطمینان لبخند زد
نه عزیزم نصاِف شب که برای کنترل نمیان.. مگر اینکه مشکلی پیش بیاد. _

 !ن استراحت کنین. رنگتون حسابی پریدهحتما از بچه های خدمه بودن. بری
سارش را تکان آرامی داد و با قدم های ساانگین ساامت تخت بهار راه افتاد. 
سارش را روی تخت گذاشات و دسات در دست بهار خود را به خوابی چند 

 !ساعته سپرد
صابِق زود از خواب بیدار شده بود. بهار بیتابی میکرد.. خسته بود و گرسنه 

عت یازده باید ناشاتا میبود. مشاغول سر و کله زدن با بهانه ولی برای عمل ساا
گیری های بهار بود که سااام و هلن وارد اتاق شاادند. بهار با دیدن پدرش در 
جای خود نیم خیز شد و سام را محکم در آغوشش فشرد. هلن دستش را روی 

 .شانه ی نیل گذاشت
 !میتونم حدس بزنم شِب خیلی سختی بود_

 .و به آغوش عاشقانه ی پدر و دختر خیره شدنفس عمیقی کشید 
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 !نمیتونی حدس بزنی هلن.. امیدوارم هیچ وقت برات پیش نیاد_
ساام اشااره ای به نیل داد و ازش خواست تا از اتاق خارج شوند. هلن کنار 
بهار جا گرفت و مشغول صحبت شدند. نیل بیرون اتاق روی نیمکت فلزی راه 

یچ رو نشاسات و منتظر بهش چشام دوخ ت. سام از نایلوِن در دستش ساندو
 !کاغذ پیچی شده را بیرون کشید و مقابِل نیل گرفت

خاتون فرساتاد. میدونسات شام نمیخوری. نمیخوام فشارت بیفته. امروز _
 !باید قوی باشی

 ...دستش را پس زد.. اشک سمج گوشه ِ چشمش را هم
 .چجوری بخورم وقتی بهار گشنست؟ باشه بعِد عملش میخورم_

اصراری نکرد.. میدانست که با این اوضاع روحی اش جایی برای هیچ گونه 
 .بح  نیست. نفسی تازه کرد و با پایش روی زمین ضرب گرفت

تا یه ساعت عملش میکنن. دکترش خیلی دکتر خوبیه. الزم نیست نگران _
 !باشی

 .لبخند تلخی زد
ه تنها راه برای یه مادر همیشااه نگرانی هساات سااام. اونم برای مادری ک_

 !نفسش بچه اش باشه
سارش را با ساکوت پایین انداخت. صدای قدم های شتابزده ای باع  شد 
سرشان را به طرف چش برگردانند. بردیا.. ژاله.. فرهاد و نسیمگ با عجله از جای 

 .خود بلند شدند
 شما چجوری اومدین؟_
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 .نیل در آغوش مادرش فرو رفت
 :بردیا گفت

بشینیم خونه. یکی دو تا تراول دادیم اومدیم باال. البته دلمون طاقت نیاورد  _
 !نسیم و بابا قول دادن ده دقیقه ای برگردن

 .نسیم در آغوشش گرفت
 !الهی قربونت برم مگه میشد نیایم و نبینیمت؟_

لبخند بیجونی زد و از آغوشاش بیرون آمد . ساارش به روی قفسااه سااینه ی 
 .فرهاد تکیه داد

 !خیلی میترسم بابا_
 .دستش را دوِر شانه ی نیل حلقه کرد

 !ترسی نداره باباجون.. یه عمِل سادست.. خدا همراهشه نترس دخترم_
بغضش را پس زد و سعی کرد در آغوش مردانه ی پدرش آرامش یابد. پرستار 
از کنارشان گذشت و وارد اتاق شد. به دنبالش راه افتادند. بهار با دیدن بردیا و 

ساتانش را بر هم کوبید. ساینه اش شدیدا خس خس دیگران با خوشاحالی د
 !میکردگ پرستار اخم غلیظی کرد

بهتره اینجاا رو خلوت کنین. نمیادونم کی این هماه جمعیت رو اینجا راه _
داده ولی به جز پدر و مادر نباید کسی باشه. آقایون لطفا برید بیرون مریض رو 

 !برای اتاق عمل آماده میکنیم
 .هم انداختندنیل و سام نگاهی به 

 !سام_ولی ساعت هنوز دههگ دکتر فالح هنوز نیومدن
 :مالفه را از زیر بهار خارج کرد و با اخمی در هم گفت
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 !اطالعی ندارم_
ساام دساتی کالفه به صاورتش کشید و به سرعت از اتاق خارج شد. نیل و 
 بردیا هم پشات سارش راه افتادند. روبه روی ایستگاه پرستاری ایستاد و رو به

 :پرستار گفت
اینجا چه خبره؟ عمل دخترم ساااعِت یازده بود اآلن ساااعت دِه دارن برای _

 عمل آمادش میکنن. دکتر فالح زود اومدن؟
پرساتار نگاهش را بین چهره های نگران هر ساه اشااان چرخاند و با تعجب 

 :گفت
 عمِل قلب؟ بهار نیکنام؟_

 .سرش را بی حوصله تکان داد
 !ون واگذار شدهمگه خبر ندارین؟ عملش_

 .بردیا زودتر از همه از کوره در رفت
 !یعنی چی خانوم؟ مگه شهر هرته؟ قرار بود دکتر فالح عمل رو انجام بدن_

 .پرستار کالفه دفتر رو به رویش را ورق زد
من نمیدونم از ساارپرسااتار اتاق عمل بپرسااین. ایشااون با جزئیات بهتون _

 .میگن
 .نگاهی به انتهای سالن انداخت

 !یا اصال الزم نیست.. جراِح مس ول تشریف آوردن. از خودشون بپرسین_
هر سه سرشان را به سمِت انتهای سالن برگرداندند. در کمتر از نیم  انیه تمام 
تصااویر پیِش چشاِم نیل رنک باختند. گوش هایش به جز صدای پاشنه ی پر 
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شمانش صاالبت و محکِم مرِد رو به رویش چیز دیگری نمیشانید. سایاهی چ
درسات مثل روِز اول در همان قرارگاِه همیشاگی اش فرو رفت و راه نفسش را 
گرفت...همان طور مس  شده و ناباور، بدون حتی پلک زدنی به رو به رو خیره 

 .شده بود
پارساا دسات در جیب و مسالط به سمتشان می آمد. سام زودتر از همه به 

اختیار دساات های  خودش آماد. لبخند کمرنگی روی لبش جان گرفت. بی
سرِد نیل را در دست گرفت. انگشتانی را که حتی میلیمتری روی دستش جا به 
جا و قفل نشاادندگ بردیا با اخم وحشااتناکی به ساامتشااان برگشاات و از الی 

 :دندوناش غرید
 پارسا؟؟_

پارساا رو به رویشاان ایستاد و با چهره ای جدی و درهم خیره به دستانشان 
 :گفت

 مادست؟سالم.. مریض آ_
نیل ساارش را پایین انداخت. دیگر از لغزیدن نگاهش نمیترسااید ولی هنوز 
هم تاِب دیدن آن مشاکی ِ پر صاالبت را نداشات. سام به چشمان خروشانش 
خیره شد.. در پستوی بی تفاوتی و سردی تاهری اش چیزی فراتر از حسرت و 

گ دسااتش را درد موج میزد.. چیزی کاه هیچ کس به اندازه ی او درکش نمیکرد
 .جلو آورد و لبخند بیجونی زد

 !خوشحالم که به موقع رسیدی_
هنوز دسات پارسا به دست آماده ی سام نرسیده بود که بردیا مشتش را جلو 

 !آورد و دست پارسا را پس زد
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 اینجا چه خبره؟؟_
از صادای بلندش تمام پرساتارها به سامتشان برگشتند. پارسا دستش را در 

نگاه کردن مسااتقیم در چشاامان پر از کینه ی بردیا امتناع جیبش فرو برد. از 
 .میکرد

 چرا از دامادتون نمیپرسی؟_
واژه ی کنایه داِر "داماد" پوزخندی عصبی روی لبهای بردیا نشاند.. تلخندی 
ن روی سااینه ی نیلگ  روی لبهای سااام و در نهایت وزنه ای به ساانگینی چند ته

ی زمین فشاارد. نباید ساارش را پایین می انگشااتان پاهایش را با تماِم وجود رو
انداخت.. بعد از این همه باری که به تنهایی به دوش کشیده بود.. بعد از آنهمه 
شبهای سرد و جان سوز.. بعد از آن طوفاِن مخرب و مهیبی که زندگی اش را به 
یغما برده بود حاال او نبود که باید ساارش را پایین بیندازد و پذیرای الف های 

ه آمیز مسابب تمام بدبختی هایش باشد. قلبش ماالمال از نفرتی دیرینه و کنای
قوی شد. چشمانش ی  بست.. قلبش سرد و بیروح شد. سرش را باال گرفت و 
نگاه تیزش را تا آخر در چشمان غریبه ی رو به رویش فرو برد. ضربان قلبش به 

یی  به جای او یکباره پایین آمد. وجودش سارشاار از آرامشای غریب شد.. گو
 .کِس دیگری بر تمام قلب و افکارش حکومت میکرد

ما از دکتر تهرانی خواسااتیم اینجا باشااه برای عمِل بهارگ خوشااحالیم که  _
 !راضی به همکاری شده

 .دستان قالب شده و مردانه ی سام را به گرمی فشرد
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هم من و هم سااام افتخار میکنیم پزشااک حارقی مثل شااما دخترمون رو _
 !عمل کنن

پارساا چشام از دساتهای گره خورده اشاان برداشت. این چه دردی بود که 
تساکین نداشاات؟ این چه میله ی آهنینی بود که بی انتها و الفرجام هر لحظه 
بیشاتر در قلبش فرو میرفت و او را از زندگی ساقط میکرد؟ لبهای خشکش را 

 !روی هم فشرد و سرش را برگرداند
 !میتونم بهار رو ببینم_

 !سرش را آرام تکان داد و به سمِت اتاق بهار راهنمایی اش کردسام 
پاشنه ی کفشهای مردانه اش را محکمتر و سفت تر روی زمین کوبید. با هر 
قدمی که برمیداشت ، با هر ضربه ی پاشنه اش به زمین ده باره و صدباره سعی 

شد. که بکشد تا  .میکرد دلش را زیر فشار سنگین قدم هایش بفشارد.. له کند و به
بلکاه کمی آرام بگیرد.. تا دمی آسااوده نفس بکشااد.. ولی هی هات گ.. مگر 
یِر جاودانه ی نقش بساته بر پشت پرده اش را به  چشامانش میتوانسات تصاو

 فراموشی بسپرد؟
گوشاِی طبی اش را که دور گردنش بود محکم در دستش فشرد. دیگر نگران 

یلی بود و پشت سرش پدیدار شادِن درد صورتش نبود.. مقابلش راه  روِی طو
صادای پاشنه های کسی که با هر قدمش قلب و روحش را به زنجیر میکشید. 
یش را پس زد و داخل اتاق شااد. همان اتاقی که از  بغض ساامج و حجیم گلو
دیشاب هزاران بار از مقابلش رد شاده بود..همان اتاقی که شاهد اشکهای بی 

ن اتاقی که دیشب با دیدِن صحنه ی صادا و هق هِق آرام نیل شده بودند.. هما
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دلخراش داخلش تاا خوِد صاابق توی اتااقش راه رفتاه بود و به خودش و این 
 !زندگی لعنت فرستاده بود

با دیدِن بهار در لباس مخصو  عمل قلبش لحظه ای از کار ایستاد.. به جز 
دو عکس چیزی از این دخترک ندیده بود ولی تنها با همان عکسهای کوچک و 

ان بعاد از مادت ها دلش را به کساای جز نیل باخته بود. نگاهی کلی به بیجا
هیکل نحیف و کم جانش انداخت. روی تخت نشسته بود. سرش را کج کرده 
بود و خیره به دمپایی های گشادش پاهایش را در هوا تکان میداد. دستی که در 
جیب روپوشش بود را سفت و سخت مشت کرد. به خودش هزاران بار لعنت 
فرساتاد . چرا که این دختِر زیبا و دوسات داشتنی میتوانست حاصل و میوه ی 

 !..زندگی دونفره ی آنها باشد.. او ونیل
نیل و ساام درست پشت سر پارسا با قدم های سست و دلهای آشوبزده کنار 
درایساتاده بودند. نیل به شادت میترساید. در نظرش هر کس که این دو پدر و 

ببیند از شااباهت شاادید نی نِی چشاامان و رنِک تیره ی  فرزند را در کنار هم
موهایشاان میتواند به سااادگی پی به رابطه ی خونی اشااان ببرد. میترسااید.. از 
اینکه خون آنها را به سمِت هم بکشد میترسید. قدمی سست و لرزان به داخل 
اتاق برداشات. ساام کمی جلوتر از او ایستاده بود ولی هنوز هیچ کدام داخل 

ق نبودند. پارسا به آرامی مقابل بهار ایستاد. بهار سرش را باال آورد و نگاهی اتا
کنجکاو به قامت بلند و کشاایده اش انداخت. طولی نکشااید که با چاالکی 

 .لبخندی شیطانی بر لب آورد
 !سالم_
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پارساا مسِت آن صورت سفید و گرِد آسمانی با لبخندی گرم دستش را روی 
 .گونه ی نرمش کشید

 .ِک سالمعلی_
بهار نگاهی به پدر و مادرش که پشِت سر پارسا ایستاده بودند انداخت و با 

 :چشمهای ریز شده گفت
 شما دکتِر من هستین؟_

تک خنده ی بلندی از تلف  شیرین "س" بهار کرد و سرش را با لبخند تکان 
 .داد

 بلهگ.. آماده ای؟_
ش بی شل شد. دستنگاهی دوباره و با رضایت به نیل انداخت و نیشش حسا

 :را جلو گرفت و مانند دختری بیست ساله با طنازی گفت
 !بهارمگ خیلی خوشحالم که شما دکترمین_

 :سرش را کمی جلوتر آورد و دور از چشم نیل و سام به آرامی گفت
 !اون یکی کچل بود.. اصال هم دوست نداشتم_

ت کناِر بهار خنده ی بلند پارساا دل نیل را لرزاند. دلهره داشات.. میخواسا
باشاد و کنترل اوضااع را به دست بگیرد..خواست قدمی دیگر بگذارد که سام 
دساتش را جلو آورد و مانع شد. چشمانش را روی هم فشرد و قدمی عقب تر 
رفت. دلش میخواساات هرچند در نادانی و غفلت این لحظه ی ناِب دیدار با 

 ..فرزندش خلوت و خا  باشد
ست. دستاِن کوچِک بهار را در دست گرفت و پارساا روی تخِت مقابل نشا

 .چشمکی به رویش زد
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 از عمل که نمیترسی خانوم کوچولو؟_
 .سرش را به چش و راست تکان داد

 !بابایی میگه ترس ماِل بچه کوچولو هاست.. من که کوچولو نیستم_
دلش میخواسات بهار را در آغوش بفشارد.. آنقدر محکم که اجازه ی نفس 

صلب شود. دندانهایش را روی هم سایید و تنها با لبخندی کشایدن هم ازش 
 :گرم جواب جمله اش را داد

 !باباییت راست میگن_
 اسِم شما چیه؟_

نفس عمیقی کشاید. دستان کوچک بهار را رها کرد و گوشی طبی اش را در 
 .گوشش گذاشت

 .پارسا_
ن ونیل دستش را روی قلبش گذاشت. انگار چنگی بیرحمانه قلبش را از در

سینه اش میدرید. دیگر تواِن تماشای این سناریوی دردناک را نداشت. خودش 
را روی نیمکِت فلزی رها کرد و دستان سردش را دور بازویش پیچید. سام هم 
آهی کشید و کنارش نشست. دستش را روی بازوانش قرار داد. جمله ای برای 

 .یچرخیدتسکین دردش نمی یافت.. زبانش برای هیچ گونه دلگرمی نم
 .پارسا گوشِی طبی را روی سینه ی بهار قرار داد

 !چند تا نفس عمیق بکش خانوم کوچولو_
بهار بدون اینکه چشام از چشامهای آشانا و گیرای پارسا بردارد چند نفِس 

 .عمیق کشید . انگشتان کوچکش را به بازی گرفت

http://www.roman4u.ir/


 510 سیمرغ

 !من شما رو توی خواب دیدم_
 .ن معصومش خیره شدسرش را به سرعت باال آورد و به چشما

 !منو؟_
 .سرش را تکان داد

 نمیدونم کی ولی مطم نم دیدم. حرفمو باور نمیکنین؟_
 .لبخند آرامی زد

 باور میکنم کوچولو.. نکنه عکسمو دیده باشی؟_
از به زبان آوردن جمله اش پشیمان شد.. چگونه تسلیم امیال و افکار بیهوده 

کی مظلوم حرف میکشااید. لبش را ی خود شااده بود و چنان بیرحمانه از کود
 .گزید و به آرامی به عقب برگشت. کسی در اتاق نبود. نفسی راحت کشید

نه.. عکستونو ندیدم ولی احساس میکنم شما رو یا تو خواب یا تو تلوزیون _
 !دیدم

 .دستی بر موهای نرم و سیاهش کشید
ناسه.. یشخیلی خوش شانسم که دختر قشنگی مثِل شما منو از قبل دیده و م_

 خوبگ دختر خانومه بزر  و شجاع.. واسه یه مسابقه ی بزر  آماده ای؟
 .سرش را با هیجان تکان داد

من میگم من برنده میشام. اگه تو میگی برنده خودتی بریم ببینیم و تماشاا _
 کنیم. هر کی بترسه و وتیفشو خوب انجام نده باخته. اوکی؟

 .ش را رو به رویش گرفتچشمکی زد و با یک چشِم بسته انگشت شست
 !اوکی_
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چشاامش به زنجیر طالی گردنش افتاد. اخماهایش در هم شااد. ساارش را 
 :چرخاند و به پرستاری که تازه وارد اتاق شده بود گفت

 مگه نگفتم بیمار رو حاضر کنین؟ چرا زنجیر طالشو در نیاوردین؟_
 :پرستار نگاهی شاکی به بهار انداخت و سر به زیر گفت

آوردیم ولی اینو نذاشت.. منم دنبال مادرش بودم تا بگم اون در همشاو در_
 !بیاره

چشمش را با اخم از پرستار گرفت . بهار با دیدن اخم و صورت جدِی پارسا 
ساارش را پایین انداخته بود. پارسااا دسااتش را جلو برد و روی زنجیر تریف 

 .کشید
 چرا نذاشتی درش بیارن دختِر خوب؟_

 :اال کند با صدایی آرام گفتبدون اینکه سرش را ب
 !آخه هیچ وقت درش نیاوردم.. مامانم گفت هیچ وقت از گردنت درش نیار_

از شنیدن صدای معصوم و بچه گانه اش دلش ضعف رفت. اخمهایش را باز 
 :کرد و با لبخند مالیمی گفت

نه دیگه.. این شد تقلبگ میخوای با این منو ببری کلک؟ گفتم فقط خودمو _
 !اید هیچ چی همراهت باشهخودت. نب

دساات برد و زنجیر را از پشاات گردنش باز کرد. مدال تریف در دسااتانش 
افتاد. با دیدن سیمرغ ِکوچِک روی زنجیر قلبش از حرکت ایستاد. چشمانش را 
ناباور به مدال دوخت. همان زنجیری که در شااِب تولد نیل بر گردنش آویخته 
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ش دورش نکند. چشاامانش را با درد بود و خواسااته بود تا هیچ وقت از خود
 .روی هم گذاشت

سیمرغ کوچک را با دستش لمس کرد. چقدر آن روزها دور و دست نیافتنی 
به نظر میامد.. خاطره ی بهترین شب زندگی اش از مقابل چشمانش گذشت.. 
واقعیات مانند پتکی بر سرش کوبیده شد. حاال همان گردندبند در گردن دختر 

ازدواجش با مردی دیگر. لبخندی تل  تر از تلخِی روزگار نیل بود.. حاصاال 
روی لبش جا خوش کرد. نیل وارد اتاق شااد. با دیدن زنجیر در دسااِت پارسااا 
قلبش فرو ریخت. پارسا سرش را برگرداند. با لبخند معنادار و دردناکی زنجیر 

 :را مقابِل نیل گرفت و بدون اینکه چشم از چشمانش بردارد گفت
 !ت رفت.. نمیشه ببره اتاق عملاینو یاد_

دساتان نیل به وضاوح میلرزید و این لرزش شادید از چشمان پارسا به دور 
 .نماند. گردنبند را از دستش گرفت و در مشتش فشرد

 :پارسا رو به پرستار کرد و گفت
 !اتاق آمادست. من میرم. بعد پنج دقیقه بیارینش _

ان مشت شده اش را دوباره در همین که چشِم زیر لب پرستار را شنید؛ دست
 .جیِب روپوِش سبز رنگش پنهان کرد و به سرعت از اتاق خارج شد

در راهروِی انتظارپشات در اتاق عمل نشاسته بودند. یک دستش قفل شده 
دور بازوی سام، در دست دیگرش زنجیر و مدالی که به سختی میفشرد. اشک 

انده بر باد رفته اش، تنها باز مبی اختیار از چشمانش میبارید. نتیجه ی زندگِی 
اش از تاراج بی رحِم زمانه در اتاق رو به رو بود و زندگی و نبض تپنده ی این 

 !داشته ی باارزش در دسِت مسبب تمام این ویرانه ها
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ساام دستش را آرام روی دست چنک شده و سردش میکشید. زیر لب مدام 
 !"زمزمه میکرد " آروم باش

دام مادری در چنین شاارایطی میتوانساات آراِم قرار اماا مگر ممکن بود؟ ک
بگیرد؟ سرش را به همان بازوی سفت و کذایِی چند ساعته تکیه داد. چشمانش 
سااعت بزر  رو به رو را نشاانه گرفت. ساه سااعت گذشته بودگ چشمانش را 
بساات و سااعی کرد باا یادآورِی موفقیت های کم نظیر پارسااا و لبخند های 

لش را تساکین ببخشاد. در دلش مدام تکرار میکرد "چیزی مظلومانه ی بهار د
نمیشه... بهاِر من چیزیش نمیشه" اما خودش به اندازه ی کافی به گفته هایش 
ایمان نداشات. مارگزیده بود و از ریسمان سیاه و سفید میترسید.. .. میترسید 
که تنها دلیل زندگی اش هم از او گرفته شااود.. میترسااید تنها رخصااِت نفس 

 !کشیدنش هم از او صلب شود
در اتاق عمل باز شاد. نفهمید چگونه و در عرض چند صدم  انیه از جایش 
پرید و مقابل پرسااتار قرار گرفت.. بازوی پرسااتار را در دسااتانش فشاارد و با 
چشمان ترش به چهره اش خیره شد. زبانش یاری اش نمیکرد تا چیزی بپرسد. 

 !به معنی واقعِی کلمه میترسید
به کمکش شتافت. دستش را روی دسِت نیل گذاشت تا بازوی پرستار ساام 

 .را رها کند
 چی شد؟_

پرستار ماسک سبز رنگش را از روی بینی اش برداشت و با لبخند و اطمینان 
 :گفت
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نگران نباشااین.. عمل با موفقیت انجام شااده.. اآلن دکتر خودشااون میان _
 !میتونید از خودشون بپرسین

 .ید و ماسک را دوباره روی بینی اش قرار دادسپس نفس عمیقی کش
سام و نیل همان طور مس  شده سِر جای خود ایستاده بودند. هنوز نتوانسته 
بودند کلمه ی موفقیت را حالجی کنند. پارسااا از اتاق خارج شااد. سااام به 
یش در جاِی  سرعت به طرفش رفت ولی نیل، همان گونه بی حرکت و پر تشو

 !خود باقی ماند
سا همین که به سام رسید سرش را با اطمینان تکان داد. نفس حبس شده پار

ی ساام رها شاد. قدم هایش را سرعت بخشید و مقابل قامِت درهم شکسته و 
 . نحیِف نیل ایستاد. نیل سرش را باال کرد

یه_  !..دخترت خیلی قو
چشامان ناباور و بارانیه نیل در چشمانش قفل شده بود. نفس عمیقی کشید 

 :ر لب زمزمه کردو زی
 !درست مثِل خودت_

 .نگاهش را به سختی از نیل گرفت و دوباره به طرف سام برگشت
حال دخترت خوبه.. خداروشکر عمل با موفقیت انجام شد. تا چند دقیقه _

 ! ..میارنش بخش و میتونی ببینیش
زباِن سام به هیچ گونه تشکری نمیچرخید.. تنها سرش را با لبخند تکان داد 

شمان سپاسگذارش را چند بار روی هم فشرد. با دست چند بار بر سرشانه و چ
اش ضاربه زد.. نگاه خسته اش را از هر دویشان گرفت و به سمت اتاقش پناه 
برد. خسااته بود. عمِل بساایار دشااوار و مالل باری بود و او هیچ نگفت.. از 
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رِز بار تا م اتفاقات وحشاتناکی که در اتاق عمل به وقوع پیوست و او را صدها
سااکته برد هیچ نگفت.. از به هوش آمدن بهار درساات در نقطه ی حساااِس 
عمال.. از کم آوردن نفس و پاایین آمادن ضااریب هوشاای اش.. از دادهای 
وحشاتناکی که بر سر انترن ها و پرستار ها زده بود.. از دستان لرزانش که صد 

ه مردن و زنده شدن بار موهای سرش را به طرز فجیعی کشیده بودند.. از آنهم
و در نهاایات معجزه ی بزر  خدا هیچ نگفت. میدانساات که نیل تاب نمی 
آورد.. میدانست که این خطر گرچه گذشته بود ولی حتی شنیدنش نیل را از پا 
در می آورد.. میدانسات این بازگشِت دوباره به جز معجزه چیز دیگری نبود و 

 .به تاهر آسان و معمولی رسیده بود خدا را شکر میکرد که به موقع به این عمِل 
سارش را روی میزش گذاشت. با انگشتان شستش شقیقه هایش را فشرد تا 
کمی از خساتگی و فشار چند ساعته اش رهایی یابد. در اتاقش باز شد. انترن 
جوان لیوان نساکافه را مقابلش قرار داد. سرش را باال آورد. همان انترنی که با 

ایین بیهوشای او و بهار را به دردسر انداخته بود. دستش را ندانم کاری و دوِز پ
روی میز مشاات کرد. دادهایش را زده بود.. همان جا و در حضااور همه.. نعره 

 ! ..هایش دیوارهای اتاق عمل را لرزانده بود
چی بگم بهت خانوِم علیپور؟ شما با ندونم کاری و سهل انگاریت داشتی _

 !مریض و به کشتن میدادی
 .ور سرش را پایین انداختعلیپ

 ..هر چی بگین حق دارین.. فقط_
 :لبش را گزید و با صدایی آرامتر گفت
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فقط میخواسااتم بگم ازتون خواهش میکنم به مساا ول بخش چیزی نگین _
دکتر. شما که اینجا نیستین. من میمونم و این بیمارستان. ازتون خواهش میکنم 

 !این بارو چشم پوشی کنید
 .شمش فشرددستش را روی چ

من چشاامپوشاای کنم.. بقیه رو چیکار میکنی؟ با این کار داری صااورت _
 !مس له رو پاک میکنی

 .اشک از چشمانش چکید
 !من با بقیه حرف میزنم.. خواهش میکنم دکتر_

سرش را با تاسف تکان داد. خسته تر از آن بود که بتواند با او به جر و بح  
 .بنشیند. سرش را تکانی سرسری داد

خدا رو روزی هزار بار شکر کن.. چون به خداوندِی خدا اگه بالیی سِر اون _
 !بچه میومد زندت نمیذاشتم

اشک چشمان دختر شدت گرفت.. فین فین دماغش روی نهایت اعصابش 
 :بود. سر ش را بی حوصله روی میز گذاشت و گفت

ار کحواست باشه نمیخوام خانواده ی نیکنام چیزی از این جریانات بدونن._
از کار گذشااته و دیگه نگرانِی بیهودساات. و در ضاامن.. من همیشااه انقدر 

 !بخشنده نیستم. محض اطالعت قراره تو همین بیمارستان کارم رو ادامه بدم
 :علیپور دستی به چشمان خیسش کشید و با ترس گفت

 !بله متوجه ام_
 .و به سرعت از اتاق خارج شد
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ر کردند. نیل به سارعت خودش را به تخت حامل بهار را وارد راهروی انتظا
تخت رساااند. دختر کوچکش بیهوش و رنک پریده روی تخت خوابیده بود. 
یی اصااال رنِک بدی ها و تلم و سااتم دنیا را به روی  آنقدر آرام و عمیق که گو
خود ندیده. همراه تخت وارد اتاقش شاد. تمام حرکات پرستار را روی بهار با 

 .سرمی به دستان نحیفش وصل کردچشمانش میبلعید . پرستار 
فقط یه همراه میتونه بمونه. و در ضامن یک سااعت طول میکشه تا بهوش _

 !بیاد. هر وقت بهوش اومد خبر بدید
سارش را با عجله تکان داد و نزدیک بهش روی صاندلی نشاست. از دیدن 
صورت مظلوم و سفیدش سیر نمیشد. انگار که هزاران سال از دیدنش محروم 

باشاد. دستش را روی صورت کوچک و دوست داشتنی اش کشید و رو مانده 
 :به سام گفت

 !خد ا رو شکر سام.. باالخره تموم شد_
 سام لبخند آرامی به رویش زد

یه.. درست مثل خودت_  !نشنیدی دکترش چی گفت؟ قو
ه ای بر سرانگشتان بهار زد و ب*و*سبا تردید نگاهش کرد. ساام خم شد و 

ترک کرد. برای او هم روز بسیار دشواری بود. بیرون بیمارستان اتاق را به آرامی 
روی اولین و نزدیکترین نیمکت نشست. سرش را میان دستانش گرفت و هوای 
آزاد و مطبوع اولین روز شااهریور را در ریه هایش وارد کرد و برای این زندگِی 

 .دوباره خدا را در دل هزاران بار شکر گفت
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حس کرد. ساارش را بلند کرد. هلن با لبخندی حضاور کساای را در کنارش 
 .معنادار نگاهش میکرد

 تموم شد؟_
 .سرش را با آسودگی تکان داد

 !باالخره_
 .با همان لبخنِد آرام به رو به رو خیره شد

 خدا رو شکر.. شما خوبین؟_
مکا  کوتااهی کرد.. اولین نفری بود کاه در تمااِم این مادت از حاالش 

س غریبه بودگ حِس اینکه کسای حالش را بپرسد.. میپرساید.. چقدر با این ح
 !گرچه از روی ادب و احترام

 خوبم.. چجوری پیدام کردی؟_
 .شانه اش را باال انداخت

همه تو ماشین منتظرن.. آفتاب داغ بود یه نیم ساعتی میشه رفتن تو ماشین. _
مه من اومدم یه سری بزنم که شما رو از دور دیدم. از همون دور هم فهمیدم ه

 !چیز مرتبه
با تعجب به نیمرخش خیره شادگ با دیدِن این حاِل زار و خساته پی به مرتب 

 !بودن اوضاع برده بود؟
 !از کجا فهمیدی؟ من که زیاد خوب به نظر نمیرسم_

 .شانه اش را دوباره باال انداخت
حدساش ساخت نبود.. اگه خدایی نکرده اتفاقی افتاده بود شما اینجوری _

 !اینجا نبودین
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چشامانش را ریز کرد.. مثل همیشاه.. هرگز قادر به کشِف دنیای دروِن این 
 !دختر جوان نبود

 کجا بودم؟_
برگشاات و در چشاامانش خیره شااد. لبخندش را تکرار کرد و با انگشااتش 

 .ساختماِن بیمارستان را نشان داد
 !اونجا.. پیِش کسی که بهتون احتیاج داشت_

تلخندی روی لبش نمایان شد. چقدر  سرش را به طرف ساختمان برگرداند.
خوب فهمیده بود.. در کدام شاارایِط زندگی میتوانساات بدون اندیشاایدن به 
بزرگترین نگرانی اش تنها با احساساِت خودش درگیر باشد؟ هیچ گاه.. تا بوده 
و هست او بود و حمایت های بی پایانش از شیشه ی شکستنِی زندگی اشگ در 

 .دقت اش آفرین گفت دلش به این همه هشیاری و
بعضاای وقت ها فراموش میکنم بهار دخترم نیساات. غرق خوشااِی خودم _

میشام. میگم دختر قشانگی دارم که تو روزای سخِت زندگی همیشه پیشمه و 
 .پیششم. ولی  انیه ای نگذشته حقیقت میخوره تو فرِق سرم

 .برگشت و نگران به چهره اش خیره شد
 میبخشه؟به نظرت روزی که بفهمه من و _

 !باز هم همان لبخند.. چه آرامش غمگینی پشت این لبخندها پنهان بود
امیدوارم هیچ وقت اون روز نرسااه.. چون روزی که بفهمه شااما باید تنها _

نگران آه و نااله ی پدری باشااین که با بیرحمی از وجود جیگر گوشااش خبر 
 !نداشته
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 !چهره اش سخت شد.. سخت و تل 
پارساگ.. اون حق نداره آه و ناله کنه. خودش بود که اونا منظورم بهار بود نه _

 !رو بی پناه و تنها ول کرد و رفت
از جایش بلند شااد. باِد مالیم موهای لخِت روی پیشااانی اش را به حرکت 

 .درآورده بود
تو زندگی بعضی چیزا سهِم ما نیستن آقای نیکنام.. هر چقدر که بخوایم.. _

هم سااهِم ما نیسااتن.. بهار باید برای چی شااما رو هر چقدر که آرزو کنیم باز 
ببخشاه؟ بر ای اینکه جوِر اشتباهاِت پدرش رو کشیدین و بدون چشم داشتی 

 براش پدری کردین؟
 :دستی به موهای آشفته اش کشید. آه سینه سوزی کشید و ادامه داد

من نمیتونم مثل شما فکر کنم.. هر جوری.. از هر زاویه ای که فکر میکنم _
 !یبینم حِق یه پدره که از وجود بچه اش خبر داشته باشهم

 !کیفش را از روی نیمکت برداشت و نگاهش را در نگاه متحیر سام قفل کرد
ببخشاایاد.. در هر حاال من یااد گرفتم تو زندگی به جای آرزو کردِن غیر _

ممکن ها زندگیمو خودم بسااازم.. هر چند تنها .. هرچند بیرنک ولی حداقل 
 !حته که زندگیم ماِل خودمه.. حِق خودمهگ از کسی قرضش نگرفتمخیالم را

میدانسات که تند رفته است.. میدانست که شاید با این جمالت بی پناهی 
اش را به جان خریده باشد ولی در نظرش این تلنگر نیاز بود. همان تلنگری که 

ت سکسای دیگر در جایی دیگر و وقتی دیگر او را از خواب شیرین و رویای د
نیافتنی اش بیدار کرده بودگ نیاز بود برای کسی که درست مانند خودش زندگی 
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اش را روی نیلوفرهای آبی شااناور بر دریای اجنبی بنا کرده بود. "ببخشااید" ی 
 .زیر لب گفت و با قدم های آهسته به سمِت خروجی بیمارستان راه افتاد

داد. بهار در تمام غروب گرم و سوزان جای خود را به خنکای مالیم شب می
این ساعات فقط چند بار به مدت کوتاه چشم باز کرده بود. لبخند کودکانه اش 
را به روی چهره ی نگران نیل پاشاایده و دوباره به خواب فرو رفته بود و همین 
لحظات کوتاه و اندک مانند آب خنکی که روی آتش ریخته شود قلب سوزان و 

یِش نیل را آرامش بخشیده ب ود. همه چیز مرتب به نظر میرسید. به جز پر تشاو
خواب ساانگین و بی حالِیه بهارکه تحت تا یر داروهای قوی و نارکوز بود همه 

 !چیز تحت نظر و کامال مرتب پیش میرفت
پارساا چندین بار متوالی به بهار سر زده بود. نگاِه نیل در تماِم این مدت از 

کشیده اش باالتر نیامده بود. کفش های واکس زده و نوک شلوار رسمی و اتو 
حتی هنگام شانیدِن صادای بم اش موقع صحبت با پرستارها .. نه.. نهگ از آن 
هم پیش تر.. حتی هنگام شانیدن قدم های پر صالبتش که با صدای قدم های 
تماام مردان زنادگی اش فرق میکرد و او این تمایز را از ابتدای ورود آن قدم به 

تانش را در هم فرو میبرد و سعی میکرد با کمترین اتاق تشاخیص میدادگ انگشا
اسااتشااماِم ممکن در طول زمانی که پارسااا در اتاق بود قلِب زخمی و پر از 

 !دردش را مدیریت کند
کلید را داخِل قفِل قدیمی چرخاند و وارد حیاط شد. دو روز بود که به خانه 

ا به رو شدن ب ی قدیمی پدرش برگشاته بود.. همانی که سالهای کوتاهی از رو
خالء اش گریختاه بود.. هماانی که روزی پا گذاشااتِن دوباره در حیاطش را 
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بزرگترین و غیر قابل جبران ترین درِد دنیا میدانسات. پوزخندی گوشه ی لبش 
نشست. چه دردهای غیر قابل تحمل تری در دنیایش وجود داشت.. چه خالء 

تن یکرد که روزی با برگشپررنگتری را به دوش میکشید. حتی فکرش را هم نم
باه این خانه و پناه بردن به روزهای گذشااته بخواهد تحمِل این تنهایی جبران 

 !ناپذیر را کمی آسان کند
به محض ورودش با ماریا رو به رو شاد. کیف دسته داِر چرمش را به دسِت 
ماریا سپرد و انگشتانش را روی مکان همیشگی اش فشرد. تحمل فشار سردرِد 

 !از طرفی و روِز سخت و پر استرس از طرفی دیگر عصبی اش
نگاهی گذرا به خانه ی ساکت و خاموش انداخت. ماریا از کنار گوشش آرام 

 :گفت
 !شام حاضره.. هر وقت بگید سفره رو براتون میچینم_

یی گفت  :چشمش را از درد بست و با تند خو
خانوم  خوب میدونی وقتی این المصااب عود کنه هیچ کوفتی نمیخورم.._

 خوابه؟
 .سرش را پایین انداخت

 !بله آگا_
 :دستگیره ی اتاق را پایین کشید و همان طور که داخل میشد گفت

 ! ..نه شام.. نه چایی. نه قهوهگ هیچ کوفتی نمیخورم. فقط راحتم بذار_
طاق باز روی تخت دراز کشید و چشمانش را به سقف دوخت. نفس هایش 

ی دستهای قالب شده در هِم نیل و سام لحظه دوباره تند و عصبی شد. صحنه 
 !ای از جلوی چشمش کنار نمیرفت
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 :ساعدش را روی چشمش گذاشت و زیر لب زمزمه کرد
 !نیل_

چقدر عوض شاده بود. در آن مانتوی بلند و نخِی مشاکی و شاال تریف و 
نازک سااده تر از هر زمانی به نظر میرسید. بسیار ضعیف تر و سبک تر از قبل 

به شدت وزن کم کرده بود ولی رره ای از کیفیِت قدم های استوارش کم بود.. 
نشااده بود. باه انادازه ی قبال آراسااته و دلفریب نبود اما هنوز هم زیبا بود.. 
میتوانست به راحتی فهمید که گذر زمان از او هم چیزهایی برده.. زیر چشمش 

ولی  شتندتیرگِی جزئی و کمرنگی داشت.. چشمانش سوسوی همیشگی را ندا
نده ی نگاهش بود. همانی که امروز از  رن از هماه چیز مهم تر آن برق جدید و به
لحظه ی اول دیدارشااان مانند خاری تیز در چشاامش فرو رفته بود و تا قلبش 
نفور کرده بود.. همان نگاِه پرکینه و خطرناک.. همان و تنها حالتی که نیل را از 

 !نیِل سالهای گذشته متمایز کرده بود
با هر دو دست صورتش را پوشاند.. نیل و وسوسه ی همیشگی تصاحِب این 
ستاره ی زیبا که دیگر بزرگترین ممنوعه ی زندگی اش بود. سعی کرد افکارش 
را متمرکز چیزهاایی دیگر کند.. در هر حال نیل دیگر زنی متعهد و متاهل بود 

مل و دساات در که در مقابلش بدون رره ای فروپاشاای و لرزش با اطمیناِن کا
 !دسِت همسرش قد َعَلم کرده بود

دلش برف میخواسات.. ی  میخواست.. تگر  میخواست.. دلش زمستان 
میخواساات. زمسااتاانی که با تمام کوالکش بر قلبش ببارد واین آتِش دوباره 

 !روشن شده از زیر خاکستر را خاموش کند
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یان برزخ دکمه های پیراهن مردانه اش را باز کرد و روی تخت نشااساات. م
عذاب دهنده اش گیر افتاده بود.. دوباره همان بوی عطر شیرین فرانسوی هوش 
از ساارش برده بود. حاال میان دلش بود و خنجری بزر  که نوِک تیز و آبدیده 
اش را هر لحظاه در قلبش فرو میبرد و با تمام قدرت فریاد میکشااید "او دیگر 

 "!ماِل تو نیست
پرت کرد و تن داغ و سوزناکش را به قطرات  حوله اش را با خشم روی تخت

خنک آب سااپرد. همین که از حمام بیرون آمد، بی توجه به سااردردش کولر را 
روشن کرد و همان طور با حوله روی تخت دراز کشید. احساس بهتری داشت. 
قدری ساابک تر شااده بود. صاادای تق تِق در اخمایش را در هم کرد. فحش 

 !ی سرهمی اش را روی بدنش مرتب کردرکیکی زیر لب گفت و حوله 
 !بیا تو_

 .ماریا سر به زیر و شرمنده وارد اتاق شد
 !ببخشید آگا.. خانمی اومدن میخوان ببیننتون_

نفس کالفه ای کشااید. میدانساات آن خانم کیسااتگ همانی که از لحظه ی 
ورودش به تهران لحظه ای تلفن خانه و موبایلش را مسااکوت نگذاشااته بود. 

ان صادو دوازده میساکالی که از صابق تا حاال روی گوشی اش صااحب هم
 !چشمک میزد

سرش را بی حوصله تکان داد. هنوز جمله ای بر زبان نیاورده بود که پرستو 
با تنه ای ماریا را کنار زد و وارد اتاق شاد. چشامانش را از موهای سارخ و بی 

 ."اردحالتش برداشت و با چشم به ماریا اشاره داد که "اشکالی ند
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بند حوله را دور کمرش سافت کرد و مقابل پنجره پشات به پرساتو ایستاد. 
یر پرستو روی شیشه ی رو به رویش منعکس شد. پوفی کرد و بی حوصله  تصو

 :گفت
 چی میخوای پرستو؟_

نزدیک شادنش را از شیشه دید. دستانش را از پشت دور قفسه ی سینه اش 
 .قفل کرد و سرش را به پشتش تکیه داد

همین؟ بعِد پنج سال دیدمت.. بعد پنج سال دوری و دردی که کشیدم فقط _
 همین نامرد؟ پرستو چی میخوای؟؟

چشاامانش را با حر  روی هم گذاشاات.. اوقاتش تل  شااده بود.. او چه 
 !میکشید و این دخترک در چه فکری بود

 !خیلی خسته ام و حوصله ام ندارم.. بهتره بگی چی میخوای و بری_
 .فین پرستو از پشت سرش درد سرش را دوچندان کرد صدای فین

تو رو میخوام.. هیچ وقت نخواسااتی بفهمی.. ببین.. حتی اون دختره هم _
ولت کرد. همیشاه میبینمش با بچش و شوهرش.. از اولشم میدونستم تو ماِل 

 !خودمی
عضالت فک اش منقبض شد. چشمش را به ناخن های بلند و الک زده ی 

و دساتان حلقه شده ی دور کمرش را از هم باز کرد. به روی شاکمش دوخت 
طرفش برگشات و سخت و جدی در چشمانش خیره شدگ بوی الکل تندی که 

 !از نفس هایش می آمد چهره اش را سخت تر هم کرد
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ِکی میخوای از توهم بیاای بیرون پرسااتو؟ ما هیچ وقت ماِل هم نبودیم و _
 !نخواهیم بود. چه با نیل.. چه بدوِن نیل

دماغش را باال کشید و سرش را به زیر انداخت. از مکاری و حیله های زنانه 
 !اش عضالت معده اش هم منقبض و سخت شد

 !من واسه ی اون اینجا نیستم_
 .بی حوصله از کنارش گذشت و روی تخت نشست

 واسه چی اینجایی؟_
 .دستی زیر چشمان سیاه و آرایش پخش شده اش کشید و مقابلش ایستاد

رم فوت کرده.. نمیدونم میدونی یا نه.. یه سااله که دیگه نیست.. مادرم پد_
 .هم ازدواج کرده.. من دیگه جز تو کسی رو ندارم پارسا

ابروهایش را با استهزا باال برد. این بود.. خانواده ی با شیرازه و مادر اصیلی 
 !که همیشه مورد تحسین و احترام عفت بود همین بود

 !خوب؟_
ره ی جدی و بی حالِت پارسا عصبی شد. دستش را محکم روی از دیدن چه

 !صورتش کشید و صدای مرتعشش را باال برد
خوب؟ فقط خوب؟ دارم میگم من جز تو دیگه کسی رو ندارم. همه جا رو _

خوردم ولی پیدات نکردم. ببین تو همه ی این پنج ساال چند بار به اون گوشِی 
 .سیمکارتت فهمیدم برگشتی کوفتیت زنک زدم که به محض وصل شدِن 

 .رو به روی پارسا روی زمین زانو زد
 من دوستت دارم پارسا.. چرا باور نمیکنی؟_
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پوزخند صاداداری زد.. خبر نداشات.. خبر نداشت که آوازه ی بی عفتی و 
آمار پارتی های شبانه اش تا خوِد سانفرانسیسکو رسیدهگ به طرفش خم شد و با 

 :و پر تمسخرش گفتهمان ابروهای باال رفته 
نمیادونم دقیقاا دنباِل چی هسااتی ولی حتی اگه بدونم جز تو زنی تو دنیا _

نمونده بازم حاضر نیستم یه روزمو باهات بگذرونم.. خبرای دسِت اولت رو از 
ایمان میگرفتمگ آماِر َافِتر پارتی هاتو دارم خانوِم عاشاقگ میدونی مصارف مفید 

 اختن چیه؟؟دخترایی که مثِل تو خودشونو ب
اشکهایش را با دست پاک کرد. از جایش بلند شد. کمربنِد مانتوی ماکسی 

یش را از هم باز کرد  !اش را باز کرد. لبخند دلبرانه ای زد و دو طرف مانتو
 !!آره میدونم چیه_

چشاامان خشاامگیِن پارسااا با حیرت و خشاام از روی تنش ساار خورد و به 
 .وی هم فشردانگشتهای پایش رسید. دندانهایش را ر

 چی رو میخوای  ابت کنی پرستو؟_
میخوام  ابت کنم برای چی اینجام.. مگه بهم تهمت نمیزنی؟ مگه نمیگی _

 !همه جا صحبِت منه؟ باشه.. اینجا هم یه جا مثِل جاهای دیگه
احسااس تهوع داشات.. نمیدانست از درد شدید میگرنش است یا از دیدن 

این روباهه مکار با خود چه فکر کرده صااحنه ی مزخرِف چند  انیه ی پیشگ 
بود؟ که با استفاده از ترفند های زنانه اش میتواند آینده اش را با او تامین کند؟ 
در دلش خندید.. تل  خندید.. نمیدانست چند وقت است که با احساس ها و 
نیازهایش بیگانه است.. تنها چیزی که در خاطرش مانده بود این بود که بعد از 

http://www.roman4u.ir/


 519 سیمرغ

به ی شایرین و مقدس اش، بعد از آن حجله ی اهورایی و آسمانی اش آن تجر
هیچ وقت حتی به لغزیدن هم نیاندیشایده بود.. احسااسات مردانه اش را در 
گروی عشاق بزر  و تجربه ی تکرار ناشدنی اش گذاشته بود و چشم بر روی 

 !تمام لذت ها و خوشی های دنیا بسته بود
سااتو را در دساات گرفت. بدون اینکه با حرکتی آنی و عصاابی مچ دساات پر

یش را روی هم انداخت. بازویش را ساافت  ساارش را باال کند دو طرف مانتو
 .چسبید و او را تا دم در اتاق هل داد

این باِر آخریه که دارم بهت هشادار میدم از زندگیم گم شی بیرون.. همین _
لم دارم قائفرصتم به خاطر دوستی پدرت با پدرم و ارزشی که برای خاِک ترش 

 !بهت میدم. بزن به چاک و دیگه دورو برم پیدات نشه
در را پشات سرش بست و قفل کرد. از همه ی دنیا بریده بود. دلش آرامش 
میخواست.. پاکی و معصومیت میخواست.. دلش سادگی میخواست.. محبت 
میخواسات.. نه زن.. و نه زنانگیگ دلش احساسی لطیف میخواست. حوله ی 

 !ی زمین پرت کرد و دوباره به خنکای قطرات آب پناه بردخیسش را رو
. 
. 

صبِق زود از خواب بیدار شده بود. دلش میخواست برای کنترل بهار زودتر 
از همه به بیمارساتان رسیده باشد. کیفش را برداشت و به طرف جاکفشی راه 

 :افتاد. صدای مادرش را از پشت سرش شنید
 بازم بدوِن صبحانه میری؟_
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فرگی با یکدانه فرزندش دلش  برای مادرش میسوخت.. برای لحظه ای همسه
بال بال میزد. برگشات و ساعی کرد لبخند تصنعی و مالیمش را گوشه ی لبش 

 !حف  کند
 !از ورزش که اومدم آب پرتغال خوردم. باید برم.. دیرم میشه_

لبهای عفت بعد از مدتها به لبخند ضااعیفی مزین شااد. همین که پساارش 
برای ادامه ی زندگی یافته بود دلش را خوش میکرد.. چه اهمیتی داشت دلیلی 

 که آن دلیل دختر کوچِک تنها عشِق پسرش باشد.. مهم بود؟
 !باشه پسرم.. خدا پشت و پناهت_

انگشتانش را روی دسته ی کیف فشرد. جلو رفت و رو به روی مادرش توقف 
قلبش سرتاسر آرامش  ید.ب*و*سکرد. سارش را خم کرد و پیشانِی مادرش را 

شاد. چشمهای عفت از تعجب گرد شد. لبخند آرامی به روی مادرش زد و به 
 .سمِت در برگشت

*** 
 .نیل برای باِر دهم لقمه ی کوچِک کره و عسل را مقابل بهار گرفت

 !مامانی؟ بخدا اگه نخوری خوب نمیشی قربونت برم_
ی در ناحیه سینه اش بهار با بی میلی شاانه اش راباال انداخت. درد شادید

حس میکرد. بی حال بود و بی میل. نیل چشامهایش را با عصابانیت بست و 
 .سرش را تکان داد

ل و بیاره برات. حاال اگه بشاانوه چیزی نخوردی ممکنه _ بابایی رفته بود نیکه
 تصمیمش عوض بشه ها؟
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سارش را برمیگرداند. حتی وساوسه ی آمدن عروسک مورد عالقه اش هم 
از بی قراری اش کم کند. بی تاب بود و کم حوصله. نیل متوجه این نتوانساته 

بیتابی شاد و ساعی میکرد او را به حرف بیاورد ولی تاهرا بهار میلی به سخن 
 .گفتن نداشت

 !میبینم که یه نفر داره بداخالقی میکنه_
صادای پارساا دساِت مانده در هوای نیل را خشاک کرد. چشمانش دوباره 

ن را هدف مگرفت. نفس عمیِق آرامی کشید و اخمهایش بی اتوماتیک وار زمی
 .اراده در هم فرو رفت

بهار سارش را برگرداند. با دیدن اخم مصانوعی و لبخند مالیم پارسا او هم 
 .لبخند آرامی به رویش زد

 !سالم_
پارساا آرام به تختش نزدیک شد. سالِم زیر لب نیل را جواب داد و دست به 

اد. نگاهی گذرا به صبحانه ی دست نخورده و لقمه ی ساینه مقابل بهار ایسات
 :آماده ی داخل سینی انداخت و گفت

 چرا صبحونت و نخوردی دختره خوب؟_
 .بهار نگاهش را با غیض از سینی فلزی بیمارستان گرفت

 !میخوام برم خونمون_
نیل چشم از زمین برداشت و با تعجب به چهره ی دخترش خیره شد. "پس 

 "!ی نگفته بودچرا به او چیز
پارساا دساتش را داخل جیبش فرو برد. این نزدیکِی چند ساانتیمتری با نیل 
آراِم قرارش را گرفته بود. دلش نمیخواسات نیل را متوجه این آشفتگی کند. از 
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فرارش میترسااید. همین که در کنارش نفس میکشااید قدری آرامش کرده بود. 
 !گرچه در عنوان پزشک دخترش

 ز دسِت من خال  شی؟پس دوست داری ا_
بهار اخمهایش را در هم کشید. دِل نیل از درون لرزید. نگاهش از وسط به 
نیم رِخ هر دویشان حاکم بود. دیدن این شباهت رفتار و اخم و نگاهشان دلهره 

 .اش را دوچندان میکرد
 !نه خیرم_

لبخند صامیمی ای روی لب پارساا نشست. درست برعکس مادرش بود.. 
هگ نوک دماغش را با دو انگشاات کشااید و کنارش روی تخت تخص و یکدند

 .نشست
 !ولی اگه بری من دیگه نمیتونم ببینمت_

 .چشمهای غمگیِن نیل به رقص درآمدند. نگاه بهار نگران شد
 خوب میاین خونمون؟_

نیل سارش را دوباره پایین انداخت. پارسا سرش را برگرداند و نگاهش کرد. 
 .وشِی طبی اش را در گوشش فرو بردجوابی برای دادن نداشت. گ

خوبگ فعال یه نفس عمیق بکش ببینم حال و روز کوچولوی اون داخل چه _
 !جوریاست، بعدا نوبت به حرف حسابمون هم میرسه

بهار لبخندی زد و چند نفس عمیق کشاید. پارسا راضی از نتیجه دستش را 
 .آرام روی موهای پریشان و بلندش کشید

 !خوبه.. خیلی خوبه_
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یش را صاااف کرد و با همان اخم  چشااماِن نیل از خوشااحالی برق زد. گلو
 .بدون اینکه در چشماِن پارسا نگاهی کند پرسید

 کی میتونیم ببریمش خونه دکتر؟_
 .پارسا بزاِق تل  و سنگینش را به سختی فرو داد

اگه همه چیز اینجوری مرتب باشه تا پنج شنبه مرخص اش میکنم. جایی _
 .نیست. خدا رو شکر خوب از پس عمل براومده برای نگرانی

 .چشمکی به بهار زد
 مگه نه؟_

 :بهارهم با چشمکی ناشیانه جوابش را داد
 !بلهگ گفته بودم برنده خودم میشم_

 .پارسا خنده ی بلندی سر داد
 !فعال که برنده منم که تو اینجا خوابیدی کوچولو_

 .دست به سینه شد
 !نه خیرم.. خوِد خودمم_

وارد اتاق شاد. صدای خنده ی بلند پارسا را از بیرون اتاق شنیده بود. ساام 
دلشوره ی عجیبی داشت. همین که وارد شد و جمع سه نفره شان را دید چیزی 
از درونش فرو ریخت. با حف  تاهر و تعادلش جلو آمد و با سالمی بلند همه 

ل دساتهایش را به هم کو ا بید و خواست ترا متوجه خود کرد. بهار با دیدن نیکه
 !در جایش جا به جا شود ولی پارسا مانع شد و با مواخذه نگاهش کرد

اه ..اه ؟ دیگه قرار نبود بزنی زیر قول و قراراتگ از جات بلند نمیشاای خانوِم _
 !بداخالق
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 .لب برچید و به چشمهای آبِی خرس خیره شد
 !من بداخالق نیستم_

ز جایش بلند شاد. نایلون سیاه ساام با لبخندی محبت آمیز جلو آمد. نیل ا
 .رنک و بزرگی را به دستش سپرد

اینا لباس ان. بهتره عوضاشااون کنی وگرنه مریض میشاای. خاتون یکم هم _
 !غذا گذاشته توش . سفارش کرد حتما بخوری

 .سرش را تکان آرامی داد
 !ممنون_

 .کنار تخت بهار ایستاد و دستش را روی سرش کشید
 نداره؟دختِر بابا چرا حوصله _

 .شانه اش را باال انداخت
 !دوست ندارم اینجا رو بابایی. دلم میخواد بریم خونمون_

پارسا از پشِت قامِت خم شده ی سام بر روی بهار نگاهی پر حسرت به نیل 
انداخت. امتداد نگاهش تا بهار و سااام ادامه یافت و نهایتا روی کاشاای های 

ر خورد. دیگر  برای او جایی نبودگ دکتری که به ساارد و بی جااِن کِف اتاق سااه
بیماارش ساار زده و وتیفاه اش را انجام داده.. دیگر نه بهانه و نه دلیلی برای 
ماندنش در جمع سااه نفره ی آنها میدید. ساارش را به تلخی تکان داد و بدون 
اینکه کسای را متوجه حضورش ببیند بی صدا از اتاق خارج شد. نیل با بیرون 

د که سااام را متوجه خودش کرد. چیزی برای پنهان رفتنش نفس عمیقی کشاای
 .کردن وجود نداشت.. هیچ وقت نداشت. لبخند خسته ای به رویش زد
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 !میگه همه چی مرتبه و جایی برای نگرانی نیست_
سااام جلو آماد. ساارش را نزدیاک نیال برد و بادون اینکاه پلاک بزند در 

 .چشمهایش زل زد
 واقعا مرتبه؟_

یاد نداشت هیچ گاه سام او را اینچنین بپاید و در احساس خفگی میکرد. به 
 .منگنه قرار دهد. پلکهای لرزانش را با اطمینان روی هم گذاشت

 !شک نکن_
*** 

 .نسیم بادکنک آخر را هم به دسِت بردیا داد
خالصاه گفته باشم.. همه ی این کارا تالفی داره.. بعدا از من دلخور نشو _

 !غوِل بی شاخ و دم
به چهره ی شاکی و باد کرده اش انداخت و خنده بلندش را سر  بردیا نگاهی

 .داد
 نسیم بخدا خیلی بچه ای.. ِکی میخوای بزر  شی تو؟_

 .اخمای نسیم ناخودآگاه درهم شد. دست به سینه روی مبل نشست
 !باشه نگو.. به درک به جهنم_

 .یدشبردیا با خنده از نرده بان فلزی پایین آمد و با دو انگشت لپش را ک
حاال قهر نکن بابا بچه ننه. قول بده امشب بچه ی خوبی باشی و خوب ازم _

 !پذیرایی کنی منم قول میدم آخر شب بهت بگم
هلن ترف بزر  میوه را روی میز گاذاشاات و با لبخند به کل کِل بچه گانه 
اشاان خیره شاد. از وقتی که نسایم آن بسته ی کادوپیچی کوچک را در جیِب 
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ود اوضاع همین بود.. اصرار های بیش از حِد نسیم و مقاوت بردیا بردیا یافته ب
 !در مقابل اعتراف صاحِب بسته ی کادو

تا ساااعتی دیگر قرار بود بهار به خانه بیاید. سااام به این مناساابت میهمانِی 
بزرگی ترتیب داده بود. صادف و فرامرز دیشاب رسیده بودند و تمام دوست و 

 .ی دعوت بودندآشناهای سام به این میهمان
دسِت خاتون روی بازویش نشست. برگشت و با لبخند به چهره ی مهربانش 

 .خیره شد
تو چیزی نیاز نداری مادرجون؟ صاادف داره میره بازار. اگه دوساات داری _

 !باهاش برو
صدف با شتاب از پله ها پایین آمد. هلن نگاهش را از او گرفت و با اطمینان 

 :گفت
 !زی نیاز ندارم. خیالتون راحتنه خاتون جون. من چی_

چشامهای خاتون غمگین بود. دلش میخواست دِل دخترک را بشکافد و پی 
باه غم بزر  و دردنااِک درونش ببرد.. چیزی کاه او را از درون چنین و چناان 

 !میکرد اما دم نمیزد
باشاه مادر.. پس برو کم کم حاضر شو. دوش بگیر. به کارات برس. اینجا _

 !. مابقی کارا رو رزا میرسهدیگه کاری نیس
نساایم از روی کاناپه ها پرید و با جیا بلندی ساامِت راه پله دوید. بسااته ی 
کادوپیچ شاده ی کوچک در دستانش بود. بردیا با اخم دنبالش میدوید. با دو 
خودش را به اتاق خالی طبقه ی باال رسااند ولی همین که خواست در اتاق را 
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تاب روی تخت پرید و مشغوِل باز کردن بسته شد. ببندد بردیا وارد شاد. با شا
 !بردیا با حرکتی آنی روی تخت پرید و مچ دستش در دست گرفت

 !اینجا اون جاییه که فضول و میبرن_
 .سعی کرد دستش را از دستان قوی بردیا خارج کند

 !به خدا کاریش ندارم.. فقط میخوام ببینمش.. آآی دستم_
سِت نسیم گرفت و داخل جیب شلوارش فرو با دساِت دیگرش بسته را از د

برد. مچ دسات نساایم هنوز هم در دساتانش محصااور بود. هر دو روی تخت 
بزر  و دو نفره ایساتاده بودند. فاصاله ی بینشاان کمتر از چند سانتیمتر بود. 

 .جدی تر از هر زمانی به چهره اش خیره شد
مشااب بین اگاه فوضااولی داره میکشااتت باید بگم اونی که دنبالشاای ا_

 !مهموناست. اگه یه رره دندون رو جیگرت بذاری باهاش آشنات میکنم
قلِب نساایم مثل کنجشااکی به درو دیوار کوبید. گزینه های ممکن همچون 

 .نواری باریک از جلوی چشمش میگذشتند
هلن.. ؟.. صادف..؟ ساپیده؟... یا شاید هم کسی از میان مهمانهای سامگ "

 "بود؟ چگونه تا به امروز نفهمیده
 .سرش را با ناراحتی پایین انداخت و از روی تخت پایین پرید

 !باشه.. صبر میکنم تا ببینمش.. دوتاتونم برین به درک_
همین که در را با خشونت پشت سرش بست بردیا لبهای به هم فشرده اش را 
از هم باز کرد و خنده ی بلندش را سر دادو روی تخت دراز کشید و دستش را 

 :گذاشت. با لبخند به سقف خیره شد و زیر لب زمزمه کردزیر سرش 
 !عجله نکن بچه... باالخره میفهمی_
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زناک در باه صاادا در آمد. هلن قبل از اینکه کساای از جایش تکان بخود 
 .سراسیمه از پله ها پایین آمد

 !من باز میکنم_
 خاتون با لبخند به لباس بلند وآبی رنگش خیره شد. مثل همیشه پوشیده ولی
شیک. روسرِی کوچکش مانند همیشه روی سرش قرار داشت. دیگر عادات و 
اعتقادات این عضو جدید خانواده را از بر بود. سرش را با رضایت تکانی داد و 
نظاره گِر ورود ساام، نیل و بهار شد. از روی مبل برخاست. دستانش را از هم 

نتیجه ی کوچکش  باز کرد و با چشاامانی نمدار منتظِر آغوش پاک و با محبت
 !شد

بهار با دقت منزِل پر از بادکنک و تزئین شااده را از نظر گذراند. چشاامانش 
سارشاار از شاوق و شادی شد. لبخند قدرشناسانه ای زد و با قدم های سریع 
خودش را به خاتون رساند. در آغوش نرمش فرو رفت. لحظه ای چهره اش از 

ن بوی یاس لک زده بود. خاتون با درد جمع شد اما اهمیتی نداد. دلش برای ای
سار جواب ساالم نیل و ساام را داد و با شاسات دستش اشک سمج گوشه ی 

 !چشمش را زدود
 !خوش اومدی جیگر گوشمگ خوش اومدی_

ساارش را بلند کرد و با معصااومیت به چشاامان چراغانی و چین خورده ی 
 .خاتون نگاه کرد

 !دلم واست یه رره شده بود_
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ایین آمد. همه کنار خاتون ایسااتاده بودند و منظر رساایدن بردیاا از پله ها پ
نوبتشااان بودند. بهار که تازه متوجه پدربزر ، مادربزر  و بقیه شااده بود از 

ید. سرش را روی شانه ی ب*و*سآغوش خاتون بیرون آمد و تک به تکشان را 
 .بردیا گذاشت

 !دلم واسه خونمون تنک شده بود دایی_
 :ن نرم و بلند موهایش کشید و زیر گوشش گفتبردیا دستش را روی خرم

 دیگه تموم شد دایی. به همه نشون دادی قوی هستی. مگه نه؟_
ساارش را از شااانه اش جدا کرد و با لبخند تکان داد. نیل آهسااته جلو آمد. 

 .دستش را مقابل بهار دراز کرد
 هبیا بریم لباسااتو عوض کنیم و نهار بخوریمگ باید برای شاب حسابی آماد_

 !باشی
 .چشمانش دوباره برق زد

 مهمونا ساعت چند میان مامانی؟_
 !نیل لبخند خسته ای به رویش زد. چقدر این روزها سخت گذشته بود

 !تا تو آماده بشی میرسن دخترم_
بهار سارش را برگرداند و با نگرانی به سام خیره شد. سام با لبخند چشمکی 

ا خیال راحت همراِه نیل به طبقه ی زد.. جوابش را با چشامکی ناشیانه داد و ب
 !باال رفت

هلن فنجان چای را مقابلش قرار داد. از صاحبِت آن روزشاان به بعد سعی 
کرده بود کمتر با هم رو به رو شااوند. سااام نگاهی گذرا و جدی به چهره اش 

 .انداخت و زیر لب تشکر کرد. رو به خاتون کرد
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 بابا و صدف کجان؟_
 !همین پاساژ. اآلنا دیگه میرسنفرامرز صدف و برد تا _

 .سرش را با استفهام تکان داد
 چیزی شده مادر؟_

 .با چشمهای ریز شده به چهره ی نگران خاتون خیره شد
 نهگ چی قرار بود بشه؟_

 .به هلن اشاره کرد
 اشتباهی ازش سر زده؟_

 !سرش را برگرداند و به نیم رِخ هلن خیره شد. نفس عمیقی کشید
 !اقعیته دیگه.. شنیدنش همیشه تلخهچیزی نشده.. و_

نگاه خاتون نگران تر شااد. منتظر به ادامه ی حرِف سااام، به لبهایش چشاام 
 .دوخت. سام سرش را پایین انداخت و انگشتش را به لبه ی استکان کشید

زندگیم مثِل مرداب میمونه خاتون.. یه مرداِب عمیق و خطرناک که از دور _
ر چی بیشتر دست و پا بزنم بیشتر غرق میشم. یا آروم و بی خطر نشون میده. ه

 ... باید همینجوری بی حرکت و مثل مرده توش بمونم یا
 !نفس عمیق دیگری

 !پارسارم دعوت کردم_
_... 

 :برگشت و به خاتون نگاه کرد. نگاه منتظرش را که دید، ادامه داد
 !نتونستم درخواست بهار و رد کنم. خیلی اصرار کرد_
 !بهار؟ فقط به خاطر_
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 !دستی به ریشهای نامنظمش کشید. چه اعتراف سختی
 ..نه_

 .دستش را روی شانه ی سام گذاشت
 نیل چی؟ اون هم موافق بود؟_

ساارش را برگرداند. نگاه مغمومش نگران هم شااد. به نقطه ای پشااِت ساار 
 !خاتون خیره شد

 !نمیدونه... هنوز بهش نگفتم_
 .یدخاتون با ناراحتی اخم هایش را درهم کش

 ..کار بدی کردیگ مگه نمیدونی_
 :با دستانش صورتش را پوشاند و عجوالنه گفت

میادونم.. میادونم.. ولی چیکاار میکردم؟ قبل از اینکه من قبول کنم بهار _
دعوتش کرد. اون رد کرد و گفات کاار دارم ولی تو نگاهش یه چیزی بود که تا 

 !استخونامو سوزوند.. نخواستم گربه کوره باشم
 .مردانه ای روی شانه اش نشستدست 

 !نبینم تو فکری جوونگ بیا.. اینم از دخترت_
سرش را باال آورد و به چهره ی آراِم فرهاد خیره شد. لبخند خسته و کم جونی 

 .زد.نگاهی گذرا به خاتون کرد و دوباره سرش را برگرداند
 مببخشااید بابا... این چند روز حسااابی بهتون بد گذشااتگ خونه هم نبودی_

 !بهتون برسیم
 .لیوان چایش را روی میز گذاشت و کنارش روی مبل تک نفره نشست

 این چه حرفیه. مگه اومده بودیم مهمانی باباجان؟_
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خاتون بی صدا از جایش بلند شد و جمع مردانه شان را ترک کرد. دلش شور 
میزد. هم برای بال بال زدن پسرش و هم برای قلب زخمی و خسته ی دختری 

طبقه ی باال بی خبر از طوفاِن امشب مشغول سر و کله زدن با بهار بود.  که در
دستش را روی زانوهایش گذاشت و به طرف جمع چند نفره ی ژاله ، زینت و 

 !دخترها حرکت کرد
. 
. 

لنگه ی بعدی گوشااواره ی کوچکش را هم داخل گوشااش کرد. لبهایش را 
د. در اتاق به آرامی باز کمی به هم مالید تا کمی از غلظت رنگش کاسااته شااو

شاد. بدون اینکه سارش را برگرداند از آینه داخل شدِن آراِم سام را دید. لبخند 
 .مالیمی به رویش زد. سام با تحسین نگاهش کرد و بهش نزدیک شد

 !بهت میاد_
نتوانساات چیزی بیشااتر از آن بر زباان بیاورد.. هیچ وقت نتوانسااته بود.. 

ید در این پیرا هن خمره ایه زرشکی چقدر باریک و نحیف.. تا نتوانسات بگو
 !چه حد زیبا و دوست داشتنی شده است

 .نیل سرش را به یک طرف خم کرده بود و هنوز با گوشواره اش درگیر بود
کاش مینداختیم واسه فردا شب. خیلی خسته ام. بهار هم خستستگ اصال _

 !حوصله ی مهمونی رو نداشتم
نزدیک تر شاد. زودتر از نیل دست برد به  با حف  همان لبخند مالیم بهش

 !سمِت سینه ریِز تریِف روی میز توالت
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قرار نیسات خسته بشی خانومم. رزا و سه تا میزبان هستن تا کارا رو انجام _
 !بدن. واسه روحیه ی بهار الزم بودگ خواستم بریز و بپاشا زود تموم شه

د. دلش برای تخت هنوز راضاای نشااده بود. از میهمانی و شاالوغی بیزار بو
دونفره و آغوش دخترکش لاک زده بود. لبخنادی مصاانوعی به رویش زد و با 
دسااتش موهایش را باال برد. سااام سااینه ریز تریف را دور گردنش آویخت و 
 !مشغول بستن قفلش شد. دلش از عطر خوشبو و با طراوِت نیل بیقرار شده بود

 !و سرت بندازجمع خودمونی نیست خانومم.. یه چیزی روی دوشت _
 :نیل با تعجب برگشت و منتظر نگاهش کرد که گفت

 !پارسا رو هم دعوت کردم_
چشامان مبهوت نیل روی چهره ی سام متوقف شد. دستش در هوا خشک 
شااد. سااام قفل زنجیر را بساات و موهای در هوا مانده ی نیل را روی گردنش 

 .ریخت.هنوز جرات نداشت به چشمانش نگاه کند
 !ار که اینطور خواست و البته زحماتی که کشیدبه خاطِر به_

 .نیل آب دهانش را به سختی فرو داد و مستقیم در چشمانش خیره شد
 !چرا؟_

نگااهش را در اجزای صااورِت نیال باه حرکت درآورد. چهره ی خسااته و 
پریشااانش تنها با رره ای آرایش مالیم از این رو به آن رو شااده بود. طره ای از 

ورتش ریخته بود. دست برد و کنارش زد. دلش لرزید. از موهای فرش روی ص
این که میبایست این نقاشِی زیبا و خواستنی را امشب با چشمان رقیبش شریک 

 !می بود دلش لرزید
 !چی چرا؟ نباید دعوتش میکردم؟_
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تک خنده ای عصاابی کرد. ساارش را پایین انداخت و سااعی کرد با بسااتن 
 .چشمانش اعصابش را کنترل کند

واسات هست داری چیکار میکنی سام؟ داری با این کارات پاشو به این ح_
 ...خونه باز میکنی.. هیچ میدونی

 .انگشت سبابه اش را مقابل لبهایش گرفت
هیاااشگ میدونم نگران چی هستی.. نگران نباش. من حواسم به همه چی _

 !هست
ساعی کرد لرزش صادایش را کنترل کند.. اشک سمِج گوشه ی چشمش را 

 !هم
 !من چی پس سام؟ حواست به منم هست؟_

همین جمله ی کوتاه اما پرمحتوا، خنجری شد و در دلش فرو رفت. تلخندی 
روی لبش نشاسات. با دساتهایش صاورِت نیل را قاب کرد و با صدایی آرام و 

 :دورگه گفت
 ! هست.. به خداوندِی خدا هست.. فقط یکم قوی باش.. یکم_

که با سخنان نسنجیده اش دستش را  چشامان نیل غمگین شاد. میدانسات
پیش سام رو کرده است ولی میترسید. از فرو پاشیده شدن نظام این زندگی.. از 
دوباره بیدار شاادِن قلب مرده اش.. از از دساات دادِن این آرامِش مصاانوعی 

 !میترسید
بی صادا سارش را پایین انداخت و لب گزید. سام آهی کشید و دستانش را 

 .پایین انداخت
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 !میرم پایین. دیر نکن_
سرش را تکان آرامی داد. صدای بسته شدن در را که شنید سرش را باال کرد. 
به سمت آینه برگشت و به چهره ی خودش خیره شد. وسواس گرفته بود. دلش 
میخواست نامرتب باشد. دستمالی برداشت و با خشونت روی لبها و گونه اش 

 !ستگی میترسیدکشید. میترسید. از زیبا بودن.. از آرا
تقه ای به در خورد. دستمال را در سطل آشغال انداخت و دستی سرسری به 

 .موهایش کشید
 .بفرمایین_

فرامرز داخل شد. برای آنکه سردی چندین و چند ساله بین پسر و عروسش 
را تشخیص دهد نیاز به تجربه ی زیادی نداشت.. برایش تنها یک نگاِه ساده و 

 .عمیق کافی بود
 داشتی؟ کار_

 .لبخند دستپاچه ای زد و به طرفش قدم برداشت
 !نه پدرجان بفرمایین_

روی تخت نشست. جعبه ی قرمز رنک و مخمل جواهر را کنارش گذاشت. 
زند گی مشاترکش با جنِس لطیف عمری ساه سااله داشات. بعد از همسرش 
هرگز آرامشش را با کسی سهیم نشده بود. سخت و غیر قابل نفور بود..درست 
نقطه ی مقابل سااام.. ولی در همین زندگی سااه ساااله و تاهل کوتاه مدتش 
آنقادری تجرباه کسااب کرده بود تا بتواند از نگاه یک زن پی به عالقه اش به 

 !مردش ببرد
 مشکلی هست؟_
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ضربان قلب نیل شدت گرفت. انگشتانش را درهم فشرد و نگاهش را دزدید. 
 "!باشدبا خود اندیشید "شاید صدایمان را شنیده 

 نه پدرجان.. چه مشکلی؟_
نگاه تیزبین و نکته سنجش را از چهره ی آشفته ی نیل گرفت. در جعبه های 

 .کوچک را باز کرد و آنها را رو به نیل گذاشت
 برای بهار خریدم. ببین کودومشون قشنگن امشب کادو بدم؟_

 نیل نگاهی به دو دساتبنِد تریف درون جعبه انداخت. قدرشناسانه نگاهش
 :کرد و گفت

 !چرا زحمت کشیدید پدر جان؟ خیلی قشنگن_
 .چشمهایش را با اطمینان روی هم فشرد

 !انتخاب کن_
هر دو را از نظر گذراند. دستش را روی دستبند تریفی که دو پروانه کنار هم 
رویش نقش بسته بود گذاشت. فرامرز جعبه اتخاب شده را در دست گرفت و 

 !ابروهایش را باال برد
 !یف و قشنگه.. مثل خودتتر_

 !لبخندی شرمگین زد و سرش را پایین انداخت
 !ولی برای یه زندگِی کامل اینا کافی نیستن_

 .در جعبه را بست. پا روی پا انداخت و به رو به رو خیره شد
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سام درست مثل مادرشه.. مهربون و فداکار.. برای زندگی دیگرون همیشه _
تغییرش بدم ولی نشد. انگار به دنیا اومده از خودش میگذره. خیلی سعی کردم 

 !که زندگی دیگرونو کامل کنه
تنگنای بدی بود. دیگر شکی نداشت که این صحبت دو پهلو و نیشدار اشاره 
ای قوی به وضااع زندگی مشااترکشااان دارد. مقید و پر اسااترس به جان ناخن 

 !هایش افتاد. نگاه فرامرز هنوز هم به رو به رو بود
.. هنوز خوِن داخل رگهاش داغه.. هنوز شااکسااِت واقعی رو، هنوز جوونه_

 !باختن و، از دست دادن و نچشیده
 :مکثی کرد و ادامه داد

 !با همه ی زجری که کشیده هنوز نمیدونه یعنی چی_
برگشاات و به نیل زل زد. نیل ساانگینی نگاهش را حس کرد و ساارش را باال 

 .آورد
 !راِن یه زن به مردش نیستمن این نگاه و میشناسم. این نگاِه نگ_

 !نیل یکه خورد. با ترس به چهره ی این پیِر پرتجربه خیره شد
نمیخوام بیشاتر از این زمین بخوره.. بهش فرصات بده تا کامل خم نشده _

بلند شه. بذار بفهمه کیه و کجای زندگیته.. سخته.. میشکنه.. داغون میشه ولی 
 !پا میشهگ اون پسِر منه

حرکت درآمد. کاش میتوانست با تمام وجود از آن محل  نی نی چشمانش به
بگریزد. کاش راه فراری از این چشمهای نگران و پدرانه وجود داشتگ با لکنت 

 :و به زور زمزمه کرد
 !منظورتونو نمیفهمم_
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جعبه را در دست گرفت.از جایش بلند شد. به سمت در رفت. بدون اینکه 
 :برگردد با صدایی قاطع گفت

واضااحه دخترم. اجازه بده زندگی کنه. نه اینکه برای زندگِی کِس منظورم _
 !دیگه ای نفس بکشهگ تا دیر نشده اجازه بده

دستش را روی قفسه ی سینه اش گذاشت. باالتنه ی تنک پیراهنشش بیش از 
پیش راه نفساش را گرفته بود. دستی به گردنش کشید و هراسان از جایش بلند 

هوده ای برای سام درست کرده بود که مشکالت شاد. چه زندگی پر نقص و بی
 از شکاف عمیقش چنین به بیرون تراوش کرده بودند؟

نگاهی سرسری از آینه به خودش انداخت . شال بلند و مشکی رنگش را سر 
کرد و بی حوصله از اتاق خارج شد. مهمانها رسیده بودند. عموزاده های سام 

نها برای تبریک عقد نزدشان آمده بودند، که در آن سِر تهران زندگی میکردند و ت
زوج های جوانی که در تولد سااه سااالگی بهار به منزلشااان آمده بودند و چند 
بااری همراه ِهم باه گردش رفته بودند.خانواده ی خودمانی خودشااان و دایی 
محمود و البته ساپیده ، گالره و ساعید که گوشاه ای از ساالن ایساتاده بودند. 

از پله ها پایین آمد. ساام راست میگفتگ مهمانی خودمانی نفسای تازه کرد و 
 !نبود

باورش نمیشد تنها در یک روز توانسته باشد همه ی این انسان ها را دعوت 
 !کند

یی کرد. چهره ها را به درسااتی  از گوشااه ی سااالن شااروع به خوش آمد گو
تشااخیص نمیاداد. فکرش هنوز درگیر هماان چند جمله ی پرمحتوا و قاطع 
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یش و اتطراب از تمام حرکات شتابزده و بی حواسش مشهود فرام رز بود. تشو
بود و این اساترس از نگاه تیزبین خاتون و ساام به دور نماند. گالره دستش را 

 .روی شانه های تریفش گذاشت
 خوبی ؟ چرا رنگت پریده؟_

 .با چشم دنبال بهار گشت
 خوبم.. بهار کجاست؟_

 .نگاه نگرانش را به سعید دوخت
 تو حیاطن با بچه ها . میخوای بشینی؟_

 .نگرانی اش دوچندان شد..سرش را با نفی تکان داد
 !نباید زیاد تکون بخوره..از خودتون پذیرایی کنین. من خوبم_
تو نگران خودت باش که رنک به رو نداریگ نگران بهار هم نباش. نساایم و _

 !بردیا پیششون نشستن. بازِی بی تحرک میکنن
ر هم فشرد و با شتاب سمِت سام رفت. سام کنار در ایستاده بود دستانش را د

و به میهمانان تازه وارد خوش آمد میگفت. به او ملحق شااد و همان طور که با 
 :خنده ای مصنوعی سرش را برای خوش آمد تکان میداد گفت

 به پدرت چیزی گفتی؟_
 !نگاه سام متعجب شد

 به پدرم؟.. از چه نظر؟_
حاالت اساات ولی بی اختیار پرساایده بود. آنقدر گیج و میدانساات که از م

 .سرگردان بود که خوب و بد سخنان را تشخیص نمیداد
 !هیچی.. ولش کن_
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 !سام به سمتش برگشت. اخم تریفی زینت بخش چهره ی مردانه اش شد
 چیزی بهت گفته؟_

 .سرش را بی حوصله تکان داد
 !نه سام.. چیزی نیست_

والپرساای های رایج صااحبتشااان نیمه تمام ماند. با آمدن مهمان جدید و اح
سااعت از ده شب گذشته بود. شام به صورت سلف سرویس سرو شده بود و 
مهمانی کالسایک ساکون و آرامش بیشاتری را به نسبِت ابتدای شب در خود 
داشاات. بهار با تمام وجود با بی خوابی اش میجنگید. تمام اصاارارهای نیل و 

استراحتش بیهوده بود. منتظر به در چشم دوخته بود. نسیم مبنی بر خوابیدن و 
 .هر ازگاهی با چشمان پرسشگرش به پدرش خیره میشد و لب برمیچید

فرامرز با صاادای بلندش نظر همه میهمانان را به خودش جلب کرد. با قدم 
های استوارش نزدیک بهار شد. پیک اش را که از ابتدای شب بی توجه به جو 

 :نی زینت بخش دستانش بود باال برد و با صدایی رسا گفتبسته و سالم میهما
امشااب شاابیه که نوه ی عزیزم صااحیق و سااالم به خونه برگشااته. از همه _

 ممنونم که تو این شِب 
 !بزر  و عزیز تنهامون نذاشتین

در جعبه ی مخمل رنک را باز کرد و دسااتبند را ازش خارج کرد. نیل ماتش 
 !ده نبودبرد. این آن دستبنِد انتخاب ش

دستان کوچک بهار را در دست گرفت و دستبند را دور مچ اش بست. سرش 
 :را باال آورد و خیره در نگاه نیل آرام گفت

http://www.roman4u.ir/


 570 سیمرغ

این کاکتوس کوچیک روی دسااتبند ساانبل پایداری و مقاومته. برای دختر _
 .قوی مثل تو که شاخ قول و شکست

وی نیل . و صادای دسات مهمانان بلند شاد. صاف ایستاد. درست رو به ر
 :ادامه داد

 !چیزی که الیق نوه ی نیکنام باشه همینه_
 :نیل سعی کرد لبخندش را حف  کند. پلکی زد و زیر لب گفت

 !ممنون_
صدای جیا بلند بهار توجه همه حضار را به سمتش جلب کرد. قبل از اینکه 
نیال ساارش را برگرداناد از جاای خود پرید و با دو به طرف ورودی در رفت. 

ش زیاد هم دشوار نبود.. همان بو.. همان قدم.. همان هوا.. سرش را که حدس
اندازه ی چند تن سنگین شده بود برگرداند. بهار میان آغوش مرِد جلوی در جا 
گرفته بود. سااکوت مهمانان ناشاای از غریبگی اشااان با ورود فرد جدید بود. 

 !بودغریبه ای بیش نفردی که آشناتر از هر کس، مدتی بود که برای این خانواده 
بهار از آغوشش خارج شد. رو به قیافه های پرسشگر جمع لبخندی زد و با 

 :صدای بلندی گفت
 !همونه دیگه..دکتر پارسا.. همون دوست و دکتر خوِد خوِد خودم_

ه ای روی موهای بهار نشاند و صاف ایستاد. سام ب*و*ساپارساا با لبخند 
هاد و بردیا، که با مالحظه و با سااختی زودتر از هر کساای جلو آمد. به جز فر

حضاورش را تحمل میکردند با بقیه ساالم علیک کرد. جو سنگینی بودگ حس 
میکرد زمان او را به چندین سااِل قبل هل داده اسات. امواج سااطع شونده از 
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سوی نگاه های شماتت بار حالش را دگرگون میکرد. نگاه بردیا.. فرهاد.. ژاله.. 
 !خنجِر تیز و آبدیده ی نگاِه نیل خاتون و در نهایت

از همان دور.. از همان فاصاله ی چند متری در چشامانش خیره شااد. چرا 
 دیگر چیزی به رنک نیلی در نی نِی چشمانش نمیدید؟

 !خوش اومدی_
صادای ساام، هشاداری واضاق و قاطع بود برای گسستن این پیوند بصری 

 !چشمها
و سر به زیر تا اواسط سالن پیش دساِت گل رز سفید را به دسِت هلن سپرد 

آمد. دلش میخواساات زمان متوقف میشااد و میتوانساات با احاطه ی کامل بر 
فرشاته ی کوچکش او را ساعت ها بنگرد. فرشته ی سرخ پوش و تریفی که با 

 !آن درخشش و زیبایی او را به یاد سیب سرخ و ممنوعه ی حوا می انداخت
 :روی مبل کنار سام و فرامرز جا گرفت

 !فکر نمیکردم بیای. بهار خیلی منتظر شد_
اخمهای فرامرز درهم فرو رفت. نگاهش را از چهره ی سخت فرامرز گرفت 

 .و به قیافه ی خندان و راضِی بهار چشم دوخت
 .خیلی کار داشتم ولی نتونستم دل بهار و بشکنم_

یش ونیل هنوز همانجا ایستاده بود. مردد بود و مشوش. نسیم با آرنج به پهل
 :زد و زیر گوشش گفت

 !برو جلو نیل. زشته_

http://www.roman4u.ir/


 571 سیمرغ

دستانش را کنار تنش مشت کرد و جلو رفت. مقابل سام و پارسا ایستاد. بهار 
روی زانوی پارسا نشسته بود. بدون اینکه نگاهش را بدزدد با همان صدای ی  

 :بسته و سردش گفت
 .خوش اومدید دکتر_

ه تمام افکار و احساسات همین صدای منجمد و بی حالت برای آتش زدن ب
درونی اش کافی بود. انگشااتان کوچک بهار را در دساات گرفت با اجتناب از 

 :نگاه مستقیم گفت
 !مرسی. شما لطف دارین_

دیگر نمیتوانست بودن در آن هوای تل  و آزاردهنده را تحمل کند. هوایی که 
اه ارای ربوی گذشته ی مالل بار و تیره اش را میداد. پاهای سست اش گرچه ی

رفتن نداشاات ولی تمام انرژی و نیرویش را جمع کرد و قدم از قدم برداشاات. 
نسیم ، سپیده ، ژاله، خاتون و خیلی از کسان دیگری که رره رره آب شدِن نیل 
را در آن روزهای سااخت و تیره به چشاام دیده بودند دقیقا میتوانسااتند حس و 

برمی آمد؟ کار از کار  حاال این لحظاه اش را درک کنناد. ولی از کساای چه
 .گذشته بود

زخمی کهنه... داغی پنهان.. دردی بی درمان و حساارتی بی فرجام بود که 
 .سایه اش را بر پهنای قلب و روحش افکنده بود

چشاامهای هلن در میان آن همه چشااِم نگران و منتظر چیزی دیگر در خود 
خصی که داشت. چشمانش به جز نیل شخص دیگری را هم در خود میدید. ش

شااید نه کمتر که بیشاتر از نیل طعم حسرت را چشیده بود. نگاهش به مردی 
بود کاه برای حف  چهاارچوب زنادگی اش، کنااِر حریف َقَدر و قدرتمندش 
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یان و نادانان میکوبید. از  نشااسااته بود و با لبخند مردانه اش بر دهان یاوه گو
ردانگی بود. اگر تنها نظرش سام اسطوره ای بی نقص از واژه ی مرد و معنای م

میتوانست کمی.. تنها کمی خود را از قید و بند شروِط بی رحم زندگی رها کند 
و با واقعیات زندگی اش رو به رو شود، میتوانست کامل ترین و بهترین مرد دنیا 

 !باشد
میان گالره و نسایم قرار گرفت. جایی که در سالن کمترین و بسته ترین دید 

ه پارساا نشاساته بود داشت. نسیم هم به جمعشان ملحق ممکن را به جایی ک
شاد. دساتش را با اساترس به سینه ریزش بند کرد و چند نفس عمیق و پیاپی 

 !کشید. صدای نسیم کنار گوشش آرام و نگران بود
 خوبی؟_

چشامانش را روی هم فشارد و سارش را باال پایین کرد. این حجم سانگین 
ردیا افتاد. ساارش را باال برد و با نگرانی به روی سااینه اش چه بودگ ناگهان یاد ب

 !چهره ی نسیم خیره شد
 !بردیا_

 .نسیم با اطمینان چشمهایش را باز و بسته کرد
 !تو حیاطه پیش عمو فرهاد. نگران نباش_

 :گالره گفت
 میخوای بریم بایستیم تو آشپزخونه؟_

ازه ی صااف ایساتاد و قفسه ی سینه اش را کمی جلو داد. "نه" قاطع اش اج
هر گونه حرفی را از همه سلب کرد. دلش نمیخواست ضعیف جلوه کند. این 
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یر بزرگی از زندگی اش بود. زندگی ای که همیشه آرزو  میهمانی و جمع تصاو
 !داشت تا پابرجا بودنش را به رخ اش بکشد

لبخندی سارد و مغرورانه بر لب آورد و ساعی کرد کنترل اوضاع میهمانی را 
 !بگیرددوباره در دسست 

بهار در آغوش پارسا به خواب رفته بود. پارسا چشم چرخاند. نیل گوشه ای 
از ساالن کنار چند خانم ایستاده بود و مشغول صحبت بود. آرام و موقر به نظر 
میرساید. از چهره ی ساردش هیچ چیز قابل تشاخیص نبود. استوار و مطم ن 

و به جز جواب های  میهمانی را اداره میکرد. شمرده و سنجیده سخن میگفت
کوتاه و پرمحتوا صحبت دیگری با میهمانان نداشتگ دستی بر پیشانی خیس از 
عرق بهار کشاید. چقدر در خواب شابیه ِ نیل بودگ آهی ساینه سوز و بی اراده 
کشید. کنترل چشمانش را در دست گرفته بود ولی با این قلب سرکش و عاصی 

 چه میکرد؟
سااته و معصااوم بهار دوخت. کنارش آرامش نگاهش را دوباره به چشاامان ب

عجیبی داشات. عطر تنش را دوسات داشات.. عجیب بود. بوی شیرین عطر 
فرانساوی نمیداد ولی عطری بود که حس میکرد هزاران ساال با آن آشااناستگ 
ساارش را باال آورد. نیل دیگر آنجا نبودگ نفساای تازه کرد و ساارش را به جهت 

ب بهش نزدیک شد. با دیدن بهاِر خوابیده مخالف برگرداند. سام دست به جی
 .در آغوشش اخم تریفی کرد و سریع پیش رفت

 چرا نگفتی رزا یا دخترا ببرنش اتاقش؟_
موهای روی پیشانی اش را کنار زد. تل  شده بود.. هر بار که آن آلیانس براِق 

 .انگشتان پاره ی تنش را میدید تل  میشد
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 !راحتم_
 .دستش را مقابلش گرفت

 !سی.. بده ببرمش اتاقشمر_
 .بدون اینکه به چهره اش نگاه کند از جایش برخاست

 !نه.. بیدار میشه. اتاقشو بگو خودم میبرم_
 !بیا بریم. ببخش .. سنگینه_

 .هنوز قدمی نرفته بودند که صدف از گردن سام آویزان شد
 !سام بدو.. با همه عکس انداختیم.. کتی منتظره_

دی به هر دویشااان نگاهی گذرا کرد و بهار را در پارسااا با همان چهره ی ج
 .آغوشش جا به جا کرد

 !اتاق و بگو خودم میبرمشگ تو به مهمونا برس_
همان گونه که یک دساتش توساط صادف کشایده میشد ناراضی با دستش 

 .طبقه باال را نشان داد
 !همون اتاق اول_

ه سااختی باز کرد و ساارش را تکان داد و پله ها را باال رفت. در اتاق اول را ب
داخل شد. از دیدن نیل که پشت بهش روی تخت نشسته بود و سرش را پایین 
انداخته بود نفساش در ساینه حبس شاد. بی صادا جلو رفت . با چشم دنبال 
تخت بهار گشت اما ا ری نبودگ بهار را آرام روی تخت گذاشت. نیل دستانش 

تخت متوجه ورود کسی را روی سارش فشارد. از باز شدن در و تکان خوردن 
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شده بود. سرش را کمی چرخاند و با دیدن بهاِر خوابیده روی تخت بدون اینکه 
 :پشت سرش را نگاه کند با صدایی خسته و آرام گفت

 !ببخشید.. سرم خیلی درد میکرد. تو برو من یکم بعد میام_
پاهای پارساا در هم قفل شاده بود. نمیدانست برگشتن و رفتنش درست تر 

 :یا ماندنش. لبش را به دندان گرفت و به سختی صدایش زداست 
 !نیل؟_

خون در رگش منجمد شااد. به ساارعت برگشاات واز جایش برخاساات. با 
چشامهای از حدقه درآمده به پارسا خیره شد. آنقدر خجالت کشید که حس 
میکرد لخت و بی پوشااش مقابلش ایسااتاده. چهره اش کم کم در هم شااد. 

 :دوخت و تند و عصبی گفت چشمهایش را به پایین
 !تو..تو اینجا چیکار میکنی؟گ برو بیرون_

پارسا ولی بی حرکت ایستاده بود. به نظرش این حرکات عصبی ، غیر حرفه 
ای و حساب نشده اش بسیار قابل تحمل تر از برخورد سرد و بی تفاوتش بود. 

 ی روی تخت کنار بهار با آرامش نشست. صدای نفس های عصبی و شتابزده
 .نیل را میشنید . دستش را نوازشگونه روی ساق پای بهار کشید

همیشه دلم میخواست اگه بچه دار شدیم بچمون دختر باشه.. یه دختر که _
 .موهاش درست مثل موهای خودت باشه

نگاه نیل بیِن در بسااته ی اتاق و پارسااا در حرکت بود. اضااطراب شاادیدی 
ی میدید چه بر سر زندگی اش می داشات. اگر کسای آن ها را در چنین شرایط

 !آمد. سعی کرد تن صدایش را کنترل کند
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نمیفهمم این چرت و پرتا رو واساه چی داری سر هم میکنی.. برو از اتاق _
 !بیرون

چشاامش را از روی تخت دو نفره تا بالشاات های کرمی رنک چرخاند. از 
قه اش گهای شقیتصور اینکه نیل سالها در این اتاق و کنار سام خوابیده باشد ر

متورم شاد. نمیدانسات چگونه خون جلوی چشمانش را گرفت. سراسیمه از 
 .جایش بلند شد و به طرفش رفت. مقابلش ایستاد

 !..نمیدونستم انقدر برای بچه دار شدن عجله داری.. اونقدر که_
نیم چرخی دور خودش زد و موهاایش را چناک زد. نمیتوانساااتگ حتی 

 !تصورش هم دردناک بود
یگفتی بعد من داغون شدی.. میگفتی زندگیت نابود شد.. منه لعنتی هیچ م_

وقت ازت نپرسایدم اگه زندگیت نابود شد.. اگه انقدر ضربه خوردی چجوری 
 یه سال نگذشته شکمت باال اومد؟

قفساه سینه نیل از عصبانیت باال و پایین میشد. دستش را به طرف در نشانه 
 :گرفت و با صدای مرتعشش گفت

 !یرون... برو بیرونب_
لبش را با خشام گزید. پوزخند صاداداری زد. با حرکتی آنی مچ دستش را 

 .گرفت و او را به طرف خودش کشاند
روی این پیشونی رو بخون.. نوشته خر؟ نوشته االغ؟ نوشته ساده؟ نه خانوم _

نه.. فکر کردی میتونی بازیم بدی؟ هر جوری حساااب میکنم میبینم یه جای 
 !میلنگه کار داره
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ترساای عمیق در چشااماِن نیل جای نفرت و عصاابانیتش را گرفت. اگر تکه 
هاای گمشااده ی پازل کنار هم چیده میشااد.. اگر این شااک به یقین تبدیل 
میشد... اگر با حسابی دقیق و تاریخی پارسا پی به این واقعیت میبرد.. اگر اگر 

 ..و صد اگر
 .کشدسعی کرد مچ دستش را از دست پارسا بیرون ب

 !بس کن پارسا.. بهار بیدار میشه.. برو بیرون_
جواِب منو بده نیل.. از اولش بازیم دادین نه؟ از اولش همش بازی بود.. از _

اول همدیگرو دوساات داشااتین.. همش نمایش بود.. اآلنم برای همین منو به 
جای اتاق بهار فرسااتاد اینجا؟ که بیام و حجلتون و از نردیک ببینم؟؟ ِد حرف 

 !بزن
حس میکرد مچ دستش در حال قطع شدن است. اشکهایش بی محابا روی 

 .گونه هایش فرومی ریخت
 ولم کن لعنتی.. چرا گم نمیشی از زندگیم بیرون؟_

 .برگشت و با نگاه خشمگینش به بهار نگاه کرد
ببینشگ ببین.. یه دختِر پنج ساله. میتونست دختِر من باشه.. میتونست دختِر _

ه ماه برام صبر میکردی میشد لعنتیما باشهگ..  ه ماه.. فقط نه  !اگه نه
 .دستش را با خشونت رها کرد

یی که دم از _ ولی نشد.. نشد چون مِن لعنتی گذاشتم و رفتم.. نشد چون تو
عاشقی میزدی نخواستی یه باز ازم خبر بگیری.. نشد چون نخواستی بزرگواری 

 !کنی و ببخشیم تا زندگیمونو با هم بسازیم
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سااتش را دور دهانش کشااید. نگاهی به چشاامهای خیس از اشااک نیل د
 .انداخت. جلو رفت و با سر انگشتانش اشکهای روی گونه اش را پاک کرد

 !به من دست نزن_
 .پوزخند بلند و صداداری زد

چرا نمیبینی دارم میمیرم لعنتی؟ نمیتونم نیلگ ازم نخواه بیام تو اتاق خوابتون _
 !ترکتون نگاه کنم. ِد آخه المصب تو ماِل خودم بودیو بی تفاوت به تخت مش

دسااتش را روی صااورتش گذاشاات تا اشااکهای مردانه اش را از دیِد نیل 
بپوشااند. رویش را برگرداند. چیزی درون قلِب نیل فرو میرفت. چیزی بساایار 

 .تیز تر از چاقو و خنجر. لبهایش را به سختی از هم باز کرد
 !برو پارسا.. فقط برو_

 :تانش را با خشونت روی چشمانش کشید و بدون آنکه برگردد گفتدس
باشااه میرم.. اگه تنها حرفت برای گفتن همینه میرمگ ولی بدون، این قصااه، _

 !این داستان، اینجا تموم نمیشه
باا گاام هایی بلند خودش را به در اتاق رساااند. از اتاق بیرون رفت و در را 

 .پشت سرش کوبید
شد. بدنش آنقدر شدید و غیر قابل کنترل میلرزید که  چشمهایش کم کم تار

طاقت تحمل وزنش را نداشاات. دسااتش را روی چشاامش گذاشاات و قبل از 
 !اینکه بتواند خودش را به تخت برساند همه چیز پیش چشمش سیاه شد

میهمانی خودمانی تر شاده بود. دوستان و همکاران سام خداحافظی کرده و 
راهی کردنشاان یک چشِم سام به پله های طبقه ی  رفته بودند و در تمام مدت
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باال بود. رفتن نیل را دیده بود.. رفتن پارسااا را هم دیده بود. دلهره داشاات.. 
اضطراب داشت.. استرس داشت ولی به نظرش این رودر رویی بیش از حد به 

یق افتاده بود  !تعو
نیمه مانده،  با تمام سااختی اش باید که این اجازه را به نیل میداد. حرفهای

کینه های کهنه و رشاته های ساسِت نهایی باید گسسته میشد. او به نیل ایمان 
 !داشت.. به قلبش نه ولی به مردانگی وجود مصمم و زنانه اش ایمان داشت
 .صدای بلند بردیا توجه او و میهمانان باقی مانده را به خودش جلب کرد

 چند لحظه وقتتون و به من میدید؟_
پن قرار داد و منتظر به بردیا چشم دوخت. بردیا لیوان خنک  شربت را روی اه

به سامت محمود برگشت تا تایید نهایی را از او گرفته باشد. محمود با حرکت 
سار موافقتش را نشان داد. نفس عمیقی کشید و با قدم هایی آهسته تا نزدیکی 

ود. ب نسایم پیش رفت. نسایم گوشاه ی ساالن در کنار گالره و ساعید ایستاده
نزدیک شادِن آهساته ی بردیا، با آن جعبه ی کوچکی که در دست داشت و آن 
نگاه متفاوت، ضااربان منظم قلبش را کوبنده کرده بود. بردیا مقابلش ایسااتاد. 
لبخندی زیبا و مردانه روی لبهایش خودنمایی میکرد. سااکوت نابی در فضااا 

ک جواهر را حاکم بود. هیچ صادایی از کسای شانیده نمیشاد. جعبه ی کوچ
مقابلش باز کرد. نسیم هنوز جرات نداشت نگاهش را از چشمانش بگیرد و به 
جعبه نگاه کند. شااوکه بود.. از نگاهش همه چیز را خوانده بودگ بردیا جعبه را 

 !کمی جلو تر برد و لبخندش عمیق تر شد
 زنم میشی؟_
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ا چشاامانش برق زد.. نگاهش را با زور از درخشااش چشاامان قهوه ای بردی
گرفت و به حلقه ی تک نگین و خیره کننده دوخت. هنوز چند  انیه ای نگذشته 
بود که ساالن با صادای بلند قهقهه منفجر شاد. هر دویشاان خشاک شاده و 
مبهوت به بقیه خیره شاادند. سااام دسااتش را جلوی دهانش نگه داشااته بود و 

رش د سسرش را با خنده تکان میداد. سعید که از شدت خندیدن کبود شده بو
 :را تا نزدیکی گوش بردیا پیش آورد و آرام گفت

 !گند زدی داداش_
بردیای همیشاگی بودگ بدون لطافت و تریف اندیشای.. ساده و بی مقدمهگ 
بی حاشاایه و رهک.. گ صااورتش از خجالت قرمز شااده بود. اخم تریفی کرد و 

 :آرام، طوری که فقط نسیم بشنود گفت
 !ببخشید.. من زیاد بلد نیستم_

لبخندی مالیم روی لبهای نسایم نشست. چه کسی بهتر و بیشتر از او بردیا 
را میشناخت؟ اویی که عاشق همین بی شیله پیلگی و مردانگی اش شده بود. 
با نگاهش به دنبال چشمان پدرش گشت. چشمان خندان و براق پدرش مانند 

ود. ب آب خنکی روی قلاب پر حرارتش ریخته شااد. بردیا هنوز به پایین خیره
دساتش را جلو برد و مقابل بردیا نگه داشاتگ بردیا متحیر سرش را باال آورد و 

 .نگاهش را بین دست تریف و چهره ی خندان نسیم به حرکت درآورد
 !زِنت" میشم" _
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این تاکید دوباره روی کلمه ی اول دوباره سالن را غرق خوشی و خنده کرد. 
ید تنه ای محکم بهش زد. به خودش بردیا مات و مبهوت به نسیم خیره بود. سع

 .آمد. ناشیانه خندید و انگشتر را باال آورد. نگاهش به فرهاد و محمود بود
 !با اجازه ی بزرگترا_

فرهاد و محمود با لبخند سرشان را تکان دادندگ همه ی صحبتها از چند روِز 
ستگی بقبل انجام شده بود. محمود گفته بود که مخالفت و موافقت تنها و تنها 

 !به نظر نسیم دارد و اگر او بپذیرد این وصلت انجام خواهد شد
حلقه ی تریف و زیبا که در انگشت نسیم جا گرفت ، صدای سوت و جیا 

 .و دست زدِن همه بلند شد
ساام نگران به پله ها چشام دوخت. هنوز به درسااتی مطم ن نبود که نیل از 

از گذشت پنج سال، هنوز هم برای پس این دیدار بر می آید یا نهگ نیلی که بعد 
 !خوابیدن شبانه اش دست به دامِن قر  های خواب و آرامبخش بود

خواسات از جایش برخیزد که پارساا را آشفته و پریشان میان راه پله دید. از 
همان فاصااله هم چشاامان به خون نشااسااته اش کامال مشااهود بودگ پله ها را 

ه هیچ کس راه خروج را پیش گرفت. ساراسیمه پایین آمد و بدون نیم نگاهی ب
نگران تر شاادگ از جایش بلند شااد و به ساارعت برق خودش را به طبقه ی باال 

 .رساند. همین که در اتاق را باز کرد دنیا روی سرش خراب شد
 !نیل؟_

 .با چند گام بلند خودش را به نیل رساند و دستش را زیر سرش قرار داد
 نیل؟ پاشو نیل؟_
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بود. مغزش در حد انفجار داغ و ساانگین بود. زیر لب  دسااتانش عرق کرده
مدام به خودش ناسازا میگفت. نباید اجازه میدادگ نبایدگ دستش را زیر کمرش 

 .گذاشت و با یک حرکت او را در آغوش کشید
*** 

دکمه ی باالی پیراهنش را با عصاابانیت باز کرد و در حیاط را محکم برهم 
فت در خانه در جای خود از ترس جا به جا کوبید. آنقدر محکم که ایمان و ع

 !شدند
همین که به خانه رسید باقی دکمه های پیراهن مردانه اش را هم باز کرد و بی 
توجه به حضااور ایمان و سااالِم با ترس و لرز ماریا به اتاقش پناه برد. طول و 

 !عرض اتاق را با عصبانیت میپیمود
ز خشاام باال و پایین میشااد. میگرنش عود کرده بود.. قفسااه ی سااینه اش ا

پیراهنش را با حرکتی از تن بیرون کشااید و با همه ی توان روی تخت کوبید. 
مقابل آینه ی بزر  اتاق ایساتاد. دسااتانش را روی میزش تکیه داد و ساارش را 
جلو برد. از ساافیدی چشاامانش خون میبارید. هرگز تصااور نمیکرد که دیدِن 

د دردناک و غیر قابل باور باشد. مغزش حریم خصاوصِی زندگِی نیل تا این ح
در حال انفجار بود. سااوال های متعدد و بی جواِب ساارکش لحظه ای آرامش 
نمیگذاشاتندگ سوال های بی پاسخی که با هر بار پرسیدنش تنها واژه ی منفور 

 !"برو" را از نیل شنیده بود
ار دپیشااانی اش خیِس عرق بود. موهای بلند و تکه تکه اش پریشااان و نم 

روی پیشاانی اش ریخته بودندگ چند تاِر سافیِد کنار شقیقه هایش حکایت از 
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گذشات پنج ساالی داشات که گرچه برای همگان پنج سال ، که برای او گذِر 
 !یک عمر بود

دستش را باال آورد و با تمام قدرت وسط آینه ی شیشه ای کوبید. فرش سفید 
ی بلندی کشاید و دساات زیر پایش به سارعِت برق سارخ و خیس شاد. نعره 

دیگرش را روی دست زخمی اش فشرد. در اتاق به یکباره باز شد. ایمان و در 
پشات سرش عفت که هر دو با نگرانی و ناباوری به پارسا خیره بودندگ عفت با 
دیدن خون جهنده و پرفشااری که از دستش بیرون میزد جیغی کشید و دستش 

جمع شده. دردی که با مقایسه ی را جلوی دهانش گذاشت. چهره اش از درد 
درد شدید مغزش هیچ بود. خودش را با قدمی به در رساند و با همان چهره ی 

 :جمع شده نعره ی بلندی کشید
 چیه؟؟_

در را به شدت به رویشان بست و روی تخت نشست. پیراهنش را دور مچش 
 نپیچید و دسات دیگرش را روی شاقیقه اش گذاشت. در دوباره باز شد. ایما

آرام وارد شاد و کنارش روی تخت نشاسات. میدانسات که هنوز آرام نشده و 
مانند بمبی سااعتی در انتظار انفجاری تاریخیسااتگ نگران به پارچه ی خونی 

 .دور مچش خیره شد
 .پاشو بریم دکتر. داره ازت خون میره_

پوزخندی صدادار زد. از جایش بلند شد و مقابل پنجره ی بزر  اتاق ایستاد. 
 !اتاق سرِخ سرخ بود کف
 !ههگ.. فکر کردن من هالو ام_

 :همان دست زخمی اش را محکم به دیوار بغل پنجره کوبید و داد زد
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 !فکر کردن هیچی بارم نیس_
 .ایمان نگران از جایش بلند شد

 !پارسا؟ لج نکن. داره خون میره ازت. بریم دکتر برگشتیم حرف میزنیم_
 .گینبرگشت.. تند و تیز.. تل  و خشم

مثل یابو باور کردم. دختره رو تو روز روشان از دستم کشید بیرون فکر کرد _
 االغم.. نمیفهمم. چی فکر کرده این مرتیکه پیش خودش ها؟؟

سکوت بود و چشمهای نگران ایمان در پی قطرات سرخی که از تکه پارچه 
 !میچکید

نفساامو  ههگ میگه رفتی داغون شاادم.. میگه زمین خوردم. میگه زندگیم و_
 ..گرفتی. ِد آخه دختره ی

 .پشت دستش را بر دهانش کشید
منو کردن سااوپرمنگ کردن بت من که دخترشااونو نجات بدم. بین این همه _

دکتر آقا ساامیار اومده سراغ من که چی؟ که پامو تو اون خونه باز کنه.. که رره 
 !اِل منهرره خونمو بمکه.. که بهم نشون بده که چی؟ نیل ماله منه.. دیگه م

به ساامِت ایمان هجوم برد. حرکاتش هیسااتیریک و غیر قابل کنترل بود. با 
 .انگشتش چند ضربه به سر ایمان زد

 !میره؟ میره تو کتت؟ تو کِت من که نمیره_
 !پارسا لج نکن.. ممکنه ر  ات پاره شده باشه_

 :فریاد کشید
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 ازم گرفتن ای گور بابای ر  و دست. دارم بهت میگم زن و شوهر زندگیمو_
 حالیت میشه؟

 :ایمان هم داد زد
منم دارم به توی زبون نفهم میگم حالت خوب نیست. بیا خبر مرگت بریم _

 !دکتر بعد میشینی اونقدر از زندگی کوفتیت بهم میگی که حالم به هم بخوره
یقه ی پیراهنش را با یک دساات جمع کرد. زردی و رنک پریدگی چهره اش 

 .قابل تشخیص بود
ه ماه بعد رفتنت از یه بابای تو _ ه ماه .. فقط نه کتت میره زنت، زن شاارعیت نه

 دیگه شکم باال بیاره؟؟ میره تو کتت ایمان؟
 .سرش را برگرداند

 ..پارسا_
 ای مرگه پارسا.. جواب منو بده مرتیکه.. تو کتت میره ؟_
 ..داد نزن_

به عقب  یقه ی پیراهنش را با خشااونت رها کرد. اونقدر محکم که چند قدم
 .پرت شد

 .نه.. نه داداشمگ نه من نه هیشکی تو کتش نمیره_
 .روی تخت نشست و سرش را میان دستهایش گرفت

جرقه ای پررنک در مغز ایمان زده شاد. جرقه ای که در کمتر از صدم  انیه 
 .تمام تنش را داغ کرد

 .زندگیمو از دستم گرفت.. میدونم باهاش چیکار کنم_
 .را روی شانه ی عریانش گذاشتکنارش رفت و دستش 
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 !پاشو داداش.. پاشو لج نکن_
سرش را باال آورد. دیگر خبری از آن نگاه خشمگین نبودگ هرچه که بودگ یاس 

 ! ..بود و ناامیدی
ولش نمیکنم ایماان.. نمیتونم ولش کنم.. من بادوِن نیال نمیتونم. بخادا _

 !نمیتونم
 !بود اشک هایش، آخرین ترکش های این انفجار بزر 

شده تا آخِر عمرم مثِل سک بیفتم پشت سرش نمیذارم ماِل اون یارو باشه.. _
 !به خداوندِی خدا نمیذارم

دستش را روی چشمش گذاشت. ایمان کنارش نشست. در این بیست سال 
دوساتی و برادری ای که با هم داشاتند، هرگز شاهد اشکهای دوست مغرور و 

قلبش فشرده میشدگ دستش را روی تودارش نشاده بود. حال عجیبی داشات. 
 !شانه ی لرزان پارسا گذاشت

 ازدواج کرده پارسا.. بچه دارن. چی کار میتونی بکنی؟_
 برگشت و با چشمهای خیسش به ایمان خیره شد

 !دوِسش ندارهگ میدونم.... نداره_
حرفی برای گفتن نداشت. با کدام دلدارِی مردانه ای از استیصال بیداد کننده 

 گاه میکاست؟ی این ن
 ! ..پاشو_

 .با اخم به دسِت مجروحش خیره شد

http://www.roman4u.ir/


 589 سیمرغ

تو هرچی میگی بگو ایمان.. بیخیالش نمیشام. تا روزی که بهم  ابت شااه _
 !دوسم نداره بیخیالش نمیشم

نفس عمیقی کشاید و از کنارش بلند شد. به سمت کمد لباسهایش رفت و 
 .پیراهنی بیرون کشید

 !بیا اینو بپوشونیم تنت.. پاشو_
 .ستش را با خشونت روی چشمهای خیسش کشید و از جایش بلند شدد

*** 
پلکهای سانگین و لرزانش کم کمک تکان میخورد. صاداها را میشنید ولی 

 .احساس ضعف شدیدی میکرد
از اونجایی که میگین ساابقه افت فشاار عصبی هم دارن میشه گفت افت _

چهل و هشت فشاار عصابیه ولی به هر حال بدنش خیلی ضعیف شده. وزن 
برای خانومتون وزن مطلوبی نیساتگ خصاوصا که کم خونی هم دارن...یکم 

یت کنه  !بیشتر باید خودش رو تقو
 داروی آرامبخش هم استفاده میکنهگ ممکنه ا ر اون هم باشه؟_
 !میشه داروهاشو ببینم؟_

یری  یر دکتر سفید پوش و سام، اولین تصو چشمش را به آرامی باز کرد. تصو
 !ش چشمش واضق شد و از پِس آن کمی آن طرف تر، مادرش و نسیمبود که پی

 سام؟_
 .صدای آرامش را تنها سام شنید

 جانم؟_
یش به شدت خشک شده.. آب اندک دهانش را قورت داد  .گلو
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 بهار کجاست؟_
 .جوابش را به جای سام از دکتر گرفت

 !شما بهتره به فکر خودت باشی خانوِم جوون_
 .نزدیک کرد کمی سرش را به سر نیل

 خیلی سهل انگاری کردی. اآلن بهتری؟_
 .سرش را آرام تکان داد

 داروهایی که مصرف میکنی همراهته؟_
در جایش نیم خیز شااد. هر لحظه هشاایارتر میشااد. با چشاام دنبال کیفش 
گشت. در دست نسیم بود. با دست اشاره داد. نسیم کنارش جا گرفت . نایلون 

 .و مقابل دکتر گرفت زرد رنک را از کیف خارج کرد
 .دکتر با دیدن ترف قر  ها ابروهایش را باال برد

یز کرده؟_  دکتر تجو
ید "بله" ولی سام زودتر از او جواب داد  .خواست بگو

 !بله ولی اآلن نه.. دو ساِل پیش.. هنوز هم مصرف میکنه_
 .تاسف بار به نیل خیره شد

 میدونی تا یر این قرصای آرامبخش چقدر بده؟_
 !ن به مادرش نگاه کرد. کاش پیش او چیزی نمیگفتنگرا

 .بعد سرم میتونین ببرینش_
 .دوباره نگاهی به نیل انداخت
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اگه میخوای جون بگیری بهتره اینا رو ترک کنی. تو سانی نیستی که به اینا _
 .نیاز داشته باشی

 .با خروج دکتر نفسی بی حوصله کشید. سام سخت در فکر فرو رفته بود
 !ام برم خونهسام؟ میخو_

نگاهش نکرد.. دلگیر بود؟ نبود ولی نگران بود.. از این شرایط جدید ناراضی 
 !و پشیمان بود

 !سرمت تموم شه میریم_
 .نگاهی بی حوصله به سرم انداخت

 !بگو درش بیارن . من خوبم_
لبش را گزید. نمیتوانسات بپرسد... دلش میخواست بداند ولی نمیتوانست 

 !بپرسد
 .لج نکن_

جایش بلند شاد و نزدیک در اتاق ایساتاد. مادرش به تخت نزدیک شد.  از
 !..نسیم هم

 خوبی مامان؟ چی شد یهو؟_
نگاهش به حلقه ی تریف و زیبای انگشت نسیم بود. دلش نمیخواست این 

 .بح  ادامه پیدا کند. لبخند مالیمی زد
 !میبینم که در نبودم اتفاقای خوب خوب افتاده؟_

گون شد. ژاله نگاه نگرانش را ازش گرفت و با محبت به گونه های نسایم گل
 .نسیم خیره شد

 !باالخره عروِس خودم شد_
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 .لبخند عمیق تری زد و دستش را در دست گرفت
 !تبریک میگم خواهری_

 .نسیم خم شد و در آغوشش گرفت
 !ولی وای به حالت اگه ببینم داداشمو اریت کردی_

 .لبخند دستپاچه ای زد
 !اه خواهر شوهرشما جون بخو_

 .هر دو خندیدند. هیچ گاه نسیم را اینگونه خجول و دستپاچه ندیده بود
 بهار کجاست؟_
 !خونست. نگرانش نباش. همه هستن. هلن هم که مثل چشماش مراقبشه_

 .نگاهش را به قطرات نهایی سرم دوخت
 !داره تموم میشه_

 :ژاله گفت
 !میرم بگم بیان بازش کنن_

 .را نگریستاز پشت قامِت سام 
نمیپرسه چی شدهگ میدونم دوست داره بدونه ولی نمیپرسه. همین توداریش _

 !باع  میشه از داخل به خودم فشار بیارم
 .نسیم نگاهی گذرا به ساِم تکیه زده به چهارچوِب در انداخت

چی بگاه نیال؟ مرِد.. غرور داره. نمیادونی چه طوفانی راه انداخت وقتی _
کرد. تو روخدا دیگه تمومش کن. این زجر و تمومش اونجوری بیهوش پیدات 

 !کن
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 .چشمانش را روی هم فشرد
تموم نمیشه نسیم.. مثِل زهر میمونهگ هر بار که میبینمش پر میشه تو همه ی _

 !تنم و راه نفسمو میبنده
 .با تردید سرش را جلو برد

 هنوزم دوستش داری؟_
 با دست دیگرش زیشدوباره به ساام خیره شد. یک دستش در جیبش بود و 

 .گرمکنش را به بازی گرفته بود
نه.. دوست داشتن نیست. مطم نم که دوستش ندارم. هر عالقه ای بینمون _

بود از بین رفته نسیم. فقط یه کینه و درد مونده که هر بار میبینمش اریتم میکنهگ 
 !مثل زالو از داخل خونمو میمکه

خارج کرد. سام به طرفش پرساتاِر شایفت داخل شاد و سارم را از دساتش 
 "!برگشت . زیر بازویش را گرفت و با خود اندیشید "چه شب تل  و تاریخی ای

*** 
نگاهش مدام به ساااعت گرد و ساافید رنِک رو به رویش بود. بانِد کرم رنک 

 !دور دستش را به بازی گرفته بود. ایمان فنجان قهوه اش را روی میز گذاشت
فکر کن. با خراب کردِن زندگِی اون بدبخت ولی من میگم بشااین و دوباره _

 !چی بهت میدن؟ نیل دیگه عمرا نمیبخشتت. اینو بکن تو کله ات
 .با چشمان سرد و نافذش نشانه اش گرفت

من نگفتم میخوام زندگیشااو خراب کنم. فقط گفتم تا وقتی بفهمم هنوزم _
 !دوستم داره یا نه بیخیالش نمیشم

 چی بهت میرسه؟_
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 .لندی کشیدنفسی عمیق و ب
 !همه چی_

کالفه پایش را روی پا انداخت. بی فایده بود. برنده ی لجباز و همیشااگیِ  
 !این بحِ  چند روزه باز هم پارسا بود

باه اون طفل چی؟ به اون فکر نمیکنی؟ بیا از خر شاایطون پایین پارسااا. _
 !کاررو از اینی که هست خرابتر نکن

و برگه ی کوچک رنِک رو به رویش  از باند دستش دل کند و به جون خودکار
 .افتاد
موضاوع رو سایاسی نکن ایمان. خدارم بیاری از حقم نمیگذرم. پنج سال _

 .نشستم مثل بیچاره ها از دور سرو سامون گرفتنش و دیدم بسته
 :به جایی خیره شد و با اخمی عمیق ادامه داد

دارم  شبختش کنه.نیِل من این نبود.. مطم نم این نبود. اون یارو نمیتونه خو_
 !میبینم همون نیل نیست. ایمان ندیدی چقدر الغر شده

 .چشمش را بی حوصله در حدقه چرخاند
 به تو چه؟ اصال از کجا میدونی پیِش تو اینجوری درهم نیست؟_

 .تل  شد
 یه بارم ما یه زری بزنیم و تو لیچار بارمون نکن. میشه؟_

 .سرش را با تاسف تکان داد
 !هرش قاطی میکنهبابا بخدا شو _

 .سیب سبز رنِک داخل بشقاب را برداشت و در دستش چرخاند
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 !غلط میکنه_
 .نگران شد

 میخوای چیکار کنی؟_
 .چهره اش سخت در هم فرو رفت

 !بشین و ببین_
 .از جایش بلند شد و در اتاق را باز کرد

 !اآلنه که پیداشون شهگ پاشو برو_
ت. انگشت سبابه اش را جلوی از روی صاندلی اش بلند شاد و کنار در رف

 .صورتش گرفت
 !داری با دِم شیر بازی میکنی داداش.. نگرانتم_

 .دستش را روی شانه اش گذاشت و قدری فشرد
اونقدر انساانیت حالیمه که یه زندگی رو خراب نکنم. ولی به شاارِط اینکه _

وزی ربفهمم اون زندگی واقعا زندگیهگ باید بفهمم دوسااتم داره یانه. قول میدم 
 !که فهمیدم دوستم نداره نیست و نابود شم. این فرصِت آخرمه ایمان

 .با نگرانی و ناراحتی به دست باندپیچی شده اش نگاه کرد
 !زیاد بهش فشار نیار.. دیدی که دکتر چی گفت؟ تاندونش آسیب دیده_

 .دستش را پشِت ایمان گذاشت و بی حوصله به بیرون حولش داد
 !چرند گفته.. خداف _

یخته  لبخند ضعیفی روی لبهایش جان گرفت. رو به روی آینه ی کوچِک آو
شاده کناِر در ایساتاد و دستی میان موهای بلندش کشید. بعد از سالها پیری و 
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مردگی برای اولین بار احساااس جوانی میکرد. با تق تِق در بی حوصااله دل از 
 .آینه کند و در را گشود

 ...بنال ایما_
ل پشت در اتاقش خشکش زد. زودتر از ساعت مقرر آمده از دیدن بهار و نی

 .بودند
 !سالم عمو_

از دیادِن بهاا ر در آن تاب و شاالوارک نارنجی و موهایی که خرگوشاای از 
 .دوطرف سرش آویزان بود گوشه ی چشمش چین خورد

 !.سالم پرنسس_
سارش را باال کرد. نگاهی رو به پایین.. مثل همیشهگ اخمی تریف و همان 

یرینگ سالم زیر لبش را جواب داد و از جلوی در کنار رفت. بهار روی بوی شا
 .صندلی نزدیِک میِز پارسا و نیل روی دورترین صندلی نشستند

 خوب؟ بهار خانوِم خودم چطوره؟_
 :بهار که با خنده پاهایش را تکان میداد دستانش را از هم باز کرد و گفت

 !ایاااااان همه خوبمگ خوب ِخوب_
 .یمی و گرمی به رویش زدو از گوشه ی چشم به نیل نگاه کردلبخند صم

 زبون مامانی رو موش خورده؟_
 !بلند خندید

 !نیل نگاهش کرد. سرد و تیز
 .پوزخندی گوشه ی لبش جان گرفت
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 جناب نیکنام تشریف نیاوردن؟_
یش را در دست گرفت  .نیل مقید و عصبی گوشه ی مانتو

 !معاینش کنید. جایی کار داریم کاری براش پیش اومد. اگه میشه زود_
بهار ساارش را به ساارعت چرخاند. هنوز چیزی بر لب نیاورده بود که نگاه 

 !سرزنشگر و تهدید آمیِز نیل مهر سکوت را بر لبانش زد
پاارسااا گوشاای اش را از روی میز برداشاات و نگاهی به پیامِک جدیدش 

 .انداخت
 " ..کاِر مهندس حله"

چرخدارش را تا نزدیکی صااندلی بهار پیش  لبخندی یه وری زد و صااندلی
 .برد. گوشی طبی اش را روی سینه اش گذاشت

 .خوب خانوم خوشگله؟ چند تا نفِس عمیق_
 .گوشی را از گوشش خارج کرد

 درد که نداری؟_
 !فقط یه کم. وقتی شبا روی سینم میخوابم_

 .با دو انگشت نوک دماغش را فشرد
یسم. ت_ اهرا که همه چی رو به راهه. تا آخر هفته براش نوار قلبی و اکو مینو

 !بیارین چک کنمگ دوز قرصاشو میارم پایین
 !مهرش را پایین نسخه فشرد و انگشتانش را در هم فرو برد

 خوب بهار خانوِم گل. اگه گفتی تو این هوای گرم چی میچسبه؟_
 .چشماِن بهار شیطون شد

 چی میچسبه؟_
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 .زبانش را پشت لبش کشید
 !ک.. مثال بستنی؟یه چیِز خن_

 .دستانش را با روق به هم کوبید
 !آخ جاااااون_

 .نیل دندانهایش را روی هم فشرد. از جایش بلند شد
 !بهار پاشو. زود .. تند_

 .اخم غلیظی کرد
 ..ولی مامانی_
 ! ولی بی ولی... زود باش مامان_

 .نگاهی ناراحت به دسِت آماده در هوای نیل انداخت
 !با عمو پارسا بستنی بخورم نمیخوام.. میخوام_

 .با نفرت به پارسا خیره شد.. در حد مر  عصبانی بود
 !آدم با غریبه ها بستنی نمیخوره مامان. پاشو خودم برات میخرم_

 .از جایش بلند شد و خودش را بغل پارسا انداخت
 !نخیرم.. عمو پارسا غریبه نیست. خیلی هم دوسم داره_

ند خاری در چشمانش فرو میرفت. سعی کرد با نگاِه شاماتت باِر پارساا مان
 .فشردن مشتش عصبانیتش را کنترل کند

 !بهار؟ دیگه تکرار نمیکنم_
سارش را با ناراحتی پایین انداخت. لبهایش را پشات و رو کرد. قطره اشِک 

 .درشتی به سرعت از چشمش چکید و روی گونه هایش ریخت
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رای هر چیزی گریه کند. قلاب نیل ریش ریش شااد. بهار بچه ای نبود که ب
مهم ترین خصوصیتش که او را از سایر بچه ها متمایز میکرد همین بود. بسیار 
درونگرا و تودار بود. نگاهی به چشامان سیاه و سخِت پارسا انداخت. خوردِن 
یک بستنی بود دیگرگ مگر چقدر ارزش داشت در مقابل این اشک های نادر و 

 !از ته دل دخترکش
 .های به هم فشرده شده اش با عصبانیت غریداز الی دندون

 !فقط همین یه بار_
بهارمیان اشاک خندید و دساتهایش را بر هم کوبیدگ از آغوِش پارسا بیرون 

 .آمد و خودش را به نیل رساند
 !عاااااااشقتم نیلی جون_

 .پارسا به این واژه ی بانمک لبخندی زد
 حاال کجا رو دوس داری بریم؟_

 .گاه کردبا روق به نیل ن
 .مامانی بریم همونجا که بابایی همیشه میبره_

 .پارسا اخم کرد
ولی من یاه جاایی رو بلادم کاه بسااتنی هااش حرف نداره. دوس نداری _

 امتحانش کنی؟
 .نیشش شل شد

 !..آخ جااااون_
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نیل دور از چشاِم بهار پشات چشمی برایش نازک کرد و سرش را با تاسف 
گش را از تنش خارج کرد. سوئیچ ماشین را به تکان داد. پارسا روپوش سفید رن

 .سمت بهار گرفت
 !تا شما بشینین منم دفتر و امضا میکنم و میام_

بهار سااوئیچ را قاپید و دساات نیل را به طرف در کشاااند. نیل با قدم های 
ساانگین و ناراضاای از اتاق خارج شااد. همین طور که مشااغول عوض کردن 

 .فشردلباسش بود دکمه ی اتصال تماس را 
 !الو دکتر_
 توضیق بده ببینم چیکار کردی؟_

 .بلند خندید
عجاب کناه ای بود طرف. الکردار میگفات پروژه خاارج از تهران قبول _

 .نمیکنم. دوبرابر قیمت پیشنهاد دادیم تا راضی شه تا رودهن بیاد
 .دکمه های پیراهن سه دکمه اش را با یک دست بست

 قرارداد بستین؟_
یل میگه باید مشورت کنم. البته تاهرا از قیمت بدش نیومده. نه بابا.. زن رل_

 کی بدش میاد آخه؟ ناموسا دکتر این یارو کیه که داریم این همه ضرر میکنیم؟
 .چراغ اتاقش را خاموش کرد و بیرون آمد

 تو کارتو بکن کاری نداشته باش. چقدره مدت پروژه؟_
تر از یه ی که این میبره کمواال تعریف شارکتشونو خیلی شنیدم. با این اکیپ_

 !ماهگ البته به احتمال قوی برگرده. فکر نمیکنم مستقر شه
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 دستش را الی موهایش فرو برد
 !یه ماه..گ خیلی کمه_
 چیزی فرمودین دکتر؟_

 .کنار ایستگاه پرستاری ایستاد
 نه با تو نبودم.. مردادی؟_
 جونم دکتر؟_
ر و زیانش مهم نیست. شده میخوام همین هفته این قرارداد بساته شه. ضر_

 روزی ده بار زنک بزن. برو شرکت. روشنه؟
 !شوما جون بخواه دکتر.. کارو تموم شده بدون_
مرادی؟ اگه بفهمه من پشاِت قضیه ام واسه خودت دنبال سنِک قبر باش.. _

 میفهمی که چی میگم؟
 .توهین میکنی دکتر؟ من خودم خدای این داللی هام. شوما خیالت راحت_

 .چهره ی پرستاِر منتظر خیره شد و لبخند پلیدی گوشه ی لبش تاهر شدبه 
 !خوبه.. بیخبرم نذار_

لبخند شاارور و پررنِک گوشااه ی لبش غیر قابل کنترل بودگ برایش هیچ چیز 
مهم نبودگ بعد از مدت ها و برای اولین بار دیگر هیچ چیز مهم نبودگ هیچ چیز 

یش را درونش جا داده بود و امروز ، به جز تصاحب قلبی که روزی عاشقانه ها
 !ازآِن مرد دیگری بود

کیف چرم و دساته دارش را در دسات گرفت و به طرف پارکینک بیمارستان 
راه افتاد. نیل و بهار را از دور دید. هر دو بر روی صندلی عقب ماشین جا گرفته 

ی جلو دلبودندگ چه خیاِل بیهوده ای بود اگر با خود میاندیشید که نیل روی صن
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بنشیندگ آهی کشید و سوار شد. بهار درست پشت سرش نشسته بود. از داخل 
 :آینه بهش خیره شد و با لبخند گفت

 !اون جا چرا پرنسس؟ بپر جلو_
بهار دسااتانش را برهم کوبید. همین که خواساات در ماشااین را باز کند با 

 .صدای سرزنشگِر نیل در جایش  ابت ماند
 !بهار؟_

 .فی کرد و از آینه به چهره ی درهِم نیل نگاه کردپارسا اخم تری
 !بذار بیاد_

نااراضاای و کالفاه نگااهی به اخم غلی  و بچگانه ی اش انداخت . دلش 
 .طاقت نیاورد. دستش را روی پیشانی اش گذاشت

 !خیِل خوب برو_
بهار مثل برق از ماشاین بیرون پرید. پارسا با لبخند به حرکات شتاب زده و 

ش خیره شااد. سااعی کرد مانع از خروج آِه سااینه سااوزش شااودگ هیجان انگیز
 !...حداقل امروز را
ه ای سرسری و با عجله روی ته ریِش صورتش نشاند. ب*و*سساوار شد و 

 .چشمهایش گرد شد. با تعجب نگاهش کرد
 این از کجا اومد وروجک؟_

 :از آینه ی بغل نگاهی به مادرش انداخت و بی خیال گفت
 !وقت نمیذاره جلو بشینم. میگه جلو ماِل ماماناست آخه بابایی هیچ_

 .ندانست چگونه خط میان پیشانیش عمق گرفت
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 باباییت درست میگنگ حاال یه امروزه رو تبصره میذاریم. هوم؟_
 .چینی به دماغش داد

 چی چی صره؟_
 .خنده ی بلندی کرد و با دو انگشت لش اش را کشید

 !ه ی بستنی های مغازه آب میشن؟اینجوری حرفم بگیری که تا برسیم هم_
هین" ی گفت و دسات به ساینه و بی صدا روی صندلی آرام گرفت. پارسا "

ماشین را راه انداخت. یک چشمش به چهره ی درهم و در فکر فرو رفته ی نیل 
بود. اخم غلیظش لحظه ای چهره ی دوست داشتنی اش را ترک نمیکرد. همان 

حتی یک اخِم ساده را به خود ندیده بودگ چهره ی معصوم و مهربانی که روزی 
هر چقدر هم که سعی میکرد در کنارش آرام و بیخیال جلوه کند باز هم تنها با 
یادآوری و اشاره ی جزئی مغزش به آن روزها قلبش در تب و تاب میسوخت و 
نفسااش به شااماره می افتادگ عشااقی نوپا و عمیق که در شااراره های اولینش 

ه بودگ و حاال، بعد از گذشات چند ساال همان عشق خاموش و خاکساتر شاد
دیرین و قوی ساار از زیر خااکسااتر بیرون آورده بود و بی منطق تر از قبل هر 

 !لحظه بودن با معشوقه اش را میطلبید
نیل سنگینی نگاِه پارسا را روی خودش حس میکرد. سایه ای از آن نگاِه سیاه 

. در دل به خودش ناسزا میگفت را میدید و همه ی تنش خیس از عرق شده بود
که چرا منتظر رفتن و برگشاتِن سام نشده تا با هم به بیمارستان بروندگ چشمش 
را با اخم به مناتر بیرون دوخته بود ولی به جز همان نگاه سنگین و سمج چیز 
دیگری نمیادیادگ کار به جایی کشاایده بود که در دل آرزو میکرد بهار اینگونه 

 !شیرین زبانی اش کمی هم شده حواِس پارسا را پرت کند خاموش ننشیند و با
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یش رو به پارسااا  دعایش به سارعت مسااتجاب شاد چون بهار روی دو زانو
 !نشست و بلبل زبانی اش را آغاز کرد

 عمو پارسا؟ میشه یه چیزی بپرسم؟_
 .پارسا با لبخند به چهره ی کنجکاوش خیره شد

 !بپرس وروجک_
 .یچی شده اش خیره شد و لبش را به دندان گرفتبا ناراحتی به دسِت باند پ

 دستت چی شده عمو؟_
پارسااا نگاهی به نیل انداخت. نیلی که تازه و با اشاااره ی بهار پی به دسااِت 

 !پارسا برده بود
چیزی نیساات پرنسااس. با لیوان بردیمشگ بعد که درد گرفت اینو بسااتم تا _

 !دردش کم شه
درِد ساده باشدگ از نحوه ی پیچش باند نیل میدانست که باید چیزی فراتر از 

و رنگش به راحتی تشااخیص داد که جراحتی در کار بوده. نگاِه کنجکاوش را 
پارسا غافلگیر کرد. عصبی و معذب به طرز ناشیانه ای سرش را به طرف پنجره 
چرخااند. مانند گذشااته نگران و ناراحت نبود. مانند روزهایی که با یک نیش 

ش را به آب و آتش میزد ؛ ولی دلش میخواساات بداند کوچک گزنده ای خود
 !که چه بر سر دستش آمده

 درد میکنه؟؟_
 .با محبت به چهره ی ناراحتش نگاه کرد

 !اینجوری نیگام نکن بیخیال رانندگی میشم گازت میگیرما؟ نه درد نداره_
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 .خیالش راحت شد و خندید
ه ن میگفت اون وقتا کمامانیه منم یه بار دساتشو خیلی بد برید. خاتون جو_

 .من نبودم بریده. هنوزم جای بخیه اش هست
 .برگشت به طرف نیل

 نشونش بده مامانی؟_
نیل چشم غره ای نثارش کرد که اتوماتیک وار برگشت و بیخیاِل زخم و بخیه 
شد. دستش را روی رِد تل  و پرخاطره ی بخیه اش کشید. همان زخمی که از 

 !تگ شیشه ی ادکلن تل  و سردشآخرین بازمانده ی پارسا داش
از تهاجم ناگهانی خاطرات چشامانش ساوخت. شایشه ی ماشین را کمی 
پایین داد و ندانسات که یک جفت چشِم نگران از آینه چگونه به دستش خیره 

 !ماند
. 
. 

پایش را با استرس تکان میداد. سرش در حد مر  درد میکرد. چشم به لیواِن 
هار دوخته بود و در دل آرزو میکرد هر چه زودتر نیمه پر از شاایرموز بسااتنِی ب

 !خوردنش به پایان برسد
 .پارسا به ترف دست نخورده ی فالوده ی نیل نگاه کرد

 چرا نمیخوری؟_
 :بدون اینکه نگاهش کند جواب داد

 !بهت گفتم میل ندارم_
 :سرش را کمی نزدیک تر برد و طوری که فقط نیل بشنود گفت
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 !یارامروز و از دماغش درن_
برگشاات و بی صاادا و خشاان باه صااورتش زل زد. نیازی به گفتن نبود. 

 !چشمهایش هزار حرف ناگفته داشت
بهار چشمانش را لوا کرده بود و با نی شیرموز را یکنفس سر میکشید. نیل 

 :دیگر طاقت نیاورد و بی مالحظه گفت
 !درست بخور بهارگ هزار بار بهت گفتم_

 .شانه اش را باال انداخت
اینجوری دوس دارم. اینجاا کاه دیگاه بااباایی نیساات بگه مثل دختر  من_

 !خانومای محترم بخور
 .صدایش بلند تر شد

 !بهار؟_
 .دست به سینه و با کرده به صندلی اش تکیه داد

 !بذار راحت باشهگ حد اقل امروز و بهش گیر ندهگ بچه اس دیگه_
 .فتبرگشت و پیکان تیزش را اینبار به طرف پارسا نشانه گر

جناِب تهرانی با این رفتارتون دارین فقط لوسش میکنینگ تربیت این بچه به _
 !عهده پدر و مادرشه و باید بدونه کجا ،چه طوری رفتار کنه

 :پارسا نگاهی به دور و بر انداخت و رو به بهار گفت
 !پرنسس؟ پشو برو یه بادکنک از اون گوشه واسه خودت بردار و بیا.. بددو_

ناراحت به مادرش انداخت و ناراضاای از جایش بلند شااد. به  بهار نگاهی
 !محض رفتنش اخم های پارسا درهم شد
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میتونسااتی آرومتر بهش تذکر بدی. با این کارت شااخصاایتش رو پایین _
 آوردی. همیشه همینطوری باهاش برخورد میکنین؟

 .نیل عصبانی از جایش بلند شد
تو مساائل خانوادگِی ما دخالت به شاما ربطی نداره. کی بهتون اجازه داده _

 کنین؟
 .او هم از جایش بلند شد و رو به رویش ایستاد

من دخالت نمیکنم. فقط نمیفهمم چرا حرِ  منو سااِراون طفل معصااوم _
 !خالی میکنی

 .از کوره در رفت. عصبی خندید صدایش را باال برد
شاما کی هساتی که من حرصات رو سر بچم در بیارم؟ از اولم اومدنمون _

 .خریت بود
 .پارسا عصبانی دستش را روی میز کوبید

 !این دعوت به خاطر تو نبود.. حق نداشتی از دماغش در بیاری_
بهار معذب و ناراحت از سر و صدای بلند میزشان که همه را گوش به زنک 
و خیره کرده بود ساارش را پایین انداخت و با شااتاب به طرف مادرش رفت. 

یش را کشید و   :بغض کرده گفتپایین مانتو
 !بریم مامانی. بقیش و نمیخورم_

نیل درجایش چشاامانش را برای لحظه ای بساات. میان خشاام و احساااس 
مادرانه اش گیر افتاده بود. دسات خودش نبود و نمیتوانست کنترل اعمالش را 
به دسات بگیرد. هیچگاه کنار بهار با این عصبانیت با کسی جر و بح  نکرده 

ر را میدانست و یقین داشت که با همین کودکی خودش را بود. درونگرایِی بها



wWw.Roman4u.iR  618 
 

مقصر این فضای به وجود آمده خواهد دانست. دستش را گرفت و لبخندی به 
 .رویش زد

 با بابایی دوباره میایم باشه مامانم؟_
 !بهار ناراحت به پارسا خیره شد و زیر لب "باشه" ای آرام گفت

کرد آرامشش را حق  کند. خم پارسا با دست موهایش را چنگی زد و سعی 
 :شد و بهار را در آغوش گرفت. زیر گوشش آرام گفت

 یه بستنی طلبت پرنسس. اینبار یواشکی و وقتی که مامانی نباشهگ اوکی؟_
بهار ناشایانه به مادرش نگاه کرد و چشاامهایش را به معنی "باشااه" روی هم 

 .افتاد فشرد. چهره ی پارسا دوباره درهم شد. جلوتر از آنها راه
 !براتون دربست میگیرم_

نیل ترجیق داد مخالفتی نکند و اجازه بدهد قائله ختم به خیر شود. با اخم و 
بدون کلمه ای حرف زدن سااوار ماشااین زرد رنِک دربسااتی شااد و بهار را به 
خودش فشاارد. پارسااا ساارش را از شاایشااه داخل کرد و بینی بهار را میان دو 

 .انگشتش گرفت
 !باشیا؟ قولت هم یادت نرهنبینم ناراحت _

 .لبخند گرمی به رویش زد و سرش را آرام تکان داد
 !به سالمت_

بهار دست تکان داد و او با لبخند رفتنشان را نظاره کرد. همین که دور شدن 
 !ماشین را دید با همان اخم عمیقش شماره ی مرادی را گرفت و منتظر ماند

 الو مرادی؟_
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 .صدای مرادی خواب آلود بود
 !بفرما دکتر. به گوشم_

 .ریموت ماشین را زد و سوار شد
نظرم عوض شاد. امشاب... همین امشاب راضایش میکنی واسه معامله. _

 !میخوام همین فردا اون قرارداد کوفتی بسته شه
 !صدای مرادی اینبار آنقدرها هم مطم ن نبود

 !ای به چشم دکتر.. من همه سعیمو میکنم_
 .ولر ماشین را روی درجه ی آخرش قرار دادشیشه ها را باال کشید و ک

 !سعی نمیخوام مرادی.. عمل میخوام_
گوشای را قطع کرد و روی صندلی بغل پرت کرد. برگشت و با نگاه کردن به 

 :پشت سرش دنده عقب گرفت. زیر لب با حر  زمزمه کرد
ت و کم میکنم_  !شرن

بود. یک  نمانده خیابانها کم کم آشاناتر میشدند. اندکی بیشتر تا رسیدنشان
دسااتش میان موهای بلند بهار بود و با دساات دیگرش خطوطی فرضاای روی 
پایش میکشاید. عجب روزی بودگ صاحنه ی کناِر هم نشستِن بهار و پارسا از 
جلوی چشاامش کنار نمیرفت. مثل دو نیمه ی ساایب.. دو شاایء عتیقه ی با 

بودگ نفس  ارزش زنادگی اش کاه یکی را صاایقل داده و دیگری را خاک کرده
بلندی کشااید و آرام ناِم بهار را خواند. بهار ساارش را از آغوشااش بلند کرد و 

 .منتظر نگاهش کرد. در نگاهش دلخوری موج میزد
 !فکر کردم خوابی مامانم. اآلن میرسیم_

 .در جایش صاف نشست و دستش را روی چشمانش کشید
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 !میدونم_
 !دبرای گفتن حرفش تردید داشت ولی راه دیگری نبو

 میشه یه خواهشی ازت بکنم؟_
 .سرش را باال و پایین کرد

میشااه خواهش کنم راجع به امروز و بیرون رفتنمون با عمو پارسااا به بابا _
 چیزی نگی؟

 .اخم کرد
 یعنی دروغکی بگم نرفتیم؟_

 .لبخند زد
 !نه مامانم.. یعنی اصال در بارش حرف نزنی_

ه لحظه لحظه ی زندگی اش سرش را پایین انداخت. برایش سخت بود. او ک
را با پدرش تقساایم میکرد و حتی از فکرش گذشااته بود تا ساااده و بچگانه از 

 "پدرش بپرسد" چرا مامان از عمو پارسا خوشش نمیاد؟
نیال پی باه تردیدش برد. دسااتش را دور گردنش حلقه کرد و او را به طرف 

 .خودش کشاند
 !باشه؟_

 .بود سرش را بلند کرد. چشمانش سراسر پرسش
 !ولی چرا؟_

 .لبش را گزید. از اینکه بهار را مجبور به مخفی کاری کرده بود ناراحت بود
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برای اینکاه ممکنه ناراحت بشااه.. دلش آب بشااه که بدوِن اون بسااتنی _
 !خوردیم

 .پایین موهایش را به بازی گرفت
 !ولی تو که بستنی نخوردی؟ منم نخوردم_

 .نفسی کالفه کشید
 ان؟گ این یه راز بمونه بین من و تو و عمو پارسا. هوم؟بهار؟ قبوله مام_

 .ناراضی سرش را باال و پایین کرد
 ولی اگه بابایی پرسید بستنی خوردین یا نه دروغ نمیگما؟_

 .یدب*و*سخندید و سرش را 
 !باشه دخترم.. دروغ نگو_
. 
. 

قرار هر دو با هم وارد خانه شادند. کفشهای ورنی و براق فرامرز دِم در بود. 
بود همراه صادف چند روزی را در ویالی رامسر بگذرانند ولی تاهرا از رفتن 

میکرد و وجود   *ن*ا*همنصارف شاده بودندگ مثِل انسااِن خطاکار احساس 
فرامرز هشیار و تیزبین بار عذاب وجدانش را دوچندان میکرد. پشت سر بهار 

مشخص بود همه  آهساته وارد خانه شدند. ساعاِت تهر بود و از سکوِت خانه
 !در استراحت به سر میبرند

یِد  بهار که زودتر از او وارد خانه شده بود با دویدن به طرف گوشه ی سالن نو
 .در خانه بودِن سام را داد. کیفش را روی اولین راحتی رها کرد و به طرفش رفت

 سالم_
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 .پرونده های رو به رویش را بست و بهار را در آغوش گرفت
 !کردینسالم... دیر _

یش را باز کرد و کناِر سام نشست. سعی کرد نگاهش به نگاِه  دکمه های مانتو
 .تابلوی بهار نیفتد

 ترافیک بود.. چه خبر؟_
دوباره در فکر فرو رفت. فکری که از صاابق مثل مور و مل  به جانش افتاده 

 .بود
 .رفتم سر قرار. یه پروژه ی خارج از شهریه ولی قیمِت معامله خیلی کلونه_

 ...هم نمیشه از امتیازش گذشت و هم
 .ه ای روی سر بهار نشاندب*و*س

 حاال کجاست مگه؟_
رودهن.. یه پروژه یک ماهساات ولی خوب اگه قبول کنم فقط میتونم آخر _

 !هفته ها بیام یا حداکثر دو روز یکبار
 .بهار نگران به پدرش زل زد

 بابایی میخوای بری؟_
ندی که از تن بهار میامد منحرف کند. ساعی کرد حواسش را از بوی عطر ت

 .شک نداشت که لحظاتی پیش، کودکش در آغوش پارسا بود
 .ه ای دیگر روی پیشانی اش نشاندب*و*س

 !خاله صدف داره ساکشو جمع میکنه. گفت بهار اومد بگو بیاد پیشم_
 !بهار یکباره از جایش پرید
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 دارن میرن؟_
 .سرش را تکان داد

 ت داره؟بددو برو ببین چیکار_
 .دور شدِن بهار را نگاه کرد و در فکر فرو رفت

نمیدونم قبول کنم یا نهگ تو این اوضاااع و شاارایط هم که فکرم میمونه پیش _
بهارگ تو هم که من باالی ساارت نباشاام اصااال احتیاط نمیکنی و حواساات به 

 !خودت نیستگ... نمیدونم
 ست خودخواهانهصادایش آرام بود. دلش به رفتنش رضاا نبود ولی نمیتوان

 .جلوی پیشرفت و کار کردنش را بگیرد
نگران بهار نباشگ شااید بهتر باشاه یکم از وابستگیش کم شهگ خیلی بهت _

 !وابسته ست
 .با دقت زیر نظرش گرفت

 دکتر چی گفت؟_
 .سعی کرد چشمانش را از شکارچی ماهر رو به رویش بدزدد

 !براش اکو و نوار نوشت ولی گفت همه چی مرتبه_
 .رش را تکان دادس
 خدا رو شکرگ الزمه باز هم بره معاینه؟_

 .منظورش را دریافت. به صورتش خیره شد
 !اگه اریتت میکنه میتونیم دکترشو عوض کنیمگ باالخره خطر رفع شده_

 .لبخند معناداری زد
 !منو اریت کنه؟ نه... من خوبم_
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.. حرفهاای پرطعناه اش ماانناد نیشاای در بادنش فرو میرفات. میفهمیاد
حساااساایتش دوچندان شااده بود و او این را به خوبی میفهمیدگ صاادای زنِک 

 .موبایلش بلند شد. از جایش بلند شد
 !باز هم این یاروئه.. عجیب هم سمجه_

نیل رفتنش به آن طرف ساالن را نظاره کرد. چشمش به فرامرز افتاد که با آن 
ادب از جایش بلند  لبخند یک طرفه و مرموز از پله ها پایین می آمد. به رسام

 .شد
 !سالم_

 .فرامرز دکمه ی سرآستین پیراهنش را بست و کنارش روی مبل جا گرفت
 سالم. چی گفت دکتر؟_

 .تاکیدش روی کلمه ی دکتر و نگاه دقیقش چندان دوستانه نبود
 همه چی مرتبه. تشریف میبرین؟_

ش اآرنجش را روی دسته ی مبل گذاشت و به طرفش برگشتگ نگاه و اشاره 
 !به سام بود

 !میرم ولی نه از ایران.. تا سرو سامون گرفتنش رو نبینم نمیرم_
شمشیر را از رو بسته بود.. همانگونه که انتظار میرفت...تلخندی زد و سعی 

 !کرد آرامشش را حف  کند
 منظورتون از سروسامون چیه دقیقا؟ اینکه از خونوادش جدا شه؟_

 !ابرویش را با استهزا باال برد
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خاانواده؟ کادوم خاانواده؟ من کاه باه جز یاه بچاه ی بی پدر و یه زن که _
 !تکلیفش با خودش هم معلوم نیست چیزی نمیبینم

دسات و پایش به لرزش افتاد. از جایش بلند شاد. صدای بلند و مرتعشش 
 .سام را هم از آن طرف سالن متوجه خودش کرد

هرچی خواستین بگینگ  شما اینجا مهماِن ما هستین ولی بهتون اجازه نمیدم_
 !نه من بالتکلیف و آواره ام نه بچم بی پدرهگ سام رسما و شرعا پدر بچه ی منه

 .پایش را روی پا انداخت و با آرامش پوزخندی زد
خوب توری روی زمین پهن کردی. ولی یادت باشااه ارتباط خونی چیزی _

 !نیست که بتونی منکرش بشی
مکالمه ی سرسری و بی اشتیاق سام را عصبهای پلکش مدام به باال میپرید. 

میدید. عجله اش برای برگشااتن به جمعشااان واضااق و قابل تشااخیص بود. 
 :دستش را مشت کرد و با آخرین قوایی که برایش مانده بود گفت

منظورتون باه پادرِی بی نقص و عبرت انگیِز خودتوناه؟ ناه آقاای نیکنام. _
ردن به مردونگی و شرف و پدری کردن به نسابت خونی و ژن نیسات. پدری ک

غیرته که من هیچ کدومش رو تو شما نمیبینم که اگه قرار بود ببینم شما اون سر 
دنیا و پسارتون این سار دنیا، به قوِل خودتون با یه خانواده ی مصنوعی زندگی 

 !نمیکرد
سایگارش را با حر  در زیرسیگاری نقره کوِب روی میز خاموش کرد و از 

 :الی دندانهایش غرید
حواست باشه داری کی رو به استیضاح میکشی دخترجانگ من سام نیستم _

 !که لی لی به الالت بذاره
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 .پوزخندی عصبی زد
دقیقا میدونم شاما سام نیستین. حتی شک دارم سام پسر شما باشه. دلیلی _

 !برای ادامه ی این بح  نمیبینمگ با اجازتون
 .را از پشت سرش شنید هنوز قدمی برنداشته بود که صدای قاطع فرامرز

تا آخر این سفر بهت فرصت میدم همه ی پرده ها رو بکشی کنار و رو بازی _
کنی. در غیر این صورت بعد برگشتم یه جلسه ی دونفره با دکتِر جوان خواهم 

 !داشت
در کثری از  انیه صاورتش خیس از اشاک شد. برگشت و ناباور به چشمان 

 .حریف بی رحمش خیره شد
 کردن زندگِی ما و دنیای اون بچه چی بهتون میرسه؟با خراب _

فرامرز که با لذت به دساات و پای بسااته ی طعمه اش مینگریساات ساایگار 
 .دیگری آتش زد

تا حاال حکم بازی کردی؟ زندگی برای من تعبیر بزرگی از بازیه حکمهگ اگه _
همه ی آس ها هم دستت باشه ممکنه با یه حرکِت نسنجیده به حریف ببازی. 
بااید هر باری که آس میندازی یادت باشااه که حریفت ممکنه با کوچیکترین 
حکمش آست رو ببرهگ دختِر خوبی هستی.. زیبایی و جذابیت داری.. عقل و 

 ..درایت داری.. ولی زِن زندگیه سام
 .نچی کرد

نیسااتیگ حکم نداری تو دسااتت دختره خوبگ برای حف  حاکمیت حکم _
 !الزمه نه آس و شاه
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ایش سااردرنمیاورد. اشااکهایش به پهنای صااورتش فرو میریخت و از حرفه
فرامرز بی تفاوت و بی رحم حمالتش را شدت میبخشید. سخنانش بوی خون 

 !..میداد.. بوی دشمنی میداد..بوی مر  میداد
 حرِف آخرتون همینه؟_

 .جدی به چهره اش خیره شد
جا نیساات. من حرِف آخرم و همون اول بهت زدم دختِر خوبگ جای تو این_

این زندگی نه برای تو و نه برای ساام خوب نیستگ شاید خودتون اینو نفهمین 
ولی من، چیزی رو دارم میبینم کاه شااماا باا خودخواهِی تمام نمیبینینگ... یه 

 !زندگی که از داخل فروپاشیده و فقط یه تاهر شیک و گول زنک داره
ی پنهان کردن سااام نزدیاک شااد. نیل از دور نزدیک شاادنش را دید و برا

اشاکهایش با سرعت پله ها را باال رفت. هیچ چیز تمام نشده بودگ در حساس 
ترین نقطه ی زندگی اش فهمیده بود که هیچ چیز تمام نشاده و این چند سال 
آرامِش واهی، تنهاا آرامش قبال از طوفان بودهگ باد وزیدن گرفته بود و او دیگر 

یه را در بالشتش فرو برد تا هق هق گربرای پناه گرفتن جانپناهی نداشت. سرش 
 !ی غریبانه اش را خفه کند

قژ قژ لوالی در خبر از ورود تنها یک نفر داشاات.. تنها کساای که در تمام 
لحظات بارانی اش مانند فرشااته ای کنارش تاهر میشااد. ولی امروز او این 
 فرشااته را نمیخواساات. چرا که برای بار اول در زندگی اش او را مساابب این

 !اشکها میدید
سرش را بیشتر در بالشت فرو برد و چشمانش را بستگ تخت کمی به پایین 

 .فرو رفت و بالفاصله دسِت نوازشگر سام روی شانه هایش نشست
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 نیل؟_
شاانه اش را تکان خفیفی داد و بی حرکت باقی ماند. صدای نفس بلند سام 

 .را شنید
 نمیخوای جواب بدی؟_

اهش مستقیم به جعبه ی باریِک مخمِل دستبند چشمش را کمی باز کرد. نگ
افتاد. وجودش سارشار از انزجار شد.. نه از فرامرز و نه از سخنان زهر دارش 
بلکاه از ضااعف دوباره ی خودشگ چند وقتی بود حال و هوایش دوباره ابری 

 !شده بود و او از این وضعیت بیزار بود
من یه حرفایی میزنه که  میدونم بابا زبونش تلخه.. باورت نمیشااه به خودِ _

 !بعضی وقتها شک میکنم پدرم باشه.. من از طرِف اون عذر میخوام
ید یا نهگ  با خودش سار جنک داشت. نمیدانست تهدید بزر  پدرش را بگو
میترسید تهدیدش زیاد جدی نباشد و با گفتنش به سام روی دنده ی لج بیفتدگ 

 !پس لب گزید و حرفش را نگفته بلعید
 رف نمیزنی؟باهام ح_

بلند شاد و نشست. اشک مژه های بلندش را یکی در میان به هم چسبانیده 
 .بود. دستی به چشمش کشید

بیا از اینجا بریم سامیار.. بیا برای همیشه از اینجا بریم. اصال.. اصال بریم _
پیش بابات و صادف زندگی کنیم. چیزی نیست اینجا که به خاطرش بمونیم. 

 ؟خاتونم میبریم. هوم
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موشکافانه به چهره ی معصوم و مغمومش خیره شد. حدس اینکه از چه می 
 !هراسد دشوار نبود

 از چی میترسی ؟ از پارسا؟_
 .سرش را بلند کرد و با ترس در چشمانش خیره شد

همه چیز داره به نفعش پیش میره سااام. یعنی نمیبینی؟ به زودی میفهمه.. _
 !هنمیتونم بشینم و ببینم بچم و ازم بگیر

آهی کشید و به رو به رو خیره شد. خودش بیشتر میترسید ولی مگر چاره ای 
 !بود؟ گریز و فرار تا کی؟ به خوبی میدانست که از حقیقت گریزی نیست

پاشو دست و صورتت و آب بزن بهار اینجوری ببینتت غصه میخورهگ پاشو _
 !گلم

دلهره و  بااز هم سااکوت و بی جوابی.. بااز هم سااکوتی دامن زن به تمام
 !اضطراب مادرانه اش

 تصمیمت و گرفتی؟ میری یا نه؟_
دساتش را از روی موهای کم پشتش کشید و پشت گردنش قفل کرد. کالفه 

 !بود و سردرگم
نمیدونم.. از یه طرف شااما.. از یه طرف یه پیشاانهاد قوی و تپل که میتونه _

 !زندگیمونو از این رو به اون رو کنه
زی گرفت. در رهن با خودش اندیشید که شاید با گوشاه ی لباساش را به با

رفتن ساام پدرش هم مدتی راحتشان بگذارد و از موضعش عقب نشینی کند. 
 :پس بدون در نظر گرفتن وجه دیگری گفت
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به نظر من بروگ اینجا موقعیت وخیمی نیست که به خاطرش از این قرارداد _
 !بگذری

دوست داشت نیل با رفتنش  ابروی ساام باال پرید. نمیدانسات چرا ته دلش
 !مخالف باشد

 یعنی میتونی تنهایی از پس اش بر بیای؟ به مشکل برنمیخوری؟_
 .از نگاه مستقیم به چشمانش اجتناب میکرد

نگران نباش.. من که سااِر کارم ..هلن هم که شااب و روز پیِش بهارهگ جای _
 !نگرانی نیست

وی اهورایی میطلبید. سرش را کمی جلو برد. گاهی مقاومت در برابرش نیر
 !خصوصا وقتی چشمان درشت و معصومش خیس و بارانی میشد

 من نگران خودتم. ِکی میخوای بفهمی تو واسم از همه کس مهمتری؟_
صادای نرم و منقلِب ساام شاخک هایش را تکان داد. سرش را کمی عقب 

 .کشید و آب دهانش را قورت داد
 !شتهبریم پایین.. بابات اینا دارن میرنگ ز_

 :تلخندی زد و همانگونه که به لبهای خیس ازقطرات اشکش خیره بود گفت
 !باشه..... بریم_

*** 
از الی در ساارش را کمی داخل کرد. بهار مشااغول بازی با عروسااک مورد 

 .عالقه اش بود. بی صدا از پشت بهش نزدیک شد
 حاال بعِد اینکه غذاتو خوردی باید بخوابی پرنسااس.. اگه نخوابی خوب_

 !نمیشیا؟ باید حرفم و گوش کنی
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انگشااتانش را به دو طرف پهلوهایش نزدیک کرد و آنی و ناگهانی قلقلکش 
 .داد. بهار عروسک را رها کرد و غرق خنده شد

 !حاال دیگه بدون من بازی میکنی وروجک؟ اآلن بهت میگم_
 !...هلن جون توروخدا ولم کن.. آخ مامان_

 .نجش را حایل بدنش کردکنارش روی زمین دراز کشید و آر
 چیکار میکنی؟_

 .بهار دوباره عروسک مو بلندش را دست گرفت
 !مگه نمیبینی؟ دارم به پرنسس غذا میدم دیگه_

 .ابروی هلن از واژه ی جدید باال پرید
 پرنسس؟_

 :همانطور که پاهای عروسکِش را برای نشستن باز میکرد جواب داد
 !ام.. اینم پرنسِس منه بله که پرنسسگ من پرنسِس عمو پارسا_

چهره اش رنک دیگری گرفت. رنگی از دلسوزی و نگرانی. بلند شد و پشِت 
 .بهار نشست. مشغول بافتن موهای بلندش شد

 عمو پارسا رو خیلی دوست داری؟_
 !خیلی... خیلیه خیلیه خیلیگ جیگِر خودمه دیگه_

 .خنده ی بلندی کرد
 ه چی؟خوب که اینطور.. اگه بابایی حسودیش بش_

 .برگشت و به دقت به چهره اش خیره شد
 !نخیرم حسودیش نمیشه.. بابایی باباییه.. عمو پارسا عمو پارسائه_
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لبخند تلخی زد و دوباره ساار بهار را برگرداند. گیسااش را با کش کوچکی 
 .بست

 هلن جون؟ چرا شما تو خونه روسری میذاری؟_
 .موهای کوتاه جلوی پیشانِی بهار را مرتب کرد

 !برای اینکه آدم جلوی نامحرم نباید موهاش معلوم باشه_
 .دستی به روسری رنگی و کوچِک هلن کشید

 !ولی اینجا که نامرحم نیست.. درش بیار دیگه.؟ میخوام موهاتو شونه کنم_
مقاومت در برابرش معنی ای نداشت. نگاهی به در نیمه باز انداخت. سابقه 

باشااد. روسااری را برداشاات و کش  نداشاات در این وقِت تهر سااام در خانه
موهایش را باز کرد. خرمِن لخت و سایاهش صورتش را قاب گرفت. چشمان 

 .بهار برق زد
 !وااایگ هلن جونگ خیلی دوست دارم موهاتو.. کاش ماِل منم اینجوری بود_

 .دستش را میان موهایش فرو برد و لبخند زد
 منم موهای تورو دوست دارم.. حاال چیکار کنیم؟_
 :هار چشمهایش را لوا کرد و با صدایی کلفت گفتب

 !بیا عوضش کنیم؟_
هر دو با صادای بلند خندیدند. بهار با شایطنت به چهره ی هلن خیره شد. 

 .فکری کودکانه مانند برق از سرش گذشت
 هلن جون؟ یه چیزی بگم قول میدی به مامانم نگی؟_

 .هلن دماغش را فشرد و صورتش را جمع کرد
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 !..وگ قولبگو کوچول_
 .نیشش شل شد

 !میشه تو عروِس عمو پارسا بشی؟ خیاااالی به همدیگه میاینگ من مطم نم_
 .با چشمای گرد شده نگاهش کرد

 از کجا به مغزت رسید فندق؟ من و عمو پارسا؟_
 .خندید

 آره.. هر دوتاتونم خوشگلین. توروخدا دیگه؟ میشه؟_
 .اخمی تصنعی کردهلن موهای جلوی پیشانی اش را به هم ریخت و 

 !فندق خانومه باهوشگ دیگه نبینم از این برنامه ها واسم بریزیا_
 .چشمهایش را ریز کرد

 حاال چرا فکر میکنی مامانیت عصبانی بشه؟_
 .شانه هایش را باال انداخت

 !آخه از عمو پارسا خوشش نمیاد. همش سرش داد میزنه_
ا وجود این همه غم و چیزی ته دلش تکان خورد. خدا رو شااکر میکرد که ب

مشاکالت به جای نیل نیستگ سعی کرد رهن بهار را منحرف کند. انگشتانش 
 !را دوباره باال آورد و با قلقلک دوباره به جاِن بهار افتاد

صدای خنده ی بلند بهار از راه پله هم شنیده میشد. لبخندی بی اراده روی 
 ود و این را مدیون توجهاتلبش نمایان شد. شاد دیدن بهار بزرگترین آرزویش ب

 !و عشق و عالقه ی هلن بود
آرام و بی صاادا باه اتاق نزدیک شااد. الی در باز بود و اتاق به خوبی دیده 
میشادگ قدمی برداشت تا داخل شود ولی از دیدِن تاهر متفاوت هلن بی اراده 
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همانجا سار جایش ایستادگ تا به حال او را بدون پوشِش سر ندیده بود. موهای 
که تکه و لخِت سیاه رنگش چهره ی کودکانه و اصیلش را بسیار جذاب و زیبا ت

یر زیبا و  کرده بود. نه به عنواِن سااام که به جاِی هر مرد دیگری محِو این تصااو
تکرار ناشدنی شده بودگ نگاِه هلن همراه با لبخندی عمیق به یکباره به سام افتادگ 

سری اش گشت. لبخند محوی به سارعت سارش را پایین انداخت و دنبال رو
 .روی لبهای سام نشست. نگاهش را متوجه بهار کرد و وارد اتاق شد

 !سالم بابایااااای_
دساتانش را از هم باز کرد و بهار را در آغوشاش جا داد. از گوشاه ی چشم 

 !نگاهی به هلن کرد که آرام و موقر، روسری بر سر از جایش برخاسته بود
 !سالم_
 ه خیلی بهتون خوش میگذره؟سالم.. مثل اینک_

 .لبخند خجولی زد
 !کم و بیش_
 بابایی چقدر زود اومدی؟_

اخم هایش در هم شد. دو روِز گذشته با تمام سختی اش تصمیم نهایی اش 
 !را به همراه داشت

 !اومدم خدافظی کنم دخترم. چند روزی نیستم_
د های چنسرش را پایین انداخت. شاید اگه صحبت های شبانه و قانع کردن 

 !روزه ی سام و نیل نبود، دوباره اشکهایش سرازیر میشد
 .هلن سردرگم به سام خیره شد
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 جایی میرین؟_
 :بهار به جای او جواب داد

 !بابایی داره برای کار میره رود هند_
 .ه ای روی موهایش نشاندب*و*س

 !روِدهن بابایی.. نه رود هند_
رِ  عالم که به یکباره روی دِل چهره ی هلن ناگهانی در هم شد. مثل غِم بز

 !انسان تلنبار میشود
 به سالمتی.. کی تشریف میبرین؟_
 .امشب.. اومدم شب آخر و با هم باشیم_

 :نفس عمیقی کشید. زمزمه وار زیر لب گفت
 !خیلی وقته نرفتم... حال و هواش از یادم رفته_
 با منین؟_

 .سرش را با لبخند تلخی تکان داد
 !ه. خانوادم اونجان. میگم خیلی وقته نرفتمرودهن.. زادگاهم_

 .سام یه ابرویش را باال برد
 !جدی؟ نگفته بودی؟_

 .آه سینه سوزی کشید و از جایش بلند شد
گاهی وقتها خودمم یادم میره ماِل کجا بودم و از کجا اومدمگ با اجازتون من _

 !برم پایین
 . نمیدانساات اینساارش را تکان داد و با تعجب به مساایر رفتنش خیره ماند

معماای چند مجهولِی این دختر کی حل میشااودگ دیگر این را مطم ن بود که 
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یش میگریختگ از به  هرگاه سخن از گذشته اش به میان می آید با هراس و تشو
یاد آوردن صاحنه ی چند دقیقه پیش سرش را با لبخند تکان داد و دخترکش را 

 !محکم تر به خودش فشرد
*** 

ود. یک روز از رفتِن سام گذشته بود. دیشب را با خانواده اش روِز سه شنبه ب
گذرانده بود. در رسااتورانی بزر  و مجلل. بهار خوشااحال بود و نیل مدام به 
خنده های کودکانه اش لبخند های گرم میزد. تماِم اینها را از دور و به چشاام 

ه بود: دیده بود. ساایگار را پشااِت ساایگار آتش زده بود و زیر لب زمزمه کرد
 "!"باالخره نوبِت منم میشه... فعال رو با سهِم من خوش باش جناِب نیکنام

سردردش عود کرده بود. آنقدر محیب و مهارناشدنی که دیگر جوشانده های 
یش نبود  !عجیب و غریِب گیاهاِن آفریقای جنوبِی ماریا هم جوابگو

و تگریگ  مانند همیشه به روش خودش تحمل کرده بود. ساعتی زیِر آب ی 
 !پاکتی سیگار و خاموشی مخوف و مسکوِت اتاقش

صاابق امروز ولی طور دیگری از خواب برخاسااته بود. قبل از باز شاادِن 
چشامانش لبخندش بر لب نشاسته بود و زمزمه کرده بود" یک ماهه بی رقیب 

 "آغاز شد
میدانسات فرصت چندانی ندارد. برای برگرداندن نیل و تصاحب دوباره ی 

باد رفته اش فرصاتی نداشات. باید که از همین امروز شروع میکرد. زندگی بر
برای اولین بار بعد از مدت ها به صبحانه ی مکلف و بی نقِص ماریا نه نگفتگ 
بشاکن زنان وارد سالن غذاخوری شد و با مادرش همراه شد. هنگام رفتن هم 

ا اسش ره ای بر گونه اش نشااند و دوباره وارد اتاقش شاد. بهترین لبب*و*سا

http://www.roman4u.ir/


 617 سیمرغ

انتخاب کرد. هوا رو به ساردی بود. پاییز از راه رسایده بودگ پیراهن شکالتی و 
تک کِت کرمی رنگش را با شلواری به همان رنک انتخاب کرد. رو به روی میز 
توالتش ایساتاد و پاهایش را کمی از هم باز کرد. سوت زنان انگشتان آغشته به 

 .بردژل اش را میان موهای لخت و بلندش فرو می
 .زنک موبایلش به صدا درآمد. پوفی کرد و دکمه ی پخش رو فشرد

 !بگو بابابزر _
 غول تشن کجایی از دیشب تا حاال؟ میدونی چند بار زنک زدم نفله؟_

 .لبخنِد پلیدی زد. از موهایش دل نمیکند
 عمته.. نگفتم با بزرگت درست صحبت کن؟_
 ینم کجایی؟پارسا بخدا اعصاب مصاب ندارما.. میگم بنال ب_

 .کشوی میزش را باز کرد و ساعت قیمتی اش را بیرون کشید
 با لیدِی کوچیک رانِدوو دارم.. چطور؟_

 .صدای پوف عصبِی ایمان را از پشت گوشی شنید
 پس هنوز خونه ای خبرت؟_

 .اخمهایش در هم شد
 ایمان کوپنت داره تموم میشه ها؟ چی میخوای؟_

 .کمی آرامتر شد
.. عزیِز من.. دوسااِت گرامِی من. خواهش میکنم. التماس میگم برادِر من_

میکنم منم در جریان غلطایی که میکنی بذار. خسااته شاادم انقدر مثل سااک 
 !دوبرمن افتادم پشتت
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خنده ی بلندی کرد. اگر هر زمان دیگری بود تل  میشد اما امروز نهگ امروز 
 !خوشی اش زایل نشدنی بود

رکن. دختر بازی کن. چه میدونم زن بگیرگ تو کاار و زندگی نداری؟ برو کا_
ِم من؟  مگه من میگم بشو ده

ِد مرِد حساابی نگرانتم. یه لشکر و کردی خون به دِل خودت. خدا میدونه _
 .چه نقشه هایی توی سرته که صدات انقدر شنگول میاد

باا خناده ی بلنادی دیگر گوشاای را از پخش خارج کرد و روی گوشااش 
هم خارج شاد. بوی عطر مست کننده و همیشگی گذاشات. همزمان از اتاق 

 !اش فضای خانه را پر کرده بود
میرم که سااهممو بگیرم. این گربه ی چهارچنگولی که من میبینم دم به تله _

 !نمیده ایمان. مگر اینکه از حس های مادرانش بهره ببرم
پشاِت خط چند لحظه سکوت شد. سوار ماشین شد و آینه ی جلو را تنظیم 

 .تی به عروسِک زیبای کناِر دستش کشیدکرد. دس
 !به مغزت فشار نیار مهندس. یه قراِر نیمه تموم با پرنسس دارم_
 !داری از بچه استفاده میکنی؟ خجالت بکش_

 .اخمش درهم شد
 !بحِ  بهار جداست. ربطی به نیل و این جریانا نداره_

نگاِم اطمینان داشت که همینطور است. از چشمهای چراغانی و خندانش ه
 .دیدِن بهار خوانده بود ولی به دلش شک افتاده بود

 پس چرا میگی دارم از حس مادرانش استفاده میکنم؟_
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 .کالفه دستی به پس گردنش کشید
تو بگو... از کجاا شااروع کنم؟ برم باا گل دِم دفترش بگم بیا بریم یه قهوه _

واسم ابزر  نشو. حبخوریم؟ به تایید و حمایته بهار نیاز دارمگ تو هم زیادی باب
 !به کارم هس

 !منتظر ادامه ی بح  نشد و گوشِی خاموش را روی سینه ی ماشین قرار داد
مقابل در بزر  خانه توقف کرد. آماِر نیل را داشاتگ ساعاتی پیش به مقصِد 
دفترش خانه را ترک کرده بود. بهار بود و خاتون و پرسااتارش. کتش را مرتب 

 :از آنسوی آیفون متعجب در را گشود و گفت کرد و زنک در را فشرد. هلن
 !بفرمایید دکتر_

کفشاهای مردانه اش را پشات در جفت کرد و عروساک به دست وارد شد. 
چهره ی هلن متعجب و خاتون مشااکوک بود. سااالم بلندش هر دویشااان را 

 .نشانه گرفت. خاتون لبخندی زد
 خوش اومدی پسرم. خدا خیر بدهگ چیزی شده؟-

 .با چشم دنبال بهار گشتلبخندی زد و 
 نه .. دلم برای بهار تنک شده بود. ایرادی داره؟_

 . هلن پیش دستی کرد
 !نه دکتر چه ایرادی؟ فقط یکم غافلگیر شدیم_
 !!با تهرانی راحت ترم.. تو بیمارستان به اندازه کافی دکتر میشنوم_

 .هلن لبخند خجولی زد و به چهره ی مغموم و ناراضِی خاتون خیره شد
 بهار کجاست؟_
 !تو اتاقشه.. پیانو تمیرین میکنه. واسه همین نشنیده صدای زنگو_
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 .لبخندی صمیمی روی لبش جا خوش کرد. به راه پله ها اشاره کرد
 اجازه هست؟_

 :هلن با شک به خاتون نگاه کرد و نامطم ن گفت
 !خواهش میکنم بفرمایین_

ی مارپیچ و بلند قابل شنود صادای مالیم و گوش نواِز پیانو از همان راه پله 
بود.  انیه ای چشاامانش را بساات و مسااِت جادوی پر آرامش نت ها شااد. در 

 "دلش اعتراف کرد"الحق که دختِر نیله
عروسک را در دستش جا به جا کرد و چند ضربه ی محکم به در زد. صدای 

 .پیانو قطع شد
 !بفرمایین_

لبخند بر لب، برق چشاماِن بهار از دیدن پارساای خوش پوش و خوشبوی 
 .زد. جیا کوتاهی کشید و به طرفش دوید

 عمو پارسا؟_
دساتانش را از هم باز کرد و به بهار اجازه داد وسِط سینه ی ستبرش را نشانه 

 .بگیرد
 سالم پرنسس. نگفته بودی پیانو هم بلدی؟_

 !با لبخند به هلن خیره شد. خوشحالی و غافلگیری اش غیر قابل وصف بود
 ی؟ چرا بهم نگفته بودی که میای عمو؟ِکی اومد_

یش نشاند و عروسِک زیبا را به طرفش ب*و*سا ه ای روی موهای خوشابو
 .گرفت
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این یکی رو بهت بدهکار بودم به خاطر اینکه حرفامو مو به مو انجام دادی _
 !و زود خوب شدی

 .بهار با روق عروسک رو گرفت و به موهای طالیی و خرگوشی اش خیره شد
 !!نگه عمووخیلی قش_

 !هلن با غمی آشکار به این منظره ی زیبا و در عیِن حال دردناک خیره شد
 !بهار؟ بیا بریم پایین از مهمونمون پذیرایی کنیم. بقیشو بعدا تمیرین میکنیم_

 .پارسا صاف ایستاد و یقه ی کتش را درست کرد
 !نیازی نیست.. اومدم که بهار و ببرم_

 :فتاد. رنگش به شدت سفید شد. با ترس لب زد انیه ای تپش قلبش از کار ا
 ببرین؟... کجا؟_

 .بی توجه به دگرگونِی پرستار برگشت و چشمکی به بهار زد
 یه کاِر نیمه تموم داریم. مگه نه بهار؟_

بهار با سر تایید کرد و خندید. چهره اش جدی شد. رو کرد به طرف هلن و 
 :گفت

 !ل از غروب برش میگردونمالبته اگه ایرادی نداشته باشهگ تا قب_
زباِن هلن به هیچ سااخنی نمیچرخید. میان وجدان و وتیفه اش گیر افتاده 

ید  .بود. تنها توانست بگو
 ..نیل هماهنک نیست.. ممکنه ناراحت بشه. اگه اجازه بدین_
 نیل با من.. نگرانِی دیگه ای هست؟_

ریساات و به چهره ی پر از خواهِش بهار و دسااتاِن در هم قفل شاادشااان نگ
 .سرش را به آرامی تکان داد. پارسا چرخید به طرِف بهار
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 !پس بپر بغل عمو که خیلی کار داریم امروز_
ضبط ماشین را روشن کرد و آهنک شادی گذاشت. منتظر به در ورودی خانه 
نگاه کرد. ترجیق داده بود تا حاضر شدِن بهار در ماشین منتظر بماندگ همین که 

و دِر جلو را باز کرد. بهار با شلواری جین و بافتنِی نازِک  در باز شد استارت زد
صورتی رنک با دو به طرف ماشین آمد و روی صندلی جا گرفت. پشِت سرش 
هلن با نگاهی نگران و نامطم ن ایسااتاده بود. بوقی برایش زد و ماشااین را به 

 !حرکت درآورد
بلی خوب پرنسااس. واسااه بسااتنی دوس داری کجا بریم؟ همون جای ق_

 خوبه؟
 .اخم کرد

 !نه.. اونجا رو دوست ندارم. بریم یه جای دیگه_
 .یک ابرویش را باال برد و با شیطنت کمی به طرفش مایل شد

 چرا دوست نداری؟_
 .شانه های کوچکش را باال انداخت

 !دوست ندارم دیگه... دفعه ی قبل خوش نگذشت_
 خوش نگذشت چون مامانی بداخالقی کرد. مگه نه؟_

 .کشید و از پنجره به بیرون خیره شدآهی 
 !مامانی همیشه بداخالقه.. با من نه ولی با بابایی هم مهربون نیست_

گوش هایش تیز شد. چه کسی قدرتش را داشت که این حِس بیدار شده ی 
 کنجکاوِی درونش را کنترل کند؟
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 خوب شاید بابایی اریتش میکنه. عصبانیش میکنه.. هوم؟_
 .کان دادسرش را به طرفین ت

ناه.. باابااییه من خیلی مهربونه. مامانیمم مهربونه ها؟ ولی آخه چجوری _
 !بگم

حس کرد که از گفتِن چیزی مقید است. سرش را برگرداند و با لبخند منتظر 
نگاهش کرد. زیر چشاامی نگاهش کرد. کمی به طرفش خم شااد . دسااتش را 

 :جلوی دهانش قرار داد و یواشکی گفت
تگ خودم شنیدم دکتر به بابایی گفت خانومتون افسردگی مامانی افسرده س_

شاده. فکر کنم خیلی چیز بدیه چون مامانی هروقت افساردگی میشه تا صبق 
 !گریه میکنهگ تازه.. منم تو اتاق راه نمیده

تمام عضااالت بدنش به یکباره ی  بساات. حس کرد با ساارعت نور وارد 
رودت حمله ی آنی سرش برزخی سارد و یخی شاده است. میان این سرما و ب

هم اضاافه شاد. با صادای بوق شادید و ممتد ماشین بغلی فرمان را سریعا به 
چش هدایت کرد و گوشاه ی خیابان ایساتادگ نگاِه بهار متعجب بود. سرش را 
روی فرماان گذاشاات و چند نفس عمیق کشااید. دسااِت کوچِک بهار روی 

 .بازویش نشست
 عمو؟ خوبی عمو پارسا؟_

کرد و به سختی تکان داد. بهار ترسیده بود. لبخندی زوری به سرش را بلند 
رویش زد و لپش را کشااید. چقدر حرفش ساانگین بود.. چقدر درد داشاات 

 ...جمالتشگ چقدر
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دوسات داری بریم خونه ی ما بساتنی بخوریم؟ ماریا یه دسربستنی هایی _
 !درست میکنه که انگشتاتو میخوری

 .اخمی کرد
 ماریا زنته؟_

 .تل  و پردردخندید.. 
 نه پرنسس. خدمتکارمونهگ تازه.. با مامانمم آشنا میشی. دوس داری؟_

 .بهار با لبخند سرش را تکان داد
 !نفس بلندی کشید و ماشین را به مقصد خانه هدایت کرد

 :کلید را در قفل چرخاند و به بهار اشاره کرد تا وارد شود. بلند صدا زد
 ماریا؟ کجایی؟_

پله ها سرازیر شد. یونیفرِم سفید رنک و مرتبش برای بهار  ماریا با سرعت از
تازگی داشتگ از دیدِن بهار با تعجب ابرویی باال داد و همان طور که کِت پارسا 

 :را میگرفت گفت
 سالم آگا.. مهمان داریم؟_

 .پارسا دستش را دور بهار حلقه کرد
ِی تی توت فرنگنه ماریا.. مهمان نه.. امروز پرنسس داریم. یه بستنی شکال_

 !تو  بزن واسه پرنسسم تا بخوره و خنک شه
صادای صاندلی چرخداِر عفت شانیده شد. با تعجب وسط پذیرایی بزر  

 .ایستاد
 پارسا؟ مهمون داریم مادر؟_
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 .پارسا بلند خندید و همراِه بهار نزدیِک عفت شد
مگ کنیپرنسس مادِر من. امروز مشرفیم که از بهار خانومه شاهزاده پذیرایی _

 مگه نه بهار؟
بهار خندید و سالم داد. چشماِن عفت لرزید. چال روی گونه ی هر دویشان 
مقابل چشمش نمایان شد. نگاهش را بین هردویشان گرداند و دستانش را برای 

 .در آغوش گرفتِن بهار باز کرد
پس بهاار خانمی که دِل پساارمو برده شاامایی. بیا بغلم ببینم چقدر قوی _

 شدی؟
در آغوشااش جاا گرفت. خجالت میکشااید ولی غریبی نمیکرد. نگاه آرام 

کنجکااوش به خانه ی بزر  و مجلل و تابلوهای عظیم بود. هر سااه با هم به 
ساالن پذیرایی رفتند. سافارِش مخصاو  بهار از راه رسید. پارسا با لذت به 

 !بستنی خوردنش خیره بود و مادرش با قلبی پر تپش به چهره ی هر دویشان
همه شاباهت در باورش نمیگنجید. شاید برای هر کِس دیگری این یک  این

یر کودکانه ی پساارش از  معمای الینحل بود ولی برای زنی که لحظه ای تصااو
پیش چشاامش کنار نرفته بود این یک شااباهت بزر  و باور نکردنی بودگ اخم 
روی صاورتش.. گودال های کوچِکش.. سیاهی مطلق چشمانش و آن حالت 

 !شتنی و منحصر به فرد نگاهشدوست دا
موبایِل پارساا زنک خورد. با اخم به صافحه اش خیره شد و از جایش بلند 

 .شد
 !اآلن میام_

 :دورتر از بهار و عفت، نفسی تازه کرد و جواب داد
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 بله؟_
 .صدای نیل مضطرب بود و عصبی

تو خجالت نمیکشاای؟ چی میخوای از جوِن بچه ی من؟ چرا دساات از _
 داری؟ بهار کجاست؟سرمون برنمی

ید  .گوشه ی لبش را جو
 سالم. چرا داد میزنی؟ مگه بچت و دزدیدم؟_
 از دزدیدن بدتره کارت. بهار کجاست؟_

 .پوفی کرد
 داره بستنی میخوره. خونه ی ماست. چته تو؟_

 :داد زد
من چماه؟ روز روشاان بچه رو بی اجازه از خونه برمیداری میبری بیرون _

کی هسااتی که به خودت اجازه میدی وارد زندگِی ما میگی چته تو؟ اصااال تو 
 بشی؟

 .گوشی را در دستش جا به جا کرد
دکترشام.. دوسات پدرشم.. عموشم. اصال هرکیشم. چرا داری شلوغش _

 میکنی؟ این بارم باید از دماغش دربیاری؟
آقای تهرانی؟ برای باِر آخر دارم بهت میگم. دساات از ساار من و خونوادم _

 حتمون نمیذاری؟بردار. چرا را
 .چانه اش را باال داد
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خیل خوب. اگه ناراحتیت واسااه بی اجازگیه اآلن به سااام زنک میزنم بیاد _
 !دنباِل بهار. این که دیگه کولی بازی نداره

 .لبخند شیطانی ای زد
ناه.. سااام ناه. اون .. اون نمیتوناه بیااد دنباالش. هر جوری کاه گرفتیش _

 ی؟همونطورم برش دار بیار. فهمید
 .با همان خنده نچی کرد

نفهمیدم خانوم. من هیچ مایل نیساتم مهمونمو از دست بدم. به ما که داره _
کلی خوش میگذرهگ شاما اگه ناراضی هستی میتونی بیای دنبالشگ ولی از من 

 !نخواه برش گردونم
دست و پایش به لرزش افتاده بود. گالره از آن طرِف خط بازویش را ماساژ 

 .میخواست تا آرام باشدمیداد و ازش 
 خیل خوب آدرسو بگو؟_

 .لبخندش را عمق داد و آدرس را شمرده شمرده تکرار کرد
 .گوشی را روی میز کوبید و دستش را به کمرش زد

 !روانی.. دیوونه.. مریض_
 .طول و عرض اتاق را عصبی میپیمود

 !همش تقصیِر هلنه. همین امروز ردش میکنم بره_
 خت داره؟ مگه نمیگی یارو دیوانست؟چه ربطی به اون بدب_

با چشامهای زخمی اش به گالره خیره شاد. سعید لبش را گزید و با چشم 
ید  .اشاره داد تا چیزی نگو
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میدونم باهاش چیکار کنم. میبینی سااعید خان؟ واسااه همین کاراشااه که _
 میگم بفرستمش پیش مامان اینا. یعنی این بچه از خودش اراده نداره؟

 .جه به اشاره ی سعید دستش را در هوا تکان دادگالره بی تو
 !حاال مگه چی شده؟ یه بستنی خوردنه دیگه_
چی میگی تو حالت خوبه؟؟ بهار و نمیشناسی؟ مثل بمب ساعتیهگ تا اآلن _

اگاه ترکیاده بااشااه هماه ی دار و ندار زندگیمونو ریخته رو میزشگ گند میزنه 
 !میدونم

 !یردسعید نتوانست جلوی خنده اش را بگ
 !بابا بخدا با این کارات فقط شک اش رو بیشتر میکنی. خیلی حساسی نیل_

 .سرش را میان انگشتانش فشرد
 !حساس نیستم سعید.. تحفم و میشناسم. میرم دنبالش_

 .سعید از جایش بلند شد
 !با این حالت؟ صبر کن بیایم_

 .چنگی به کیفش زد
 !ی طرفهالزم نکرده.. باید بفهمه این آقای دکتر با ک_

*** 
شال کامواییم رو محکم تر دور خودم پیچیدم. نسیم خنک و نم دار موهای 
کوتاه روی پیشااونیم رو به رقص در میاورد و حس خوبی بهم میداد. همونجا 
کنار پنجره ی باز، روی صاندلی چوبی تابدارم نشاساتم و جوشونده ی داغ و 

ز مز کنان میخوردم. مطبوعی کاه خاتون هر روز عصاار برام آماده میکرد رو م
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سامیار با بشقابی پر از شیرینی های مورد عالقم وارد اتاق شد و رو به روم روی 
 !.صندلی نشست.. خلوت دو نفره و دوستانه ی هر روزمون

 ببین برات چی آوردم؟_
 .چشمم رو بستم و بوی خوش آرد سخاری شده رو با دل و جون بو کشیدم

 !میدم داره میادالزم به دیدن نیست.. از بوش فه_
 .لبخند ملیحی زد و بشقاب رو مقالبم نگه داشت

 از دانشگاه چه خبر؟_
بزرگترین شاایرینی رو انتخاب کردم و همه رو یکجا داخل دهنم فرو بردم.. 

 .چشمم رو بستم و با لذت طعمش رو حس کردم
 !طعمشو دوس دارم_

 :همراه با خنده گفت
 !کامال معلومه_

 :دهن پر گفتم چشمم رو باز کردم و با
مثاِل همیشااه.. برای منی که این ترم رو یه بار خونده بودم زجر آوره. فقط _

 .منتظرم هرچی زودتر امتحانات شروع بشه و از شرش خال  شم
قطره های بارون حریم فلزی پنجره رو رد کردن و تک به تک روی پوساات 

 .دستم ریختن. با لبخند به آسمون خیره شدم
 ن میگیرهگ امسال خیلی نبارید؟دوباره داره بارو_

 . نگاهم رو دنبال کرد
 !طبیعیه.. پاییز فصل بارندگیه ولی امسال به قول تو زیاد باریده_
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دستش رو جلو آورد و دونه ای از شیرینی برداشت. کاش روم میشد و بهش 
 .میگفتم دیگه برندارهگبا چشم مسیر دستش رو دنبال کردم

 !آب میشدم.. مرسی امروزم اگه ماشینت نبود خیِس _
 .سرش رو با جدیت تکون داد

هر روز ببرش دیگه شش ماهه شدی.. خطر داره رفت و آمد پیاده.. منم که _
معلوم نیساات کاارام کی تموم بشااه تاا بتونم بیام دنبالت. ترجیق میدم بدون 

 !ماشین برم فعال
 .لرز خفیفی به بدنم افتاد.. دستامو بغل کردم

م بشاه دیگه نیازی نیسات.. یه ترم مرخصی میگیرم. نه.. امتحانات که تمو_
خیلی تو چشمه.. با این وضع منم بیشتر ضایع میشه.. خودم برم و بیام راحت 

 !ترم
از جاش بلند شااد.. از روی تخت پتوی نازک مسااافرتی رو دورم پیچید و 

 .دوباره مقابلم نشست
 !الزم نکرده.. همین که گفتم.. با ماشین میری_

شیرینی های کرم رنک دوختم و مخالفتی نکردم.. شاید حق با چشمم رو به 
اون بود.. پاهام باد کرده بود و راه رفتن برام ساخت شاده بود. خیلی از روزا به 

 !خاطر گیر نیومدن ماشین زیر بارون مونده بودم
 فردا نوبته دکترته.. میخوای این بار به جای خاتون من همراهت بیام؟_

اهه پیش افتادم.. روز سااخت و زجر آوری که خانوادم دلم گرفت.. یاد دو م
 !از حاملگیم خبردار شدن
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سایلی محکم بردیا.. جلو اومدن سام و درگیر شدنش با بردیا به خاطر دفاع 
از من.. نگاه پر از آه و خسااته ی بابا.. اشااکای بی انتهای مامان و در نهایت 

 !اصرار بیش از حد و زور کردنشون برای برگشتنم
 !. شاید اصال با سپیده رفتمنه._

حسارِت و بغض پنهون صدام رو تشخیص داد.. خیلی زرنک و دقیق تر از 
 !اون بود که نخواد بفهمه

بهشااون زمان بده نیلگ شااوکه شاادن.. اونا خانوادتن. تو ردشااون کردی و _
 !نخواستی پیششون باشیگ حق بده ناراحت باشن

 .پوزخندی گوشه لبم جا خوش کرد
گ گفت یا برمیگردی یا دیگه دختری به اسِم تو ندارمگ اون وقت ناراحت؟ هه_

 تو میگی ناراحت؟
 .کمی به جلو متمایل شد و دستش رو روی زانوم گذاشت

دوماهه که داری دوباره بد و بدتر میشاای.. با این همه اشااک و اسااترس و _
زجر میخوای اون بچه رو سالم به دنیا بیاری؟ ندیدی دکتر چی گفت؟ ضربان 

بش خیلی ضاعیف شده نیل.. به خودت رحم نمیکنی به اون طفل معصوم قل
 !رحم کن

 ..لبم رو به دندون گرفتم
 .. دیشب_
آره شنیدم.. دیشب و هر شب صدای گریه هاتو تا خوِد صبق میشنوم. چرا _

 !تمومش نمیکنی؟ مگه قول نداده بودی فقط به خودتو این بچه فکر کنی؟
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ه ی بی پدر.. بی خانواده.. به دنیا آوردن یه چه میفهمید؟ از درد داشااتن بچ
 !نوه ی طرد شده چه میفهمید؟

 .به گریه ی پاییزی ابرها خیره شدم
دارم روز به روز تنهاتر میشاام سااام. اول اون.. بعد خانوادم.. میترساام یه _

 !روزی شمارم از دست بدم
 !به من نگاه کن_

 .سرمو برگردوندم.. تو چشمام زل زد
 یدی این عذابو تا همیشه تمومش کنم؟چرا اجازه نم_

مثل همیشه موضوعی که ازش فراری بودم.. شیرینی بزرگی از داخل بشقاب 
برداشاتم و به طرفش گرفتم. کالفه شایرینی رو از دستم گرفت و دوباره داخل 

 .بشقاب قرار داد
تا کی میخوای فرار کنی؟ چشااماتو باز کن دختِر خوب.. دیگه فرصااتی _

 .نمونده
 .رو ازش دزدیدمچشمم 

 ..نمیتونم .. بفهم.. من بعد اون دیگه_
 .حرفم رو قطع کرد. بهم نزدیک شد و دستامو تو دستش گرفت

من نمیگم جاای اونو توی قلبات باده باه من.. هر چه قدرم انکار کنی از _
عشقت بهش خبر دارم.. من میگم فقط اجازه بده پناهت باشم.. پناهم باشین.. 

 !م. باور کنما به هم نیاز داری
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دستم رو از دستش بیرون کشیدم و به سرعت روی شکمم گذاشتم.. از لگد 
 .محکمش نفسم بریده بود. دستپاچه نگاهی به شکم برآمدم انداخت

 چی شد؟_
 .از جا بلند شدم و روی تخت نرمم نشستم

 !لگد میزنه.. چند روزه خییلی بیقرار شده_
 :کنارم قرار گرفت و با روق گفت

 م حس اش کنم؟میشه من_
با تردید نگاهی به دساات آمادش روی هوا کردم. ساارمو تکون آرومی دادم. 
دستش نرم روی شکمم قرار گرفت. دستش رو برداشتم و بغل شکمم گذاشتم. 
طولی نکشید که لگد محکم دیگه ای شکمم رو تکون داد.. خنده ی بلند و از 

 .ته دلی سر داد
 این تو؟واییییی.. نیل؟ داره چیکار میکنه _

 .شونم رو باال انداختم
کاش بدونم.. فکر کنم فوتبالیساات بشااه.. چند وقته پدرمو در آورده.. تو _

 !کالس تا اون استادا از قیافم میفهمن داره باهام چیکار میکنه
 .خنده بلند دیگه ای سر داد

 قیافشو.. چرا این شکلی میشی واقعا؟_
 .با خم رومو برگردوندم

پدرم در اومد.. موهاشم در اومده دلم میخواد دستمو  تو خوشت میاد.. من_
 .بکنم داخل شکمم با جون و دل بخارونم

 .لپم رو با دو تا انگشت کشید
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 !حتما مثل موهای خودت فر و پرپشته دیگه_
 .پشت چشمی براش نازک کردم

واال من هیچ ترافتی توی این بچه نمیبینم.. فقط جفتک میزنه. آخرش این _
 !تم میدهلگداش کار دس

 .لحنش جدی شد.. بالشتی پشت کمرم گذاشت
 !.واسه همین کاراشه که میگم با ماشین برو و بیا مامانش.. دختر بدی شده_

دساتمو روی شاکمم گذاشتم.. لبخند همیشگیم که از این تماس و ارتباط 
 !روی لبم میومد برای بار هزارم تکرار شد

 آره مامانم؟ دختر بدی شدی؟_
 .لبخند گرمی زد

 !خوشم میاد وقتی باهاش حرف میزنیگ یه جورایی بهم آرامش میده_
 .دستمو نوازش گونه همه جای شکمم کشیدم

میگن میشاانوه و میفهمه هر چی که مادرش بگهگ خودمم اگه باهاش حرف _
 !نزنم دیوونه میشم

 .دستش رو روی دستم گذاشت
م. مطم نم منم اگه این صاادای آروم و با آرامشاات رو نشاانوم دیوونه میشاا_

 !عاشق صداته
 . دستمو مورب از زیر دستش بیرون کشیدم

 .صاف نشست و به رو به رو خیره شد
 تصمیمت در مورد اسمش همونه؟ میتونیم از اینترنت هم کمک بگیریما؟_
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 .سرمو به معنی نه تکون دادم
 !همونو دوست دارم.. نمیخوام چیز دیگه ای صداش کنم_

 .ز جاش بلند شددستش رو آروم پشتم کشید و ا
اسام قشانگیه.. امیدوارم خودشام مثل اسامش باشه.. به حرفام فکر کن. _

 !دوست دارم وقتی دستای کوچولوشو تو دستم میگیرم پدرش باشم
ساارمو پاایین انداختم و چشاامم رو به برآمدگی بزر  رو به روم دوختم.. 

نجره سااامیاار بی صاادا اتااق رو ترک کرد. از جام بلند شاادم و رو به روی پ
ایستادم.. این روزا ترسی ناشناخته توی دلم لونه کرده بود.. ترس از آینده ای که 
از درون من متولد میشد.. ترس از زندگی با کسی که تمام عشقش رو برای ما 
بذاره و من نتونم رره ای از این محبت رو جبران کنم.. ترس از خودم.. ترس از 

تو بزرگترین دو راهی زندگیم..ِدین  احساس بی احساسم.. ترس از قرار گرفتن
غیر قابل جبران محبت های سام و یا تنهایی به دوش کشیدن بار این زندگیه دو 

 !نفره ی خودم و دخترم
با اعالم "خساته نباشید" استاد کتاب قطور مبانی هنرهای تجسمی رو بستم 

 یبه صندلیم تکیه دادم. برای چند لحظه چشمم رو بستم و چند نفس عمیق پ
 .در پی کشیدم.. صدای گالره از کنارم اومد

 خسته شدی؟_
با همون حالت برگشتم و با لبخند نگاهش کردم. با چهره معصومش که زیر 

 .چادر عربی سیاهش معصوم تر هم شده بود به شکمم اشاره کرد
 !از این که نهگ هیچ وقت.. ولی از کالس آره_

 .کتابهاشو توی کیف قرار داد
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 نداری نه؟استاد و دوست _
 .کتابم رو داخل کیفم گذاشتم و ابروهامو به نشونه نه باال انداختم

 .ترجیق میدادم استاد اسعدی بود_
 .آه پر حسرتی کشیدم

میدونم که دیگه همه ی کالسامو باهاش از دست دادم.. دیگه به ترم پایینیا _
 .درس نمیده

 .دستمو گرفت و کمک کرد از تک صندلی تنک و چوبی بلند شم
مهم نیسات.. تو که میخوای مرخصی بگیری. شاید تا اون موقع این یکی _

 !هم بره
 .لبخند مالیمی به روش زدم و راه افتادیم

 !میخوای برسونیمت؟ سعید جلوی دره_
 .لبخند معنا داری به سوئیچ توی دستم زدم

 خدارو شکر ماشین دارم و مزاحم شما کفترا نمیشم. راستی چه خبر؟_
 .لت پایین انداختسرش و با خجا

فعال کاه یواشااکی هم و میبینیم. تاا شاارایطش جور نشااه نمیتوناه بیااد _
 !خواستگاریم.. بابام قبول نمیکنه

 .دستمو روی شونش گذاشتم
 !عجله نکن.. بذار اگه دوستت داره خودش و نشون بده_

خنده ی خجولی کرد و مسایر نگاهش عوض شاد. با سار سالمی به سعید 
م راه افتادم. از پشاات نرده های آبی رنک دیدمش که در دادم و ساامت ماشااین
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ماشاین رو باز کرد و ساوار شد.. دیدم دست سعید دراز شد و لپش رو کشید.. 
دیدم لبخند ملیق و از روی شرمش رو... دیدم و مثل تمام این روزها از داخل 
سوختم.. آتیش گرفتم. نه از حسادت که حسادت تو دنیای من بی معنی و پوا 

د، بلکه از حسارتگ از حسرت تمام روزهایی که گذشت و میتونست به این بو
شکل نگذره.. حسرت بارش بارونی که روی چتر دو نفره عشاق فرود میومد و 
از کنارشون مثل آبشاری روی زمین میریختگ حسرِت خوردن یه بستنی سرد و 

حض...یه لرز آور تو هوای سوزناک و بارونی آبان ماه.. حسرِت یه دیوونگی م
سرماخوردگی و عطسه های پشت سر هم و "عافیت" شنیدن های شیرین تر از 
عسل.. حسرت بخار یه سو  داغ و شور و بدطعم که زیر دستای ناشیش پخته 

 !شده باشه و برات لذیذ ترین غذای دنیا بشه
حساارت شاایرین ویار های حاملگی و نایلون پر از توت فرنگی.. چشاامای 

لبخند گرمی که با غرور بهت بگه"درساته فصلش نبود  گرد شاده از تعجبت و
ولی برات پیداش کردم".. حساارت حس کردن دساات مردونه و گرمش روی 
شااکم سااردت وقتایی که کودکت بیقراری میکنه.. وقتایی که دیگه با صاادای 
مادرش آروم نمیشه.. وقتایی که مثل مادرش دلش یه صدای بم.. یه دسِت گرم 

ه ساارش رو نزدیک ببره و بگه"چرا بیتابی میکنی بابایی؟ و یه حامی میخواد. ک
من اینجام.. پیش تو و مامانت.. از حاال تا همیشااه" دلت یه حامی میخواد.. 
دلت یه تکیه گاه میخواد ولی نه از جنس سااامیار و سااامیار ها.. نه از جنس 
مردونگِی مردای دیگه.. دلت دساات گرم مردت رو میخواد.. مردی که یه تیکه 

ز وجودش رو تو خودت داری حمال میکنی.. مردی که تو امانت دارشاای.. ا
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زنشی.. مادر کودکشی...مردی که تو رو بزر  کرد.. اعظم کرد. مردی که تو رو 
 !" مادر" کرد

حسارت تمامی این روزهای سخت روی دوش هام سنگینی میکرد.. خیلی 
یی داخل شکمم. خیلی بیشتر ره اشک .قط بیشاتر از وزن این کودک چند کیلو

 .روی گونم رو با پشت دست پاک کردم و سوار شدم
. 
. 

دکتر نگاهی طوالنی به کاغذ ساونوگرافی انداخت و دساتاشاو تو هم قالب 
 .کرد
قبال هم هشاادار داده بودم که اسااترس و ناراحتی تو دوران بارداری ممکنه _

لب ق چه پیامدهایی داشته باشهگ تشخیص خانم دکتر نائینی درست بودهگ تپش
جنین نامنظم شاده.. البته نمیشه فعال چیز نهایی گفت.. این اتفاق معموال تو 
ماه های آخر میفته ولی از اونجا که طی سه تا سونو و تو یه ماه اخیر این اتفاق 

 !افتاده یکم شبهه برانگیزه
فشااار خونم باال رفت.. اونقدر که انگشااتهای متورم پام مثل بادکنکی کم 

 .در حال ترکیدن بود حجم و بی ترفیت
 منظورتون چیه دکتر؟ یعنی بچه ی من ناراحتی قلبی داره؟_

 .نفس عمیقی کشید
من کی چنین حرفی زدم خاانوِم بهرامی؟ خواهش میکنم آروم بااشااین.. _

مشااکل شااما اینه که به حرف ما گوش نمیکنین.. همون طور که عرض کردم 
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. تو خانواده پدرش یا شما امکان داره طبیعی باشاه.. شایدم یه مشکل مورو ی
 کسی ناراحتی قلبی داشته؟

قلبم مچاله شد.. از به یاد آوردن پدر پارسا همه ی تنم لرزید. دستم رو روی 
شاکمم گذاشاتم و کمی به جلو خم شدم. دکتر از جاش بلند شد و منشی رو 

 .صدا زد.. دقیقه ای بعد منشی با لیوانی آب خنک وارد اتاق شد
هش میکنم.. اینجوری که نمیشه به نتیجه ای رسیدگ شاید آروم باشین خوا_

بهتر باشاه من با همسرتون صحبتی داشته باشم.. اینجوری استرستون چندین 
 !برابر میشه

دل به حرفاش نمیدادم.. اصاال صداش رو نمیشنیدم.. سوال زهرآگین مدام 
ی  هتو سارم تکرار میشاد و مغزم رو سمی و فشرده میکرد. یعنی ممکن بود بچ

 ..من هم..؟
نمیدونم با چه زوری خودم رو به خونه رسوندم.. به محض فشردن زنک در 
به شدت باز شد.. چهره نگران سام و خاتون با دیدن حال من تغییر کرد . رنک 
به روی هیچ کدومشااون نبود از دیدن قیافه ی منه بیچاره و حال نزارم..خاتون 

 .زیر دستمو گرفت
قادر زناک زدیم جواب نادادی تو دختر؟ مردیم از بیاا ماادرجون.. چرا ان_

 !نگرانی
نشستم و نفسی تازه کردم.. هوای اتاق رو پشت سر هم بلعیدم ولی دریا از 

 .رره ای اکسیژن که وارد سینم شده باشه.. انگار دستی گلوم رو میفشرد
چی گفت دکتر که به این روز افتادی؟ کالساات چرا زود تعطیل شااد؟ تا _

 !دی.. تلفنتم که جواب نمیدیبرسم رفته بو
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 .با دست پیشونیم رو فشار دادم
 .میگه ممکنه ناراحتی قلبی داشته باشه_

 .از جواب کالفه و کوتاهم هر دو شوکه شدن
 دقیقا چی گفت مادرجون؟ مطم نی؟_

 .سرمو به طرفین تکون دادم و تو بغلش فرو رفتم
 ..نمیدونم خاتون نمیدونم_

 .ت از دور گلوم باز شد و بغضم سر باز کرداشکم بی اختیار چکید.. دس
به خدا دیگه خسته شدم.. بستمه این همه درد.. بستمه این همه زجر.. مگه _

باا کی چیکاار دارم من؟ مگه چه خطایی ازم ساار زده که اینه تاوانش؟ بخدا 
خاتون... به خدا اگه این بچه چیزیش بشااه خودمو میکشاام.. به قرآن مجید 

 .خودمو میکشم
 .و نرم پشتم کشیددستش

انقدر که گریه کردی و اشک ریختی مادر.. هی گفتم به خودت و سبیه ات _
رحم کن.. هی گفتم باه جوونیت رحم کن.. کم اشااک نریختی تو اون چهار 
دیواری مادر.. حاال هم بد به دلت راه نده.. کساای چه میفهمه از جنین توی 

ه ه دنیا بیاد.. میبینی ککیسه؟ همه چی دسِت خداست.. بزار صحیق و سالم ب
 !.این همه استرس و عذابت الکی بود

 .اشکمو پاک کردم و به چشمای خیسش خیره شدم
 یعنی واقعا صحیق و سالم به دنیا میاد؟_

 .با دستای نرم و چروک خوردش صورتمو قاب گرفت
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معلومه که صاحیق و سالم به دنیا میاد.. مگه ممکنه دختر تو باشه و عیبی _
ه؟ ببین پدر صلواتی چه لگدایی میزنه؟گ گریه نکن قشنگمگ از این داشاته باشا

ترست درس بگیر و دیگه گریه نکن. این بچه معصوم صداتو میشنوه و غصش 
 ! میشه مادر.. باور کن

ساارمو تکون دادم و دوباره تو آغوش گرم و مادرونش حل شاادم.. سااامیار 
بود.  بیرون خیره شده دساتاش رو تو جیبش گذاشته بود و بی صدا از پنجره به

کاش میتونستم خودخواه باشم و پا تو زندگیش بذارم.. کاش برام پشیزی ارزش 
ناداشاات که با روح مرده و افسااردم زندگی آرومش رو به گند بکشاامگ کاش 
میتونساتم اسام همسار رو ازش داشته باشم بدوِن اینکه رره ای برام مهم باشه 

اش واقعا همسری بود که دکتر به جای محبتی این میون تهی و نامفهومهگ ای ک
من این موضاوع رو باهاش در میون میذاشات.. ای کاش و صد کاش به تمام 

 !لحظات این زندگی پرحسرت و بی رحم
ترف شیرینی رو روی پام گذاشتم و خیره به چرخ خیاطی خاتون و حرکت 
نرم دسااتش روی پارچه مشااغول خوردن شاادم. از زیر عینک با لبخند نگاه 

 .تاقی بهم انداخت که خجالت کشیدم و ترف رو کنار رها کردممش
 !میبینی خاتون؟ حاال دیگه به بشقاب رضایت نمیدهگ با جعبه میخوره_

 .اخم تریفی بهش کردم
چیکاارش داری سااامیار بذار بخوره.. از اولش با این شاایرین خوردنش _

 !میدونستم بچش دختره. خودش هی میگفت پسره پسره
 .جعبه نزدیک کردم و قایمکی دونه ای الی انگشتام جا دادم انگشتم رو به
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چیکاار کنمگ باار اول که لگد زد چنان زد که گفتم روبرتو کارلوسااه.. چه _
 !میدونستم قراره دختر پسرنما باشه

ته دلم به خودم پوزخند زدم.. چه میفهمیدن از ترس و دلهره ام برای بچه ای 
 ر و شاکننده تر و بی پناه تر تو جامعه بیکه اگه دختر میشاد باید آسایب پذیرت

 !رحم بزر  میشد
وا؟ دختر پساار نما چیه مادر میگی خدا قهرش میاد؟ خیلی هم تپل مپل و _

خوشااگال میشااه.. تا خودم هسااتم چنان تریف بارش بیارم که تا ته کوچه 
 !خواستگاراش صف ببندن

 چشم غره من وصدای خنده سامیار بلند شد.. اما طولی نکشید که با نگاه و 
 .خاتون صداشو برید

 چیکار کنم خاتون؟ باورش سختهگ دختر نیل و ترافت؟_
پشات چشامی براش نازک کردم و مشاغول خوردن شایرینی های خوشمزم 

 .شدم. بهم نزدیک شد و دماغم رو با دو تا انگشت فشرد
 قربون دماغ آبگوشتی مامانش بشم.. حر  نخور بچه چش میشه ها؟_

 .ض سمت خاتون برگردوندمرومو با اعترا
ین چی میگه؟_  خاتون میشنو

 .خاتون ریز خندید
 !نکن پسر.. اریتش نکن_
چیکار کنم خاتون.. خیلی با نمک شده دماغش. آدم خود به خود یاد دماغ _

 !خمیری پت و مت میفته

http://www.roman4u.ir/


 651 سیمرغ

 .دمپایی رو از پام درآوردم و سمتش پرت کردم.. جاخالی داد
حرفش گوش نده.. تو هم پاشو برو سِر کارت.  پاشو بیا اینجا مادرجون.. به_

 !لنگه تهر شد
 .خم شد و دمپایی رو از زمین برداشت

چگ... جوِن خاتون میخوام برم با شاایرینی فروشاای ساارکوچه کار کنم.. _ نه
 .المصب چند ماهیه پول پارو میکنه

اون یکی دمپااییم رو هم از پاام بیرون آوردم اماا هنوز پرت نکرده بودم کاه 
 .بسته شدن در به گوش رسید. خاتون بلند خندید صدای

مگر اینکه تو اینو از خونه بفرستی بیرون. از وقتی حرفای دکتر رو شنیده یه _
 ..دقیقه دست و دلش به کار نمیره

 .نفس عمیقی کشید
 .بچم شبا صد بار میاد باال سرت بهت سر میزنه_

 .خجالت زده سرمو پایین انداختم
 .نه شما و نه سام زحماتتون جبران نمیشه میدونم خاتون جون.._

 .با دستش اشاره کرد که نزدیکش بشینم
ایناارو نگفتم که منت باشااه.. خودت میدونی حرفم چیه مادر.. نمیدونم _

ازش چقدر میدونی ولی بچم خیلی درد کشاایده.. تو غربت تک و تنها بزر  
وقی ی با چه روق و ششده.. اولین باره دارم انگیزشو برای چیزی میبینم. نمیدون

 !اون کمد رو پر میکنه
فکرم دوباره پیش لباس های اندازه کف دساات، کفش های کوچولو.. کاله 

 !های رنک و بارنک و جورابهای بندانگشتی رفت وقلبم پرکشید
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میترساام از این وابسااتگی خاتون. من هیچ وقت بهش امید ندادم. لیاقِت _
خیلی مرد تر از ایناه که بخوام  سااام زمین خورده ای مثال من نیساات.. اون

 !زندگیشو برای رفاه خودم و بچم تباه کنم
آه پر حساارتی کشااید. ن  رو از لباس جدا کرد و پیرهن نخی و بلند رو تو 

 .دستش گرفت
برو بپوش مادرجون ببینم اندازته یا نهگ دیگه اگه به دلتم نچسبه تحمل کن.. _

خونه که گرمه.. نخی بپوشی برای خوشام نمیاد از این جنسای تقلبی بازار .. 
 !جفتتون بهتره

نگااهی از ساار قدردانی بهش انداختم و پیرهن آبی رنک که گالی ساارمه 
 !داشت رو تو دست گرفتم

 .خیلی قشنگه.. واقعا ممنونم_
 .برو بپوش مادر_

چرخی جلوی آینه زدم. لبخندی به خودم زدم.. حق با سااام بود. دماغم از 
مم هم حساابی تو چشم بود. موهای کوتاهمو که تا آفسااید خارج بود.. شاک

اوایل گردنم میرسااید پشاات گوشاام انداختم و پا تو پذیرایی گذاشااتم. خاتون 
 !عینکش رو دوباره چشم گذاشت و از جا بلند شد

ماشاالله بس که قشنگی همه چی بهت میاد.. تعریف از خود نباشه ها ولی _
 !رنگش به صورتت خیلی میاد

 .یدمب*و*سم و گونشو نرم بغلش کرد
 .خیلی قشنگه .. من که دلم براش ضعف رفت_
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در خونه با کلید باز شد و سام کلشو داخل کرد.. نگاه خیرش رو به لباس تنم 
 :دوخت و همون طور محو تماشا زمزمه کرد

 .نمیتونستم این صحنه رو از دست بدم_
 :لبخند بدجنسی زد و ادامه داد

 !یشبیه ضعیفه های روستایی شد_
 .به سمِت در حمله بردم که دستاشو باال برد

 .من تسلیم.. بخدا دیگه رفتم_
لبخند پررنگی روی لب خاتون بود . روی کاناپه نشاساتم و کتابم رو دست 
گرفتم.. امتحاناتم شاروع شده بود. خاتون کنارم نشست. سنگینی نگاهش رو 

دسااتش رو روی خودم حس کردم. ساارمو برگردوندم.. منتظر نگاهم میکرد. 
 .جلو آورد و روی کتابم گذاشت

 واسه منه پیرزن یکم وقت داری؟_
 .کتاب رو کناری گذاشتم و کامال به سمتش برگشتم

 .دیروز با مادرت حرف میزدم. دلش پیِش توئه. طفلی کلی گریه کرد_
شنیده بودم.. میدونستم مامان و حتی بابا روزی یکبار به سام و خاتون زنک 

میپرساان. میدونسااتم با من حرف نمیزنن تا با یه دلتنگی و  میزنن و حالم رو
چندی قهر دست از پا کوتاه تر پیششون برگردم.. ولی یه چیزی رو نمیدونستنگ 
من حس دلتنگی رو همراه باا دلم خیلی وقات پیش خااک کرده بودم. زندگی 
 نباتِی من تنها و تنها با تپیدن قلبی درون وجودم تداوم داشاات. سااکوتم رو که

 :دید نفسی تازه کرد و ادامه داد
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با مادرت تصمیم سامیار رو در میون گذاشتم.. همه موافق بودن.. از تو هم _
انتظار دارن این بار با عقلت تصمیم درست رو بگیری. چون این بار فقط پای 

 !زندگی تو در میون نیست
 ..اختیار از کفم رفت

 مثل خودم خاکستری کنم؟ تصمیم عاقالنه اینه که زندگی یکی دیگه رو هم_
کاه اونم محکوم تنهاایی و راکاد بودن کنم؟ کاه اونم یاد بگیره مثل من انتظار 
بیهوده کشاایدن رو؟ خاتون؟ خواهش میکنم شااما درک کنین. من و سااامیار 
نمیتونیم با هم زندگی کنیم. ساام خیلی سااختی کشاایده حقشااه که این بار یه 

ه زِن واقعی که با بوی خوِش غذا هر روز زندگی آروم و بی دغدغه داشته باشهگ ی
تو خونه منتظرش باشاه.. زنی که شاریک روح و عشاق و جسمش باشهگ هیچ 
کدوم از اینا از من سااخته نیسات خاتون.. من نمیتونم اونی باشام که سام رو 
خوشاابخت کنهگ من مثِل یه مرداب ساایاهم که اگه توش گیر بیفته دیگه هیچ 

بکشه.. بار این مس ولیت.. تاواِن این خطای نکرده  وقت نمیتونه خودشو بیرون
 !کمرشو خم میکنه

 .دستش رو روی دستم گذاشت
دختر قشانگم.. چرا خودتو به سارنوشت باختی مادر؟ چرا خودتو مرداب _

میدونی؟ نگاه کن تو. آینه. تو فقط بیساات سااالته.. این که خدا بهت یه هدیه 
تته تو با این هدیه باید بزر  شی.. پخباارزش داره دلیل به فرسودگی تو نیستگ 

شی.. قدر عافیت و زندگی رو بدونی.. مفهوم زندگی کردن رو درک کنی.. قدر 
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داشااتاه هات رو بدونی مادر نه اینکه با به دنیا اومدن این بچه هم خودتو تنها 
 !کنی و هم این بچه رو

 کمی بهم نزدیکتر شااد . دسااتش رو دور شااونم حلقه کرد.. ساارم رو روی
 .شونش گذاشتم

سام عزیز منه.. نور چشممه.. پدرشو با خون و دل بزر  کردم. نذاشتم آب _
تو دلش تکون بخوره. عموش هم هیچ وقت تنهامون نذاشت.. زیر پر و بالمونو 
گرفت. فرامرز روی زِانوهای اون بزر  شااد و پا گرفت. ولی مادر.. با همه ی 

ت پر کنم. نتونستم که اونم نتونساینا هیچ وقت نتونستم جای پدرش رو براش 
جای مادر ساام رو براش پر کنه.. نتونساتم که اونم کمبودای سام رو نفهمید.. 
درکش نکرد.. هیچ وقت خانواده نشدن . پدر و مادر ستون های یه خانواده ان. 
تو هر تصامیمی بگیری ما تا آخر پیشاتیم.. سام اونقدر خاطر خودت و بچت 

تاا آخر عمر به عنوان عمو یا دایی یا هرچی پیشااتون رو میخواد کاه میادونم 
میمونهگ اما پدر یه چیز دیگست.. این خالء پر نمیشه دخترم.. نه با تالش شبانه 
روزی.. ناه با عشااق بی حد و اندازه. اگه خاطرت برام عزیز نبود اگه واقعا به 
خودت.. نجابتت و اصاالتت ایمان نداشاتم هیچ وقت نمیذاشتم نور چشمیم 

ین تصاامیم رو بگیره. به قرآن محمد که هر دوتون عزیزمین. بذار دل پساارم ا
 .آروم بگیره. بذار یه سقفی باالی سرتون باشه.. یه سقف از جنس مرد

 .با ترس تو چشمای براقش خیره شدم
میترساام خاتون.. من هیچی ندارم که به سااام بدم.. هیچی.. میترساام ازم _

 ..نداشته باشمخسته بشه و یه روزی همین حمایتم 
 .سرمو با خجالت پایین انداختم
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 ...من اگه باهاش ازدواجم کنم هیچ وقت نمیتونم... هیچ وقت نمیتونم_
 !شرم نذاشت ادامه جملم رو به زبون بیارم

تو شرایطت رو گفتی و اونم قبول کرده.. تو به بقیه اش کاری نداشته باش. _
دتها به یه کسای دل بسته. نذار برای هر دوتاتون اینجوری بهتره. ساامم بعد م

 .دلش بشکنه
 .دستامو یه بار دیگه تو دستش گرفت

نذار سار پیری آرزو به دلم بمونه.. بذار با خیال خوشبختیتون سرمو بذارم _
 .پایین

 .دستمو روی اشک درشت گونش کشیدم و محکم بغلش کردم
که آرزوی  اینجوری نگین خاتون.. شما به اندازه مادرم برام عزیزین. حاال_

 .شما و سام و بقیه اینه باشه.. قبول میکنم
 .یدب*و*سصورتمو 

 .واسه دل خودت مادر.. به خودت فرصت بده_
 . زهرخندی زدم

دل من خیلی وقت پیش مفقود شده خاتون.. نیازی به پنهون کاری نیست.. _
 !سام باید بدونه با کی قراره زندگی کنه

یر بشن.. به دلت بد راه نده مادرجون.. انشاالله که همه جوونا عاقبت به خ_
من اسااتخااره کردم خوب اوماد.. از این بالتکلیفی بیا بیرون. بذار بچت تو 

 !خانواده بزر  شه
 ..سرمو تکون خفیفی دادم و تو آغوش مادرانش فرو رفتم
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با تنی خیس از عرق و دست و پایی که به شدت میلرزید از خواب پریدم.. 
ال و پایین میشد. از صدای فریاد بلندم توی خواب قفساه ساینم به سارعت با

خودم از خواب پریده بودمگدر اتاق به یکباره باز شااد و سااام و پشاات ساارش 
 !خاتون داخل شدن. رنک اونا بیشتر از من پریده بود

صااحنه های وحشااتناک و غیر قابل باور از جلوی چشاامم لحظه ای دور 
 ت. خاتون دستگاه فشار سنجنمیشادن. سامیار دستش رو روی پیشونیم گذاش

 .رو آورد
 دیدی مادر؟ ب*و*سبازم کا_
 *و*سبفکر کنم بازم باید بری دکتر.. اصال درست نیست با این اوضاع کا_

 !ببینی
 بچه که اریت نکرد؟_

 .سرمو گرفتم و سعی کردم اعمال حیاتیم رو دست بگیرم
 !ندیدم ب*و*سکا_

 .دستمو باال آورد و تا فشارم رو بگیره
 چی؟ بچه لگد زد؟ میخوای بریم دکتر؟ پس_

 .فشار باد کیسه ی فشارسنج حالم رو بدتر کرد
 !نه_

 .نگاهی به عقربه ها انداخت و نفسی عمیق کشید
 فشارت که خوبه خدارو شکر. آب میخوای؟_

 !اینا از منم بدتر بودن. رو کردم طرف خاتون که به نظر آرومتر میومد
 خاتون؟_
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 .دستش رو روی گونم کشید
 !بگو مادر_
 !خوابشو دیدم. همینجا بود. اومده بود بچه شو ببره_

 !قبل از اینکه اشک چشمم بجوشه سرم رو تو آغوشش گرفت
 !خواب بود مادر.. انشاالله که خیره.. آروم باش_

سارمو به قفساه ساینش تکیه دادم و چشمم رو بستم. صداش تو سرم مدام 
 !تکرار میشد

دگیت جا مونده... اومدم که اونو با خودم ببرم.. یاه تیکاه بزر  از من تو زن"
 "چیزی که متعلق به منه

ساامیار بیقرار از جا بلند شاد . پرده ی اتاق رو کنار زد و دسات به ساینه به 
بیرون خیره شاد. نور مهتاب که از بارش اولین برف سال پرنور تر از قبل شده 

 !بود اتاق تاریک رو روشن کرد
. فردا صاابق امتحان داری.. با این اسااترس و کم بگیر بخواب مادرجون._

یسی  !خوابی که نمیتونی درست درمون بنو
 .لبخند بی رمقی به روش زدم

شااماا برو بخواب خاتون. امتحان نیساات ژوژمانه. میرم طرحامو میدم. _
 !همشم آمادست. من دیگه خوابم پرید ساعت پنج صبحه

 .سامیار برگشت و با محبت نگاهم کرد
 وای تا هفت بیدار بمونی؟یعنی میخ_

 .سرمو تکون آرومی دادم
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 !میخوام قرآن بخونم یکم_
 .خاتون با افتخار نگاهم کرد و دستش رو پشتم گذاشت

پس پاشاو اول نماز اول وقت مادرجون. پاشاو وضوتو بگیر دختر قشنگم. _
 !هم خودت آروم میشی هم طفلت

کی آب گزگز مشت آب خنک رو به صورت بیروحم پاشیدم. صورتم از خن
کرد. جلوی پنجره رو به قبله قامت بستم. نور مهتابی جای خودش رو به آفتاب 
کم جون صبق صادق میداد و تماشای این طلوع مالیم با وضو و عطر گل یاس 

 .چادر نماز خاتون حال و هوای خاصی داشت
ساارم رو از روی مهر برداشااتم و دسااتامو تا حد ممکن باال بردم. شاااید از 

 ین لحظات عمرم بود که خدا رو اینهمه از نزدیک حس میکردمنادرتر
خادایاا.. خودت میادونی کاه جز خودت هیچ یار و یاوری برام نمونده.. _

خودت میادونی کاه جز تو پنااهی نادارم. بی پنااهم نکن خدای بزر . مگه 
نمیگی اللهه مع الصابرین؟ خوب منم صبر کردم. به همه ی سختی ها و دردا و 

بر کردم. خودت این امید کوچیک رو بهم هدیه دادی ای خدا. مشااکالتم صاا
خودت تو بطن من قرارش دادی تا دلیل زندگیم بشااه. نذار ازم بگیرنش. نذار 

 !همین یه دونه دلیل بودنم رو هم ازم بگیرن
 !اشکم آروم و قطره قطره روی سجاده میچکید

یا زنده باشاام. خدابذار با این امید کوچیک زندگی کنم.. دوباره یاد بگیرم _
اونقدر دوساتش دارم که حاضارم برای داشتنش دوباره و صد بار دیگه همه ی 
این زجرها رو بکشام. اگه پاداش اون همه درد و عذاب این کوچولوی دوست 

 .داشتنی بود چه خوب که این همه سختی کشیدم
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 .دستمو روی شگمم گذاشتم. گریم شدت گرفت و صدام میلرزید
ه. خودت مراقبش باش. مگه ما به جز تو و پناهت کی رو نذار چیزیش بش_

داریم؟ مگه به کی میتونیم تکیه کنیم؟ هیشااکی.. هیشااکی رو جز تو نداریم 
خادا.. خودت به فریادم برس. خودت منو الیق مادر بودن بدون و دعای از ته 

 .دل این مادر رو بشنو. خدایا جونمو بگیر ولی دخترمو صحیق و سالم نگه دار
مو روی مهر گذاشاتم و اجازه دادم اشاکای ساردم با بوی مقدس خاک سار

تربت خورده دونه های تساابیق کبود مخلوط شااه و وجودم رو برای لحظه ای 
 !شده آرامش ببخشه

خودت بهم بگو چیکار کنم.. فقط یه اشاره ی کوچیک بده ای خدا.. بگو _
کار یابونا بشیم؟ چیچیکار کنم که نه دل کسی بشکنه و نه ما آواره ی کوچه و خ

کنم که نه زندگی کسای تباه بشه و نه ما از زندگی کردن محروم بشیم. بهم بگو 
 ..خدا

از ساجده بلند شادم و دونه های نم دار تسبیق رو دست گرفتم. چشمم رو 
بساتم و تسابیق حضرت زهرا رو با جون و دل و اخال  زیر لب تکرار کردم. 

دون و لبخند مردونه و گرم سامیار رو به همین که چشم باز کردم با چشمای خن
 .رو شدم

شابیه خاله سوسکه شدی مامان کوچولو.. تا حاال نماز خوندنت رو ندیده _
 !بودم

 :اشکم رو با پشت دست پاک کردم و زیر لب تکرار کردم
 !خاله سوسکه_
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 .نزدیک شد
 چیزی گفتی؟_

 .سرم رو تل  به معنِی نه تکون دادم
 .. واسه منم دعا کردین؟قربون عبادتون برم من_

قلبم تیر کشاید.. یعنی واقعا ممکن بود این همون اشااره باشاه؟ با چشمای 
خیره و بی حواس بهش چشم دوختم. دستش رو چند بار جلوی چشمم تکون 

 .داد
 نیل؟_

 .چشمم رو باز و بسته کردم و سرمو تکون دادم
 .از جاش بلند شد و سمت در رفت

 ..ه و خدا نگاهی هم به ما بندازهخوبه.. امیدوارم فرجی بش_
با چشم مسیر رفتش رو تعقیب کردم . با بسته شدن در نفس عمیقی کشیدم 

 .و الی قرآن نقره ای و بزر  رو باز کردم
*** 

کیفم رو با شدت گوشه ی اتاق پرت کردم. موبایلم رو که اسم سپیده روش 
 . مدام چشمک میزد روی میز رها کردم

 ار خونه نیست؟سالم خاتون.. سامی_
 سالم مادر.. نه نیست. این چه رنک و روییه؟ چی شده؟_

از یادآوری اون چشاامای منفور ساابز رنک و اون نگاه تمسااخربار دندونامو 
 .روی هم فشردم

 کارش دارم.. نمیدونی کی میاد؟_
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از آشپزخونه بیرون اومد. رزا پشت سرش خارج شد و سالم داد. جوابش رو 
 .ب خنک رو دستم دادبا سر دادم. لیوان آ

 !بیا بشین.. حالت خوش نیست. پس میفتیا_
 .پالتومو با خشونت از تنم خارج کردم. دستم از شدت عصبانیت میلرزید

 راس میگه مادرجون. بیا بشین ببینیم چی شده؟_
 .چنگی به گوشیم زدم و شماره ی سامیار رو گرفتنم. رد تماس داد

 !نج شدهچیزی نشده خاتون.. یکم اعصابم متش_
نگاه مشکوکی بهم کرد و چیزی نگفت. دوست نداشتم با گفتنش اونا رو هم 
آزار بدم.. دوسات نداشاتم پشت تصمیمم دنبال دلیل دیگه ای بگردن. من از 
صابق تصمیم خودم رو گرفته بودم. ولی حرفای سنگین و تحقیر آمیز امیر منو 

 ی برای تعلل نبود.تو تصاامیمم مصاامم تر کرده بود. حق با سااامیار بود. جای
 !شاید باید تو همین یه مورد خودخواهانه رفتار میکردم

زناک در به صاادا در اومد. ساارمو با عجله بلند کردم. رزا در رو باز کرد و 
 .سامیار تو قاب در تاهر شد. بلند شدم و به طرفش رفتم

 چرا رد کردی؟_
 .پالتوش رو از تن درآورد و به دست آماده ی رزا سپرد

 آسانسور بودم زنک زدی. چیزی الزم داشتی؟ جلوی_
 .سرمو تکون دادم

 میشه یکم حرف بزنیم؟_
 .نگاهی به خاتون و رزا انداخت
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 !البته_
سامت اتاقم رفتم. پشت سرم داخل شد. روی صندلی نشستم و دستامو تو 

 .هم قفل کردم
امروز امیر رو دیدم. بعد از مدت ها . از وقتی ترمامون و کالساامون فرق _

 !رده بود نمیدیدمشک
 .دقیق شد

 همون همکالسیت که باهات سرلج داشت؟_
 .سرمو تکون دادم

نمیخوام بگم بهم چیاا گفات و منو جلوی کال دانشااگااه محکوم به چه _
ی کرد. نمیتونم حرفاشو به زبون بیارم ولی سام این اگه خودخواهی  *ن*ا*ه

میخوام پیشنهادت رو یا هرچیز دیگه باشاه. اگه تلم و یا نامردی هم باشه من 
نکرده مادرش   *ن*ا*هقبول کنم. نمیتونم.. تحمال نادارم یه عمر بچم رو با 

 .بسوزونن
 .بهم نزدیک شد و دستش رو روی دستم گذاشت

بهات گفتم که این اگه خودخواهی یا هرچیز دیگه ای هم باشااه برای من _
ه تو نیست اینک عزیزه.. مهم اینه که یه خانواده برای این بچه تشکیل بشه. مهم

 ! رره ای عالقه بهم نداری
 .تو چشمای مهربونش زل زدم

من بازم میگم.. من نمیتونم هیچ وقت نقش یه همساار رو برات بازی کنم. _
 ...نهایت سعیم رو میکنم تا یه خانواده باشیم ولی

 .دستش رو زیر چونم گذاشت و سرم رو باال آورد
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وم داشته هام و نداشته هام قسم میفهمم. میدونم از چی میترسای. روی تم_
میخورم که انتظار و خواساته ای ازت نداشاته باشم.. جز اینکه روزی خودت 

 .من و تمام و کمال قبول کنی
 .لبم رو گزیدم

 !واگه اون روز هرگز نرسه؟_
 .تلخندی کرد

حتی کشایدن انتظارشام کنار شما دو تا شیرینه مطم نم.. حتی اگه فقط یه _
 !!سراب باشه

و شرمنده پایین انداختم. چقدر در مقابلش کوچیک و بی ارزش بودم. سرم
سامیار تنها کسی بود که کنارش همیشه احساس نقص میکردم. آدمیت من در 
کنار بزرگی اون همیشااه گنک و نامفهوم بود. واژه ها.. جمله ها و توجیق هام 
همیشااه در مقابل جمالت آساامونیش کم و بی معنی بودن. کاش هیچ وقت 
پارسا رو ندیده بودم.. کاش قلبم رو بی برو برگشت تسلیمش نکرده بودم تا در 

 ! ..مقابل این وجود با صالبت و بزرگوار این چنین پوا و واهی و بیچیز باشم
*** 

با به صدا در اومدن صدای زنک آیفون قلب من هم از جا پرکشید. با استرس 
ا بعد قبول پیشنهاد ازدواج سام ب از جا بلند شدم و با ترس به خاتون نگاه کردم.

پادرمیونی خاتون رضاایتشاون رو گرفته بودم و برای حضور تو عقدم به تهران 
 .اومده بودن

 .خاتون لبخند اطمینان بخشی بهم زد
 !آروم باش دخترم.. غریبه که نیستن.پدر و مادرتن_
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ی غریباهگ توی این چناد ماه چقدر با این واژه مانوس شااده بودم. خانواده 
خودم برام از غریبه بدتر شده بودن. حس میکردم سال هاست که کنار خاتون و 

 !سامیار زندگی میکنم
سام آیفون رو جواب داد و جلوی آینه جاکفشی بولیز اسپورت سه دکمش رو 

 .مرتب کرد
من میرم پایین کمک.. نیل؟ سفارش نکنم حواست باشه دل نشکنیگ باشه _

 دختر خوب؟
ی تکون دادم و با دلهره سارجام نشاساتم. انتظار چند سارمو با لرزش خفیف

دقیقه اِی طوالنی تر از صد سال به سر اومد و مامان با ساک کوچیکی تو قاب 
در تاهر شااد. بوی عطر همیشااگیش تو هوا پر شااد. دلم لرزید. از جام بلند 
شادم و قدمی به جلو برداشاتم. پاهام سنگین شده بودن. همون یه قدم رو هم 

ی کرد و با چشم دنبال ب*و*ساار رفته بودم. مامان دم در با خاتون روبی اختی
من گشاات. خاتون خودش رو کنار کشااید.. چشاامامون تو هم قفل شاادن.. 
نگااهی به شااکم بزر  و برآمدم انداخت. اولین قطره اشااک از چشاام اون 

 !چشکید.. دومی از چشِم من
 !دخترم_

از  د وقتم کافی بود. پاهامهمین یه کلمه برای شکستن بغض تنهایی این چن
بند آزاد شدن و بی اختیار با همه توانم به سمتش حرکت کردم. ساکش رو روی 
زمین انداخت و قدم های نهایی رو با دو طی کرد. تو آغوش هم حل شاادیم. 
دماغم رو به روساریش چسبوندم و از ته دل بو کشیدم.. دخترکم اجازه نمیداد 
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مین اآلن داشاات با تمام قدرت اتهار وجود زیااد به هم نزدیک شاایم.. از ه
 !میکرد

 !دستش رو روی گونه ی خیسم کشید
 !دخترک کوچولوی من... چقدر بزر  شدی مامان_

از کلمه آخر جملش آرامش بی نظیری تو همه ی وجودم پر شااد. ساارم رو 
 .روی شونش گذاشتم و بی صدا اشک ریختم

 !میمردم داشتم از دلتنگیت میمردم مادر.. بخدا داشتم_
یش این چند  سارمو روی شونش بیشتر فشردم.. میخواستم تمام تنش و تشو

 !ماهم تو آغوش مادرانش از بین بره
خیلی سخت گذشت مامانگ هر روز بودنت رو آرزو کردمگ هر روز بیشتر از _

 !دیروز معنی کلمه مادر رو فهمیدم
 .دستش رو پشت کمرم کشید

 !میدونم مامان.. میدونم_
ی کشیدم و چشمای بستم رو باز کردم. بابا جلوی در ایستاده بود نفس عمیق

 !و خیره به صحنه رو به روش لبخند غمگینی روی لبش نمایان بود
از بغل مامان بیرون اومدم و ساارمو پایین انداختم.. مرِد رو به روم که تنها با 
گذشات ساه بهاِر ساخت از زندگی دخترش موهای جو گندمیش به سفیدی 

تون شده بود بی صدا به  مرِه شیرین زندگیش نگاه میکرد و لبخندی برف زمس
 .پرحسرت میزد.. حسرتی که تنها و تنها من وجودش رو درک میکردم

 !سالم_
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صدای سالم سرد و لرزونم رو خودم به زور شنیدم. نزدیک شدنش رو حس 
کردم. دسااتای گرمش که روی بازوم قرار گرفت ساارم خود به خود بلند شااد. 

 !ز ازش خجالت میکشیدم. اونقدر که نمیتونستم تو چشماش نگاه کنمهنو
 !خوبی بابا؟_

 .پوزخند تلخی بی اجازه ی من گوشه ی لبم جا گرفت. دستم رو مشت کردم
 !بله_

قدمی جلو اومد و تنم رو تو آغوشش کشید. بوی دلنشین و غریب پدرانه اش 
جیبی باا این بو غریبی ناه تنهاا من کاه کودکم رو هم بیقرار کرد.. باه طرز ع

 !میکردیم
دیدن بردیا آخرین قوای تن ضااعیفم رو هم ازم گرفت. از چهره ی گرفته و 
مردونش همه چیز پیدا بود. از خشاامی که بعد گذشاات چندین ماه هنوز هم 
عضاو  ابت حالت صورتش بود گرفته تا غم نگاه و پشیمونی و شرم داخل نی 

 !نی چشماش
ر بهش سااالم کردم. جلو اومد و صااورتم رو لبخناد بیجونی زدم و باا ساا

ه ای که مثل همیشااه نبود.. برای اولین بار بود که حس ب*و*سااید. ب*و*ساا
 !میکردم بردیا ازم خجالت میکشهگ شاید هم مثل خودم باهام غریبی میکرد

 !خوبی؟_
صدای مرتعشش شکم رو به یقین تبدیل کرد.. چقدر از هم دور شده بودیمگ 

 .و اون دایی شده بود چقدر از دنیای هم جدا شده بودیمحاال که من مادر 
 .سرمو تکون دادم

 !خوبم.. تو خوبی؟_
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 .دستش رو جلو آورد و روی شکمم گذاشت
 !حسابی بزر  شده_

بهش زل زدم. دلخور و غمگین.. تاا تاه نگاهم رو خوند و ساارش رو پایین 
 ! انداخت. سام متوجه سنگینی جو شد

 !تو.. واسه صحبت وقت زیاده دم در نایستید بفرمایین_
 .مامان از کنار بهم نزدیک شد و دستم رو توی دستش گرفت

نمیخوام دیگاه یه لحظه ازت دور باشاام. بریم که کلی حرف واسااه زدن _
 !داریم

. 

. 
پتوی روی تختم رو نصافه تا کردم و روی تخت نشااساتم. کرم مخصااو  

 شنیدن صدای در شاکمم رو روی پوساتم کشایدم و لباس راحتی تن کردم. با
 .اتاق سراسیمه لباسم رو مرتب کردم

 !بفرمایین_
 .مامان از الی در سرک کشید

 خوابیده بودی؟_
 .خواستم از جام بلند شم که با حرکت دستش مانع شد

 !نه مامان بیا تو_
 !راحت باش_

لبخندی به روش زدم و به سااک صاورتی رنک دستش خیره شدم. ساک رو 
 .قرار داد بین من و خودش روی تخت
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 واست یه چیزایی به سلیقه خودم خریدم.. ببین دوستشون داری؟_
 .با روق زیش ساک رو باز کردم

 چیه توش؟_
 .با ابرو به داخلش اشاره کرد

از دیدن وسایل داخل ساک قلبم به تاال  و تلو  افتاد. با اینکه نمونه های 
مامان یه حس و زیادی ازشااون رو سااام خریده بود ولی گرفتن این وسااایل از 

 !حال دیگه ای داشت. انگار همه چی واقعی ِ واقعی بود
شیشه شیرکوچولو.. پستونک.. حوله و چندین دست لباس صورتی و نارنجی 
وقرمز. جوراب هاای رنک و با رنک و شااامپو و صااابون و پودر بچه.. حس 

 .میکردم بوی خوش دخترم تو فضا پر شد. محکم تو بغلم فشردمش
شاایادی ماامان؟ همه چی بود.. دسااتت درد نکنهگ خیلی چرا زحمات ک_

 !خوشگلن
 .شونه هام رو فشار خفیفی داد

نگو اینجوری دخترم.. نذار بیشتر از این پیش چشمت کوچیک بشم. مهم _
ترین اتفاق زندگیت افتاد و من نبودم.. هی گفتیم طاقت نمیاری و برمیگردی.. 

زنک رو میزنی.. مگه ما به جز  آخر هفته که میشد چشممون به در بود که االن
 .هم کیو داشتیم مامان.. ولی نیومدیگ ما رو قابل ندونستی

 .از بغلش بیرون اومدم و به چشمای دلخورش زل زدم
من خیلی وقتاه کاه اون نیلوفر قادیم نیسااتم ماامان.. میدونی چرا؟ چون _

 .خودمو گم کردم.. دیگه خودمو نمیشاناسم. باور کن مامان اگه نفسی هست.
اگه زندگی هسات فقط و فقط به خاطر وجود این بچسات که هدیه خداسات 
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بهم. این ازدواج و همه ی این اتفاق ها هم فقط و فقط به خاطر آسایش و آینده 
 !ی اونه. دنبال دلیل دیگه ای براش نباشین

 .دستم رو محکم تو دستش گرفت
دردی که به اینجوری نگو مامان... مگه چند سااالته؟ بخدا تلمه این همه _

خودت و اون طفل وارد کردی. فکر کردی خبر از حالت نداشااتم؟ هر روز دو 
باار زنک میزدم و از خاتون گزارشاات رو میگرفتم. میگفت خوبی.. میگفت 
مراقبته ولی میدونسااتم.. میشااناختمت.. میفهمیدم داری درد میکشاای و دم 

 !نمیزنی.. میدونستم دخترم.. حس میکردم
 .یدمب*و*سباال آوردم و کف دستش رو آروم 

شما نگران هیچی نباش مامان.. این بچه برای من شاید تولدی دوباره نباشه _
ولی شاک نکنین که شاروعی دوبارست.. شروعی که نمیذارم.. اجازه نمیدام 

 !پایانی داشته باشه
 .نگاهی نگران به در انداخت

 ه چی؟ فکرشااوچرا از اینجا نمیرید؟ میخواید همین جا بمونید؟ اگه برگرد_
 !نکردی؟

 !میفهمیدم.. درک میکردم از چی میترسه
اون برنمیگرده مامان.. مطم نم.. اگه قرار بود برگرده هیچ وقت نمیرفت. من _

اینجا.. تو این خونه آرامش دارم. نمیخوام با تعقیب و گریز تو شااهر غریب از 
 !این بیشتر اریت بشم و غربت بکشم

 .و از جا بلند شدچشمای نگرانش رو ازم دزدید 
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قادر زنادگیتو .. بچتو.. مرِد زنادگیت رو بدون دخترم.. زندگی قد یه نفس _
میگذره و تموم میشه.. اجازه نده با حسرت خوردن لحظات خوش زندگیت از 
دسااتت در بره.. اون وقته که تو میمونی و یه عمر بی  مر که پوا گذشاات و تو 

 .ازش هیچی نفهمیدی
ومش که به سمت در میرفت خیره شدم.. برگشت به بی صدا به قدم های آر

 .سمتم
 واسه فردا میخوای چی بپوشی؟_

نفسای تازه کردم. سعی کردم مغزم رو از درگیری با لغت غریبه "مرِد زندگی" 
 !آزاد کنم

 .یه مانتوی نخی و سفید خریدم. اونو میپوشم با یه روسری ساتن سفید_
 .آه پرحسرتی کشید

 .نیم یه لباس مجلسی حاملگی واست بگیریممطم نی مامان؟ میتو_
 .لبخند محزونی زدم

من آرزوی پوشیدن لباس عروس و خیلی وقت پیش کنار قلبم خاک کردم.. _
 !همین که برای یه شروع جدید سفید باشه بسته

 .سرش رو غمگین و ناراضی تکون داد
 .هرچی تو بخوای.. بخواب دخترم.. استراحت کن_

و بسته کردم و بعد از بسته شدن در چند  انیه به در چشامم رو با محبت باز 
 .بسته خیره شدم. دستم رو روی پناهگاه همیشگیم گذاشتم

 دیدی مامان بزر  رو دخترم؟_
.. 



wWw.Roman4u.iR  671 
 

 با دایی و بابا بزر  آشنا شدی؟_
سااعی کردم لرزش همراه با بغضاام رو تا حد ممکن از کودکم مخفی نگه 

 .دارم
 ! فردا هم با بابایی آشنا میشی_

طاق باز دراز کشیدم و دستم رو زیر سرم گذاشتم.. به شروع جدیدمون فکر 
کردم. باه خانواده سااه نفرمون. به بابا گفتنای دخترک قشاانگم. به حساارت 
نخوردنش موقع دیدن دسات دوساتاش تو دساتای پدرشون.. به شاخه گل رز 
 قرمزی کاه روز پادر با عشااق و روق به پدرش هدیه میکنه و به لباس عروس
سافید و زیبایی که آرزوی دست نیافتنی مادرش بود و قراره دخترکم با غرور و 

ه *و*سبافتخار به بهترین شکل ممکن داخلش تاهر شه و پیشونیش رو برای 
 !ی گرم پدرش خم کنه

همه ی اینها قلبم رو سارشار از آرامش و عطوفت میکرد.. همین برای ادامه 
ود کم بهترین و زیباترین لذت دنیا بی زندگی من کافی بود.. خوشابختی دختر

 !برام
*** 

ساارم رو بلناد کردم و برای باار آخر نگااهی باه چهره هاای منتظر اطرافم 
یر از چرخش نیم دایره سرم  انداختم. نیمرخ مثل همیشه آروم سام آخرین تصو
شااد. از نگاه آرومش انرژی گرفتم. درک نمیکردم چطور میتونه در مقابل همه 

و بد این وقار و متانت رو حف  کنهگ انگشت های در هم قفل  ی اتفاقات خوب
شدم رو از هم باز کردم و روی زانوهام قرار دادم. نگاهم رو روی قرآن باز شده 

 :ی رو به روم  ابت کردم و لب زدم
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 !خدایا به امید تو_
سرم رو بلند کردم و تو چشمای پدرم نگاه کردم. برعکس نگاه منتظر و کالفه 

 ..محبت و اطمینان نگام میکرد. خوب میدونست تصمیمم رو گرفتم ی همه با
 !با اجازه ی پدرم بله_

صادای دسات زدن همه ی حاضارین که شاامل خونوادم و سپیده و خاتون 
بودن به گوش رسید. به ترف عسل روی میز نگاه کردم. نگاه سام هم به همون 

 !ترف نقره ای رنک بود و منتظر
 !ت کردم. چشمش رو با محبت باز و بسته کردسرمو نامحسوس چش و راس

چقدر خوب بود که انقدر قشاانک درکم میکرد... از همین لحظات اول این 
 !زندگی مشترک

عاقد تبریک گفت و دفتر بزر  رو مقابلمون قرار داد. امضاااهای پی در پی 
تموم شادنی نبودن.. دساتم رو توی هوا تکونی دادم و به لبخند مردونه ی سام 

 .شدمخیره 
 خسته شدی؟_

سارمو تکون دادم. عاقد جایی رو نشون داد و ازم خواست ادامه بدم. بعد از 
ی کردیم. سپیده از ب*و*ستموم شادن فصل امضاهای طاقت فرسا با همه رو

 .بین همه رد شد و کنارم جا گرفت. سرش رو بهم نزدیک کرد
 !هبیا اینم داماد.. تازه از اون یکی هم به نظر من خوشتیش تر_

چشم غره ای مصلحتی بهش رفتم و از داخل قوطی شیرینی که بردیا جلوم 
گرفته بود شیرینی بزرگی برداشتم. گوشه چشم سام چین خورد. میدونستم بازم 

 :قراره غرغر بشنوم. پیش دستی کردم و آروم زیر گوشش گفتم
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 !اینو دیگه کوفتم نکن_
 .دستش رو جلوی دهنش گرفت تا خندش مشخص نشه

 !قرار بود کوفتت کنم که نمیگفتم داداشت از کجا شیرینی بگیره اگه_
راسات میگفت.. حتی شیرینی عروسیم هم همونی بود که دوستش داشتمگ 

 !شیرینی فروشی سر کوچمون
برگشااتم و باا محبات نگااهش کردم.. باه مردی که قرار بود تمام عمرم رو 

 !بود باهاش بگذرونم. مردی که گرچه مرِد من نبود ولی "مرد"
. 
. 

ساارمو از چهارچوب پنجره داخل آوردم و به رد السااتیک های ماشااین بابا 
روی برف تازه نشاساته و سافید کوچه زل زدم. شالی روی دوشم قرار گرفت. 
برنگشااتم.. دیگاه عادت کرده بودم به این محبت های بی مانند و یکطرفش. 

 نس محبتتوی این بیساات روز زندگی خیلی چیزا رو فهمیده بودم. لمس ج
 !سام موهبت بزرگی بود که نصیب هر زنی نمیشد

 !سردت نشه این جوریگ لباست هم نازکه_
 .نفس عمیقی کشیدم

 !دلم براشون تنک میشه_
 .دستش رو روی شونم گذاشت

یه ماه و نیم دیگه زایمانته.. مطم نا مامانت اون وقت که اومد بیشتر پیشت _
 !میمونه

 .اه کردمبرگشتم و تو چشمای مهربونش نگ
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دکتر میگفت ماه آخر رو حسااابی پیاده روی کنم ولی توی برف میترساام _
 .سرما بخورم یا پام لیز بخوره

 .دستش رو باال آورد و برف نشسته روی سرم رو تکوند
برات ساای دی ورزش تو خونه میخرم. از همکارم شاانیدم. اونم خانومش _

 !حامله بود میگه خیلی تا یر گذار بوده
 .ن بیست روز گذشته هنوزم ازش خجالت میکشیدمبا وجود ای

 !ممنون_
 .دستش رو روی صورت سردم کشید

بخواب اسااتراحات کن. داری باا لجباازی این مااه هاای آخر رو میری _
 !دانشگاه.. خدا بخیر کنه

اسااتادا زیاد اریتم نمیکنن. زود میفرسااتنم بیام. نمیتونم مرخصاای بگیرم. _
 .میخوام تا شش ماهگیش پیشش باشم

 !خودتو اریت نکن انقدر _
ازکنارش رد شادم و مشاغول جمع کردم طرح هام شدم. حق با اون بود. کار 

 !کردن روی طرحا و رفت و آمد برام حسابی سخت شده بود
 .مهم نیست. اینجوری بهتره. فقط خدا کنه قبل از امتحاناتم به دنیا بیاد_
 !دنیا بیاد. تو نگران نباشمطم نام دخترم اونقدر شعور داره که بدونه کی به _

لبخند گرمی به روش زدم. چقدر شاایرین بود کلمه ی دخترم رو از زبونش 
شاانیدن. هر بار که این کلمه گوشاام رو نوازش میکرد غرق خوشاای و لذت 

 !میشدم. اونقدر که گاهی برای لحظه ای موقعیتم رو فراموش میکردم
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 سته ی من تو اتاقایاون شب هم مثل تموم این بیست روز گذشته طبق خوا
جداگونه صبق شد. کوچیکترین اعتراضی به هیچ کدوم از تصمیماتم نداشت. 
به حصارهای قدرتمندی که اطراف خودم کشیده بودم احترام میذاشت و طبق 
مقررات قاانون ناامه ی بیرحم من حرکت میکرد. میدونسااتم و میفهمیدم که 

ای که آرمان این ازدواج  هب*و*سچقدر نیاز داشات به کوچیکترین نوازش یا 
باشاه و همه چیز رو متمایز تر از قبل کنه ولی.. همون موند.. همون سامیاری 
که با وجود تمام غم و دردم.. تو سااخت ترین لحظات زندگیم حتی تو لحظه 
ای که هنوز با امید کوچیکی حلقه ام تو انگشااتم بود دساات گرمش رو روی 

تزریق میکرد.. همون سامیاری که تو دستم میذاشت و آرامش وجودش رو بهم 
شاب سخت و فراموش نشدنی چهارشنبه سوری آروم کنارم نشست و دستش 

 !رو برای آشنایی جلو آورد.. سامیار همون سامیار بود.. نه کمتر و نه بیشتر
تمام روزهای سخت زمستون رو با دخترم سپری میکردم. روز به روز سنگین 

دانشگاه رو برام غیر ممکن میکرد. شکمم از  تر میشاد و راه رفتن اندک داخل
هماه زاویاه در حال ترکیدن بود. دیگه کنار اساااتید و بچه ها به مرز خجالت 
رسایده بودم. خدا رو شاکر میکردم که استادها موقعیت رو درک میکردن و به 
یل پروژه ها اجازه ی خروج میدادن. دردهای طاقت فرسااای زیر  محض تحو

ماه هشتم سخت تر از هر ماهی میگذشت. لگدهای  شاکمم شروع شده بود.
بیصبرانش تو لحظه ی تماشای فیلم یا وسط کالس و تمام مواقع حساس نفسم 
رو میبرید و فشاارم رو باال میبرد. دیگه حتی نمیتونساتم پشات فرمون بشینم. 
بهوناه گیری و گریه های شاابونم که از بی طاقتی و ترس از زایمان بود هم به 
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افه شده بود. خاتون مدام شکمم رو ماساژ میداد و برام از مشکالت دردهام اض
و ساختی های زایمان خودش میگفت و من هنوز وقتی ساام سرزده وارد اتاق 
میشاد ساراساایمه لباسام رو مرتب میکردم و سااام هنوز هم در مقابل حرکات 
 !خجالت زده و دوری های من لبخند گرمی به روم میزد و از اتاق بیرون میرفت

با شااروع ماه نهم رفت و آمد هام هم به دانشااگاه کم و کمتر شااد. روی میز 
بزر  اتاقم کارام رو به انتها میرسااوندم و پروژه هام رو تکمیل میکردم تا برای 
ژوژمانها که دقیقا چند روز بعد زایمانم بود تکلیفی نمونه. اوقات فراغت اندکی 

ماه آخر بارداری میکردم و کاه برام میموناد رو صاارف ورزش های مربوط به 
تمارین مدیتاسیونی که سپیده بهم یاد میداد رو انجام میدادم. از پانزدهم بهمن 
فرجه ی امتحاناتمون شااروع شااد و تمام وقتم آزادم برای کودکی شااد که به 
احتماال زیااد و باه گفته ی دکتر تا هفته ی آینده قرار بود به جمعمون بپیونده. 

پذیری تو خونه برپا بود. گهواره و تخت صااورتی شااادی و هیجان وصااف نا
دخترم به زیباترین شاکل ممکن رنک شده بود و اتاقش حاضر و آماده پذیرای 

 .حضورش بود
 .با شنیدن صدای در زیرپوش سفید کوچیک رو روی تخت رها کردم

 .بفرمایین_
 .خاتون وارد اتاق شد و کنارم روی تخت نشست

 داری ساکشو میبندی؟_
 .وق زده ای زدملبخند ر

 .گفتم آماده باشم بهتره. دیگه چیزی نمونده.. هر لحظه ممکنه از راه برسه_
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خناده ی کوتااهی کرد و یک جفت جوراب کوچیک کاموایی مقابلم روی 
 تخت گذاشت

چشاامم نمیدید مادر.. بیشااتر از این از دسااتم برنیومد. ولی میدونم الزم _
ین جنساای بازاری که جونشااو نگه میشاه. دخترم وساط کوالک به دنیا میاد. ا

 !نمیدارن
 جورابای قرمز کاموایی رو تو دستم گرفتم و نزدیک به قلبم به خودم فشردم

قربون اون پااهای کوچولوش برم من.. دسااتت درد نکنه خاتون جون.. یه _
 !دنیا ممنون

چیزی نیست که مادرجونگ فقط یادت باشه همه چیز گذاشته باشیا مادر... _
 ه گذاشتی؟ببینم حول

 !سرمو خاروندم
 !خوب شد گفتینا.. پاک یادم رفته بود_

 .از جام بلند شدم و سمت کمد رفتم
ساام یه دوربین جدید خریده. میگه میخوام اولین عکسااشااو خودم بگیرم. _

راستی کارت ملی و مدارکتم بذار تو ساک مادر. تو اون بلبشون یادمون میره یه 
 !وقت

کوچیکی که مامان براش آورده بود رو از داخل  دساتمو دراز کردم و حوله ی
 !کمد بیرون کشیدم

همه چی آمادسات.. فقط خدا کنه صحیق و سالم به دنیا بیاد خاتون. دلم _
 !خیلی شور میزنه
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ید و دستش رو دو طرف ب*و*سبلند شاد و رو به روم ایساتاد. پیشونیم رو 
 .صورتم گذاشت

میشی.. خدا هر دوتاتون رو از تا چند روز دیگه یه مادر درسات و حسابی _
قضا و قدر حف  کنه مادر.. دعای خیر منه پیرزن که پشت سرته.. خودتم دلت 

 !پاکه.. امیدت به خدا باشه عزیزم
صابق با صادای سار و صادایی که از بیرون میومد چشاام باز کردم. کش و 
قوسای به بدنم دادم و چشمم رو مالیدم. نصف تنم خشک شده بودگ این روزا 

ابیدن روی شکم آرزوی دیرینه و دست نیافتنیم شده بودگ جلوی آینه ی قدی خو
دسااتی به موهای درهم فرو رفتم کشاایدم و با کش موهای کوتاهم رو از باالی 

 .سرم بستم
درو بااز کردم و به خاتون و رزا و سااام که با تالطم به این طرف و آن طرف 

 !نده به رزا و خاتون اشاره کردمیدویدن سالم دادم. سام از حرکت ایستاد و با خ
 .صبق بخیر..میبینی؟ بازم دنبال دفترچه ان.. این برنامه ی هر ماهمون شده_

 .نگاهی با لبخند بهشون کردم و طرف آشپزخونه رفتم
 نوبت دکترش امروزه؟_

 .از کنارم رد شد و زیر چایی رو روشن کرد
ینجا باشین. بیست آره دیگه .. هفدهمه. منشی زنک زده که تا نیم ساعت ا_

 !دقیقش گذشته ما هنوز دنبال دفترچه ایم
 .خامه شکالتی رو از یخچال بیرون آوردم و روی میز گذاشتم

تو صاانادوقچاه رو نگاه کردین؟ پیش داروهای قبلی خاتون که خشاااب _
 !خالیشو نگه داشته بودی
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 .با دست کوبید به پیشونیش
 !چرا زودتر بیدار نشدی تو نخبه؟_

 انداختم و قاشااقی پر از شااکالت داخل دهنم گذاشااتم. از شااونمو باال
آشاپزخونه سراسیمه بیرون رفت و داخل اتاق شد. بعد از چند لحظه هر سه با 

 .هم با قیافه هایی که کمی بازتر شده بود جلوی در آشپزخونه تاهر شدن
 !میبینی مادر؟ منه پیرزن رو نیم ساعته داره میچرخونه. از نفس افتادم دیگه_

 .با لبخند قاشق دیگه ای داخل دهنم گذاشتم
 !میخوای منم بیام؟ حالم خوبه ها؟ حوصلمم سر رفته_

 .سامیار اخم تریفی کرد
نه مادرجون.. تو این روزا رو هم تحمل کن. رزا میمونه پیشاات. ما هم تا _

وقت نهار میرسایم. هر چی دوست داشتی بگو برات بپذه. بریم سام مادر دیر 
 !فعال دخترمشد.. خاحاف  

از جام بلند شاادم و با قاشااقی که توی دهنم مونده بود با نگاهم بدرقشااون 
کردم. هنوز کامل سارجام ننشاساته بودم که ساام دوباره برگشت. با انگشتش 

 شکالت روی میز رو نشون داد
انقدر از این شایرینی جات و آت و آشغاال نخور نیل.. کره محلی و مربا و _

 .یخچال. حرف گوش کن یکمعسل گذاشتم برات تو 
 .دستمو براش تو هوا تکون دادم و مشغول خوردن شدم. نچ نچی کرد

رزا تو هواشااو داشااته باش. دیگه ساافارش نکنما. شاامارمم زدم تو حافظه _
 !شماره ی یک رو بگیری زود خودمو میرسونم. فعال خداحاف 
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 .رزا با خنده وارد آشپزخونه شد
 چایی بریزم برات دخترم؟_

 .شت میز بلند شدماز پ
 !خودم میریزم_

بی توجاه بهم اسااتکان کمر باریک رو پر از چای خوشاارنک کرد و جلوم 
 .گذاشت

ممنون...دیگه داره حوصلم سر میره.. اجازه نمیدین هیچ کاری بکنم. همه _
 !کارم شده خوردن و خوابیدن

 .قندون رو روی میز قرار داد و رو به روم روی صندلی نشست
شکر بکنی دخترم.آقا سامیار خیلی بهت ارزش میده. یه پاش  باید خداتم_

شارکته یه پاش اینجا. تو این دوره و زمونه پیدا کردن همچین شاوهری نصیب 
 .هر کسی نمیشه دختر قشنگم

 .آهی کشید
همین دختر منگ بیچااره ده روز از زایمانش نگذشااته بود که به خاطر کار _

میره و شب میاد.. دخترم داره  شاوهرش راهی غربت شد.. شوهرشم که صبق
 !تک و تنها بچشو بزر  میکنه

 !طعم چای با وجود قند بزر  داخل دهنم تل  تر از زهر شد
 چند ماهشه؟ چجوری از پسش برمیاد؟_
 !چه میدونم مادر.. خدا بزرگه. شش ماهه شده. میگه دندونش دراومده_

 .با گوشه روسریش اشکش رو پاک کرد
 !دو ماهه ندیدمشون_
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 .دستمو دراز کردم و روی دستش گذاشتم
ناراحت نباشااین دیگه.. حتما خوب و خوشاابخته که داره دووم میاره. خدا _

 .خودش همراهشون هست
 .لبخندی زد.. لبخندی که نشون از یادآوری چیزی تو رهنش داشت

آره... میگه خیلی با هم خوشاابختیم.. کم میخوریم.. قانع میپوشاایم ولی _
 !دهزار مرتبه شکر. همه چی که پول نیستخوشیم. خدا رو ص

 .دستم رو روی شکمم گذاشتم و آه پر حسرتی کشیدم
 !درسته.. هیچی خوشبختی نمیشه_

 !متوجه تو فکر فرو رفتنم شد و سعی کرد موضوع رو عوض کنه
 برات آش بپزم یا سو ؟ کدومشو بیشتر دوست داری؟_

 .با محبت بهش لبخند زدم
ن راحت تره.. من اونقدر گنده شدم که مهم نیست هر کدوم که برای خودتو_

 !چیزی بخورم یا نه
 .از جام بلند شدم

 .میرم حموم دوش بگیرم_
پس منم برم سابزی آش بگیرم برات آش بذارم. خیلی وقته نذاشتم خاتون _

 .هم دلش میخواست
 .سرمو تکون دادم

 !مراقب باشیا دخترم. زود بیا بیرون. منم تا نیم ساعت میام_
 !گران نباشین. مراقبمن_
. 
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. 
حوله ی نم دار رو روی شااوفاژ قرار دادم و پیرهن بلند صااورتی رنگم رو تن 

 .کردم. از دیدن حجم بزر  جلوی آینه لبخند همیشگی روی لبم مهمون شد
 .کی میخوای بیای بیرون تنبل خانوم؟ شبیه پاندا شدم_

لب گیاهی و  موهای کوتاه و خیسام رو با دست پشت گوش انداختم و برق
خوشارنگم رو روی لبای ترک خوردم کشایدم. با صدای بلند تلفن نیم متر تو 

 !جام پریدم
 .بیسیم رو روی گوشم گذاشتم

 بله؟_
 سالم نامرد.. چطوری مامان خانوم؟_

 .لبم کش اومد
یی؟_  نسیم تو
 !بله منم.. همونی که قابل ندونستی واسه عقدت دعوتش کنی_

 .ریش کرد. آهی کشیدمصدای دلخورش دلم رو ریش 
 !تو دیگه چرا؟ تو که میدونی حال و روزم رو_
 !قربونت برم من آه نکش.. عزیز خاله چطوره_

 .به کلمه "خاله " لبخندی زدم و دستمو روی شکمم گذاشتم
 تا چند روز میاداینم خاله جونش.. نمیای؟_
 ؟نداری چرا قراره با مامانت فردا راه بیفتیم. زنک زدم ببینم چیزی الزم_

 .از جا بلند شدم
 .نه همه چی حله_
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 تنهایی؟ شوورتون کجاان؟_
 !نزدیک پنجره شدم و پرده رو با دستم کنار زدم. بیرون کوالک بود

نوبت دکتر خاتون بود رفتن مطب. رزا هم رفته سابزی پیدا کنه واسه نهار _
 .آش بزاره

 !عجب دل خجسته ای_
 .زنک در به صدا دراومد

 !فکر کنم اومد_
 .آهسته سمت در حرکت کردم و درو باز کردم

چشمم از روی دو جفت کفش براق آشنا باال و باالتر اومد. بوی عطری که 
جونم رو گرفته بود دوباره تو مشامم پر شد . تنها هوای باقیمونده داخل ریه هام 
هم صارف تشخیص همین عطر لعنتی شد که مثل خنجری تیز توی قلبم فرو 

ساتم به شادت زمین افتاد. صدای الو گفتن های پی در پی رفت. بیسایم از د
نسایم پشت خط تنها صدای این سکوت مرگبار بود. جرات نداشتم نگاهم رو 
از گردنش به باال سوق بدم.. خودش بود.. عزرائیل اومده بود تا جونم رو بگیره. 

م بزندگی دوبارم هنوز شروع نشده به انتها رسیده بود. دیگه نفسی نداشتم. قل
نمیزد.. تنها صدای پمپاژ قلب بیقرار کودکم از درون شکم بزر  و برآمدم بهم 
یاادآوری میکرد که هنوز زنده ام.. که هنوز ساارپاام و در مقابل این  انیه های 
نهایی زندگی با مرگم دست و پنجه نرم میکنم. پاهام هم بالفاصله بعد از دستم 

وردم. هنوز با اندک نیرویی که تو منو تو این مهلکه تنها گذاشتن. سکندری خ
تنم بود دستم رو به در پشت سرم گرفتم تا زمین نخورم. کنترل عنبیه چشمم از 

http://www.roman4u.ir/


 687 سیمرغ

دستم خارج بود. کنترل تمام اعمالم از عهدم خارج شده بود. چشمم به شدت 
 .میلرزید. با همون لرزش و سوزش و سنگینی بیش از اندازه اش باال آوردمش

ارد شد.. رهنم از فعالیت ایستاد.. مثل زمانی که دقیقا ضربه ی نهایی بهم و
تو نقطه نهایی زمین خاکی از حرکت بایساته. اون دو تا تیله ی سیاه رنک همه 
چیز رو تو کمتر از صدم  انیه خشک و بیحرکت کرد. خون داخل رگهام خشک 
یرش رو پشت پرده ی رهنم نگه داشت و از حرکت  شاد. چشمم آخرین تصو

 ..ایستاد
یر نگاه ناباور و کدر اون دو تاچشم سیاه روی شکم بزرگم  !تصو

 پارسا
چشامم رو محکم روی هم فشار دادم تا سوزش ناشی از بیخوابی این چند 
وقتم یکم بهتر شه ولی مگه میشد؟ مگه میشد با این درد لعنتی زندگی کرد که 

 اکحاال بخوام به ساوزش سطحی یه چشم فکر کنم؟ از لحظه ای که پا تو خ
ایران گذاشته بودم عطر شیرینش توی مشامم پر شده بود. دلم برای خرمن نرم 
و بلند ابریشامش پر میکشید. یعنی ممکن بود بخشیده شم؟ یعنی ممکن بود 

های چند  ب*و*ساین عذاب لعنتی تموم شه؟ یعنی ممکن بود همه ی این کا
 موم شه؟وقتم .. این بیخوابی ها.. این گریه های مردونه و در خفا ت

دلم برای سااوزش گلوم توی هوای آلوده ی تهران هم تنک شااده بود.. برای 
دود اگزوز خودروهای فرسااوده و مسااافرکش.. برای بگو مگو و مشاااجره های 
خیابونی رانننده ها و "صلوات بفرستین" گفتن اصناف بیکار کناِر خیابون نشینگ 

 !دلم برای خودم تنک شده بود
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وزان و داغ تابساتون اینجا جا گذاشته و رفته بودم. خودی که تو اون تهر سا
بار این فرار چند ماهه شونم رو خم کرده بود. این گریز از من.. از مردونگی.. 
از زنادگی منو باه مرز جنون و ناابودی کشااونده بود.. حاال بعد این چند ماه 
مردگی تو نفس های آخرم فهمیده بودم نمیتونم. دیگه نمیکشاام.. روحم جای 

ردم جای دیگه ای زندگی میکرد. تاوان این همه جدایی چی د یگاه و جساام مه
بود؟ بچاه ای کاه بی اجازه وارد زندگیم شااده بود و میبایساات براش پدری 
میکردم؟.. اونم در کنار زنی که لیاقت خوشبخت شدنش خیلی بیشتر از اونی 

عد از که ببود که بخواد زیر ساایه ی شرم من زندگی کنهگ؟ تاوانش بچه ای بود 
نه ماه محبت و دلبستگی بفهمم که حتی پدرش هم نبودم و جایی تو زندگیش 

و شرم کارهای پسرش   *ن*ا*هندارم؟.. تاوانش مادری بود که از سنگینی بار 
تو غربت ویلچر نشاین و افسارده شه؟ یا تاوانش دختری بود که تمام زندگیش 

رو دود کنم و بدون اینکه  رو پاای مناه بی لیاقت گذاشااته بود تا تمام امیدش
پشاات ساارم رو نگاه کنم به ساامت مرگم قدم بردارم. مرگی که توی هر  انیه 
نبودنش تجربه کردم.. مرگی که با هر بار پوشایدن لباساهایی که پر شده بود از 
عطر شیرینش به سراغم میومد و بدنم رو از درون و بیرون میلرزوندگ تمام شب 

ه مااه رو فکر  کرده بودم. فکر کرده بودم و هر بار بیشااتر از قبل به و روز این ناه
پوچی رسایده بودمگ کدوم راه درست بود؟ کدوم راه منو از این دوراهی مرگبار 
نجات میداد؟ کدوم راه راِه نفسم رو نمیبرید؟.. کدوم راه به نیل کمترین ضربه 

 رو میزد؟
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ه لحظه که سایاینکه بمونم و بذارم کمرش زیر این فشار بشکنه؟ میدونستم 
ای بیخیالش نمیشاه. میدونساتم تو اولین روزهای زندگی مشاترکمون به جای 
دغدغه ی پختن غذاهای جورواجور و دیدن یه فیلم دونفره باید به شاااید ها و 
نشاایدهایی فکر کنه که حاصال این اشاتباه بزر  و نابخشیدنیهگ من بین بد و 

کردنش .. به جای بسااتن بال و بدتر بد رو انتخاب کرده بودم. به جای اساایر 
پرش آزادش گذاشتم تا آزادانه پرواز کنه. میدونستم اونقدر مقتدر و خاصه که 
نمیتونه دوم باشه. حتی اگه اون سایه ی اول متعلق به یه نوزاد نو پا باشه.. نیلی 

 .که من میشناختم زیر این سایه نمیموند و خودش رو از درون نابود میکرد
د از این همه زمان به پوچی رساایدم.. حاال که فهمیدم تمام ولی حاال که بع

یشم بیهوده و عب  بوده.. حاال که اون همه شکستن و گذشتن  این تالش و تشو
و مردن بی حاصل و واهی بود باز به تنها حقیقت زندگیم رو آوردم. حقیقتی که 

. به ملحظه ای قلب بیروح و ساردم رو رها نمیکرد. برگشاته بودم تا پسش بگیر
قیمت جوِن بی جونم.. به قیمت از دساات دادن تمام دارو ندارم باید پس اش 
بگیرم. زنادگی بادون نیال معناایی برام ناداره. دیگه این مردگی رو نمیخوام.. 

 !نمیخوام
 آقا رسیدیم... یه نیگا کن ببین همین جاست؟_

ز انفسای تازه کردم و از ماشااین پیاده شادم. اسااکناس پنجاه هزارتومنی رو 
 .شیشه ی جلو به سمتش گرفتم

 !چمدونم رو تا دم در بیار لطفا_
 .پول رو با روق ازم گرفت

 !ای به َچشم_
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مقابل در خونه ایستادم. کلید توی دستم خشک شده بود. تمام نگاهم به دِر 
واحد بغل دستم بود. میدونستم دیگه اینجا زندگی نمیکنه. امیدی هم نداشتم 

یداش میکنم. اگه قرار باشااه وجب به وجب تهران رو که اینجا ببینمش. ولی پ
 .هم بگردم پیداش میکنم و تا زمانی که بخشیده نشم بیخیالش نمیشم

کلید رو توی قفل پیچوندم و درو باز کردم. همه چیز مرتب و آراسااته ساار 
جای خودش قرار داشاات. چقدر تاهرش با روزی که ازش خارج شاادم فرق 

 .میکرد
په مثل خاری توی چشمم فرو رفت. چمدون رو پایین لباس سفید روی کانا

اناداختم و باه ساارعات باه ساامتش دویدم. باال آوردمش و محکم تو بغلم 
فشاردمش. خودش بود.. بوی خودش.. بوی تن خودش بود. ساوزش چشمم 
شدت گرفت. همونجا روی کاناپه نشستم و سرمو بین دستام گرفتم. چشمم به 

د. بلندش کردم و از نزدیک بررسیش کردم. خون لکه ی قرمز تور زیر لباس افتا
بود.. این لکاه لکاه ی خون بود.. بی قرار از جاام بلناد شااادم و دور خودم 

 .چرخیدم
 چی شد اون روز؟_

 .با مشت به دیوار بغلم کوبیدم
 چه بالیی سر خودت آوردی لعنتی؟_

 .از صدای فریادم چهار ستون خونه لرزید
ا پایین ساار خوردم. خیره به رو به رو لباس رو تو تکیه ام رو به دیوار دادم و ت

 .بغلم فشردم و نزدیک بینیم آوردم.. با تمام وجود بو کشیدمش
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 !چیکار کردی با خودت عروِس کوچولوی من؟_
ه ماه ازش دور بودم و دیوارهای  خودم بودم و خودم.. به جز دلم .. دلی که نه

اشکام خجالت بکشم؟ کی  سافید دورو برم کی بود؟ کی بود که از دیده شدن
بود که با گریه کردن کنارش مردونگیم زیر ساوال بره؟ مگه اصال مردونگی ای 
مونده بود برام؟ ساارمو توی لباس فرو بردم تا هق هقم میون پارچه ی ساافید 
رنک خفه شاه.. تا نشانوم صادای شکستنم رو.. تا فکر نکنم از مردونگیم کم 

 !گی" یادم بیفته که دیگه مرد نیستمشده و هر بار با شنیدن اسم "مردون
از جا بلند شادم و دساتی به صورتم کشیدم. دیگه به زبری ریشهای بلند و 
نامرتب زیر دستم عادت کرده بودم. باید از اولین گزینه شروع میکردم. مطم نا 
خاتون خبر داشت که کجا میتونم پیداش کنم. زنک در رو فشردم و دستم رو به 

دیگه حتی روی نگاه کردن تو روی این زن رو نداشتم. خدا؟  لوالش تکیه دادم.
 !چه کرده بودم با خودم و این زندگی؟

به محض باز شاادن در ساارم رو باال آوردم. دختری تو چهارچوب در تاهر 
شااد..چشاامم رو تا حد ممکن ریز کردم. تو کمتر از نیم  انیه تخته ساانگی به 

ن روی گردنم فرود اومد. پل کم حرکتش رو متوقف کرد. از باال سنگینی چند ته
تاا پایینش رو آنالیز کردم.. از چشاامای گود رفته و کم سااوی و پلکای پایین 

 ... افتادش گرفته تا موهای کوتاه و خیس پشت گوشش و
سرم گیج رفت.. حس تهوع سراسر وجودم رو در بر گرفت.. قدمی به عقب 

ش تا خود کانادا بدوام. کا برداشاتم.. کاش میتونسااتم برگردم و با همه ی توانم
چشاامم کور میشااد و هیچ وقت با این صااحنه رو به رو نمیشاادم... مغزم از 
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فعالیت ایسااتاد.. این دختر ضااعیف و کم جون با این پیراهن بلند صااورتی و 
 !شکمی به این بزرگی نیِل من بود؟

چشامم به جز حجم بزر  رو به روم جایی رو نمیدید.. مغزم ساعی داشت 
رو از ساار بگیره. مگه این شااکم بزر  ماِل زنای حامله نبود؟ مگه فعاالیتش 

 ...نیل
چشام از شاکمش برداشاتم و ساعی کردم نفس بکشم..چشمای سرد و بی 
فروغش رو باه چشااماای متحیرم دوختاه بود. این کی بود خادای من؟ این 

 چشمای خاکستری و بیروح ماِل کی بودن؟ نیِل من رو کی تسخیر کرده بود؟
ته شادن چشماش شدم. پاهاش خم شد و به پشت افتاد. با همه متوجه بسا

توانم از جاا پریادم و میون زمین و هوا گرفتمش. همین که تو بغلم افتاد، بوی 
شایرینش توی مشاامم پر شد. چشمم رو بین صورت کوچیک و آسمونیش و 
شاکمش به حرکت درآوردم.. شاک نداشاتم.. خودش بودگ این زِن ضعیف و 

 !بود آبستن نیِل من
دستم رو زیر پاهاش گذاشتم و بلندش کردم.. چقدر وزن کم کرده بود که با 

 وجود این شکم بزر  هنوز همون بود؟
گوشااه ای از مغزم هنوز داشاات مصااراناه دنبال دلیل این برآمدگی بزر  
میگشت و من با تمام وجود پس اش میزدم. سرش رو روی کاناپه گذاشتم و با 

 مدست صورتش رو نوازش کرد
 نیل؟_

 .بی صدا افتاده بود
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 نیاااااال؟_
صدایی ازش خارج نمیشد.. نمیتونستم چشم از شکمش بردارم.. مغزم کار 
خودش رو کرده بود. اشااک بی اختیار از چشاامم جوشااید و روی صااورتش 

 .چکید. به سرعت پاکش کردم.. یه چشمم هنوز روی شکمش بود
 ..نیل پاشو.. نیل_

تش زدم.. چشمش تکون خورد.. از جا بلند با دست ضربه ی نرمی به صور
 .شدم وموهامو چنک زدم

 ..یا خدا_
چشمش رو باز کرد و اطراف رو از نظر گذروند.. با دیدن من چشماش پر از 
ترس شاد.. ساریع نشاسات و تو خودش جمع شد.. سرش رو تو بغلش قایم 

 .دکرد. لرزش پاهام رو کنترل کردم و کنارش نشستم. به صورتم نگاه نمیکر
 نیل؟ خوبی؟ منم پارسا... از چی میترسی؟_

ساارش رو باال آورد و تو چشاامام نگاه کرد.. این نگاه تیز و نفرت انگیز ماِل 
 نیِل من بود؟

سارمو پایین انداختم تا با حرارت این نفرت روب نشامگ.. هنوز شکمش تو 
ار زاویاه دیادم بود.. هنوزم مغزم در حاال انفجار بود.. هنوزم یه جای بزر  ک

 ...میلنگید
سرمو بلند کردم.. چشماشو بسته بود و دستشو روی گوشهاش گذاشته بود. 
دساتمو روی دستش گذاشتم. دستش رو به شدت کشید و از جاش بلند شد.. 

 عقب عقب رفت.. صداش میلرزید
 ..از اینجا برو_
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 !به سمتش رفتم آروم و با تحیر
 چی؟_

 .وا خشک شدداد زد.. اونقدر بلند که قدم آمادم روی ه
 !گفتم بروو_

 !..دهنم گس شد.. دلیل نفرتش رو میفمیدم.. اما این ترس
 !!بذار یکم حرف بزنیم ... فقط چند دقیقه_

 .جیا کشید
 بروو... برو از این جا.. چی میخوای از جونم؟_

اشکهاش پشت سر هم پایین میریخت.. چونش میلرزید. از خودم برای بار 
توی هوا نگه داشاتم.. چشم لعنتیم دوباره روی  هزارم متنفر شادم. دساتم رو

 .شکمش قفل شد
 !...باشه میرم... باشه.. فقط.. فقط این_

دستش رو روی شکمش گذاشت و به سمت اتاق دوید. پشت سرش دویدم 
ولی در اتاق رو قفل کرده بود.. کم مونده بود قلبم از سااینه بیرون بزنه.. چند 

 ضربه محکم به در زدم
 !از کن... فقط میخوام باهات حرف بزنمنیل؟ درو ب_

 :میون هق هق با فریاد گفت
 برو.. فقط برو.. خواهش میکنم بروو_

 .دستمو مشت کردم و محکم روی در کوبیدم
 لعنتی فقط چند دقیقه.. چی به روزت اومده؟_
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صاادایی ازش خارج نمیشااد.. چندین بار پی در پی روی در کوبیدم.. از 
 .وهای تنم سی  شدصدای نعره بلندش تمام م

 نیل؟؟؟ باز کن درو.. چی شدی؟ نیل؟؟؟_
صدایی جز نعره های پی در پی اش شنیده نمیشد... موهامو با دست کشیدم 

 :و فریاد بلندی زدم
 ..میتونی درو باز کنی؟ نیل؟ یه صدا بده_

 .جیا بلندی کشید
 چی شده؟ خوبی؟؟ _

 .صداش آروم شد و ضعیف
 !بچم_

 !دن این واژه ی سنگین راه نفسم بسته شدنفسم قطع شد.. از شنی
 ...اگه نمیتونی بازش کنی برو کنار درو بشکونم.. برو کنار_

 !باز هم صدای ناله های ضعیفش تنها جوابم بود
 ...نیل خودتو بکش کنار_

با تنه چند ضااربه ی محکم به در زدم. در اتاق باز شااد.. کمی باالتر از دِر 
و دستش رو روی شکمش گذاشته بود. دستم اتاق تو خودش مچاله شاده بود 

رو روی پیشونی خیسش کشیدم.. تمام صورتش خیس از اشک و عرق بود..با 
 :چشمای بسته لب زد

 !وقتشه_



wWw.Roman4u.iR  696 
 

نگاهی به شاکم مچاله شدش کردم.. چشمم به خیسی پیراهنش افتاد. با یه 
حرکات بلنادش کردم و باا همه توانم ساامت در دویدم. بیرون آپارتمان آقای 

 .بری با دیدن ما هراسون از ماشین پیاده شد. سوئیچ رو از دستش قاپیدماک
 دکتر؟ چی شده؟_

سارمو چش و راسات کردم و بدون تعلل نیل رو روی صندلی عقب ماشین 
خوابودنم.. یادم نمیاد سوئیچ رو کی و چه جوری ازش گرفتم و با چه سرعتی 

 به خودش پیچیدنش ساامت نزدیکترین بیمارسااتان میروندم.. ناله های نیل و
تمام تمرکزم رو بهم میزد.. به جز سالم موندنش به هیچی فکر نمیکردم.. دیگه 

 !به هیچی
تو بغلم گرفتمش و درو با پا بستم.. پرستاری با برانکارد بهمون نزدیک شد. 
آستین پیراهنم خیس شده بود.. روی برانکارد قرارش دادم و دنبالش راه افتادم. 

 :پرسیدبا دیدنش هراسون 
 !چند ماهشه؟_

 :عصبی غریدم
 !نمیدونم... نمیدوناااام_

 .وارد اتاقی کردنش.. پرستار پرده ها رو کشید
 .بیرون تشریف داشته باشید_

 .با پا لگدی به صندلی دم در زدم
 چی چند ماهشه... یعنی چی چند ماهشه؟؟_
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کسای دساتش رو از پشات روی شاونم گذاشات. برگشتم.. با دیدن چهرم 
 .آشنایی به روم زد لبخند

 آروم باش پارسا جان.. مشکلش چیه؟_
حوصاله ی معارفه و احوال پرسای نداشتم. صندلی واژگون شده رو صاف 
کردم و روش نشاساتم. سارمو مثل دیوونه ها تو دستم گرفتم و بی اختیار لب 

 :زدم
 حامله ست؟_

یل به نبا تعجب نگاهم کرد و چیزی نگفت. بعد از چند  انیه برانکارد حامل 
سارعت از مقابلم عبور کرد. دکتر دستکشش رو از دست خارج کرد و مقابلم 

 .ایستاد
 بردنش اتاق عمل.. وقت زایمانشه.. دکترش کیه؟_

 :دستم رو روی پیشونیم کشیدم و از اتاق خارج شدم. بی اختیار زمزمه کردم
 !..زایمان.. وقت زایمانش.. پس واقعا حاملست.. بچه.. بچش_

 .رو پشتم گذاشت دکتر دستش
نگران نبااش.. دکترای ماا حارق ان.. مشااکلی پیش نمیاد. با من بیا بهت _

 !نشون بدم بخش زایمان رو
بی صادا پشات سارش راه افتادم. پشات در شیشه ای ایستاد و اشاره ای به 

 .صندلی های آهنی کرد
باید اینجا بشااینی.. آروم باش.. دلیل این همه نگرانی رو نمیفهمم.. همه _

 !چی کامال مرتبه پارسا جان
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صادای فریاد بلندی که از داخل اتاق اومد قلبم رو به شادت فشرد. از جام 
 .بلند شدم و با تمام سرعت سمت اتاق عمل دویدم. از پشت دستم رو گرفت

نمیشااه بری تو.. تو که خودت پزشااکی میدونی این چیزا رو؟گ بشااین من  _
 .سفارش خانومت رو میکنم به خانم دکتر

چنگی به موهام زدم و فریاد کوتاهی کشایدم. روی صندلی نشستم و آرنجم 
رو روی زانوهام گذاشااتم. با پام روی زمین ضاارب گرفتم. صاادای فریادای 
بلنادش مو به اندامم ساای  میکرد.معنی اتاق عمل و انتظار کشاایدن رو تازه 

 !میفهمیدم
 .دکتر از اتاق عمل خارج شد. سراسیمه از جا بلند شدم

 وره؟چط_
 !خوبه.. سفارشات الزم رو کردم. نگران نباش_
 !باید برم تو.. بذار برم.. میدونی که نمیتونم اینجا بایستم_

 لبخند اطمینان بخشش روی اعصابم بود
چرا انقدر نگرانی دکتر؟ مورد آنرمالی وجود نداره.. تا یه ساعت همه چی _

 بگیرم؟تمومه.. میرم پایین قهوه بگیرم.. میخوای برا تو هم 
به دل خجسته و اعصاب آرومش پوزخندی زدم و سرم و بیتاب به دیوار تکیه 

 !دادم
باالخره بعد از انتظار طوالنی مدت و مرگبار درهای بخش عمل باز شااد و 

 .پرستاری با نوزادی پیچیده شده تو حوله ی سفید بهم نزدیک شد
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ودن. ب تبریاک میگم دکتر.. دکتر اساافنادیااری خیلی ساافارتون رو کرده_
خانومتونم خوبن خدا رو شکر.. اینم از دختر تپل مپلتون.. فقط هر چه زودتر 

 !لباساش رو بیارین
بدون اینکه کلمه ای از حرفای پرستار فهمیده باشم چشمم رو به موجود ریز 

 و چشم بسته ی رو به روم دوختم. باورم نمیشد.. این دختر دختِر نیل بود؟
نااشاای و لرزون من قرار داد و ازم دور پرسااتاار نوزاد رو تو دسااتاای 

شااد.نمیدونسااتم باید چجوری تو دسااتم بگیرمش. دمی به خودم نزدیکش 
میکردم و دمی از خودم فااصاالاه میدادمش.. احساااس خیلی عجیبی بهش 
داشاتم. حس میکردم آروم میشم وقتی تو بغلمه. لبخندی به خودی خود روی 

 .ازش کردملبم نشست. با شست صورت نرم و سفیدش رو نو
 کی هستی تو کوچولو؟_

لبخند روی لبم بی اختیار جاشو به اخمی غلی  داد.. قلبم سرتا سر ترس و 
یش شدگ نوک دماغم رو به صورتش نزدیک کردم.. مشامم پر شد از بوی  تشاو

 !شیرین و دلنشین آشنا
 ماِل کی هستی؟ ....از کجا پیدات شد؟_

 .وزاد رو بهش سپردمپرستار دوباره با لبخند بهم نزدیک شد. ن
 میتونم ببینمیش؟_

 .با ابرو به پشت سرم اشاره کرد
 .میبرنش بخش_

برگشااتم به اندام نحیف و خسااتش روی تخت چشاام دوختم.. مثل بچه ی 
معصومی خوابیده بود. تو لباس صورتی رنک و با اون روسری کوچیک اصال 
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از اشک حسرت  شابیه مادر نبود.. یعنی واقعا نیِل من مادر شده بود؟گ چشمم
 .سوخت. دستم رو مشت کردم و پشت سرش سمت بخش راه افتادم

 نیل
گلوم به حدی خشااک و زخمی شااده بود که نفس کشاایدن رو برام سااخت 
میکرد. صاداهای نامفهموم کم کم تو گوشام به اصوات معنادار تبدیل میشد. 

نم این آهنک رو خوب میشاناختم. این صدای بم و مردونه با قطره قطره ی خو
 !عجین شده بود

 چیکار کردی با خودت.. چیکار؟_
حس دست گرمش روی موهام ضربان قلبم رو باال برد.. گیج تر از اون بودم 

 ..که بتونم عکس العملی نشون بدم.. شایدم خسته تر
 !توروخدا بیدار شو و بگو اینجا چه خبره؟ دارم دیوونه میشم_

یر جلوی چشمم با چشامم رو با لرزش خفیفی نیمه باز نگه داشاتم . تصاو
تمام تاری و ناواضحیش چشمم رو سوزوند. مالفه ی زیر دستم رو چنک زدم 
یر کم  و تو دساتم فشردم. اونقدر که جای سوزن سرم روی رگم سوخت. تصو
کم واضاق شاد.. صورت گندمگونش تیره تر از قبل بین انبوهی از ریش های 

غش.. موهایی تکه تکه و نامرتب قایم شااده بود.. چشاامای ساایاه ولی بی فرو
بلندش و درآخر اون لبخند غمگین و پر از حرفش. چقدر عوض شااده بود.. 
مردی که با رفتنش دنیام رو زیر و رو کرده بود چقدر عوض شده بود و چه ساده 

 !میخواست دوباره پا تو زندگیم بذاره و دوباره همه چیز رو خاکستر کنه
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یری که ازش تو رهنم داشتم چشامم رو بساتم.. نمیخواساتم آخرین تصاو
یر جدیدی ازش تو زندگیم و پشت  بشکنه. اصال شایدم نمیخواستم هیچ تصو
صافحه ی چشامم جا داشاته باشاه.از بین دندونای به هم فشردم آروم زمزمه 

 :کردم
 !از اینجا برو_

ساکوتش رو که دیدم به ناچار چشامم رو باز کردم. با چشمای نافذش بهم 
ع صااالحم کنه؟ خبر نداشاات که هیچ نیرویی در خیره شااد. میخواساات خل

مقابل این چشامای زخمی و شمشیر خورده کار ساز نیست؟ پوزخندی روی 
 :لبم شکل گرفت. بدون اینکه چشم از چشمش بردارم گفتم

 چرا اومدی؟_
پشاتش رو به من کرد و سامت پنجره رفت. از پشات به قامت خمیدش زل 

که دلی برای لرزیدن نداشتم.. تنها  زدم. دلم ضعف رفت؟ نهگ خیلی وقت بود
واکنش من در برابرش ترس بود.. ترس از دسااات دادن کودکی کاه تنهاا  مره 
ونقطاه مشااترک زندگی چند روزمون بود و حاال تمام دنیای من رو دربرگرفته 
بودگ صادای فندکش نشون از آتش زدن سیگارش بود. چشمم رو از دود غلی  

 .دمدورش گرفتم و سرم رو برگردون
 اومدی تا با چشمای خودت نابودیم رو ببینی؟_

 .پوزخند صداداری زدم
 یا مطم ن شی که دارم زندگی میکنم؟_

 !برگشت.. چشماش خیس بود؟
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برگشااتم تا زندگی کنم.. تا به زندگی برگردم.. برگشااتم تا نفس بکشاام.. _
 ...برگشتم تا

 .مشتی به پاش زد و دوباره روش رو سمت پنجره برگردوند
دونم ساازاوار بدترین تنبیهم.. میدونم بد کردم.. میدونم داغون شاادی.. می_

شاکساتی.. خرد شدی.. ولی برگشته بودم تا فقط یه فرصت.. فقط یه فرصت 
 .ازت بگیرم تا ببینی چقدر دوستت دارم

 :مک  کوتاهی کرد و ادامه داد
 !..ولی.. ولی حاال.. تو.. اون بچه_

 .مدضربان قلبم شدت گرفت. به طرفم او
 جریان این بچه چیه نیل؟ دارم دیوونه میشم.. اینجا چه خبره؟_

آب دهنم رو با صدا قورت دادم. درد زیر شکمم شدت گرفت. تمام عضالت 
 !..تحتانی بدنم منقبض شدنگ حاال باید چی میگفتمگ باید چیکار میکردم

در اتاق به یکباره باز شاد.. سر هر دومون به سرعت به سمت صدای مهیب 
خورد در باا دیوار چرخیاد. سااامیاار نگاهش رو بینمون به حرکت درآورد. بر

 .خاتون از کنارش رد شد و به سرعت سمتم اومد. دستم رو تو دستش گرفت
بمیرم برات مادر.. بمیرم.. ساخت گذشت؟ تنها موندی دخترم.. نمیدونم _

 ! ..چی بگم
 :ادمبدون اینکه چشم از نگاه های خصمانه اون دو بردارم جواب د

 بچم کجاست؟ نمیارنش؟_
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سرش رو بلند کرد و به پارسا خیره شد. پارسا چشم از سام برداشت و سرش 
 .رو پایین انداخت. سیب گلوش باال پایین شد

 !سالم خاتون_
 .نگاه خاتون سنک رو آب میکرد

 ..سالم_
بی صادا دوباره به من نگاه کرد.. معنی نگاه غصه دارش رو فهمیدم. سرم و 

و راسات کردم. چشمش رو روی هم فشرد. سام نزدیک تختم شد و  آروم چش
 دستش رو روی سرم کشید

 بهتری؟_
ناخداگاه چشامم سمت پارسا کشیده شد. قفسه سینش باال و پایین میشد. 

 .نگاهش به دست سام بود
 چرا بهم زنک نزدی؟..خیلی سخت گذشت؟_

 .لبخند کم جونی بهش زدم
 !نگران نباش سام. خوبم_

دسات گونم رو نوازش کرد. هنوز دساتش به چونم نرسیده بود که  با پشات
 .دست پارسا مچ دستش رو محکم گرفت

 اینجا چه خبره؟_
پوزخندی زد و به من نگاه کرد. با چشاامام بهش التماس کردم. رو به روش 

 .دست به جیب ایستاد
 ..تو هم اینجا بودی دکتر؟ ببخش.. ندیدمت_

 .ردپارسا یقه ی پیراهنش رو جمع ک
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 گفتم اینجا چه خبره؟_
 .دستش رو از یقش جدا کرد

فکر کردی هنوزم یک تیره؟ نخیر دکتر.. تاری  عوض شده... نه تنها تاری  _
 !بلکه خیلی چیزا عوض شده.. دیر رسیدی. خیلی دیر

 :چشمم رو روی هم فشردم. خاتون گفت
 بسه.. سام.. مادر. نمیبینی مریض خوابیده؟ اینجا جاشه؟_

پارساا صدادار شده بود. چشمش رو به من دوخت. انگار منتظر  نفس های
 !شنیدن توضیق من بود

صادای ضااعیف گریه ی نوزادی تمام اتاق رو پر کرد.. ساار همه ساامت در 
 .چرخید. تو جام نیم خیز شدم. پرستار با نوزاد قنداقی به تختم نزدیک شد

 ..بیا مامانش.. بخش و گذاشته رو سرش. انگاری خیلی گشنشه_
دستم رو دراز کردم. فرشته کوچیکم روی ساعدم قرار گرفت. چشمم اول از 
هماه به لبای ساارخ و کوچیکش افتاد. ته دلم قند آب شااد. دسااتم رو روی 
چشامای بساته و پوست سفیدش کشیدم و محکم به خودم فشردمش. خدای 

گم رمنگگ... به والله که زندگی دوباره برام شروع شد. خون ی  بسته و سرد توی 
دوبااره باه جریان افتاد.. قلبم دوباره تپید.. بوی عشااق اومد.. بوی زندگی تو 

 !مشامم پر شد
چند بار دماغش رو فشااار بده تا دهنش و کامل باز کنه. اطرافش و خلوت _

 .کنین تا راحت به بچه شیر بده

http://www.roman4u.ir/


 715 سیمرغ

ساارم و بلناد کردم و نگاهی به چهره های منتظر و متحیر انداختم.. چقدر 
یش های چند دقیقه ای رو دود کرده ساااده با و جودش تمام پلیدی ها و تشااو

بود.. فضای اتاق به طرز غریبی ملکوتی شده بود. خاتون دستش رو باز کرد تا 
 بچه رو بغلش بگیره

 .اول بذار ببینیمش بعد شیر بده.. تا اون وقت دلم ضعف میره مادر_
 و نوازش کردن. اول خاتون و بعد ساام به نوبت بچه رو تو بغلشاون فشردن

پارسا اما بی صدا گوشه ی اتاق ایستاده و تو فکر فرو رفته بود. سام نوزاد رو تو 
بغلم گذاشات و به چشامام خیره شاد. ترس رو تو چشماش دیدم. میدونستم 

 .اونم از همونی میترسه که من میترسمگسرم رو به طرف پارسا برگردوندم
واضحه. نیازی به تکرار دوباره  بهتره از اینجا بری. جواب تمام ساواالتت_

 !نیست
چهره ساام حالت استفهامی گرفت. پارسا بهم نزدیک شد. نگاهی گذرا به 

 . بچه انداخت
موقعی که از ایران رفتم زنم بودی.. فکر کنم با همه ی پسااتیم حقم باشااه _

 بدونم اینجا چه خبره؟
ن سااعی کردم لرزش صاادام رو کنترل کنم.. لرزش دسااتم رو هم.. ضااربا

 ..نامیزان قلبم رو هم
چقدر سخت بود گفتن تمام این حرفا در حضور دخترکم. در حضور فرشته 

 !ها و کثیفیاش نمیدونست  *ن*ا*هی پاکی که هیچی از این دنیا و 
دستم رو به سمت سام دراز کردم. دستم رو گرفت و بهم نزدیک شد. مات و 

 .مبهوت. چشم پارسا روی دستای قفل شدمون  ابت شد
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بعد ناروی بزرگی که بهم زدی ساام پشاتم ایستاد و نذاشت زمین بخورم. _
نامردی و بزدلی تو رو اون به گردن گرفت.. ضربه ی کاری و ناجوونمردانت رو 

 .اون جورش رو کشید
سیاهی چشمش کم کم رنک باخت.. قلبم تو سینه به درو دیوار کوبید. نفس 

 .دگیم رو به زبون بیارمعمیقی کشیدم تا بتونم سخت ترین جمله ی زن
ما با هم ازدواج کردیم. این بچه هم حاصل این ازدواج و هدیه ی خداست _

بهمونگ همون طور کاه میبینی جاایی برای تو نموناده.. متااساافم که همه ی 
ه ماهه پیشه و نه من همون نیل سابقمگ تو فقط با  رویاهات به باد رفتگ نه اآلن نه

 !هفت ماهه به دنیا بیاداومدِن دوبارت باع  شدی بچم 
قدمی به عقب رفت. چشمش رو بینمون به چرخش درآورد. سام سرش رو 
پایین انداخته بود. دساتاش سارد و خیس بودن. سرم رو برگردوندم و لبم رو به 

 !دندون گرفتم.. نهگ نباید اشک میریختم.. نباید
 !حاال که فهمیدی... خواهش میکنم برو_

 .فته و بغض آلودش رو شنیدمندیدمش ولی صدای تحلیل ر
 !دروغه... بگو که دروغه_

مالفه ی زیر دسااتم رو سااخت تر فشااردم.. گوشااه ی لبم رو هم.. خاتون 
 .دستش رو روی دستم گذاشت

چی دروغه؟ ازدواجمون یا این بچه؟ برو پارسا.. از اینی که هست سخت _
 !ترش نکن

http://www.roman4u.ir/


 717 سیمرغ

م در هم اومتسکوت سنگین فضا با صدای گریه ی دخترکم شکسته شد. مق
ر خورد.. دخترکم داشت اعتراض خودش  شاکست و قطره اشک روی گونم سه

 !رو به گوش میرسوند.. تحمل شکستن پدرش رو نداشت
تو بغلم فشردمش و نگاهی به قامت خمیده و چشمای حیروونش انداختم. 
اشکش رو با پشت دستش پاک کرد. آخرین نگاهش رو بین مثل  سه گانمون 

رعت از اتاق خارج شاد. با بساته شادن در بچه رو به خاتون چرخوند و به سا
سااپردم و دسااتم رو جلوی دهنم گرفتم. هق هق بلندم میون گریه های کودک 

 .چند ساعتم گم شد
 .خاتون سرم رو تو بغلش گرفت و نوازش کرد

کار خوبی نکردی مادر. میدونم به چی و کی فکر کردی ولی اونم پدر این  _
 !کارهایی که کرد این حقیقت عوض نمیشه بچه است. با همه ی

 .سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم
میگی چیکاار میکردم خاتون؟ میگفتم بیا معرفی میکنم دخترت؟ میگفتم _

 بیا اینم با خودت ببر؟ چند نفر رو بازیچه ی دستم کنم خاتون؟
ساارمو به ساامت سااامیار برگردوندم. کمی دورتر از تخت بچه رو تو بغلش 

 .میداد. دستی به چشمای خیسم کشیدمتاب 
دیگه نه.. دلساوزی تموم شاده. دیگه دلم برای هیچ کس نمیسوزه خاتون. _

فقط دلم میخواد با بچم زندگیمو بکنم. دوست دارم آرامش داشته باشیم. فقط 
 !همین

 .آه پر حسرتی کشید
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نمیادونم چی بگم مادرجون.. فقط امیدوارم تصاامیم درساات رو گرفته _
لم رضاا نیست به خاطر خوشی دل بچه ی من دِل یکی دیگه بشکنهگ باشای. د

 !خدا خودش میدونه
 !دستمو باز کردم و به سامیار اشاره دادم تا بچه رو تو بغلم بذاره

 !برای دختر من بهترین پدر دنیا همین جاست خاتون. شک نکن_
قنداقش رو کمی با دسات کنار دادم. از گردی صاورت سافید و کوچولوش 

 .غنج رفت. نوک دماغش رو آروم نوازش کردمدلم 
 خیلی دوست داشتنیه مگه نه؟_

 .یدب*و*سخاتون با محبت دستش رو 
 !ماشاالله.. مثل خودت یه تیکه ماهه مادر. خدا حفظش کنه_

 .سامیار لبخند گرمی زد
 .لب و دماغش عینهو خودته گ کوچیک و دوست داشتنی_

 .لبخند مالیمی به روش زدم
ین منتظرش نذار.. گشنشه. بهش شیر بده. من بیرونم اگه کاری بیشاتر از ا_

 !بود صدام کنین
 .چشمامو روی هم فشردم و لب زدم

 !ممنون_
. 
. 

 .آستین مانتوم رو به کمک خاتون پوشیدم و مجددا روی تخت نشستم
 پس چرا نمیارنش؟ دیر نکردن؟_
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 .سام دست به جیب سمت راهرو رفت
 !میرم ببینم چه خبره_

 .س و استرس به خاتون نگاه کردمبا تر
 !یعنی چی شده_

 .روسریم رو روی سرم قرار داد
 !نگران نشو مادر.. یه معاینه است دیگه. اآلن میارنش_

هنوز حرفش تمام نشده بود که پرستار لبخند بر لب با بچه و پشت سرشون 
 .سام وارد اتاق شدن

 تظارم بچه رو دستدستمو دراز کردم تا بچه رو ازش بگیرم ولی برخالف ان
 .سام سپرد

 کارای ترخیصتون رو انجام دادین؟_
 !بدون اینکه چشم از دخترم بردارم سرمو تکون دادم

 !همراه من بیاین_
 .با ترس از جام بلند شدم

 اتفاقی افتاده؟_
 .نگاهی به بچه انداخت

خانوم دکتر میخواد باهاتون صحبت کنه. تشریف بیارین اتاقش رو نشونتون _
 .بدم

 .با چشمای نگران به خاتون و سام خیره شدم. سام اخم کرد
 مشکلی پیش اومده؟_

 :پرستار همون طور که خارج میشد گفت
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من اطالع دقیق نادارم. میتونین نوزاد رو بادین باه مادربزرگش شااما هم _
 .تشریف بیارید. فقط سریعتر لطفا من عجله دارم
 :آروم گفتبا هم پشت سرش راه افتادیم. سامیار از کنارم 

پارسا در مورد هفت ماهه به دنیا اومدنش از کسی چیزی نپرسیده ولی من _
 !بازم محض اطالع کارای الزم و کردم. خیالت تخت

 .سرمو تکونی دادم
 !مرسی سام... مرسی_

رو به روی اتاقی ایسااتاد و اشاااره داد تا داخل شاایم. پاهام دوباره به لرزش 
روی شونم گذاشت و فشار خفیفی داد تا  افتاده بود. ساام از پشات دستش رو

 .آروم باشم
 .با ورودمون دکتر تو جاش نیم خیز شد و ازمون خواست مقابلش بنشینیم

با استرس روی صندلی جا گرفتم و به جون ناخن های دستم افتادم. نگاهی 
 .بینمون رد و بدل کرد

ن. ددکتر تهرانی کجاان؟ دکتر اسافندیاری خیلی سافارشاشون رو کرده بو_
 !موقع زایمان خیلی نگرانتون بودن

 .چشمم رو از دست مشت شده ی سام گرفتم
دکتر تهرانی نساابتی باا من نادارن. فقط وقتی حاالم خراب بود منو باه _

 .بیمارستان رسوندن. نگرانیشونم بابت همین بود
 :لحظه ای سکوت کرد و بعد گفت

 بسیار خوب. پس والدین بچه شما اید درسته؟_
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یی سنگین شده بود تکون خفیفی دادمسرمو که ق  .د وزنه صدکیلو
نفس عمیقی کشید و پرونده ی نیمه باز جلوی دستش رو بست. دستاشو تو 

 .هم قالب کرد و کمی به جلو متمایل شد
 دوران بارداری دکترتون کی بود؟_

 :به جای من سام جواب داد
 خانم دکتر نصیری.. مشکلی پیش اومده؟_

 .چشمش رو به من دوخت
بهتون اشاااره ای به مشااکل قلبی کودکتون نکردن؟ احتمال نارسااایی و یا _

 مشکالت مادرزادی؟
از پشات ساتون فقراتم عرق سارد راه افتاد. چشامم رو با وحشات به سااام 
دوختم.. متوجه شد قادر به جواب دادن نیستم و دوباره اون به جای من جواب 

 :داد
 !ا معاینه دقیق بچه صبر کنیمچرا ولی گفتن یه احتمال کوچیکه و باید ت_

 .سرشو تکونی داد
درسته.. امروز دخترتون رو شخصا معاینه کردم. متاسفانه کودک شما دچار _

 .بیماری قلبی سوراخ بین دهلیزه
دستم رو روی دسته ی صندلی سام گذاشتم و چنگی به دستش زدم تا بلکه 

 .دام باال میپریدراه نفسم باز شه. اتاق دور سرم میچرخید. یه گوشه لبم م
 یعنی چی خانوم دکتر؟ شما مطم نید؟_
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نگاهی به چهره های وحشاات زدمون انداخت و از جاش بلند شااد. مقابل 
تابلوی پزشاکی که عکس قلب روش کشیده شده بود توقف کرد. خودکار رو 

 .باال آورد و روی قسمتی گذاشت
ناحیه دچار این قساامات که میبینید بطن و این هم دهلیزه. کودک تو این _

حفره شده. این بیماری یه بیماری مادرزادیه و متاسفانه بین نوزادها خیلی شایع 
شده. میشه گفت تو بیست درصد از نوزادان این مورد دیده شده که البته میزان 

 !و درجه وخامتش متغیره
 .سرمو پایین انداختم و با انگشت شست و سبابه شقیقم رو فشردم

؟ عمل جراحی یا درمان خارج از کشااور جوابگو حااال چیکاار باید کرد_
 هست؟

 .دوباره روی صندلیش نشست
لزومی نداره انقدر مشوش باشید. اتفاقیه که افتاده و از نظر علم پزشکی هم _

قابل درمانهگ قدیم عملش رو خارج از کشور انجام میدادن ولی حاال پزشکای 
همین جا با موفقیت انجام ایران اونقدر حارق و ماهر ان که نود درصد عمل ها 

 !میشه
 :حالت تهوع بهم دست داد. با صدای گرفته ام پرسیدم

 یعنی بچه ی چند روزه باید عمل شه؟_
 .به صندلیش تکیه داد و پرونده ی رو به روش رو مجددا باز کرد

من هم برای همین خواساتم باهاتون صاحبتی داشته باشم. شما از والدین _
یماری هسااتین. گاهی حفره اونقدر بزر  و خوش شااانس در خصااو  این ب

http://www.roman4u.ir/


 701 سیمرغ

خطرنااک میشااه کاه ما مجبور به عمل بچه های زیر یکسااال میشاایمگ ولی 
خوشابختانه با وضاعیت فعلی کودکتون میشه تا دوره پیش دبستانی با مراقبت 

 !ویژه و تحت درمان بودنش صبر کرد
 .صدای سام هم دست کمی از صدای مرتعش من نداشت

 ع مشکلی پیش نمیاد؟یعنی تا اون موق_
 .لبخند اطمینان بخشی به رومون زد

انشاالله که پیش نمیاد. البته باید تحت نظر باشه و بعد از ماه چهاردهم از _
از دارو استفاده کنه. در حال حاضر نگرانی وجود نداره. میتونید تشریف ببرید 

یساام. ح و تما تولی براتون آدرس یکی از همکارای خوبم رو تو این مورد مینو
اسارع وقت سری به مطبشون بزنید تا نمودار درمان و تاری  مراجعه هاتون رو 

 .بهتون بگن
از جا بلند شدم. با پایی که اونقدر توی این چند ماه شل و سفت شده بود که 
دیگه رمقی براش نمونده بود. کشان کشان سمت در راه افتادم.سام هنوز پشت 

درس از دکتر بود. دسااتمو به چهارچوب در میز ایسااتاده بود و منتظر گرفتن آ
 :گرفتم و با صدایی که از ته چاه بیرون میومد گفتم

 !لطفا این موضوع بین خودمون بمونه_
 .دست از نوشتن کشید

 منظورتون دکتر تهرانیه؟_
 .سرمو تکون خفیفی دادم

 میتونم یه سوالی ازتون بپرسم؟_
 :چشمای پر از سوالم و که دید پرسید
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 بچه ها در مورد هفت ماهه به دنیا اومدِن بچه سپردین؟چرا به _
 :با ترس به سام خیره شدم که سرش و پایین انداخت و جدی گفت

الزم بود خاانوم دکتر.. مسااائلی هساات کاه اینو ایجاب میکرد.. میتونم _
 ...خواهش کنم

من چیزی به کسای نمیگمگ شاغلم ایجاب میکنه از مسائل حاشیه ای دور _
 !بچه تونم آرزوی سالمتی دارم بمونم. برای

 :آدرس رو به دست سام سپرد و گفت
مراقب خانومتون باشاید. اساترس نه برای ایشون نه برای کودکشون خوب _

نیساات. بچاه خیلی عمیق باا مادر ارتباط برقرار میکنه و متوجه کوچیکترین 
 .ناراحتی های مادر میشه. یکم قوی باشید

ق خارج شدم. چشمم به خاتون و نوزاد توی سرمو بیحال تکون دادم و از اتا
دستش افتاد. چشمه ی اشکم دوباره جوشید. روی صندلی کنارش نشستم و با 

 .همه توانم به خودم فشردمش
. 
. 

هنوز کامل از ماشااین پیاده نشااده بودم که چشاامم به مرِد منتظر جلوی در 
 حمل اینافتااد. حقایق مثل پتکی محکم روی ساارم فرود اومد. دیگه واقعا ت

 !همه درد رو نداشتم.. واقعا نداشتم
 .سام از جا پرید تا پیاده شه. دستم رو روی پاش گذاشتم

 .بذار ببینم چی میخواد.. اینجوری بیخیال نمیشه_
 .با کف دست به فرمون کوبید
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 آخه چه حرفی واسه گفتن مونده نیل؟ با این حال و روزت؟_
 .یاده شدمدستمو تکیه گاه بدنم کردم و از ماشین پ

 !کلیدارو بده.. یه ربع دیگه بیاید باال.. نگران منم نباشین_
 :خواست چیزی بگه که خاتون از پشت گفت

مصاایبت ها رو داری میبینی مادر.. خوب فکراتو بکن. ببین تو این روزای _
 .سخت واقعا کی رو پیشت نیاز داری.. ما همینجا منتظریم

 .تمنگاهی به چشمای پر از ترس سام انداخ
 !من خیلی وقته که میدونم کی رو پیشم نیاز دارم خاتون. نگران نباشین_

با دیدنم نگاهی به پشت سرم انداخت. وقتی دید تنها به طرفش میرم قدمی 
 !به طرفم برداشت. چقدر چشماش غم داشتن.. منکر این نمیتونستم بشم

 میشه یکم با هم حرف بزنیم؟_
 .شدم از کنارش رد شدم و وارد آپارتمان

 !واسه همین اینجام_
نفس عمیقی کشاید و پشت سرم راه افتاد. کلید رو تو قفل چرخوندم و وارد 
واحد خاتون شادم. گوشاه ترین مبل رو انتخاب کردم و روش نشستم. دل رو 
رودم در هم میپیچید. یه چیزی از اعماق دلم فریاد میزد"بسااته.. تموم کن این 

 "بازی رو
گذرا به سرتا پای نامرتبش انداختم. بوی سیگار  رو به روم نشاست. نگاهی

این روزها جایگزین عطر تلخش شده بود و باع  میشد رهنم بیشتر از همیشه 
 !باهاش غریبگی کنه.. غریبه.. غریبه ی آشنای زندگی ِ من

 ...شروع کن... حرفاتو بزن و_
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 .مکثی کردم
 !..برو_

نمیکرد بتونم این همه چشامای قرمز و ناباورش رو بهم دوخت. شاید باور 
الیشی  ساخت باشام.. شااید باور نمیکرد من همون دختربچه ی ساده و بی آ
باشم که با کوچیکترین نگاهش سرخ و سفید میشد.. شاید باورش نمیشد این 
صدای سرد و بی روح صدایی باشه که یه روزی با گرما و عشقی شدید صداش 

 !شناختمیزد.. شاید مثل خودم اون همه دیگه منو نمی
روزی که از اینجا رفتم زندگی برام متوقف شاد.. ایساتاد.. مساکون شااد. _

نرفتم تا بهت نارو بزنم.. نرفتم تا شاارفت رو لکه دار کنم.. به والله نرفتم که با 
 !آبروت بازی کنم

 .از جاش بلند شد
اشاتباهی که قبل از تو مرتکب شده بودم .. یعنی حداقلش فکر میکردم که _

روز قبل از عروسای خفتم رو گرفت. سایه اومد بیمارستان.. با مرتکب شادم 
شکمی که تا نوک دماغش باال اومده بود. تهدیدم کرد.. بد و بیراه گفت.. گفت 
روز عروسای میاد و لباس سافید تنت رو سیاه میکنه.. گفت آبرومو پیش تو و 

 !همه میبره و نمیذاره یه آب خوش از گلومون پایین بره
 .اری زدم. دست به سینه شدم تا ادامه ی حرفاش رو بزنهپوزخند صداد

قبل از آرایشاگاه رفتنت خواساتم باهات صاحبت کنم.. خواستم بگم که _
چنین غلطی کردم.. خواسااتم بپرساام کاه اگه بفهمی این خطای منو باز هم 
حاضاار میشاای باهام بمونی یا نه؟ ولی نذاشااتی.. اجازه ندادی. رفتی و من با 
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فتم به هر شکلی که هست این حقیقت رو تا عمر دارم ازت خودم تصامیم گر
پنهون نگه دارم. ولی هنوز تهر نشااده بود که وکیلم از آمریکا تماس گرفت و 
خبر ساکته ی مامان رو داد. شمارش رو پیدا کرده بود و همه چیزو بهش گفته 
بود. ترساایدم. وقتی مادرم تنها با شاانیدن این حرف سااکته کرده بود چطور 

شستم و داغون شدن تو رو میدیدم؟ جلوی چشمم بود حال و روزت وقتی مین
اونو با اون شکم جلو اومده و بزر  ببینی و برای بار دوم پیش دوست و آشنات 

 !خار و خفیف شی
چقدر ساده داشت خودش رو تبرعه میکرد.. چقدر راحت زجر و تنهایی و 

ن پوزخند مسااخره بهش غم این چند ماهم رو با رفتنش توجیه میکرد. با همو
 .خیره شدم

بهات گفتاه بودم بمون.. گفتاه بودم فقط بمون. برام مهم نبود تو گذشااته _
چیکار کردی. مهم نبود اون عروسی لعنتی به هم بخوره.. مهم نبود زنت نباشم 

 .و نتونم باهات زندگی کنم
 .از جام بلند شدم و پشت بهش سمت پنجره حرکت کردم

ازت تا این حد متنفر نباشاام.. که با رفتنت اینجوری مهم فقط این بود که _
نساوزم و از خاکساترم دوباره متولد نشامگ مهم این بود که برام هر چند دست 

 !نیافتنی همون مرد دوست داشتنی و محکم بمونی
 .رومو سمتش کردم. سرش رو پایین انداخته بود

یر اسطوره ای و بزرگت پیش چشمم شکست پارسا.. شکست و ه_ ار زتصو
تیکه شاد. هزار تیکه شاد و هر قسمتش یه جای قلبم رو سوراخ کرد. من و تو 
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دیگه هیچ وقت ما نمیشاایم. حتی اگه ازدواجم نکرده بودم ما نمیشاادیم. بهتره 
 ..بری و به زندگیت برسی. اینجا کسی انتظارت رو نمیکشه ولی اونجا

شااد..  چشاامم رو بسااتم.. انرژیم هر لحظه تحلیل میرفت. از جاش بلند
صدای قدم هاش رو شنیدم که بهم نزدیک و نزدیک تر میشد. دستش رو روی 

 .ساعدم گذاشت
خواسااتم بچه رو ازش بگیرم. خواسااتم اونم معنی تنهایی رو بچشااه ولی _

آخرین ضربه رو زد بهم. با یه تست مسخره مشخص شد که بچه ای که با همه 
ه ماه پدری کردم اصال  بچه ی من نبود. میدونی ی الشگی و جسم مردم براش نه

آخرش بهم چی گفت؟ صااف صااف ایستاد تو روم و گفت اونقدر بی عرضه 
بودی که نتونستی بهم دست بزنی و اونقدر بی عرضه تر که اینو به یاد نیاری و 
بااور کنی بچاه ی توئهگ من حتی خبط هم نکرده بودم. لعنت به من که تو اون 

 !نوقت اونقدر پپه بودم که حتی یادم نیادمستی هم خودم و نگه داشته بودم او
از غم توی نگاش.. از صدای دورگه اش دلم نلرزید.. ترسیدم.. فقط ترس به 
خاطر اندیشه ای که میتونست یه روزی دامن منو بگیره.. اگه یه روز بخواد بچم 

 رو ازم بگیره چی؟ خدایا این چه بازی ایه؟
سا. من حاال یه زن متاهلم و یه بچه گفتن این حرفا دردی رو دوا نمیکنه پار _

 !دارم. برای همه ی این حرفا دیر رسیدی
پشتم رو بهش کردم و سمت در رفتم. درو باز کردم و کنارش ایستادم. دیگه 

 !نای سر پا ایستادن نداشتم
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بهتره دیگاه بری. برو و زندگیتو بکن. من اینجا.. همینجایی که زمینم زدی _
رو از نو شااروع کردم. با شااوهرم و بچم خوشاابختم. دوباره ایسااتادم و زندگی 

خواهش میکنم برو پارسا. اگه هنوز برام کوچیکترین حرمتی قائلی برو و بذار 
 !راحت زندگی کنم

تاب نگاه کردن تو چشااماشااو نداشااتم. دلم هنوزم تاب دیدن غم این مرد 
خاکساتر نشین رو نداشت. هوای اتاق بوی غم گرفت. اونقدر که صدای قدم 
های قامت خمیدش با هر بار به در نزدیک شادن دل منو رره ای بیشتر مچاله 

 .میکرد
از کنارم رد شد. ایستاد و نگام کرد.. با فریاد های معترض سکوت.. سنگینی 
نگاهش رو تاب نیاوردم و سارمو باال کردم. افق دریای سیاهش بی فروغ تر از 

د ه روم زد که تمام بدنم سرقبل شدگ چشمش بیمانند به مرداب نبود. تلخندی ب
شد. از آستانه ی در که عبور کرد قلبم تیر کشید. سرمو برگردوندم وآخرین نگاه 
رو از پشات بهش کردم. صاداش با همیشاه فرق داشات. مثل صدای آخرین 

 .شماته ی ساعت بزر  که رو به خاموشی میرفت
 اسمش رو چی گذاشتی؟_

..نه از سر پایین افتادش..نه از چشمم رو ازش برنداشتم. نه از کمر خمیدش
 .. .پیراهن نامرتبش..و نه از هیکل ورزیده ولی زمین خوردش

قطره اشاک سانگین و درشتم روی پام چکید. دیگه مهم نبود صدام بلرزه.. 
 مهم بود؟

 ..بهار_
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اسامش رو لب زد.. چند  انیه خیره تو چشمام نگاه کرد و بعد به سرعت از 
ا کنار در ساار خوردم و روی زمین نشااسااتم. بوی پله ها پایین رفت. همونج

سیگارش شامم رو دربر گرفته بود. دلم برای بار آخر هم شده اون بوی تل  رو 
میخواسات. اون نگاه شفاف رو و اون صدای بم و محکم رو. دوست نداشتم 

یر از چهره ی غریبه ی آشنایی که روزی مرَدم بود این باشه  !آخرین تصو
رد جدید روحم رو آزار میداد. نمیدونم چقدر گذشاات که همه چیِز این م ..

سامیار جلوم زانو زد. دستم رو گرفت و آروم بلندم کرد. بدون نیم نگاهی بهش 
سامت پنجره راه افتادم. دسااتم رو روی شایشااه گذاشاتم. گدازه های آتشااین 
چشامم پشت سر هم روی دستم میچکید و پوست دستم رو میسوزوند. تموم 

ه ی مرد سیاه چشِم من تموم شده بود. دستم رو روی بخار شیشه شده بود.. قص
 :تا پایین کشیدم و زمزمه کردم

 ..خداحاف  غریبه_
*** 

ِرالک رو نزدیک  دندونامو روی هم فشااردم و برای بار هزارم قاشااق پر از سااِ
دهنش بردم. از خنده ی مرموز گوشه ی لبش و برق چشماش میتونستم بفهمم 

 !تفاقی بیفتهباز هم قراره چه ا
همین که قاشق با لبش برخورد کرد دوباره همون حرکت مسخره ی لبش رو 
تکرار کرد و تمام غذا رو توی صاورتم پاشید. ترف رو کنار گذاشتم و آرنجم 
رو تکیه گاه صورتم کردم. سامیار با خنده ی بلندی بهم نزدیک شد. چشم غره 

 !جرمش ای نثارش کردم.. هم نثار اون و هم نثار شریِک 
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اسم خودتم گذاشتی مادر؟ یه نمه جذبه نداری. پاشو میدونو خالی کن تا _
 !بهت نشون بدم چجوری به بچه غذا میدن

ابرویی بااال انداختم و نگاه گذرایی به دساات و پای متحرک در هوای بهار 
 .انداختم

 مطم نی از پسش بر میای؟؟_
 .ه براندازش کردمپوزخندی زد و کاسه رو از زمین برداشت. دست به سین

 ..آفرین باباجون دهنتو باز کن هواپیما اومد آآآ_
باا کماال تعجاب دهنش رو باز کرد و همه ی محتوای قاشااق رو خورد. با 
تعجب به ساام خیره شادم. برگشت و با لبخند پیروزمندی بهم خیره شد ولی 
عمر این لبخناد به چند  انیه نرساایده بود که تمام صااورتش پر شااد از مواد 

 .برگردونده شده از قاشق کذایی و غذا از همه جای صورتش آویزون شد
دساتم رو جلوی دهنم گرفتم تا با شدت نخندم. اما صدای خنده ی خاتون 

 .مقاومت من و حتی سامیار رو هم در هم شکست
شما دو تا هنوز یاد نگرفتین به این بچه به زور غذا ندین؟ بابا زبون بسته چه _

 ؟جوری بگه سیر شده
 .با دستمال دور دهنش رو پاک کردم و نگاهی به پاهای تپلش انداختم

آخه احسااس میکنم الغر شاده. تازه سرالک خرما رو خیلی دوست داره _
 !نمیدونم امروز چرا بازیش گرفته

 .کنارم اومد و خم شد. بلندش کرد و روی پاش نشوندش
هشت کیلوئه  بزنم به تخته خیلی هم قد و وزنش خوبه. بچه ی هفت ماهه_

 !مادر.. دیگه بیشتر از این میشه بچه غول
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لبخندی به روش زدم و مشاغول بازی باهاش شادم. عاشاق چشم و ابروی 
لوا و اداهاام بود وقتی باهاش بازی میکردم. صاادای خنده هاش دوباره بلند 
شاد. ساام مثل همیشه با شنیدن صدای خندش تلوزیون رو خاموش کرد و به 

 !وستجمع سه نفرمون پی
نیال توروخدا یه بار دیگه چشاااتو اون شااکلی کن.. ببین چه خوشااگل _

 !میخنده؟ پدر سوخته تا میخوام عکس بگیرم قیافشو شبیه هد هد میکنه
دستم رو به هم کوبیدم و ادای محبوبش رو از خودم درآوردم. قهقهه ای زد 

ام س و بالفاصله صدای فالش دوربین اومد. سرمو برگردوندم. از برق چشمای
 ..مشخص بود موفق شده

 گرفتی؟_
 .دوربین رو مقابلم گرفت

 ! ..ببین چه عکسی شد_
 .دستمو از روی شیشه دوربین رو پاهای تپل و سفیدش کشیدم

 !راس میگی خاتون.. من زیادی حساس شدم_
عینکش روچشمش گذاشت. همون طور که مقاومت میکرد که بهار عینک 

 .رای دیدن عکس جلو آوردرو از چشمش بیرون نیاره سرش رو ب
حاال اینجا زیاد نورش خوب نیساات. هوا یکم خنک تر شااد میریم پارکی _

 !جایی
 .با تعجب بهش زل زدم
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اون همه دیروز تو پارک ازش عکس گرفتی بس نبود؟ به خدا باباش عکاس _
بود کمتر از این عکس میگرفتاگ روی یخچال و آینه اتاق خواب و دو تا آلبوم پر 

 !یکمم واسه بعدش نگه دارشد سامگ 
 .بی توجه به حرفم جلو اومد و با یه حرکت بهار رو از بغل خاتون گرفت

 .خودم مخلصش هستم.. تا صدسالگیشم شده ازش عکس میگیرم_
نگااهی باا محبات باه باازی دونفره شااون کردم. هر وقت که تو روروئک 

دن ن. با دیمحبوبش مینشاسات و دنبال سام میدوید انگار دنیا رو بهش میداد
این صااحناه های زیبا دلم پر از پروانه های کوچیک میشااد و خدا رو روزی 

 !صدهزار بار شکر میکردم
بعد از رفتن پارسا از سام خواسته بودم از اون محل و آپارتمان بریم و خاتون 
با وجود اینکه خیلی آپارتمانش رو دوسات داشت صرفا به خاطر راحتی من و 

خالی کرده بود. تو اواسط شهر یه خونه ی دربست و  آساایشامون آپارتمان رو
دلباز خریده بودیم که تو حیاطش باغچه ی کوچیک و یه استخر بزر  داشت. 
خونه رو از اول و به ساالیقه ی من دکوره کرده بودیم و وسااایل خاتون رو طبقه 
یل تو خونه  باال چیده بودیم تا راحتی و استقاللش بهم نخوره. امسال سال تحو

نو و در کنار خانواده ی نو و با وجود بهارم یه رنک و بوی دیگه ای داشاات. ی 
هماه چیز دوباره داشاات رنک و بوی زندگی به خودش میگرفت. درسااته که 

لباس سافید عروسیم رو میدیدم. درسته که  ب*و*سهنوزم خیلی از شابها کا
ه هنوز کگریه های بیصدا و شبونم رو از دخترک قشنگم پنهون میکردم.. درسته 

جای خالی و حفره ی بزر  داخل قلبم پر نشده بود ولی با همه ی اینها زندگی 
کردن کناار بهار و سااامیار قشاانک بودگ و قشاانگیش اونقدر با ارزش بود که 
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کنارشااون دردهات رو توی یه بطری خالی بذاری و به آب های رووِن روزگار 
 !بسپاری

 .خاتون دستش رو روی پام گذاشت
 !فتی تو فکر دخترمبازم که ر_

 :بدون اینکه چشم ازشون بردارم گفتم
گاهی وقتا اونقدر میترسامگ میترسام که همین خوشی هم زایل بشه و مثل _

 !اون همه غم زندگیم یه گوشه سرنوشتم تلمبار شه
 .حرکت نوازش گونه ی روی پام رو متوقف کرد

کجا اینجوری نگو ماادر.. خادا خودش دیاده چی کشاایدی و از کجا به _
رسیدی. تو نگران هیچی نباش. انشاالله که همه ی مشکالت ریز و درشت هم 

 !حل میشه
چرخ روروئک به ریشاه ی فرش گیر کرد . تو جام نیم خیز شدم ولی قبل از 
بلند شاادن من و واژگون شاادنش سااامیار عقب گرد کردو بهار رو از روروئک 

 بیرون کشید. نفس عمیقی کشیدم
قع عملش چجوری میخوام تحمل کنم. از حاال دارم نگرانشم. نمیدونم مو_

 !غصه اشو میخورم
 مگه دکتر نگفت همه چیز مرتبه؟_

 .مردد نگاش کردم
 !چرا ولی باال خره که باید عمل بشه_

 .عینکش رو از چشمش درآورد و لبخند مهربونش رو به روم پاشید
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 .تا عملش هنوزچهار، پنج سالی مونده مادر. خدا بزرگه_
 :مک  چند لحظه ای ادامه دادبعد از 

هنوزم نمیخوای بهش بگی ؟ میدونم میترسی و بهت حق میدم. ولی اونم _
 !پدرشه و حق داره بدونه

 .تمام تنم دوباره پر شد از همون ترس لعنتی
 !نه خاتون.. فهمیدنش فقط همه چیزو بدتر میکنه. چیزی درست نمیشه_

 ..یه دنیا گله هم چشماش یه دنیا غم داشت.. یه دنیا حرف هم..
میترسام از روزی که بفهمه و منه پیرزن پیشاش رو سایاه شم. خدا رو هم _

 ...خوش نمیاد که
 .حرفش رو نیمه کاره گذاشت و دستی به صورتش کشید

چشااماامو ریز کردم و حرکااتش رو زیر نظر گرفتم. مطم ن بودم یه چیزی 
 .برگشتم شده.. آب دهنم رو به سختی قورت دادم و کامال به طرفش

 چیزی شده خاتون؟ چیزی هست که شما میدونین و من بیخبرم؟_
چیزی زیر لب گفت و ساارش رو به معنی آره تکون داد. ضااربان قلبم باال 

 .رفت
 چی شده؟_

 .نفسی تازه کرد و به رو به رو چشم دوخت
دیروز ماادرش بهم زناک زده بود. میگفات تماام این مادت فکر میکرده _

تی ایمان زنک زده و سراغ پارسا رو از مادرش گرفته نگران پسرش ایرانه ولی وق
 .شده

 .چشمای غمگینش رو دوباره به چشام دوخت
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میگفت ایمان گفته از آخرین باری که تو ایران دیدتش هفت ماه گذشااته.. _
یعنی همون روز که از پیش تو رفت هیشااکی ازش خبر نداره. معلوم نیساات 

 !ج شده ولی اطالعاتی ندارن که کجا رفتهکجاست. ایمان میگفت از ایران خار
چشمم رو به نقطه ی نامعلومی دوختم. رهنم به خیلی وقت پیش سفر کرد. 
به وقتی که غریبم با شونه های افتاده و قامتی خمیده تو کوالک و سفیدی برف 

 !کوچه گم شد
 یعنی کجا میتونه رفته باشهگ؟_

 .سرش رو تکون داد
ش نمیکنم. هیچ وقت بهت نگفتم تا ناراحت هیچ وقات اون روز رو فرامو_

نشاای ولی من باه عمرم گریاه ی بی صاادای یه مرد رو ندیده بودم. اونم مرد 
مغروری مثل پارساا. وقتی با چشاای خیس از کنار ماشاین رد شد دلم داشت 
میترکیاد. پااهااش مثل وزنه شااده بودن. معلوم بود نه پای رفتن داره و نه نای 

 !موندن
با گفتن این حرفا آتیش زیر خاکستر دلم رو دوباره روشن کاش میدونسات 

میکنه. کاش میدونست داره تن مرده ی دلم رو توی گور میلرزونه.. کاش بس 
 !میکرد.. کاش دیگه از اون غریبه هیچی نمیگفت

سااام خواساات بهت نگیم تا دوباره فکر و خیال نکنی ولی اون خودش از _
ل و روزش اون روز اونقدر خوب نبود که دیروز دنبااِل این جریااناه. میگه حا

بتوناه تصاامیم درساات بگیره.. میگه یه مرد فقط میتونه حال و روز یه مرد رو 
 !بفهمهگ چه میدونم مادر.. خدا برای همه خیر پیش کنه
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قلبم تیر کشااید. دسااتم رو روش گذاشااتم و چند نفس عمیق کشاایدم. یه 
گرفته به خودم قول داده روزی.. یه روز ساارد زمسااتونی پشاات پنجره ی بخار 

بودم که تا عمر دارم جز خودم و بهارم به چیز دیگه ای فکر نکنم.. برای کسی 
دل نساوزونم.. فکر کس دیگه ای نباشم و امروز تو این تهر سوزان تابستون و 
در مقابل یک حرف کوچیک تمام ارادم داشات درهم میشکست.. نباید اجازه 

رو با چنک و دندون از نو ساااختم. نباید با فکر میدادم.. نباید. من این زندگی 
زنادگی کس دیگه ای لحظه هاشااو برای خودم و بهار زهر میکردم. ولی مگه 

 میشد؟ مگه این دل صاحب مرده حتی لحظه ای به حرف من گوش میداد؟؟
از جاا بلناد شاادم.. باید میگریختم. هر لحظه موندنم تو حال و هوایی که 

یی از خااطره ی اون غر یبه داشاات روانم رو با خودش به یغما میبرد و این بو
 !برای من و کودک وابسته به منم مصادف بود با پایان

این زندگی گرچه با همه ی کمی ها و کاسااتی ها روی شااونه های خسااته و 
ضاعیف من بنا شاده بود. میدونساتم با کوچکترین درهم شکستنم کمرم خم 

 .شهمیشه و هر چه که ساختم با خاک یکشان می
باا حرکتی آنی بهاار رو از بین دسااتااش بیرون کشاایدم و محکم به خودم 
فشردمش. بوی خوشش تو مشامم پر شد. عقب آوردمش و به صورت کوچیک 
و معصاومش خیره شادم. چشامای درشات و سایاه رنگش آینه ی شفافی از 
گذشاته ی تل  و فراموش نشاادنیم بود که هر بار با نگاه کردن بهش هزاران بار 

ردم و زنده میشدم. صورت سفید و لپهای گل انداخته از گرما و خستگیش میم
یدم. دستم رو پشت سرش گذاشتم و محکم به سینم ب*و*سرو پشت سر هم 
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فشااردمش. انگار با وجود ملکوتیش توی بغلم درد ساانگین و کهنه ی داخل 
 .سینم التیام پیدا میکرد

گاهی آروم و با محبت ساام متوجه حالت غیر عادیم شاد و مثل همیشه با ن
بهم خیره شاد. بینیم رو ال به الی موهای کوتاه و مجعدش فرو بردم و چشمم 
رو بستم. از ته دل عطرش رو بو کشیدم. اونقدر بو کشیدم تا یادم بره بوی عطر 
تل  عجین شده با لحظات زندگیم رو.. تا یادم بره غم و فالکت ترکیب شده با 

نش رو.. تا یادم بره خودم رو.. بودنم قبل از بوی ساایگاار لحظه های آخر بود
 ..بودنش رو.. زندگِی قبل از زندگیش رو

 !نمیذارم هیچ کس ازم جدات کنه مامانم... نمیذارم_
روزهای بودنم با بهار به سرعت باد میگذشت. گاهی مینشستم و به روزهای 

ماه  هگاذشااته فکر میکردم.. به زجری که موقع به دنیا آوردنش کشاایدم.. به نه 
سااختی که گذشاات و بزرگترین امتحان زندگی من شااد و به این دو سااالی که 
ساریع تر از هر زمانی طی شد و گل بهارم شکوفه کرد. با یادآوری خنده های 
از تاه دلش.. دنادون قاِد یه برنجش که موقع خندیدن بیرون میزد و اصااوات 

د لبم به لبخن نامفهومی که به جای الفبای حرف زدن ازشااون اسااتفاده میکرد
گرمی مهمون میشد. هیچ وقت از یادم نمیره اولین روزی رو که راه رفته بود.. با 
خاتون مشاغول سبزی پاک کردن بودیم. از زیر چشم میدیدم که دسته ی مبل 
رو میگیره و سعی داره آروم تعادل خودش رو حف  کنه. خاتون از پادردش که 

رهای به قول خودش ناشی و بی تجربه روز به روز بدتر میشد میگفت و از دکت
شااکایت میکرد. حواساام پی حرفای خاتون و چشاامم به حرکات پر تالش و 
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زبون بیرون اومدش بود. هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که سام با صدای بلند 
اسامم رو صادا کرد. اول نگاهی بهش انداختم و با دیدن چهره شگفت زدش 

ه ی منظم سابزی از دستم رها شد. بهار با مسایر نگاهش رو دنبال کردمگ دسات
پاهای لرزون و قدمهای تند دستاشو از هم باز کرده بود و به سرعت سمت سام 

 .میدوید
با دهنی باز و شااوکه بهش خیره شاادم. طولی نکشااید که تو دسااتای سااام 
محصاور شد و به هوا رفت. از خدا ممنون بودم که دیدن همچین صحنه های 

کرده بود. یا روزی که برای اولین بار لبای غنچه اش رو  لذت بخشی رو نصیبم
برای گفتن کلماه ی بااباا بااز و بسااته کرده بود. از اون روزا تنها چیزی که تو 
خاطرم پر رنگه خوشااحالی های غیر قابل وصااف سااام و هیجانات بیش از 
حدشه که حتی خوشحالیها و روق و شوق منه مادر رو زیر رادیکال میبرد. بهار 

لی بهش وابسته بود و من از این قضیه هیچ شکایتی نداشتم. دونستن اینکه خی
مردی با این صااالبت تا به همیشااه مثل شاایر پشاات دخترم خواهد بود منو به 
زندگی امیدوار تر میکرد.دانشاگاه رفتن و کالساای پشات سر هم ام جمع دو 

ر دیگه م یه جونفرشون رو صمیمی تر و وابسته تر کرده بود. همه چیز بهار با سا
ای بود. انگار وقتی سام بود دنیا براش یه معنی دیگه ای داشت. با وجود عشق 
و عالقه ی زیادی که به من داشاات ولی باز هم همین که اساام بابا سااام اش 
میومد دنیا براش می ایساتاد. لحظه رسایدن پدرش از بهترین اسباب بازیها و 

ن صحنه ی کارتون میگذشت و با شایرین ترین لحظه ی بازی و یا دیدن بهتری
سارعت مرگباری خودش رو به پاهای پدرش میرساوند. همین که سامیار خم 
میشد و بغلش میگرفت سرش رو روی شونه ی امن پدرش میذاشت و مثل یه 
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انسان بالا چشماش رو برای چند  انیه میبست. گاهی از دیدن این صحنه سر 
و شااکرانه ام غرق غم میشاادم. و پا بغض میشاادم. با وجود تمام خوشااحالی 

خوشااحاال بودم برای شااونه های امنی که برای دخترم بود و ناراحت از نبود 
وجودی که همین آرامش رو به مادرش تزریق کنه... که با همین آرامش پلکای 

 . سنگین و خسته از اشک مادرش رو روی هم بیاره
برای هم وقت  دخترکم حد فاصاال بین من و پدرش رو پر کرده بود.. اونقدر

میذاشتن که گاهی من این میون فراموش میشدم. شکایتی نداشتم. به مقصودم 
رسایده بودم. سام به عقاید و تصمیم هام از جون و دل احترام میذاشت و هیچ 

ه ی نرم و حمایت آمیز روی پیشاونیم و نوازش دستای ب*و*ساوقت فراتر از 
 !همیشه سردم پیشروی نمیکرد

ی ما شاااید تنها ترین ضااعف این خانواده و مثل   اتااق هاای جاداگاانه
زندگیمون بود. هیچ کدوم به این وضاع اعتراضای نداشاتیم ویا شایدم من این 
طور حس میکردم. نمیدونم سااامیار چطور با این خودخواهی بزر  من کنار 
میومد که هیچ وقت نتونسااتم بفهمم که این رژیم مسااکون و انقالب ناپذیر 

 !مش چقدر اهمیت داره و تا چه حد تحملم میکنهتنهایی من پیش چش
همیشه راضی بود یا اینکه کنار من اینطور وانمود میکرد. بزرگترین سهم من 
از بهار شاابهای ساارد و تاریک بود. شاابایی که هنوزم با تمام بیرحمی من رو 

های وحشاتناک روزگار سپری شده و گذشتم میکرد و این  ب*و*سمهمون کا
ی گرم بهار و صاادای منظم نفس کشاایدنش نیرو میگرفتم تا میون من با دسااتا

 !باهاش مقابله کنم
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خوشاحال بودم. با تمام خودخواهی خوشحال بودم که شبهای بهارم فقط و 
فقط ماِل منه. چقدر خدا بزر  بود. چقدر هوام رو داشت که این بچه با وجود 

یدگ وابوابساتگی شدیدی که به سام داشت حتی یک شب رو هم کنارش نمیخ
دسااته ای از موهای جلوی صااورتم رو تو چنگش میگرفت و نزدیک دماغش 
یید و نوازش میکرد تا به خواب عمیق فرو میرفت و من برای  میبرد، اونقدر میبو
جلوگیری از فروریختن این نظام شیرین تا ساعت ها به همون شکل بی حرکت 

 از فکرم خارج و  ابت چشام میبساتم. حقیقت تلِ  جوهر این نظام لحظه ای
نمیشااد و از درون روحم رو آزار میداد. حقیقت این که بهار هم درساات مثل 
پارسا عادت داشت با عطر موهای من به خواب بره.. ولی از طرفی من به این 
وابستگی احتیاج داشتم. شبهای تنهایی من یخبندان وحشتناکی بود که تنها با 

 !وجود دستای کوچیک بهارم گرم میشد
وز... امروز سااومین هفادهم بهمنیاه کاه باا تماام شاایرینی و بادون و امر

کوچیکترین تغییری با ساال اولش هنوز سرتاسر دلم رو غرق از شادی و لذت 
 .میکنه

امروز تولد دو سالگی بهاره و من به این مناسبت از همه ی نزدیکام خواستم 
داشتنی رو  تا مثل هر ساال کنار هم باشایم و به دنیا اومدن این موجود دوست

جشان بگیریم. بابا اینا و دایی محمود اینا از صبق رسیده بودن. سمیرا و بیژن 
هم به همراه بچه ی یک سالشون دایی اینا رو همراهی کرده بودن . بهار عاشق 
بچاه هاای کوچیک تر از خودش بود و من از اینکه قرار بود تولد شاالوغ و پر 

 !ودمجنب و جوشی داشته باشیم خیلی خوشحال ب
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سااام و بردیاا هماه ی کارهای مربوط به جشاان رو انجام داده بودن. کیک 
کوچیک صااورتی رنگش که طبق عالقه ی شاادیدش به برچسااب و اسااباب 
بازیهای صاورتیش تزئین شده بود توسط بردیا به خونه آورده شد.. سالن پر از 

ک یبادکنک های رنگارنک و برچسب های کارتونی بود. تا اومدن مهمونا فقط 
سااعت مونده بود. سام چند تا از همکارانش رو به همراه خانوم و بچه هاشون 

 .دعوت کرده بود تا به قول خودش یه تولد درست و حسابی داشته باشیم
یرم رو تو آینه ببینم  !سرمو به سمت جلو خم کردم تا بتونم تصو

 !نمیتونی دو دقیقه تکون نخوری؟ بابا همه ریملت پخش شد_
 . انداختمابرومو باال

به خدا اگه شابیه دخترای دبیرستانی آرایشم کرده باشی همشو پاک میکنم _
 !نسیم

 .دست به کمر شد و با دست دیگش چونم رو چش و راست کرد
خجالت بکش.. دختر دبیرساتانی چیه؟ بیسات و سه سالته تو خودتو چه _

 !زود پیر کردی
 .با ابرو به آینه اشاره کرد

 !ببین چی کردم_
ی صندلی بلند شدم و خودم رو تو آینه برانداز کردم. با چهره ی آرایش از رو

شدم غریبی کردم.. تلخندی روی لبم شکل گرفت. یادم رفته بود چند وقته که 
دساات به این وسااایل بزک نزدم. حاال بعد از مدت ها حس میکردم صااورتم 

 .دوباره رنک گرفته .انگشتم رو آروم روی لبم کشیدم
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 .یست؟ زشته جلوی همکارای سامسرخیش زیاد ن_
 .چشماشو ریز کرد

دیوونه شابیه مامانا شادی..نه بابا تو حساسا شدی... این که مالیم و رنک _
 !لب خودته

 .دستی به کت و شلوار سرمه ایم کشیدم و شالم رو روی سرم انداختم
 !بهتره بریم. اآلن میرسن مهمونا_

ی کراواتش خشک شد. به محض خارج شادنم از در اتاق دست سامیار رو
نگاهش رنک آشنایی گرفت.. به آشنایی نگاه همون چهارشنبه سوری کذایی. 
انگار بعد اون شااب تازه داشاات منو میدید.. انگار تو تموم این مدت اون هم 

 !مثل من با کس دیگه ای زندگی کرده بود
لبخنادی به روش زدم و مقابلش روی پنجه ایسااتادم. نگاهش هنوزم روی 

ابت بود. دسااتمو از دور گردنش رد کردم و گره کرواتش رو مرتب صااورتم  ا
یی از زندگی داشته  کردم. تو چشامام دنبال یه چیزی میگشات.. چیزی که بو

 !باشه.. چیزی که خیلی وقت پیش گم اش کرده بودم
با کشیده شدن پایین شلوارم سرمو پایین کردم. بهار با پیراهن کوتاه صورتی 

باالی ساارش بسااته شااده بود ،انگشاات به دهن و با رنک و موهای فرش که 
لبخنادی شاایطون نگام میکرد. همین که ساارمو خم کردم دسااتش رو روی 

 .چشمام کشید و لبخندش عمق گرفت
 ماما؟_
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ید. غافلگیر ب*و*سخندیدم و به خودم فشاردمش. ساام خم شاد و سرمو 
و ت شدم. نگاهی سریع به اطراف انداختم. جز نسیم و چشمای شیطونش کسی

 .حال نبود
 !میبینی دخملم؟ مامانی عوض شده.. منم نشناختمش. حق داری_

 .با نگاهی دلخور بهشون زل زدم
 اریت کنین میرم پاکش میکنما؟_

 .دستم رو گرفت و به چشمام زل زد
 !کاش همیشه انقدر شاد باشی_

حسرت توی صداش دلم رو لرزوند.. چه به روز زندگی این مرد آورده بودم. 
 .ردم لبخند روی لبم رو حف  کنمسعی ک

 !تا وقتی شما کنارمین من شادم_
 بهار رو تو بغلش گرفت و دستش رو دور شونم گذاشت

 .بریم تو حیاط.. بردیا واسه بهار سورپرایز داره_
با کنجکاوی نگاش کردم که شاونه هاشو باال انداخت. بهار از شنیدن کلمه 

 لمه آشنا بود. عادت داشت وقتی کاریسورپرایز دستاشو به هم کوبید. با این ک
یواشکی با پدرش انجام میداد و غافلگیرم میکرد دستاشو به هم بکوبه و از الی 

 "دندونای یکی درمیونش بگه "سوفریاااااز
هوا تاریک شاده بود. همه اهل خونه وسط حیاط کنار باغچه ایستاده بودن. 

 .هوا خیلی سرد بود. نمیدونستم دلیل این تجمع چیه
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خاتون از پشات شانل بهار رو بهمون رسوند و روی دوشش قرار داد. تشکر 
 .کردم و به حرکات سریع بردیا که روی زمین پشت به ما زانو زده بود خیره شدم

 !چرا چراغ حیاط رو روشن نکردین؟ همه موندن تو تاریکی_
 .شونه ای باال انداخت

 !بردیا اینطور خواست_
کوبید.. تو بغل سام دست و پا میزد.. نور خیره بهار دستش رو با روق به هم 

کننده چشمم رو سمت حیاط برگردوند.. دو تا آبشار نوِر بزر  حیاط رو روشن 
کرده بود. وساطش یه ماشین کنترلی بزر  و قرمز رنک قرار داشت. چشمم از 
دیدنش چهار تا شاد. دست و پا زدن بهار پیروز شد و سام مجبور شد زمینش 

 .بذاره
دست میزدن. نسیم سوت میزد. بهار با دو خودش رو به ماشین رسوند. همه 

بپر بپر میکرد و دسااتش رو باا روق روی مااشااین میکوبیاد. بردیاا تو هوا 
 .یدشب*و*سچرخوندش و 

 .اخم تریفی بهش کردم و سمتش رفتم
 این چه کاری بود داداش؟_

 .ه دیگه ای روی موهای بهار نشوندب*و*س
 عزیز دایی دنیارم بخرم بازم کمه. مگه نه دایی؟بهار جونمه.. واسه _

بهار با دستاش لپهای بردیا رو کشید و جیا محکمی زد.. هیجان سوار شدن 
 .ماشین نمیذاشت آروم بگیره. بردیا روی زمین گذاشتش

 !..م ندادب*و*سپدر سوخته یه _
 .دستم رو روی شونش گذاشتم
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 .مرسی داداش.. خیلی زحمت کشیدی_
 .به روم زد لبخندی گرمی

بگیر ببریمش تو که فقط تو از پس اش برمیای.. االن سینه پهلو میکنه ساِم _
 !!بهار ندیده منه بدبخت رو ریز ریز میکنه

 .با عشق به حرکاتش دور ماشین و روق و شوق و بازیش با بهنیا نگاه کردم
 !بیا و اینو ببر تو حاال.. عمرا اگه بیاد_

و از بردیا تشکر کرد. باالخره به زور کیک و سام از پشت بهمون نزدیک شد 
باادکناک بهار رو داخل بردیم. بردیا موزیک رو زیاد کرده بود. مهمونا هم کم 
کم از راه رسایدن. جمع حسابی گرم شده بود. بردیا و سام و بهار میرقصیدن. 
من و نساایم پذیرایی میکردیم. بچه ها حسااابی شاالوغی میکردن و همه جا 

ن با لذت به ورجه وورجشون نگاه میکرد و در مقابل عذرخواهی میپریدن. خاتو
 :من به خاطر سر و صدا با لبخندی از ته دل گفت

 .تا باشه از این سرو صداها مادر... این بچه ها زندگی رو یاد آدم میارن_
بعاد از مراساام کیاک و کاادوها دورو بر کم کم خلوت شااده بود و جمع 

ط اسباب بازیهای جدید نشسته بودن و با عشق خودمانی تر.. بهار و بهنیا وسا
 .بازی میکردن

سام موسیقی الیتی گذاشت و دستم رو گرفت تا همراهیش کنم. با خجالت 
نگاهی به اطراف انداختم که پدر با صادای بلند دسات و اشارش منو به رفتن 
وساط ترغیب کرد. دستمو تو دستش قفل کرد و با صدای آروم موسیقی شروع 

تکون خوردن. کم کم نساایم و دایی و ساامیرا و بیژن هم وارد میدون  کردیم به
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شادن. بهار مدام باال و پایین میپرید تا ساام بغلش بگیره.. از حسودیش خندم 
 .گرفته بود

سام بغلش گرفت و شروع کردیم سه تایی تاب خوردن. با تموم شدن آهنک 
ه دستش گرفت و رو بسام اشاره داد تا بردیا ضبط رو خاموش کنه. دستم رو تو 

 :جمع گفت
 !و حاال کادوی بابایی_

 .بهار دستاشو به هم کوبید
 ..اول از همه از همتون ممنونم که تو این شب مهم و زیبا تنهامون نذاشتین_

 .بهم نگاه کرد
و دوم از نیل ممنونم که منو الیق این خوشاابختی بزر  دونساات و بهار رو _

 !بهم هدیه داد
 !ن انداختم. کی داشت از کی تشکر میکردسرمو با خجالت پایی

دسات بهار رو گرفت به گوشاه ی پذیرایی رفت. چشامم به پارچه ی سیاه 
رنک روی شیء بزر  افتاد. چطور تا به حال ندیده بودمشگ پارچه رو با دست 
کنار زد. با حیرت به رو به رو خیره شدم. همه دوباره دست زدن. پیانوی بزر  

 .برق میزدسفید رنک رو به روم 
 .با حیرت سمتش رفتم

 !.. سام... این_
بهاار رو پایین گذاشاات و در پیانو رو باز کرد. دسااتش رو روی کالویه ها 

 .کشید
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دیدم بهار چجوری با ار  اسااباب بازیش بازی میکنه. دلم میخواد دخترم _
 !مثل مادرش هنرمند بشه
 .با محبت نگاش کردم

 !ممنونم سام.. بابت همه چی ممنونم_
بهار سااعی داشاات روی پنجه بایسااته و دسااتش رو روی کالویه قرار بده.. 

 .گوشش از صدایی که سام ایجاد کرده بود تیز شده بود
برای من امشااب یکی از بهترین شاابهای زندگیم بود. بعد از مدت ها معنی 
عمیق خوشابختی و خانواده رو فهمیده بودم. شاب برای خوابیدن اتاق من رو 

ه همدیگه قول داده بودیم که کسی از این فاصله ها و قراردادها انتخاب کردیم. ب
خبری ناداشااتاه باشااه. لباس راحتم رو تن کردم و از رخت کن حمام بیرون 
اومدم. روی تخت نشاسته بود و موهای بهار رو نوازش میکرد. روبه روی آینه 

 .نشستم و مشغول پاک کردن آرایشم شدم
 !خیلی خسته شد امروز_

آینه نگاهم کرد. به چشامام خیره شد و سرش رو تکون داد. از  برگشات و از
جاش بلند شااد و ساامتم اومد. دسااتش رو روی شااونم گذاشاات. برگشااتم و 

 .نگاهش کردم
تو هم خیلی خسااتاه شاادی.. ممنون بابت همه چی.. غذاها فوق العاده _

 !بودن.. همینطور مهمون نوازیت
 .رفتدلم برای مردونگی ساده و بی شیله پیلش ضعف 

 ....خجالتم میدی؟ همه ی اینا زیر سایه ی تو و_
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 .دستش رو روی لبم گذاشت
 !!هیاااااش_

 :مکثی کرد و ادامه داد
 ! هیچی نگو نیل.. خودتم خوب میدونی که این خانواده رو مدیون تو ام_

نگاهش روی اجزای صااورتم طوالنی شااد. نمیدونسااتم باید چیکار کنم. 
تن از زندگیش بهم زندگی بخشیده بود بدزدم یا چشمم رو از مردی که با گذش

 !از خودم بگریزم
چشم ازم برداشت و نفس عمیقی کشید. هوای اتاق سنگین بود.. و من تمام 

 !این سنگینی رو روی سینم حس میکردم
 .ماشین بنزین نداره.. میرم بنزین بزنم. تو بخواب نگران من نباش_

بار با همیشه فرق میکرد.. آروم و ید.. این ب*و*سجلو اومد و پیشاونیم رو 
 .گرم تر از همیشه

سرم رو تکون دادم. کتش رو از روی تخت برداشت و در چشم به هم زدنی 
 !از اتاق بیرون رفت

*** 
دستمو توی کیفم فرو بردم و روی گوشی گذاشتم تا کمی هم شده از صدای 

رو نیمه  شبلند و تابلوی ویبرش کم شه. کالس مسکوت شده بود و استاد حرف
کاره گذاشاته بود. سرمو خم کردم و گوشی رو خاموش کردم. نگاه شرمندم رو 

 !بین همه چرخوندم و روی استاد  ابت کردم
 !!عذر میخوام_
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گالره با آرنج به پهلوم زد. چرخیدم و شاااکی نگاش کردم. چشاامکی نثارم 
 .کرد
 !همسر گرامن؟ برو بیرون جواب بده بابا نگران میشه_

ای بهش رفتم و لبمو به دندون گرفتم. مطم ن بودم استاد این بار چشام غره 
 !دیگه گذشت نمیکنه

با صادای خساته نباشایدش نفس حبس شدم رو رها کردم و سراسیمه توی 
 !کیفم دنبال گوشیم گشتم. گالره با تعجب بهم خیره شده بود

 !!نه به اون بی خیالیت نه به این هول هولی کردنت_
 .ردم و روشنش کردمگوشی رو بیرون آو

 !یه لحظه دلم شور زد گالره_
شاماره ی ساام رو گرفتم و منتظر شدم. بعد از چند تا بوق صدای شیرین و 

 .دلنشین بهار از پشت گوشی پخش شد
 ماما؟ _

دلم برای ماما گفتنش ضااعف رفت. دسااتمو روی قلبم گذاشااتم و با لبخند 
 .چشمامو بستم

 جون دلم بهارم... بگو مامانم؟_
حظه ای تعلل کرد.. صادای آروم ساام میومد که داشات از پشاات گوشی ل

بهش تقلب میداد. تو جمله بندی هنوز ضعیف بود. بعد از چند دقیقه کلمات 
ناامعلوم و غلط غلوطی باه زبون آورد کاه از توش فقط شااهر باازی و بابا رو 

 .فهمیدم
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 .سرمو برای گالره ی کنجکاو تکون دادم و لبخند گشادی زدم
 !هی فدات بشم.. گوشی رو بده باباال_

صدای سام به جای صدای شیرین بهار با همون لحن آروم تو گوشی پخش 
 .شد
 !خسته نباشی خانوم_
 !ممنون.. ببخش .. تو کالس نتونستم جواب بدم_

 !خندید
 !نکن بابا جون.. دو دیقه آروم بگیر ببینم مامان چی میگه_

 .نداختماز جا بلند شدم و کیفم رو روی دوشم ا
 !اریتت میکنه؟ ببخش میدونم یکشنبه ها خیلی کالسم طول میکشه_

 .نفس عمیقی کشید
چه اریتی؟ بهار نفسامه.. ازم قول گرفت ببرمش شااهر بازی منم گفتم اگه _

 !مامانی خسته نباشه میریم. اینه که گیر داده
دساتم روی چشامم کشیدم. اونقدر روی میز نور خم شده بودم چشمام از 

میسااوخت. ولی چی شاایرین تر از این که عزیزی تو خونه منتظر  خسااتگی
 اومدنت باشه؟

 .لبخند خسته ای زدم و سوار ماشین شدم
 !چه خسته ای؟ من که مثل بمب ام. تو راهم. تا میام حاضر باشین_

 !صدای دست زدن پشت سر هم بهار رو شنیدم
 چی میگه اون؟ زدی رو آیفون؟_

 .خندید
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 !م میرقصه.. میدونست مامانش پایه استنه بابا این نزده ه_
 .با گالره خداحافظی کردم و پشت رل نشستم

 !پس تا میام لباساشو بپوش.. شامم بیرون میخوریم_
. 
. 

به محض رساایدنم بهار از گردنم آویزون شااد و ساار و صااورتم رو غرق 
یدمش و نگاش کردم. موهای ب*و*سه های ریز و خوشامزش کرد. ب*و*سا

 بلندش رو دم موشی بسته بود. تو پیراهن آبی تابستونیش شکلفرفری و نسابتا 
 !فرشته ها شده بود

 بریم مامانی؟_
 .سام پشت سرش تاهر شد

 خسته نباشی مامان خانوم... چایی میخوری یا بریم؟_
 .بهار رو بغل کردم و بلند شدم

 نه بریم.. خاتون کجاست؟_
 .به آشپزخونه اشاره کرد

 !!نه.. میشناسیش که عمرا بذاره غذای بیرون بخوریمداره کتلتا رو آماده میک_
 .یدمب*و*سخاتون از آشپزخونه بیرون اومد. جلو رفتم و صورتشو 

 !سالم خاتون جون.. چرا زحمت کشیدین؟ یه چیزی میخوردیم_
 !.سالم دخترم.. همون یه چیزی سری پیش بهار رو مریض کرد_

 .بهار رو پایین گذاشتم و سمت اتاق راه افتادم
 !خوب میرفتیم کبابی.. قرار که نبود بریم فست فود_
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 .اخماشو در هم کشید
 !اونم بعدا میرین. تو شهربازی کبابی کجا بود منه پیرزن رو گول میزنین_

سارمو تکون دادم و در اتاق رو بساتم. لباسااامو عوض کردم و بیرون اومدم. 
 .خاتون جلوی آینه روسریش رو مرتب میکرد

 بقیه کجان؟_
 !ن تو ماشینن.. بهار کچل کرد سام و.. رفتن تو ماشین منتظر بشنرفت_

 .کیفم رو روی دوشم مرتب کردم. خاتون سرتا پام رو از نگاه گذروند
 دخترم بازم که سرتا پا سیاه پوشیدی؟_

سرمو پایین انداختم.. ناخداگاه یاد جمله ای افتادم و لبم به تلخندی مهمون 
 .شد
آرام بگیر.. مگر نمیبینی ساایاه پوش آرزوهایم  زنادگی.. میخندیگ... کمی"

 "!هستم؟
 .. راحتم_

 .نگاهش غمگین شد
یکمم به فکر این بچه باش مادر. همش داره تو لباسااای تیره میبینتت. مگه _

 !!چند سالته؟ بخدا اینجوری میبینمت غصه ام میشه
 .دستش رو گرفتم

وشبختم. اینم شما نگران من نباشین خاتون.. من خیلی هم خوشحال و خ_
 !فقط یه عادتهگ دیگه از وقت رنگی پوشیدنم گذشتهگ بریم که دارن بوق میزنن

 .متوجه ناراحتیم و عوض کردن بحثم شد و سرشو تکون داد
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در و باز کردیم و سامت ماشاین پیش رفتیم. بهار روی صندلی جلو بپر بپر 
ب بردم عق میکرد. صدای ضبط کر کننده بود. همین که دستمو به دستگیره در

 .سام بهار رو بغلش گرفت و روی صندلی عقب گذاشت. در جلو رو باز کردم
 !میذاشتی بشینه خوب؟_

یه ابروشاو باال داد. ساوار شدم و کمر بندم رو بستم. از آینه نگاهی به لبای 
 .پشت و روش انداختم. خاتون موهاشو آروم و با لبخند نوازش میکرد

جلو مال مامانیه و واسه کوچولوها امنیت دخترم خودش میدونه که صندلی _
 نداره. مگه نه بابایی؟

بهار شاونشو باال انداخت. برگشتم و نگاهی به چهره ی آروم و در عین حال 
جدی ساام انداختم. دیسایپلین های تربیتیش همیشه جدا از محبت های بی 

وجه تانتهاش بود.. اعتقاد داشاات که بچه رو نباید لوس و بی منطق بار آورد. م
پیراهن آبی رنگش شدم و لبخند کمرنگی روی لبم جون گرفت. چقدر با دقت 
لباسااش رو با بهار ساات کرده بود. به نظرم اونا بهترین پدر و دختر دنیا بودن. 

 !درست برعکس من که بدترین همسر دنیا برای مرد کاملی مثل سام بودم
 ه میشد و سمتبازیگوشای های بهار تموم شدن نداشت.. از هلیکوپتر پیاد

ماشاین میدوید. از ماشاین پیاده میشد و با دو سمت تاب پرنده میرفت. من و 
سااام و البتاه خااتون بیچااره هم دنبالش راه میفتادیم. هیچ کدوممون تحمل 
نداشاتیم لحظه ای بنشینیم و دیدن این هیجانات و بازیگوشی ها رو از دست 

و من از پشت نرده ها براشون  بدیم. اکثر وساایل بازی رو با سام سوار میشدن

http://www.roman4u.ir/


 715 سیمرغ

دسات تکون میدادم و با دوربین ساام که عضو جداناپذیر لحظاتمون بود فیلم 
 !میگرفتم

بعد از خوردن شاام بهونه گیری های بهار هم شاروع شاد. میدونستم وقتی 
 .ساعت از ده بگذره و وقت خوابش باشه بهونه گیر میشه

م؟ نمیشاه که همه رو از اول سوار دخترم بیا بغلم .. مگه الال نداری مامان_
 !بشیگ یه بار دیگه با هم میایم

سارش رو برگردوند و با چشامای گنده و مشاکی رنگش به ساام خیره شد. 
خوب بلد بود خلع صاالح کنه.. درست به همون روشی که روزی مادرش به 

 !دام افتاده بود
 .ید و بغلش کردب*و*سسام سرش رو 

 بریم پشمک بخوریم؟_
 .ت زدبهار دس

 سام؟_
 .بدون توجه به لحن معترضم چشمکی زد

ما میریم پشمک بخریم و بیایم. تا اون موقع شما هم آماده بشین بریم. مگه _
 نه دخترم؟

ساارش رو تکون داد.. خوب بود که حد اقل به این شاایوه دساات از بازی 
 !برداشته بود

رد در حال سارمو به شونه ی خاتون تکیه دادم و چشمم رو بستم. پاهام از د
انفجار بود. از گوشاه ی چشام نگاهی به تسبیق سبز رنک توی دست خاتون 
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انداختم. تمام تنم خشاک شاد.. زمان به سارعت به عقب برگشت.. دقیقا به 
 !شبی که با همین تسبیق تو همین جا از خاتون خواسته بودم برام استخاره بگیره

چه بیرحمانه روحم  تو جام صاف نشستم و آب دهنم رو قورت دادم. گذشته
رو میمکید و به اون روز کذایی میبرد.. چشاامم رو به تاب های پرنده ی رو به 

یر دختر و پسری پیش روم جون گرفت  .روم دوختم. تصو
 چرا گوشیت خاموش بود؟_ "

 !این رفتارتون توی جمع اصال درست نبود جناِب تهرانی_
 پرسیدم گوشیت چرا خاموش بود؟_
 "!شده بودچون باطریش تموم _

یر اون شب هیچ جور از مغزم  سارمو به شادت تکون دادم. نمیرفت.. تصو
بیرون نمیرفت.. انگار تمام لحظات اون شاب دست به دست هم داده بودن تا 
امشب.. تو همین لحظه.. تو همین نقطه جونم رو بگیرن و منو برای همیشه تو 

 !گذشتم خاک کنن
پیچیدم تا باد گرم تابستونی وجود ی   از جام بلند شدم . دستم رو دور بازوم

بساتمو خشک نکنهگ سرمو با دست فشار دادم. فشار خونم در حدی باال رفته 
بود که قادر به باز کردن چشامهام هم نبودم. جسد خاک شده ی خاطرات سر 
از خااک بیرون آورده بود و باا تماام قواش باه مناه زمین خورده قدرت نمایی 

 .شرد. سرمو بلند کردممیکرد. دستی بازوم رو ف
 خوبی؟؟_

 .به بهاِر خوابیده تو بغلش و پشمک نیمه خورده ی تو دست سام زل زدم
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 !حالم خوب نیست سام.. بریم از اینجا_
چه برقی داشت نگاهش.. چقدر با معنی سرش رو تکون داد.. نفس عمیقش 
یای خیلی چیزها بود. چه کسای بیشاتر و بهتر از اون منو میشااناخت؟ این  گو

 !مرد حرکت تک تک سلول های بدنم رو از بر بود
تو ماشین هیچ صدایی از کسی خارج نمیشد. انگار همه میدونستن امشب 
من به کجاها رفتم و از چه نبردی برگشاتمگ خستگی روحم رو حتی فضای بی 
جون ماشین حس میکرد و با سکوتش به تن خستم احترام میذاشت. به محض 

م. سرمو تو دستام گرفتم. دونه های ریز و درشت اشک رسیدن به اتاق پناه برد
مهمون همیشگی اتاقم، باز هم با شکوه هر چه بیشتر روی صورتم خودنمایی 
کردن. سام داخل شد. بهار رو روی تخت گذاشت. کنارم نشست. با هر نفس 
عمیقی که میکشاید راه نفس من کمی بیشاتر بساته میشد.. چه میکردم با این 

 !ذاب کی قرار بود تموم شهزندگی؟ این ع
 !فکر خوبی نبود_

برگشاتم و از پشت پرده اشکم نگاهش کردم. لبخندغمگینی زد که خستگی 
 !تمام این دو سال و خرده ای زندگِی ناقصش با من توش پیدا بود

 !همیشه دوتایی میرفتیم شهربازی.. خیلی وقتا حتی بهت نمیگفتم_
 !باز هم یه نفس عمیق و پر از درد

 !تم شاید وقتش بشه با خودت بریمگف_
منظورش رو فهمیدم.. میدونساتم میدونست که با رفتن به اون مکان چیزای 
زیادی به رهنم هجوم میاره.. مثل یه سلحشور واقعی.. هیچ وقت نمیخواست 

 !از واقعیات زندگی فرار کنم
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دستم رو روی دستش گذاشتم.. حس میکردم انگشتاش منبسط و سفت ان. 
 !کیک تاهر و باطن احساسش سخت بودچقدر تف

 !شب خیلی خوبی بود... منون بابت همه چی. بهار خیلی خوشحال بود_
 .نگاه معناداری بهم کرد. دستش رو زیر چونم برد

 فقط بهار؟_
 .سرمو پایین انداختم

 تا کی قراره فقط بهار خوشحال باشه؟؟_
_... 

 !شدیتو این مر  رو قبول کردی نه؟ به این سکون راضی _
 .انگشتامو در هم فشردم

 !بهت گفته بودم چیزی ندارم که باهاش به زندگیت رنک بدم_
پوزخنادی زد.. پوزخنادی کاه کوچیکترین نشااونی از تحقیر و تمسااخر 

 .نداشت.. پوزخندی تل 
منم گفتم کاه برای خودم ازت چیزی نمیخوام.. ولی این بچاه داره بزر  _

داری واسااه نقش بازی کردن به کار  میشااه.. حس میکناه. با تمام تبحری که
میبری باازم داره حس میکنه غِم مادرش رو. میفهمه.. خوبم میفهمه که داری 

 !ادای زندگی کردن رو در میاری
 سرمو بلند کردم و تو چشمای غمگینش زل زدم

 !دست خودم نیست سام.. باور کن_
 .از جاش بلند شد. نگاهی به فضای خالیه تخت انداخت
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این جای خالی رو یه جوری بهش توضیق داد.. ولی جای خالی  شاید بشه_
 ! تورو تو لحظه لحظه زندگیش هیچ جوری نمیتونم براش توضیق بدم

لحن پر از حساارت و تلخش تماام تنم رو ساارد کرد. قبل از اینکه از اتاق 
 :خارج شه صداش کردم

 سامیار؟_
 .برگشت و منتظر بهم چشم دوخت

رو تو زندگیم گول بزنم. اگه میدونستم که با  من هیچ وقت نخواستم کسی_
حضاور جسمم این زندگی ، زندگی میشه مطم ن باش من و تو اآلن روی این 
تخت و کنار دخترمون خوابیده بودیم. ولی من.. با تمام داشااته ها و نداشااته 
هاام. با همه ی نواقصاام دوس دارم با روحم زندگی کنم. حتی اگه قلبم مرده 

 !باشه
 .باره پایین انداختمسرمو دو

 !و تو خوب میدونی که این روح خیلی وقته تن خستمو ترک کرده_
سکوتش باع  شد سرمو باال بگیرم. چشماشو روی هم فشرده بود. مشتش 
رو هم. قلبم از چندین ناحیه مچاله شاد. برگشات. دساتش رو روی دستگیره 

 .متوقف کرد
 !من منتظر برگشت اون روح میشینم.. شک نکن _
 ارساپ

لیوان توی دستم رو روی میز گذاشتم. زبونم رو به سقف دهنم چسبوندم تا 
کمی از تلخی بیش از حدش طعمش کم شه. با اولین ضربه ای که به در خورد 

 .اجازه ی ورود دادم
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خدمتکارم وارد شد. لحظه ای سر جاش ایستاد. زیر چشمی نگاهش کردم. 
 داشتبه سمت پرده های ضخیم و تیره رنک قدم بر

_ !dont touch that 
با هشادارم دساتش روی پرده خشک شد. چراغ میز کارم رو روشن کردم و 
بالفاصااله چشاامهام رو روی هم گذاشااتم. حتی این نور کوچیک هم برای 

 !تحریک درد میگرن لعنتی و شبانه روزیم کافی بود
_ ?excuse me sir.. mr mahmudi want to see u.. let 

ایید باال و پایین کردم. از اتاق خارج شد. محمودی تقه ای سرمو به نشونه ت
 .به در زد و وارد اتاق شد

 .سالم دکتر_
سارمو بلند کردم و با دسات اشااره دادم تا مقابلم بشینه. منتظر بهش چشم 
دوختم. از داخل پاکت توی دساتش چیزی رو بیرون کشید و مقابلم روی میز 

یرگهای مغزم خشاک شد. دستمو روی تک به تک عکسها  گذاشات. تمام مو
 .کشیدم. دست دیگم به خودی ِ خود مشت شد

 خبر تازه ای نیست؟_
هماه چیز به نظر مرتب میاد. پسااره یه دفتر تو شاامال شاارق تهران داره. _

خانومش هم هنوز تو همون دانشاگاسات. ولی از آپارتمان قبلی اسباب کشی 
 .ن پیدا کنمکردن. اگه بخواین میتونم آدرس جدیدشون رو براتو

بی توجه به جمالت نهایی محمودی دسااتم رو روی صااورت خوشااحال و 
لبخند عمیقش کشیدم. چقدر خوب و خوشحال بود. چقدر راحت تونسته بود 
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من رو فراموش کنه و زندگی جدیدش رو تشکیل بدهگ درست همونطور که گفته 
 !بود
 حتی اون شهربازی لعنتی هم چیزی از من برات زنده نکرد؟_
 چیزی فرمودید دکتر؟_

 .سرمو بلند کردم و نگاه کوتاهی بهش انداختم
 !نه.مرسی آقای محمودی.. میتونین برین_

 .از جاش بلند شد. دستم رو از روی عکس برداشتم
 آقای محمودی؟ _

 .برگشت و منتظر نگاهم کرد
 !کافیه.. دیگه نمیخواد تحقیق کنی_

 .چشماشو ریز کرد
 گیرم؟یعنی آدرس خونه ی جدیدم ن_

 .دستمو روی شقیقه هام فشردم
 !نه.. دیگه الزم نیست.. تا همینجا کافیه_

سارش رو تکون داد و از اتاق بیرون رفت. سیگاری از جیبم بیرون کشیدم و 
گوشاه ی لبم گذاشتم. چراغ میز رو خاموش کردم . لیوان نیمه خالیم رو از نو 

کو چراغونِی سانفرانسیس پر کردم و کنار پنجره ایساتادم. تماشای شهر شلوغ و
از طبقه بیست و نهم بزرگترین تفریق این روزهای من بود. توی این روزها که 
به طرز غریبی دلم هوای ایران رو داشاات. کام ساانگینی از ساایگارم گرفتم که 
یرم رو توی شایشاه ی پنجره تنها برای چند  انیه روشن کرد. چشمم رو  تصاو

تک تک نقاط داخلی دهنم حس کردم. تل   بستم و مزه ی تل  نوشیدنیم رو با
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بود و گس.. درساات وصااف حال این تنهایی بی انتها و این سااکوت لعنتی. 
سااکوتی که بلند تر و گوشااخراش تر از تمام اصااوات بلند دنیا هر لحظه توی 

 .سرم میپیچید و مغزم رو از درون نابود میکرد
 هزاران بار پر کشیدعکس ها رو یکی یکی زیر و رو کردم. دلم با هر حرکتش 

و من هزار بار به دلم نهیب زدم که "آروم باش.. که تموم شااد.. که دیگه ماِل تو 
 "نیست.. که دیگه خوشبخت و آرومه

نیشاخندی گوشاه ی لبم شاکل گرفت. دساتم رو روی صورت کوچیک و 
دوسات داشتنِی عکس آخر کشیدم. انگشتم روی موهای فر و حالت دار سیاه 

 !قدر زیبا بود. درست مثل مادرشرنگش لرزید.. چ
 .نفس عمیقی کشیدم و تمام محتوای لیوان رو به یکباره باال کشیدم

عکس ها رو روی میز رها کردم .. کتم رو از روی جالباسی چنک زدم و مثل 
تمام این دو سااال گریختم.. از خودم و از فکری که دیگه متعلق به من نبود. از 

ال نفس دیگری بود. از خاطراتش.. از لحظه فکر زنی که روزی نفس من و حا
لحظاه بودِن کناارش کاه مثال دیروز تو یادم پابرجا و زنده بود... از قلبم.. از 

 !زندگیم برای بار هزارم گریختم
 نیل

 .نگاهم رو از در بسته شده گرفتم و به چشمای دکتر دوختم
 یعنی میخواین بگین همه چی رو به راهه؟_

ی بهار تمام سالن مطب رو پر کرده بود. صدای صادای سار و صدا و جیغا
 !آروم سام رو هم میشنیدم که سعی داشت آروم یه گوشه نگهش داره
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تا وقتی که داروها نتیجه بخش باشن همه چی رو به راهه. ما سعی میکنیم _
یق بندازیم ولی هر موقع که داروها جوابگو نشن و  تا حد امکان عمل رو به تعو

 !ور میشیم سریعا اقدام کنیممشکل پیش بیاد مجب
 .سعی کردم آروم باشم

 !ممنونم دکتر.. خیالم رو خیلی راحت کردین_
 . از جام بلند شدم

خواهش میکنم. بهار عزیز هممونه. از بیمارای مخصوصمه.. بیشتر از هر _
کسای دوسات دارم هر چه سریعتر مشکلش برطرف شه خانوم بهرامی.. شما 

 !ه چیز تحت کنترلههم لطفا مضطرب نباشید. هم
سرمو با لبخندی کمرنک تکون آرومی دادم و از اتاق خارج شدم. بهار با دو 

 .سمتم اومد و بغلم کرد
 ماما؟ بلیم پالک؟_

 .لبخندم عمیق شد
 !بریم مامان.. بریم_

 . سام کنارم ایستاد
 چی گفت؟_

 .سرمو چش و راست کردم
 !باید صبر کنیم. فعال که داروها دارن جواب میدن_

 !سرشو با جدیت تکون داد و بهار رو تو بغلش گرفت
ته دلم آشوب برپا بود. هیچ کس به اندازه ی من نمیتونست مرز بین داشتن و 
نداشتن رو حس کنه. هیچ کس مثل من تو اوج داشتن از دست دادن رو تجربه 
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نکرده بود و در اوج نا امیدی به داشااتن عزیزترین امید زندگیش نرساایده بود. 
 .کس مثل من معنی عمیق کلمه ی "باختن" رو تجربه نکرده بود هیچ

 سه سال بعد.. )دانای کل(
روی آخرین پله ی حیاط نشااسااته بود و به جشاان تولد بی نهایت زیبا و بی 
نقص دوسااتش فکر میکرد. صااحنه ی آخر مراساام دقیقه ای از رهنش پاک 

مانش نمیشد. دستهای کوچک و مشت شدش رو زیر چونش سفت کرد و چش
 .رو روی هم گذاشت

با صادای مالیم و دوست داشتنی خاتون که اسمش رو صدا میزد چشم باز 
 .کرد و بی میل سرش رو به عقب برگردوند

 بله خاتون جون؟_
خاتون از زیر عینک تریفش که این روزها نمره اش پایین تر هم آمده بود به 

لنگد برای پیِر دقات نگاهش کرد. حدس اینکه یه چیزی این میون شاادیدا می
 !تجربه ای مثل اون زیاد هم سخت نبود

 !چرا اینجا نشستی مادرجون؟ سردی میکنی دخترم_
 :دستهایش را روی زانوهایش گذاشت و بی حوصله گفت

 !هیچیمم نمیشهگ میخوام تنها باشم _
ن با  از درون برای این تندی عذاب وجدان داشاات. تا به امروز هرگز با این ته

ده بود ولی انگار خودش هم دلیل این همه پرخاش و ناراحتی خاتون حرف نز
 !را نمیدانست تا باهاش مقابله کند
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ولی مامانی که اآلن برسااه و تو رو اینجا ببینه از من دلخور میشااه که چرا _
 !!!ازت مراقبت نکردم و گذاشتم روی کاشی سرد بشینی.. اونم با شلوارک کوتاه

چشامای سیاهش از چشم خاتون دور  از جا بلند شاد.. دلخوری و ساردی
 .نموند

 !میرم اتاقم تنها باشم. اونجا که دیگه سردی نمیکنم_
 .لبخندی به روی نیل کوچک و عصبانی زد

خیل خوب.. میتونی بری. حیف شاادگ میخواسااتم با هم گلهای باغچه رو _
 !آب بدیم

دسات رو نقطه ضاعف بهار گذاشته بود. روزهای طوالنی و طاقت فرسای 
ساتان رو تنها و با حضاور خاتون میگذروند و هر روز برای رسیدن عصر و تاب

 !.آبیاری گلها و البته آب بازی نهایی با خاتون لحظه شماری میکرد
 .دیب*و*سچشمان درشتش درخشید. کنار خاتون قرار گرفت و گونش رو 

 !ولی من که نمیخوام برم اتاقم.. نظرم عوض شد_
یش ... بغلش خااتون پااهاایش رو کمی از هم  باز کرد. بهار وسااط دوزانو

نشاسات و مثل همیشه موهای بلند و حالت دار مشکی رنگش رو به دستانش 
 !سپرد. خاتون مشغول بافتن موهای بهار شد

 !پس اول بگو چرا دخترکم از دیروز که از جشن برگشته حال و حوصله نداره_
 ت در این بارهبهار سرش رو پایین انداخت و لبش رو گزید. دلش نمیخواس

با کساای حرفی بزند. به نظرش این یک معمای الینحل و پیچیده بود که حتی 
 !قادر به ، به زبون آوردن روی مس له هم نمیشد

 !چیزی نشده که.. یکمی حوصلم سر میره_
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یل تابستان در کنار  متوجه لحن دلخور بهار شاد.میدانسات که روزهای طو
ضور نیل و سام برایش سخت و ناراحت پیرزن سالخورده ای چون او و بدون ح

کننده است ولی با تمام تجربه اش حس میکرد چیزی که پشت این صدا پنهان 
 !است از مس له ای ریشه دار تر آب میخورد

بهار ساکوت کرده بود. انگشتانش رو در هم فرو برده بود و مس له ی داخل 
ازه با سکوتش اجرهنش را سبک، سنگین میکرد . خاتون موهایش را میبافت و 

 .ی این درنک کوتاه رو به بهار میداد
هنوز دقایقی نگذشته بود که از جا بلند شد. رو به خاتون دستان کوچکش را 

 !در هم فرو برد و بدنش را به باال و پایین تاب داد
 مامانی بابا رو دوست نداره؟_

 فروغ چشامان خاتون به یکباره خاموش شد. عینکش را از چشم برداشت و
 !با لبخند عمیقی به چهره ی گل انداخته و مقید بهار چشم دوخت

 چرا دوست نداره دخترم.. مگه میشه همچین چیزی؟_
 .شونه های کوچکش را باال انداخت

 !کنه یا بغلش کنه ب*و*سآخه هیچ وقت نمیبینم بابایی رو _
خاتون چشامش را به پله های خاکستری دوخت. نمیدانست باید دقیقا چه 

 !را برایش توضیق دهد تا نه دروغ گفته باشد و نه حقیقت راچیزی 
دختر قشاانگم. پادر و ماادرهاا جلوی بچاه هااشااون کاه همادیگاه رو _
 !ن مادرجون. شاید شما ندیدیب*و*سنمی

 !کمی در خودش جمع شد.. صدایش هم آرامتر از قبل بود
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و ولی دیروز کاه رفتاه بودم تولد عاطفه آخر جشاان بابا و مامانش اومدن _
د . یب*و*سکادوشاو دادن. کلی با هم عکس گرفتن. تازشم مامانش باباش و 

 !ید و سه تایی همدیگه رو بغل کردنب*و*سباباش هم از پیشونی مامانش 
نفس عمیقی کشاید.. اونقدر عمیق که قفساه ی ساینه اش تیرکشید.. عشق 

رای بجای خالی خود را با نیرویی هر چه بیشاتر به نمایش گذاشاته بود. دیگر 
این جای خالی توضیق و توجیهی وجود نداشت. از جا برخاست و دستش رو 

 .رو به بهار دراز کرد
 خورشید داره غروب میکنه ها مادرجون.. نمیخوای بریم گال رو آب بدیم؟_

بهاار باا لبهاای پشاات و رو نگاهی به آن طرف باغچه و گلهای محبوبش 
های زیبا بگذرد. با تمام انداخت. نمیتوانساات از وسااوسااه ی آبیاری آن گل

دلخوری و قانع نشدنش لبخند شیطانی و کودکانه اش را به روی خاتون پاشید 
 .و به سرعت به سمت باغچه ی کوچک و پرگل دوید

ساعت کاری نیل به اتمام رسیده بود. در اصل این ساعت کاری چند ساعت 
یل  ساافارشااات پیش به اتمام رساایده بود ولی فردا روز مهمی بود و برای تحو

شارکت ماشاین ساازی کاتالو  ها باید کامل میشدند و نیل نمیتوانست تمام 
ریزه کاری های نیمه کاره را به دساات کارمندان تازه کار و خسااته تر از خود 

 !بسپارد و به خانه برود
بهار چندین بار متوالی زنک زده بود و ساعت برگشتش را پرسیده بود. بدون 

ز کار بردارد نفساش را بی حوصله توی گوشی قرار اینکه سارش را از روی می
داده شااده بین شااانه و صااورتش فوت کرده بود و گفته بود" نمیدونم مامانم... 

 "خیلی کار دارم
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سام هم دقایقی پیش زنک زده بود و از روند و ساعت اتمام کار پرسیده بود 
ده ور نشو بی حوصاله تر از قبل "نمیدونم" ی خساته و کالفه شنیده بود. دلخ

بود.. هیچ گاه از نیل دلخور نمیشد. میدانست که مس ولیت پذیری در کارهای 
یل به موقع طرح ها برایش تا حدی مهم اسات که میتوانساات  شارکتش و تحو

 !چندین روز متوالی بدون خوابیدن و غذا خوردن بی وقفه کار کند
ده بود. سام هم این روزها شدیدا درگیر کارهای ساختمانی پروژه جدیدش ش

تقریباا تماام مادتی که در کنار هم و با هم میگذراندند شااام های دیر وقت و 
عجله ای آخر شب بود . اغلب شبها بعد از به خواب رفتن بهار به خانه میرسید 
و صبق زود قبل از بیدار شدن بهار خانه را ترک میکرد. از این مجبوریت و کار 

عاصی بود ولی بهار بزر  شده بود و  کردن بی وقفه آن هم در تابساتان بیزار و
ساام روز به روز برای آینده و بی نیازی اش نگران تر می شاد. دوسات داشت 
تماام لحظاات روز را در کناار خااتون و بهار در خانه بگذراند و به تماشااای 
شیطنت های بی پایان بهار بنشیند.. روسری کوچک و سبز رنگی که حتی سام 

روی سرش قرار بگیرد و خاله ی تمام عروسک های هم ازش در امان نمیماند 
بزر  و کوچکش شاودگ ولی به خوبی میدانسات که این وابستگی و ماندن در 
کناار بهاار او را روز به روز از مادرش دورتر و سااام را به حقیقت محض این 
زندگی نزدیک تر میکند. میدانسات که این فرار از خانه نشینی نه فقط از روی 

یی اش. نیاز مالی ب لکه پناهی بود برای گریختن از واقعیات تل  زندگی زناشو
نیال تمام وقت خود را صاارف کار و بهار میکرد. خلوت دو نفره اش هیچ گاه 
شخص سوم را به خود راه نداده بود. به خوبی میدانست که او هم در کنار تمام 
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رار" بود "ف دالیلش برای کاار کردن باه بزرگترین و پر رنک ترین دلیل که آن هم
 !پناه میبرد تا این زندگی به تاهر آرام و خالی از پیوند را سر پا نگه دارد

چراغ ساافید و پر نور میز نور را خاموش کرد و گردنش را به چش و راساات 
 .تکان داد

یقی _ خسته نباشین بچه ها.. کارتون عالی بود. برای این فعالیتتون حتما تشو
 !در نظر میگیرم

یز بلند شد و به سمت میز گالره رفت. آرنجش را روی میز سعید از پشت م
 !گذاشت و به سمت او متمایل شد. گالره هنوز درگیر آخرین ریزه کاری بود

خسااته نشاادی خانومی؟ بابا مردم از گشاانگی.. ِد آخه اآلن رسااتورانا هم _
 !!میبندن

 :گالره پشت چشمی برایش نازک کرد و رو به نیل با استرس گفت
ن توروخدا بیا ببین خوبه؟ احساس میکنم هنوزم یه جاش مشکل نیلی جو_
 !داره

 .سعید با کف دست به پیشونیش کوبید
نیل با لبخند نزدیکشااان رفت و کنار گالره ایسااتاد. سااعید با ضاارب به میز 

 .کوبید و آواز را سر داد
 ..نامزدمو بدین برم... میخوام به قربونش برم..حاال.. نامزده میخوامش_

و با تاسف تکونی داد و با چشمانی ریز به صفحه ی لب تا  خیره سارش ر
شد. لبخند عمیقی روی صورتش نقش بست. انگشتش را روی طرح اسلیمی 

 .گوشه ی صفحه نزدیک کرد
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همه چی سارجاشاه.. فقط این قسامت رو عوض کن. تو این فضااا خیلی _
تیم قبل برگش خشک شده. البته کار زیادی نداره. فعال تعطیل کن بریم فردا که

 !از اسکن درستش میکنی
 .گالره با رضایت سرش رو تکان داد

 !دیدی سعید؟ منم گفتم اینجاش یه جوریه. واقعا که معرکه ای نیل_
لبخندی زد و با غرور به سمت میز کارش رفت. صدای پاشنه های کفشش 

 !این روزها بیشتر از همیشه صالبت و استحکام به همراه داشت
سااعدش گذاشات و پشات سر سعید و گالره از دفتر خارج کیفش را روی 

شااد. ساار راه به مناساابت این موفقیت جعبه ای شاایرینی تهیه کرد. از همان 
شایرینی فروشای سر کوچه ی منزل قبلی.. همانی که وقتی بهار را آبستن بود 
شااب و روزش را باا طعم شاایرینی هاایش میگذراند.. همانی که مزه اش با 

شیرینی فروشی های شهر فرق میکرد. همانی که تنها بهانه  شیرینی های تمام
ی این روزهاایش بود.. هماانی کاه وقتی از مغاازه اش بیرون میااماد نگاهی 
حسرت بار به انتهای کوچه می انداخت و چشمانش پر و خالی میشد.. همان 

 !آخرین نقطه ی اشتراِک بین دیروز و امروزش
ا دو طی کرد و کفش های پاشنه به محض گشاوده شادن در طول حیاط را ب

 :دارش را با عجله از پا بیرون کشید. با صدایی بلند گفت
 !من اوومدم_

صادایی از هیچ کس برنمیخواست. در خانه را باز کرد و داخل شد. خاتون 
اولین کسی بود که به گرمی سالمش را پاسخگو شد . سامیار از پشت روزنامه 
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اره مشغول خواندن شد. چشمانش بهار و زیر چشمی سالم آرومی گفت و دوب
پن گذاشت و شال نخی اش را از  را جست و جو میکرد. جعبه شیرینی را روی اه

 .سرش برداشت
 بهاِر مامان کو پس؟_

 .سام به چشمانش خیره شد. خاتون نفس عمیقی کشید
خوابیده مادر.. خیلی منتظرت شاد ولی بعد شاام دیگه چشاماش داشت _

 !میرفت بچم
ید که صدای بهار را شنید خواست لب  .باز کند و چیزی بگو

 !نخیرم هیچم نخوابیدم_
ابروهای سام با تعجب باال رفتگ نیل متعجب تر از او سمت صدا راه افتاد. 
چشامش به بهار افتاد که وسط پله ها با لباس خواب صورتی رنگش ، خرس 

 !پشمی اش را در آغوشش فشرده و دست به چانه و اخمو نشسته بود
 .ردنش را کج کردگ
 مامانم؟ اینجا چرا؟_

 .بدون اینکه نگاهی به نیل بیندازد شانه هایش را باال انداخت
 .چون مامان بدقولی هستی. قول داده بودی تابستونا زودتر بیای خونه_

دلش برای لحن کودکااناه و تلف  بانمک "س" حرفهایش پر کشااید. دلش 
پا به دنیای بزر  تر ها نمیخواساات این موجود دوساات داشااتنی هیچ وقت 

بگذارد. هنوز هم برای تلف  غلط خیلی از کلماتش خوشحال و خرسند بود. 
 .دستش را دور بهار حلقه کرد و او را به خودش فشرد
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ولی مامانی برات از اون شاایرینی هایی که دوساات داری خریده ها؟ اگه _
ینی اون شیرباهاش قهر باشی که همشو تنهایی میخورهگ میدونی که وقتی حرف 

 .ها باشه شوخی نداره
لب های غنچه اش کم کم به خنده گشادی باز شد.. ابروهایش را با شیطنت 

 .باال انداخت
 از اون نون خامه ای های گنده هم خریده؟؟_

 :سرش را در آغوش گرفت و با خنده ی کنترل شده اش گفت
 شاید گرفته باشه.. چطوره بری خودت ببینی؟_

 .با شادی دستانش را به هم کوبیداز جا بلند شد و 
 !آخ جووون_

دساتان کوچکش را در دست فشرد و از پله ها پایین رفتند. بهار با دو سمت 
امشبش را با یک   *ن*ا*هجعبه شایرینی ها رفت. خوشاحال بود که حداقل 

جعبه شیرینی شسته بود. چشم از بهار برداشت و به سام چشم دوخت. جدی 
اندن روزنامه بود. میدانست آنقدر تودار است که در تر از همیشاه مشغول خو

مواقع ناراحتی به جای داد و فریاد های مردانه و شاااکی شاادن به کنجی پناه 
میبرد و بی صاادا با خودش خلوت میکند.. و چقدر برایش این خلوت مردانه 

 !سنگین و دردناک بود
د ن اوقاتی بواز پشات سر دستانش را دور گردن سام حلقه کرد.. از نادر تری

که این خانه و افرادش به چشم میدیدند. بهار چشم از شیرینی های خوشرنک 
 .برداشت و به این صحنه خیره شد
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 آقامون باهامون قهرن؟_
 .ه ای به ساق دستان کشیده اش زدب*و*سسرش را کج کرد. 

 !معلومه که نه_
 دانگی هایو باز هم میدانست این انکار پر از بغض جزو بزرگتری از این مر

 !بی پایانش بود
 پس چرا اخم کرده؟_

 .برگشت و به چشمان منتظر نیل چشم دوخت
 !قهر نکرده.. فقط خسته است_

چشامان نیل از ساوز این صادا و حرف دوپهلوی سام لرزید. بر تمام تنش 
عرق ساردی نشست. ترس وجودش را دربر گرفت. با خود اندیشید: نکند که 

 ..ده باشد.. نکند اوهم مثلخسته شده باشد.. نکند بری
ه ای عجوالنه و از ساار ترس روی گونه ی سااام نشااوند و ساامت ب*و*ساا

 .آشپزخانه رفت
 !شام چی داریم؟ دارم از گشنگی میمیرم_

سام در همان حالت روی مبل خشک شده بود. چشمان بهار برق بزرگی از 
خوشااحاالی داشاات. باا همان چشاامان نگاهی به خاتون انداخت. خاتون 

کی حواله اش کرد. لبخندش عمیق تر شااد و تمام شاایرینی بزر  را به چشاام
 .یکباره در دهان فرو برد

صابق زود قبل از به اتاق رسایدن خاتون از خواب بیدار شاده و لباس های 
کنار تختش را که نیل برایش آماده کرده بود پوشیده بود. موهایش را شانه زده و 

بیدار کردنش وارد اتاق شد و او را جلوی ناشایانه بسته بود. وقتی خاتون برای 
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آینه در حال تالش برای بستن موهایش دید لبخندی به رویش زده و به آرامی از 
پشات بهش نزدیک شاده بود. بهار با دیدنش از داخل آینه با هیجان برگشته و 

 !پایین لباس خود را در دست گرفت
 چجوری شدم؟_

گرفت و به صورت سفید و تپلش  نگاهش را از موهای کج و یکطرفه ی بهار
 .خندید

 !میبینم که زود تر از هر وقتی بیدار شدی دختر گلم_
 .چرخی دور خودش زد و سرش را کمی کج کرد

 خوب شدم خاتون جون؟_
 .نزدیک رفت و دستش را روی موهای نرم و مجعدش کشید

 خوب بودی دخترم. آماده ای؟_
 .سرش رو با لبخند باال و پایین کرد

دیشااب بلکه از چند روز قبل برای رساایدن این روز لحظه شااماری  نه از
میکرد. نواختن پیانو را از دو سالگی با همراهی سام به صورت آماتور و ابتدایی 
شااروع کرده بود و امروز اولین روزی بود که قرار بود پذیرای پرسااتار جدید و 

بعد از  معلم موساایقی خود باشااد و نواختن اصااولی این ساااز را شااروع کند.
خوردن صابحانه بی قرار تر از هر وقتی روی کاناپه نشست. تمام حواسش پی 
تا نخوردن پایین پیراهنش و آراسااته به نظر رساایدن بود. سااام آخرین جرعه ی 
قهوه اش را نوشید و از پشت میز برخاست. تمام حواسش پی حرکات هیجان 

میق نظاره میکرد و هر زده ی بهاار بود. بی قراری و هیجاناتش را با لبخندی ع
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دقیقه از این تصمیم دو نفره ای که با نیل برای بهار گرفته بودند راضی تر از قبل 
 !میشد

میبینیش ماادر؟ بچم داره واسااه اومدن یه معلم چقدر روق میکنه؟ بمیرم _
برای این بچه که این همه تنها موند. بهت گفته بودم با منه پیرزن حوصلش سر 

 !میره
لبخند تکون داد. نزدیک خاتون ایستاد. سرش را در آغوش فشرد سرش را با 

 !ه ای بر روی مخمل سفید گیسوانش زدب*و*سو 
اومدن این پرساتار بیشاتر به خاطر شاماسات مادِر من. تمام زحمت بهار _

افتاده گردنت. اآلن که بهترین زمان برای گشت و گزار و بازنشستگیته نشستی 
کنیگ تا آخر امسااال تمام ساافرهای زیارتی  بت تو خونه و داری بچه بزر  می

 .نامت میکنم
با صدای زنک هر دو سرشان را به سمت سالن برگرداندند. بهار مثل برق از 
جای خود پرید تا به ساامت در برود. با صاادای توبی  گونه ی "بهارگ" سااام 

 .قدمش را متوقف کرد و سر جای خود ایستاد
روی بهار ایسااتاد. همان طور که خاتون ساامت آیفون رفت و سااام رو به 

مشااغول بسااتن ساااعتش بود با صاادایی نرم اما جدی آخرین ساافارشااات را 
 .یادآوری کرد

یاادت بااشااه که مثل یه دختر خوب و مودب رفتار کنیگ یه دختر خوب و _
نجیب دختریه که بتونه هیجاناتش رو کنترل کنه. نمیخوام رفتار دخترم طوری 

ومدن پرسااتار نقصاای تو تربیت و رفتارش داشااتهگ باشااه که فکر کنن قبل از ا
 متوجهی بابا؟
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تمام حواس بهار و چشمان کنجکاوش پی صدای پاشنه ی کفشی بود که از 
حیاط به گوش میرسید و لحظه به لحظه نزدیک ترمیشد. سام دیگر نصیحت را 
جایز ندید و ساارش را با لبخند تکان داد. به آرامی روی مبل رو به روی سااالن 

 .ت و پایش را روی پا انداختنشس
دختر ریز نقش و سابزه با طمائنینه وارد ساالن شاد و با سالم آرام و موقرش 
همه را متوجه خود کرد. خاتون دستش را به گرمی فشرد و سام به احترامش از 
جاای خود بلناد شااد. لبخند مالیمی روی لب دختر بود که با انتهای ابروان 

تمایل بود تضاااد عجیبی داشات. سااالمش را کمانی اش که به سامت پایین م
پاساخگو شاد و قدمی به جلو برداشت. اولین چیزی که با دیدن چهره اش از 

 "نظرش گذشت تنها یک واژه بود." غمگین
 .بهار با نگاه کوتاهی به سام جلو رفت و دستش را دراز کرد

 !سالم.. من بهارم. همونی که قراره پرستارش بشی_
شاد. به جای دست دادن با بهار دستانش را از هم باز  لبخند دختر عمیق تر

 .کرد و بهار را در آغوش گرفت
 !خیلی خوشبختم عزیز دلم_

با دعوت خاتون روی مبل کنار میز بزر  نشست و چشمانش را با لبخند به 
بهاار دوخات. درون دل بهار غوغا بود. مهر پرسااتار جوان از همان لحظات 

ود و این خوشحالی و رضایت و برق چشمانش از ابتدایی در دلش النه کرده ب
 !دید تیزبین سام مخفی نمانده بود

یش را صاف کرد  ! سام با سرفه ی کوتاهی گلو
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من سامیار نیکنام هستم. دخترم بهار رو هم که دیدید. خاتون هم والده ی _
 بنده هستن. میتونم اسم شریفتون رو بدونم؟

 دختر لبخند اطمینان بخشی زد
 !من هلن هستم. هلن بهادری البته.._

 .سام سرش را تکان داد
فکر کنم گالره خانوم شارایط کار اینجا رو بهتون گفته باشان ولی من الزم _

 !میدونم یه بار دیگه رکر کنم. بعد مشتاقم شرایط و توضیحات شما رو بشنوم
 !دستانش را در هم قالب کرد و به پشت تکیه داد

ر در درجه ی اول پیانو بود. دخترم عالقه هدف اصلی ما از خواستن پرستا_
ی زیادی به این ساااز داره. من نت های اولیه رو به ندرت باهاش تمرین کردم 
ولی دوست دارم از این سن به طور حرفه ای آموزش ببینه. اگه خواستیم مربی 
پیانوش پرساتارش هم باشه به خاطر اینه که در کنار نیاز به مربی نیاز شدیدی 

صاای هساات که مدت روز رو کنار بهار باشااه. من اکثر اوقات تو هم به شااخ
شاارکتم هسااتم و ماادرش هم مشااغول کااره. وقتی گالره خانوم فرمودن که 
شاخصای با این شارایط حاضر به همکاریه مشتاق شدیم تا مالقاتی باهاتون 

 !داشته باشیم
 .هلن سرش را به عالمت تایید تکان داد

باید صاادقانه بگم نظر ما پرستار مستقر و  و اما در مورد شارایط آخر شاما_
شبانه روزی نبود ولی اگه شما اینطوری میخواید و راحت ترید از نظر ما ایرادی 

 !نداره
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هلن از داخل ساینی تعارف شاده توساط خاتون لیوان شربت را برداشت و 
 .تشکری آرام کرد

انو پیمن بیست و هفت سالمه. لیسانس مدیریت دارم ولی از چهار سالگی _
زدم. تو چند تا از بزرگترین مسااابقات موساایقی کشااور مقام دارم و با اطمینان 
میتونم بگم م تجربه ای که برای شکوفا کردن استعداد دخترتون میخواید رو در 
اختیارش میذارمگ در مورد پرساتاری هم باید بگم به صورت خصوصی جایی 

اه با بچه ها هم موسیقی کار کار نکردم و این بار اولمه ولی دو سال تو پرورشگ
 !کردیم و هم تجربه ی پرستاری داشتم

از جا بلند شاد و مدارکی رو که از کیفشش بیرون آورده بود روی میز مقابل 
 !سام قرار داد

تنها اطمینان کالم و اعتماد به نفس بیش از حدش در حین حرف زدن اعتماد 
لی نماندن عریضااه و و تحسااین سااام را جلب کرده بود ولی باز هم برای خا

محکم کااری مدارک را در دساات گرفت و نگاهی گذرا به لوح های تقدیر و 
 !مدارک دال بر صحت سابقه ی کارش انداخت

بسایار خب. از نظر من شاما از همین حاال استخدامین ولی دوست دارم _
قبال از هر چیز در مورد حقوق مورد نظرتون و یاا هر شاارایط دیگاه به توافق 

 !برسیم
لن لبخند عمیق و پر حسرتش را دوباره به صورت گلگون و چشمان منتظر ه

 .بهار دوخت و چشمک نامحسوسی به رویش زد
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من از همین اآلن خودم رو پرستار بهار میدونمگ دوست دارم شما خودتون _
 !مبلغی رو مد نظر بگیرید. البته اگه ممکنه

یسااش را از جیبش بیرون آورد و  سااام ساارش را با جدیت تکان داد. خودنو
روی کاغذ آماده ی قرار داد مبلغی را یاد داشت کرد. مطم ن بود که با این مبلا 
مخالفتی نخواهد شد. همیشه در تمام کارها بیشترین مزایا را در نظر میگرفت. 
هلن با دیدن مبلا مورد نظر چشامش را با اطمینان باز و بسته کرد و کاغذ قرار 

تا آن لحظه بی صاادا به مذاکره ی طوالنی و خسااته داد را امضااا کرد. بهار که 
 !کننده شان گوش داده بود دستانش را با شادی به هم کوبید و از جا پرید

 !!پس خاله هلن بریم اتاقم رو بهت نشون بدم_
 .سام از جا بلند شد و دست به جیب لحن هشدار دهنده اش را تکرار کرد

 !بهار؟_
 :با لبخندی مردانه رو به هلن گفت

خوشاحالم که قراره به خانوادمون بپیوندین. لطفا همراه بهار و خاتون برید _
 !تا اتاقتون رو نشونتون بدن

هلن تشااکری موقرانه ای کرد و پشاات ساار بهار که پله ها را دوتا یکی باال 
میپرید باال رفت. دلش برای همه چیز این دختر دوست داشتنی ضعف میرفت. 

میکرد. انگشاات شااسااتش را آروم روی حجم ساانگینی روی دلش ساانگینی 
 !چشمان نمدارش کشید و وارد اتاق بهار شد

کارهای نیل ساابک تر شااده بود. دیگر خبری از بیداری های طوالنی مدت 
شابانه و اضاافه کار نبود.. صابق بعد از خوردن صبحانه خانه را ترک میکرد و 

دید وحیه ی جعصر قبل از غروب خورشید برمیگشت. پرستار تازه بهار را با ر
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تر و بهتری رو به رو کرده بود. صاادای نت های آرامی که در طول روز توسااط 
بهار نواخته میشد به خانه ی کوچک و مسکوت حال و هوای تازه ای بخشیده 
بود. شب هنگام قبل از صرف شام نوبت به نواختن هلن میرسید. آن وقت بود 

ساار جای خود بی حرکت  که هر کدام از اعضااای خانه در هر جایی که بودند
مینشستند و چشم میبستند. انگشتان هلن روی کالویه ها به حرکت در می آمد 
و نت ها را با تمام احسااس رره رره به وجود همه تزریق میکرد. نیل از شرایط 
جدید خیلی راضاای بود. لبخندهای بهار عمیق تر شااده بود. خانه به خودی 

فتاه بود و عالوه بر تماام این ها نیل خود در قاالاب و نظاامی مرتاب تر فرو ر
احسااس تنهایی کمتری میکرد. همان صحبت کردن اندکی که هنگام نوشیدن 
چای عصارانه و تماشاای دوچرخه سواری بهار با هم داشتند برایش جالب و 
متنوع به نظر میرسید. در نظرش هلن دختر ساکت و موقری بود با دنیای بزر  

د مخفی نگه داشااته بود. خیره شاادن های چند و پر اسااراری که در درون خو
دقیقه ای اش به بهار.. چشاامهای نمدارش که دائم پر و خالی میشااد و مهر 
سکوت لبانش در مقابل کوچکترین اشاره ی دور یا نزدیک به زندگی اش همه 

 .و همه این باور را نه تنها در چشم نیل بلکه در نظر همه تصدیق میکرد
لد سامیار. بهار از چندین روز قبل برای این شب برنامه روز سه شنبه بود و تو

های زیادی ریخته بود. شاب ها روی تخت دو زانو نشسته و با هیجان وصف 
ناپذیری از ایده های جدیدی که برای غافلگیر کردن سامیار به رهنش میرسید 
گفتاه بود.. ایاده هایی که هر شااب جای خود را به یکدیگر میدادند و لبخند 

 !ی لب نیل را عمیق تر میکردند گوشه
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باا دقات باه خواسااته های کودکانه اش گوش میداد. ساارش را در آغوش 
میگرفت و تنها به گفتن کلمه ی "باشااه مامانم هر چی تو بخوای همون کارو 
میکنیمگ" اکتفاا میکرد. نه اینکه برای گرفتن این تولد بی میل باشااد.. در تمام 

ل بهانه ای برای جبران مردانگی های سام بود مدت این سال ها همیشه به دنبا
ولی مسالما هرگز نمیتوانسات مانند دختر شیفته و بابایی اش برای این مراسم 

 !برنامه ریزی و لحظه شماری کند
یک ماه از آمدن پرستار جدید گذشته بود. در تمام این مدت بهار به توصیه 

رش بتواند در شب تولد پد ی هلن یادگیری را فشارده تر و دقیق تر کرده بود تا
اولین قطعه ی خود را بنوازد و حاال بعد از گذشاات آن یکماه که بی صاابرانه و 

 !سخت گذشته بود امشب شب موعود بود
نیل با صادا از داخل حیاط بهار را خواند و از او خواست تا در را برایش باز 

جای خود باال کند. با باز شدن در بهار دستان خود را محکم برهم کوبید و در 
 !پرید. چهره ی نیل پشت مقوای کیک بزر  پنهان شده بود

 !برو کنار مامان خیلی سنگینه میفته ها_
به گوشه ی سالن رفت و با لذت به کیک خیره شد. دلش برای دیدن هر چه 

 !زودتر طرحش پر میکشید
 سالم.. خاتون کجاست؟_

ا باز کند. دلش هلن آرام به کیک نزدیک شااد و سااعی کرد مقوای رویش ر
 !طاقت نمی آورد بیشتر از این بهار را منتظر و بیتاب ببیند

 !رفتن طبقه باال نماز بخونن_
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با پایین افتادن حصار مقوایی کیک جیا بلند بهار همه را در جای خود تکان 
 .داد

 !نیلی جونم؟؟؟ عااااشقتمگ همونی شد که میخواستم_
 .ابروهای نیل در هم رفت

مامان.. ما.. مانگ ببین خوشاات اومد به خاله گالره و عمو صااد بار گفتم _
 سعیدم یاد دادی این کلمه رو؟

 .نیش بهار باز شد. ابروهایش را باال پایین کرد
 این جوری خوششگل ترهگ مگه نه هلن جون؟_

پن برداشت  .نیل سرش را با تاسف تکان داد و کیک را از روی اه
 !خاله هلنگ تو آخر منو پیر میکنی_

 .ن خنده ی کوتاهی کردهل
 !بذارین راحت باشه خانوم نیکنام_

 !نگاه تاسف بار و سرزنش گرش این بار چشمان هلن را نشانه گرفت
همین دیگه.. لجبازی رو از معلمش یاد گرفته.. صاادبار گفتم من نیلم نه _

 !خانوم نیکنام
 .صدای عصای خاتون توجه همه را به سمت راه پله کشاند

 اومدی دخترم؟_
نیل مانتو و شالش را از تن خارج کرد و نزدیک خاتون رفت. بعد از گذشت 
این چند سااال هنوز هم نمیتوانساات از عادت در آغوش کشاایدن این مرکز 
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ید و ب*و*سمهربانی در هنگام دیدنش دسات بکشاد. با فاصاله گونه اش را 
 .کمکش کرد چند پله ی آخر را پایین بیاید

بهار مامان؟ من میرم یه دوش بگیرم بیام.  ببخشاایاد خاتون تنم عرق داره._
 نبینم به کیک ناخونک بزنیا؟

 .سرش را با جدیت باال پایین کرد
 !باشه حواسم هست.. فقط به خاطر بابا سامی_

صدای خنده ی خاتون و هلن بلند شد..چشم غره ای نثارش کرد و پله ها را 
 .با عجله باال رفت

نکی بر تن کرد. از پله ها که پایین آمد حوله را دور موهایش پیچاند ولباس خ
هماه چیز تغییر کرده بود. در این مادت کوتاه تمام بادکنک ها باد کرده و آماده 

 ! ...روی دیوار نصب شده بودند. لوگوی تولدت مبارک سام هم
با صادای سوت ناشیانه ی بهار چشمش را با تعجب از بادکنک ها گرفت و 

 .به بهار دوخت
 ؟چه جیگری شدی_

 .دهان نیمه بازش را بست و پرسشگر به هلن خیره شد
 این بچه چشه امروز؟_

 .هلن مورب شانه هایش را باال انداخت
 !بخدا من یادش ندادم_

 .بهار دندانهایش را نمایان کرد
 سوت زدن بلد بودی و ما نمیدونستیم؟ چشمم روشن. کی یادت داده؟_
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دسات گرفت. ابروهایش از  بی توجه به توبی  نیل جلو آمد و دساتش را در
 !دیدن لباس نصفه نیمه مادرش باال پرید

 از این چیزا هم بلد بودی بپوش نیلی جون؟_
 . نیل اخم تریفی کرد

 خوب گرمه مامانم.. هوا میدونی چند درجه شده؟ چته تو امروز؟_
 :سرش را پایین انداخت و زیر لب گفت

 !مثل مردای هیز شده_
 !ی زیر لب را شنیدند و خنده ی بلندی سر دادندبه جز بهار همه این جمله 

 !حاال که اینطوره امشب باید ازین لباسا بپوشی_
 .نیل با تعجب به چشمانش زل زد

 از کدوم لباس ها؟_
 .دستش را رو به باال تنه ی نیمه عریان نیل گرفت و نیشش را باز کرد

 !یاداز همینا دیگه.. من که خوشم اومد مطم نم بابایی هم خوشش م_
نیال مورب به خاتون و هلن نگاه کرد.. متوجه منظور بهار شااده بود. دلش 
یش بود. بهار بزر  شده بود و متوجه خیلی از مسائل  سارتاسار دلهره و تشاو
میشد. چند وقتی بود که در مورد جدا خوابیدن پدر و مادرش کنجکاوی میکرد 

اهد به طور بچگانه و امروز مسا له ی پوشیدگی نیل در خانه را بدون آنکه بخو
ای مطرح کرده بود. نیل هیچ وقت با این شااکل در خانه و پیش سااامیار تاهر 
نشده بود. دلش نمیخواست با کوچکترین خطایی باع  عذاب بیشتر و سخت 
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تر شدن شرایط برای سامیار شود. خستگی سازش های چند ساله ی سامیار را 
 !بیم داشتحس کرده بود و از فرو پاشیدن قله ی این صبر 

قبل از اینکه بتواند رهنش را از این افکار آزاد کند رو به روی کمد لباسااش 
قرار داشات. با تعجب پلک زد . بهار دستش را رها کرد و با هیجان در کمد را 

 .باز کرد. کاورهای لباس را به سرعت و پشت سر هم کنار میزد
 !آها ایناهاشش.. پیداش کردم.. همین رو بپوش_

اس را رو به روی نیل گرفت. از سنگینی اش دستانش درد گرفته بود. کاور لب
جثه ی ریزش پشات لباس کوتاه پنهان شده بود. چشمان نیل از دیدن پیراهن 
رو به رویش گرد شااد. با تعجب پیراهن را از دساات بهار گرفت و روی تخت 

 !گذاشت
 .دخترم این زیاد قشنک نیست_

یی ر  نگش برددستش را روی کت و شلوار لیمو
 .ببین اینو.. بیشتر بهم میاد_

ابروهای بهار در هم رفت. دسات به ساینه روی تخت نشاسات و سرش را 
 .پایین انداخت

نمیخوام.. همش از این چیزا میپوشاای.دروغ گفتی که گرمته خودت دوس _
نداری از این خوشگال بپوشی. اینو عمه واست آورد بابایی هم خیلی خوشش 

 !رم نپوشیدیشاومده بود ولی یه با
دلش از لحن پر حسرت و گالیه دار بهار مچاله شد. نگاهی به سوغات چند 
سااانتیمتری صاادف اناداخت.. بهار با کمال نامردی از میان آن همه پیراهن 
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کوتااهترین را انتخاب کرده بود. چشاامش را با اسااترس به یقه ی باز پیراهن 
 .رفتدوخت. نفس عمیقی کشید و گوشه ی لباس را در دست گ

 !باشه مامانی قهر نکن.. روتو برگردون تا بپوشمش_
ه ی آبداری از گونه ی نیل کرد و چهار ب*و*سنیش بهار به یکباره شل شد. 

 .زانو رو به دیوار نشست
 .بخدا دیگه مثل اون بار نگات نمیکنم مامانی. راحت بپوشش_

 !دتن کر سرش را با لبخند تکان داد و پیراهن.. یا شاید تکه پارچه را بر
هلن آخرین شمع کوچک را هم روی میز قرار داد و با رضایت به سالن پر از 
شامع و گلبرگهای یاس خیره شاد. بهار به خوبی از سالیق سام با خبر بود. با 
همین سن اندک تمام عالیقش را میدانست به طور غیر ارادی همه ی وتایف 

درش سفارش داده شده نیل را بر عهده گرفته بود. به دساتورش گل محبوب پ
بود و در سالن پرپر شده بود. هلن از این همه عالقه و شیفتگی در عجب بود.. 
در نظرش کودکی کاه تا این حد برای تولد پدرش ساانک تمام بگذارد و او را 

 !!بپرستد تنها و تنها در یکجای دنیا نفس میکشید که آنجا هم همینجا بود
 .روی خاتون نشست دستانش را در هم قالب کرد و رو به

 خاتون جون؟_
 .خاتون حواسش را متمرکز او کرد

 بله دخترم؟_
ساارش را پایین انداخت. با وجود اینکه در بیرون از خانه جایی برای ماندن 

 !نداشت باز هم نمیتوانست این حق را از این خانواده صلب کند
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 !میگم اگه اجازه بدید من برم و آخر شب بیام_
لبهاای خاتون جان گرفت. همان طور که در روز اول لبخناد مالیمی روی 

 !حدس زده بود.. موقر و نجیب
 کجا بری دختر قشنگم؟_

دسات از کلنجار رفتن با خودش کشاید و به چشامان مهربان و خاکستری 
 .خاتون خیره شد

امشاب یه شاِب خاصاه.. درست نیست که من اینجا باشم.. شاید خانوم _
خصوصی باشه. من اینجا یه غریبه ام. میتونم نیکنام هم دلش بخواد این جشن 

 !چند ساعتی بیرون باشم و آخر شب برگردم
 .خاتون اخم تریفی کرد. دستش را روی دست سرد هلن گذاشت

کجا بری دخترم؟ ساِم من وقتی در خونه رو به روی یکی باز کرد یعنی اون _
 عضو خونه خونه ی اونم هسات.. یعنی اون شخص دیگه غریبه نیستگ یعنی

 !خانوادست
ید ولی خاتون مانع شد  .لب باز کرد تا چیزی بگو

دیگاه نشاانوم ماادر.. هم منو سااام و هم نیل و بهار از بودنت راضاای و _
خوشاحالیم. نبینم دیگه خودت رو سربار و مزاحم بدونیا؟ تو دیگه عضوی از 

 !خودمونی دخترم
 .سرش را با شرم پایین انداخت
فل سکوت را شکست. سرش را بلند کرد و به صادای پاشنه های بلند نیل ق

زن زیبا و جذاب رو به رویش چشام دوخت. اندام بی نقص و کشیده اش در 
میان پیراهن تنک و کوتاه سیاه رنِک چرم هیچ شباهتی به مادر نداشت.. دختر 
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هجده سااله را میمانسات. دختری هجده سااله که تنها از غم و سالخوردگی 
 !ال دلش پی بردچشمانش میشد به سن و س

 .بهار با رضایت دست در دست نیل پایین آمد و چشمکی به خاتون زد
 چطور شده مامانم؟_

چشمان خاتون برق زد.. مدتها بود که نیل را چنین زیبا و برازنده ندیده بود. 
 .لبخندی از روی رضایت زد

 !هزارماشاالله دخترم.. ماه بودی ماه تر شدی_
 .بهار چشمکش را تکرار کرد

 جیگر شده.. مگه نه خاله هلن؟_
 .هلن سرش را به نشونه بله تکان داد

 !خیلی بهتون میاد_
نیل با ابروهای درهم به بهار اشاااره کرد و سااعی کرد پایین پیراهنش را کمی 

 .پایین تر بکشد
 !فقط موهاتونم باید یکم رسیدگی میکردین_

 .دست بر کمر شد. چشمان بهار برق زد
 هلن؟ تو هم؟_

 .هایش را باال انداخت شانه
 !اگه بخواین من میتونم کمک کنم. ده دقیقه بیشتر طول نمیکشه_
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نگاهی به ساعت انداخت. شش عصر بود. میدانست که تا آمدن سام هنوز 
ساعتی مانده. به ناچار چشمانش را باز و بسته کرد و راه آمده ی پله ها را دوباره 

 !به باال برگشت
ایش او را به خلسااه ای شاایرین فرو میبرد. به حرکات نرم ماداد روی پلکه

روزهایی که با اشاتیاق برای زیباتر بودن میکوشاید. روزهایی که برای بیشتر و 
بهتر دیده شدن از هیچ تالشی باز نمیماند.. روزهای شیرین جوانی اش که در 
نظرش حاال فرساا  ها دور و غیر قابل دسااترس بودندگ از نظر او دوران خوش 

همان تهر ساوزان تیر ماه جلوی در همان آرایشگاه به پایان رسیده جوانی در 
بود. مروارید زیبا و درخشاانده ی جوانی را در همان خانه ی آرزوهایش ترک 

 !گفته بود و روی تمام زیبایی های دنیا چشم بسته بود
با صدای هلن که از او میخواست چشمانش را به آرامی باز کند به خود آمد. 

نه انداخت. راضی بود. آرایشی مالیم که گرچه در نظر هلن چهره نگاهی به آی
اش را بسیار بازتر و زیباتر کرده بود ولیکن در نظر خودش فرق چندانی با چهره 
ی قبلی اش ناداشاات، چرا کاه او از خیلی وقت پیش دیگر خود را نمیدید.. 

انده از تفااوت ها را حس نمیکرد و به ریزه کاریها توجهی نداشاات. تنها بازم
یر بهار را در خودش انعکاس  زندگی او آینه ای کوچک و شافاف بود که تصااو

 !میداد و او تنها برای نگهداری از این آینه ی زیبا و شکننده نفس میکشید
 چطور شد؟_

 .لبخند مالیمی به رویش زد
 !خیلی خوب شد. ممنون هلن جان_
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با کف موس دستش را پشت موهای نیل کشید. موهای خیس و فردارش را 
 .حالت داده بود

 !موهای فر خیلی بهتون میاد. چند ماهه فر گذاشتید_
 !باز هم سوال همیشگی. لبخند مالیمش را تکرار کرد

موهامو فر نذاشتم. موهای من همینطوره. مثل موهای بهار. منتها مال من _
 !خرماییه ولی موهای بهار مشکِی مشکیه

 .با دست آرام بر پیشانیش کوبید
 !س میگین.. حواسم نبودرا_

نگاهی به سار تا پای مرتبش انداخت. همیشاه آراسته و متین بود. سارافون 
بلند نارنجی رنگی بر تن داشاات که با آسااتین بولیز قرمزش هارمونی زیبایی 
ایجاد کرده بود. روسری کوچکی هم به شکل پرستاری سر کرده بود که موهای 

اد شده و روی پیشانی کوتاهش لخت . مشاکی رنگش مدام از حصاارشان آز
 !میریختند

 خودت آماده نمیشی؟_
 .دستی به پیراهنش کشید

 !من آماده ام دیگه_
صادای جیا بلند بهار باع  شاد صاحبتشان را نیمه رها کنند و هراسان از 
اتاق خارج شااوند. بهار پله ها را دو تا یکی پیمود. به شاادت نفس نفس میزد. 

و خم شد. نیل آشفته و هراسان به سمتش دساتش را روی ساینه اش گذاشات 
 !دوید و در آغوشش کشید
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 چی شد مامان؟ قلبت درد گرفت؟_
دستانش از شدت ترس میلرزید. بهار نفس بلندی کشید و سرش را به چش 

 !و راست تکان داد. کلماتش بریده بریده و آرام بود
 !بابا.. زنک زد.. گفت.. سوپرمارکِت... سر کوچست.. داره میاد_

 .اخم عمیقی روی پیشانی نیل نشست
خوب بیاد.. واسه همین داری میدویی؟ اصال حواست هست به سفارشای _

 !دکتر؟ چقدر ناراحتم میکنی با این کارا بهار
 .دستش را روی صورت مادرش کشید و با ندامت گردنش را کج کرد

 !ببخش.. دیگه تکرار نمیشه.. بدو دیگه.. باید شمع هارو روشن کنیم_
ید. به اتفاق هم پایین رفتند ب*و*سش را تکانی داد و کف دست بهار را سر

و همه تدارکات نهایی را به انجام رساندند. همین که سر جای خود قرار گرفتند 
زنک در به صاادا در آمد. خاتون در را باز کرد و کنار هلن ایسااتاد. به محض 

دساتان سام روی  ورود ساام همه یکصادا داد زدند و تولدش را تبریک گفتند.
دساتگیره ی در خشک شدگ چشمانم ناباور و متحیرش همه جای سالن زیبا و 
پرگل را حریصانه پیمود. پیمود و به لبهای باز و چشمهای خندان بهار رسید. با 
هیجان وصاف ناپذیری سار جای خود بی حرکت ایستاده بود و با چشم های 

 !ریز شده منتظر دیدن عکس العمل سام بود
دش عمق گرفت.. دسااتش را روی پیشااانی اش گذاشاات و با لبخند لبخن

 :گفت
 امروز چهار مرداده؟_
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بهار با یک حرکت در آغوشاش جا گرفت و دستان کوچکش را دور گردنش 
 .حلقه کرد

 !بله که چهار مرداده. تولد بابایی خودمه_
هنوز متحیر و شاوکه بود.. بعد از یک روز سخت کاری و پر مشکل باورش 

که با همچین صاحنه ای رو به رو شود. او هم مانند نیل سالها بود که  نمیشاد
ه ی عمیقی بر روی گردن بهار نشاند . ب*و*سخود را به فراموشی سپرده بود. 

خاتون قبل از نیل جلو آمد و پساارش را در آغوشااش فشاارد. اشااک شااوق 
ید و به خاطر ب*و*سچشامانش روی شاانه های پهن ساام چکید. سارش را 

حمات این چندین سال تشکر کرد. حاال نوبت به نیل رسیده بود. اولین تمام ز
صااحنه ای که به محض باز شاادن در سااام را متحیر کرده بود.. اولین مورد 
شگفت انگیز و زیبایی که قبل از پی بردن به تولد چشمان سام را در جای خود 

 نش تا رویخشک و بیحرکت کرده بود. نگاهش را از پیراهن زیبا و اندام موزو
موهای مجعد و صاورت دوسات داشاتنی اش باال اورد. هرگز نتوانسته بود از 
وساوساه ی داشتن این عروسک زیبا دل بکند. پنج سال بود که همچون راهبه 
ای سوگند خورده در خانه ی مشترک با این حوری زیبا و ممنوعه زندگی کرده 

 م احساسات بیدار شده اشبود. بوی عطر تنش را فروکشیده و هزاران بار بر تما
نهیب زده بود. دساتش را هیچ گاه به سمت این شرعیه غیر قانونی دراز نکرده 
بود و تنها به انتظار وصاال شایرینش شاب های ساخت را به تنهایی به صبق 

 !رسانیده بود
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نیل به آرامی جلو آمد و در آغوش سااام جا گرفت. سااام دسااتان لرزانش را 
روی هم گذاشت. نیل سرش را کمی باال برد و در پشتش کشید و پلکهایش را 

 !گوشش زمزمه کرد
 !تولدت مبارک_

نفسش را با لرزش خفیفی بیرون داد و در دل هزاران بار از خدا خواست که 
 !هیچ کس به این حال منقلب و ایماِن رو به سستی اش پی نبرد

 .یدب*و*سسرش را تکان آرامی داد و پیشونی نیل را به آرامی 
 !ونم.. واقعا سوپرایز شدمممن_

 .نیل لبخند آرامی زد و به چشمان سرخ رو به رویش خیره شد
 !لیاقتت خیلی بیشتر از این هاست.. تمام این تدارکات هم کاِر بهاره_

با خود اندیشید" آخ نیل آخ.. چی میشد که این حرف را بر زبان نمی آوردی 
ن کارها خواسته ی خودت بود و اجازه میدادی با همین خیال شیرین که تمام ای

 "!شب و سر کنم
لحظه ای طول نکشااید که بهار دسااتش را گرفت و به ساامت وسااط سااالن 

 !کشاندتش
 !بیا بابایی.. باید بیای و کیکت رو ببینی_

سام از کنار هلن عبور کرد. هلن سالم داد و با صدایی آرام تولدش را تبریک 
ش دساتش به سمت مقصد گفت. تشاکر کرد و بدون مقاومت در مقابل کشا

مورد نظر بهار حرکت کرد. با دیدن کیک ساارش را با لبخند تکان داد و بهار را 
در آغوش گرفات. طرح اتوموبیل مورد عالقه اش که حاال به صااورت کیکی 

 .بزر  روبه رویش قرار داشت او را حسابی کیفور و شگفت زده کرده بود
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 !ری آره؟ پدرتو در میارمپدر سوخته.. حاال دیگه واسه من تولد میگی_
فضااای خانه غرق درشااادی بود. جیا و دادها و مقاوت های بهار در مقابل 

 .قلقلک های شدید سام خنده را روی لبهای همه مهمان کرده بود
دقایقی بعد همه با هم دور کیک نشاسته بودند. بهار از سام خواست قبل از 

لین بار بعد از سالها آرزو فوت کردن شمع آرزو کند. سام چشم بست و برای او
کرد تاا نیال تاارهای تنیده ی دور خود را از هم باز کند و این خلوت و تنهایی 
چندین سااله را انتها ببخشاد. تلخندی روی لبش نمایان شد.. همان گونه که 
انتظار میرفت.. حتی آرزوی شااب تولدش هم ازآن خودش نبودگ یادش نمی 

ا ترک کرده و برای وجود این دو عزیزش آمد دقیقا چه مدت است که خودش ر
 .نفس میکشد. نفس عمیقی کشید و سی سالگی اش را وداع گفت

آخر شااب بود و نوبات به دادن کادوها رساایده بود. بهار با روق چیزی در 
 . گوش هلن گفت . هلن با لبخند از جای خود برخاست

 .رو بهتون بدنآقای نیکنام.. اگه اجازه بدید بهار میخواد کادوی تولدتون _
سااام با لبخندی عمیق رو به بهار نشااساات و چشاامش را منتظر به حرکات 
شتابزده اش دوخت. نیل منتظر به پیانو خیره شد ولی برخالف تصورش بهار با 
پاکت کادو شده ی تریفی جلو آمد و آن را رو به روی سام گرفت. سام پیشانی 

لحظه ای حتی پلک زدن  ید و مقوای کادو شده را گشود. برایب*و*ساش را 
را هم فراموش کرد. چشمانش مانند گدازه های آتشفشان درخشید و چند  انیه 
ی بعد بی فروغ تر از قبل خاموش شااد. با چشاامان سااردش نگاهی به نیل 

 .انداخت و بهار را در آغوش خود فشرد
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خیلی قشاانگاه دخترم.. تو عمرم همچین کاادویی نگرفته بودم.. مرساای _
 !باباجون

ل جلو آمد و کاغذ نقاشای شاده با مداد شامعی را از دسات سام گرفت. نی
قلبش تیر کشید. ناباور به بهار و بعد به سام خیره شد. سام شانه ها و ابروهایش 
یر خودش را همراه با پدر و مادرش در  را نامحساوس باال انداخت. بهار تصو

ل قرار تخت خواب کشایده بود. در طرف راستش سام و در طرف چش اش نی
 .داشت

دلش از این آرزوی بچگانه و معصاوم و در عین حال محال گرفت. آه سینه 
 .ه ای روی موهای بهار نشاندب*و*سسوزی کشید و 

 خیلی قشنگه مامانم.. چرا بهم نشونش نداده بودی؟_
 .شانه هایش را باال انداخت

 مترساایدم دعوام کنی. آخه هر وقت میگم چرا بابا پیشاامون نمیخوابه اخ_
 !میکنی

چشامانش را برای  انیه ای بسات.. جوابگو شدن سوالها و کنجکاوی های 
جدید بهار کا را از همیشاه ساخت تر کرده بودگ این فاصله که پنج سال مانند 
رازی خانوادگی بینشان حف  شده بود حاال رو به فاش شدن بود و بهار را تبدیل 

 !به کودکی حساس در روابط کرده بود
نگینی جو شاد و با زیرکی بح  را به سمت کادوی اصلی و هلن متوجه سا

پیانو نواختن بهار ساوق داد. همه منتظر روی مبل ها قرار گرفتند. سام دوربین 
 .را در دست گرفت و به بهار اشاره داد تا شروع کند
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این اولین آهنگیاه کاه هلن جون یاادم داده.. امشااب باه خاطر بابا جونم _
 !اجراش میکنم

نی بزرگانه و سنگین همه را متعجب کرده بود. هلن با افتخار بادی این سخنرا
به قب قب انداخت و با حرکت چشامک به بهار اشاره داد تا کارش رو شروع 

 .کنه
دساتان کوچکش را روی کالویه ها به حرکت درآورد. قلب نیل با شدت در 
سااینه کوبید. باورش نمیشااد که این صاادای زیبا و دلنشااین حاصاال نوازش 

نگشاتان کوچک دلیل زندگانی اش باشاد. هلن با زیرکی تمام تمارین را برای ا
ساااعاتی که آنها در خانه نبودند تنظیم کرده بود.با خود اندیشااید: چقدر زود 
گذشاتگ انگار همین دیروز بود که او را در مالفه ای سفید بی صدا و بی دفاع 

ند. برای بار ده هزارم در آغوشش سپرده بودند. نگاهش را به سمت سام برگر دا
چشامانش سارتاسار شاکر و سپاس شد. نمیدانست اگر سام نبود بهار به چه 
انگیزه ای این چنین خوشاحال و خوشنود اطراف را پر از انرژی مثبت میکرد. 
دساتی بر روی چشامان نمناکش کشید و در دل خدا را برای این نعمت بزر  

ی کوتاه ولی دل انگیز بهار به شکر کرد. نفهمید زمان چه زود گذشت و قطعه 
پایان رسید. سام جلو رفت و با عشق در آغوشش کشید. با قدردانی نگاهی به 

 .هلن انداخت
 !واقعا ازتون ممنونم.. معرکه بود_

 .هلن سرش را پایین انداخت
 !من کاری نکردم.. استعداد خودش بود_
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 .سام گرفتنوبت به دادن کادوی نیل رسیده بود. جعبه ی کوچک را جلوی 
 !امیدوارم خوشت بیاد_

سام جعبه را باز کرد و از دیدن ساعت زیبای درونش لبخند معناداری روی 
لبش جا خوش کرد. لبخندی که شدیدا تل  و گس بود. نگاه حسرت بارش را 

 به چشمان منتظر نیل دوخت
 !خیلی قشنگه.. واقعا ممنونم_

واست لب باز کند که چشامان بهار از دیدن ساعت درون جعبه گرد شد. خ
با اشاره ی چشم سام ساکت و خاموش سرش را پایین انداخت. دستانش را در 
هم قالب کرد و با خود اندیشاید: یعنی مامان تو تمام این سالها ساعت بابا رو 

 !ندیده و نفهمیده که همون ساعت خودش رو براش خریده؟
ای چند ساعت سااعت از دوازده گذشاته بود. خانه ی شلوغ و پر سرو صد

قبال خاموش و مسااکوت بود. همه خوابیده بودند. بهار هم ساااعتی قبل در 
آغوش سام به خواب رفته بود ولی با این همه چراغ اتاق نیل هنوز روشن بود. 
دکماه های پیراهنش را باز کرد و روی تخت دراز کشااید. ساااعدش را روی 

 چشامانش داشت.پیشاانیش قرار داد. لبخند روی لبش تضااد عجیبی با غم 
سارش را چرخاند. چشاامش به کادوی نیل افتاد. پوزخندی روی لبش شااکل 
گرفت. از جا برخاساات. کشااوی کمدش را باز کرد و ساااعت قدیمی را از 
داخلش بیرون کشید. کنار ساعت جدید قرارش داد. پوزخندش عمیق تر شد. 

 تگیره یسرش را تکانی داد و ساعت قدیمی را داخل سطل زباله انداخت . دس
در به طرف پایین کشیده شد. او این بوی شیرین را به خوبی میشناخت.. سالها 
بود که با حساارتش به خواب فرو رفته بود ولی حتی در خواب هم به خودش 
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اجازه تصارف این میوه ی ممنوعه را نداده بود. نیل چراغ را روشن کرد. لباس 
ش شت که ترافت زیبای بدنخواب بلند و پوشیده ای از جنس ابریشم بر تن دا

 .را بیشتر به نمایش میگذاشت
 خواب که نبودی؟_

 .دستی روی موهای کوتاهش کشید و سرش را به معنی نه تکان داد
کنارش آمد و روی تخت نشااساات. مشااامش پر شااد از این بوی دوساات 

 ..داشتنی.. ترفیتش هم
بیرون با خود تکرار کرد" امشااب نه... امشااب من از این امتحان سااربلند 

 ".نمیام
 .دستش را روی دست سام گذاشت

اومدم ازت برای بار هزارم تشکر کنم. اگه تو نبودی تمام این روزهای شاد _
 .وجود نداشت

یر زن زیبا و دلربای شب با آن پیراهن زیبا و آرایش  سرش را باال گرفت. تصو
 ! .ملیق روی صورتش قاب شده بود. از لغزیرن ترسید

 .ت نیل بیرون کشید و سرش را برگردانددستش را از زیر دس
هزار بار گفتم این منم که بدون شما امکان خوشبختیم وجود نداره.. نیازی _

 !به تشکر نیست. زندگی من با شما شکل میگیره
فاصاله ی بینشااان را از بین برد. ساارش را روی دوش سااام گذاشاات. سااام 

 .چشمانش را روی هم فشرد
 !داری خسته میشیمیدونم خستت کردم. میدونم _

http://www.roman4u.ir/


 789 سیمرغ

ساکوت سام دلش را لرزاند.. این سکوت را طور دیگری تعبیر کرد. خبر از 
 !طوفان به پا شده در درون سام نداشت

 مگه نه؟_
نفس عمیقی کشاید. برخورد موهای نرم نیل با سرشانه هایش آخرین قوای 

 .مردانه اش را هم نابود کرده بود
 !منیل.. میشه بری کنار.. دارم اریت میش_

نیل در جای خود جمع شاد.. صاورتش از شارم قرمز شد.. چگونه متوجه 
نشاده بود.. فاصاله اش را دوباره با ساام حف  کرد و سرش را پایین انداخت. 

 صدای دورگه ی سام عذاب وجدانش را دوچندان کرد
 ازم میترسی نه؟_

سارش را بلند کرد و در چشامانش خیره شاد.. ترس؟.. آنهم از سامیار؟.. 
یش های نیل را به زنجیر کشانده بودگ؟سام  یاری که تمام ترس ها و تشو

 .سرش را نزدیک برد
 میترسی ازت بخوام برام سر باشی.. همسر باشی.. همسفر باشی نه؟_

 .چشمانش لغزید. نفسش حبس شد
میترسای بزنم زیر قولم و بخوام مال من باشی؟ میترسی آرزوی دخترمون _

 برآورده شه مگه نه؟
سر جای خود خشک شده بود. تا کنون سام را اینگونه ندیده بود.  بی حرکت

صاادایش شاادیدا بغض داشاات و رو به خاموشاای بود. صااورتش را نزدیک 
 موهایش برد و عطرش را بو کشید
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چرا؟ مگه من چیم کمتر از پارساااساات؟ چرا منو نمیبینی؟ چرا نمیذاری _
 کامل باشم؟

اباور سرش را برگرداند. فاصله قطره اشاک درشتش شانه ی نیل را تر کرد. ن
 !اش با سام قد یک نفس بود

چرا نمیخوای خوشبختی رو باهام تجربه کنی؟ چرا منو از این برزخ بیرون _
 نمیاری؟

قلبش در ساینه دیوانه وار میکوبید. تعداد خسااراتی که بر زندگی خودش و 
ا آن ندگی بدیگران وارد کرده بود از دساتش خارج شده بود. آیا بس نبود؟ آیا ز

 افسانه ی تمام شده.. آیا این پارسا پرستی بس نبود؟
چشمانش را بست. روی تمام خودخواهی هایش.. روی تمام آرزوهای برباد 
رفته اش.. لبهای ساام به آرامی گوشاه ی لبانش نشاسات. از درون تهی شد. 

یی که هیچ گاه وجود نداشت  !آنقدر تهی که بودنش را حس نمیکرد. گو
ان بیتاب و شتابزده ی سام محصور شد. با هر لمس کوچک خالی میان دست

و خاالی تر میشااد.. حاال میفهمید.. معنای عمیق به پوچی رساایدن را حاال 
میفهمیاد. تنهاا چیزی که برایش مانده بود هم در مرز فنا شاادن بود. در مرز 

. شنابودی.. در مرز فدا شدن. فدا شدن در راه بزرگترین مرد و فدایی زندگی ا
آیا این فدا شدن ارزشی هم داشت؟ در برابر این همه بزرگواری اش.. در مقابل 
این همه مرد انگی اش ارزشای هم داشات؟ اشکهایش بی اختیار از گوشه ی 
چشامش میچکید. نفهمید کی بالشت زیر سرش خیس شد. چشمانش بارید 

رد. حس نکو بارید و بارید.. تا جایی که دیگر وجود ملتهب سام را روی بدنش 

http://www.roman4u.ir/


 790 سیمرغ

سرش را باال آورد. چشمان مرد رو به رویش سرخ بود و نمدار. تلخندی گوشه 
ی لبش خودنمایی میکرد. با یک حرکت از روی تخت پایین پرید و چنگی به 

 .پیراهنش زد
 !بهتره زود برگردی اتاقت. بهار تنهاست بیدار میشه وحشت میکنه_

 .در جایش نیم خیز شد. لباسش را مرتب کرد
 م؟سا_

 .رویش را برگرداند و دستگیره را پایین کشید
هیچی نگو نیل.. من به همین بودنتم راضای ام. همین تشاکرات و دوست _

 !داشتن سادت. طاقت ندارم ازم متنفر باشی
در اتاق را به آرامی پشاات ساار خود بساات و با آخرین قوا پله ها را پیمود. 

جدایی حاال در اوج خواسااتن بدنش از درون و بیرون میلرزید. بعد از سااالها 
خود را به تاریکی قبلی اش بازگردانیده بود. دلش بعد از مدت ها هوای مادرش 
یِش  را داشاات. هوای یاک زن.. یاک شاااناه ی نرم که بدون نگرانی و تشااو
احسااسات طرف مقابلش پیشانی بلندش را بر رویشان تکیه کند و های های 

 !بگرید
بسته ی چوبی کنارش افتاد. هدیه ی  از کنار شاومینه رد شاد. چشامش به

پادرش که چند ماه پیش همراه نامه ای برایش پساات کرده بود. پیش بزر  و 
کنده کاری شاده ای که از اجدادش نسال به نسل، دست به دست شده بود ؛ 

 :اکنون در خانه ی او بودگ یاد حرف های پدرش افتاد
نامی دا نکنی ولی تو یه نیکپسرم.. امیدوارم هیچ وقت به این وسیله اعتیاد پی"

و همه ی نیکنام ها در طول تاری  اوقات تلخشااون رو با این پیش گذروندن. 
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زماانی میرسااه کاه بهش احتیااج پیادا خواهی کرد. اون موقع توتون رو مثل 
 "!مشکالتت داخلش بریز و همه رو به هوا دود کن

ق هم زر ور بدون تعلل به سمتش حرکت کرد و جعبه را باز کرد.. هم پیش و
خوشاابوی کناارش را قااپید و به حیاط رفت. روی آخرین پله ی تراس بزر  
یش را سااوزاند.. اهمیتی  ایسااتادو پیش را آتش زد. تندی و غلظت توتون گلو

 !نداد.. آیا سوزناک تر از درد بی امان قلبش بود؟
در ساوساوی شب تاریک و مهتابی متوجه وجود کسی در حیاط شد. تاب 

ی حیاط به آرامی تکان میخورد. با کنجکاوی به طرف تاب رفت. بزرِ  گوشه 
هلن سرش را به زنجیر تکیه داده بود و آرام تاب میخورد. مقابلش ایستاد. هلن 

 .سر برگرداند و لحظه ای جا خورد
 !شمااین؟_

تاب را  ابت نگه داشات و کنار هلن نشست. هلن رره ای در جای خود جا 
 .به جا شد

 ترسوندمت؟_
 .رو به چش و راست تکان داد سرش

 !دیدمتون.. نخواستم خلوتتون رو به هم بزنم_
 .اشاره ای به پیش خاموش شده کرد

 !نمیدونستم میکشید_
 .لبخند تلخی زد

 نمیکشم.. جریانش مفصله.. شما چرا نخوابیدی؟_

http://www.roman4u.ir/


 791 سیمرغ

 .شانه هایش را باال انداخت
 !خوابم نبرد_

والش تردید داشت. در این انگشاتانش را در هم فرو برد. برای پرسایدن سا
یکماه یک چیز را به خوبی فهمیده بود. آن هم این که کنار هم بودن سام و نیل 
از روی عشااق نیساات. درک نمیکرد که چه چیزی این دو را اینچنین محکم و 

 !پابرجا کنار هم نگاه داشته؟ چه چیزی به جز عشق؟
 مشکلی پیش اومده؟_

آسمان پر ستاره ی باالی سرش خیره شد. سرش را به پشت تاب تکیه داد. به 
 .لبخند تل  در اولین روز سی و یک سالگی اش  انیه ای ترکش نکرده بود

مشاکل همیشه هست.. یعنی برای من که اینجوری بودهگ هیچ وقت منتظر _
 !نشدم پیش بیاد

نفس عمیقی کشید.. حدسش درست بود.. این مرد شاید بیشتر که نه کمتر 
مشاکالت و سختی را چشیده بودگ بشقاب پر از کیک را  از خودش طعم تل 

 برداشت و رو به روی سام گرفت
 !اوقات تلختونو شیرین نمیکنه ولی دهنتونو شاید_

 .سام نگاهی حیرت بار به بشقاب کیک و دختر تریف رو به رویش انداخت
فکر میکردم مثال بقیاه دخترا نگران فرم و کالری و این حرفا باشاایدگ اونم _
 !ت نصفه شبدرس

 .این بار نوبت هلن بود که تلخندی مهمان لبهایش کند
 !چیزای مهم تری هست که باید تو زندگی نگرانش باشم_
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ابرویی باال داد و بشقاب کیک را از دستش پذیرفت. تکه ای بزر  در دهان 
 .گذاشت. چشمانش را بست

 !حق با شماست.. دهن و خیلی شیرین میکنه.. همینم غنیمته_
 .رو زیر سرش گذاشت دستش

 نگفتین چرا اینجا این؟_
 !گفتم که.. خوابم نبرد_

 .نیش خندی زد
 !میدونین که منظورم این نبود_

 .او هم مانند سام به آسمان پرستاره خیره شد
بعضی وقتا تنها چیزی که برای یه آدم میمونه همینان.. یه مزه ی شیرین... _

 !یه بغل ستاره.. یه تیکه آسمون صاف
را برگرداند و به نیم رخ اش خیره شد. هرگز درک نمیکرد دخترجوانی  سرش

 !چون او چگونه این چنین غمگین و نا امید به نظر میرسد
 .پیپش را باال آورد

 پس مال شما هم یه جور فراِره؟_
 .از جای خود برخاست. شالش را دورش پیچید

ت.. کردن نیسبعضی وقت ها هم به جایی میرسی که دیگه نایی برای فرار _
 !شبتون بخیر

 !سرش را تکان آرامی داد و به مسیر رفت و قدم های آرامش خیره ماند
*** 
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اواسط مرداد بود. هوا در گرمترین درجه ی خود تهرهای شمال را سوزان و 
شب هایش را مرطوب و دم دار تر از هر وقتی گردانیده بود. به اصرار بردیا و بی 

د که به ساااری آمده بودند. بعد از آن اتفاق این طااقتی هاای بهار هفته ای بو
دومین باری بود که نیل پا به شهرش میگذاشت. هنوز هم مقید و ناراحت بود. 

یی که روی میخی نشسته و هر لحظه آماده ی گریز است  !گو
ساام ساعی میکرد بیشاتر از همیشاه بهش نزدیک باشد و در مقابل حرف و 

ن سپری از عزیزش دفاع کند. هنوز هم حدی  های تمام نشدنی فامیل همچو
نگاه های نیما خصمانه و پر از تمسخر بود. هنوز هم گوشه ی لب زن دایی به 
پوزخندی کج بود و چشمان ریزش همچون خنجری آبدیده حقایق را در گلوی 
نیل میفشرد. هنوز هم روی نگاه کردن مستقیم در چشمان درد دیده و خسته ی 

که با آمدن بهار شاااید رره ای گوشااه اش چین  پدرش را نداشاات. چشاامانی
 !خورده بود و از غبار رویش زدوده شده بود

نیل پاهایش را دراز کرد و چشاامانش را بساات.. بوی شاان نمدار و صاادای 
 !امواج آرام دریا را با رره رره ی احساسش بلعید

ژاله نگاهی به نیم رخ دخترش انداخت. قلبش فشاارده شااد.. مثل تمام این 
ها.. دختر کوچک و مظلومش حاال مادری جا افتاده و درد دیده بود که بر سال 

ای خوشبختی فرزندش مانند کبوتری بیقرار به در و دیوار میکوبید. نه.. کبوتر 
نه.. در نظر او نیل ساایمرغ بود. ساایمرغی که برای رساایدن به حقیقت زندگی 

وا کرده بود تا در گریختاه بود.. از خودش.. از خانواده اش.. از زندگی اش ک
دور راس ها با آرزوهایش بنای زندگِی بهتری را بسازد.. رفته بود تا زنده بماند.. 
تا نفس بکشد.. تا زندگی کند.. غافل از آنکه پشت آن کوه های قاف سرنوشت 
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بسی تل  تر از مبدا به انتظار نابودی اش نشسته بود. غافل از اینکه نیلی های 
بی بیش نبود.. غافل از آنکه قله ی آرزوهایش خود به خیره کننده ی افق ساارا

 !تنهایی به ویرانی باورش کمر بسته بود
یش  قطره اشاک سامج گوشه ی چشمش را زدود و لیوان شربت را رو به رو
قرار داد. نیل با اساتشامام بوی خوش بهار نارنج چشمش را باز کرد. از دیدن 

الهای دور روی لبش جا لیوان رو به رویش لبخندی آشاانا و منصااوب به ساا
گرفت. چقدر دلش هوای روزهای گذشته را کرده بود.. بازی در کنار شن های 
سااحل با نسایم.. خستگی های شیرین تر از شهدشان و در آخر شربت عرق 

 !بهار معروف مادر
 !مرسی مامان_

لیوان دیگری پر کرد و رو به روی سام گرفت. سام تشکر کرد و به بهار اشاره 
 .کرد
پدر سااوخته چه کیفی هم میکنه با داییش.. منم راه نمیدن تو جمعشااون. _

 !میگه تموم که شد بیا
 .نیل خندید

 !خوب تو هم یکم راحتشون بذار_
 :اخمی تصنعی کرد و زیر لب زمزمه کرد

حاال انگار بردیا خان عمران خونده که داره اینجوری با تبحر واسه ما قلعه _
 !دست کاربلدمیسازه.. کارو باید بسپارن 
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صادای خنده ی نسایم و زینت خانم باال گرفت. دستش را جلوی دهانش 
 :قرار داد و با خنده گفت

وا.. آقا سامیار.. از کی تا حاال واسه قلعه شنی درست کردن نیاز به مدرک _
 !عمران بود و ما نمیدونستیم؟ به حق چیزای نشنیده

 !داد نیل با چشم غره ای به سام سرش را با تاسف تکان
 !حسودی میکنه زندایی. طاقت نداره دخترش با یکی دیگه بازی کنه_

 .نسیم با آرنج به پهلوی نیل کوبید. سرش را به گوشش نزدیک کرد
خدا نصیب کنه همچین شوهری. نه دست از سر بهار برمیداره. نه دو دیقه _

 !تو رو تنها میذاره دو کلوم اختالط کنیم
دست پدرش را گرفت و کنار قلعه ی تمام شده  بهار با دو به سمتشان دوید.

 .ی نزدیک دریا کشانیدش
خیلی به هم وابساته ان.. ساام یه روز واساه کار رفته بود کرج بهار داشت _

 .دیوونه میشد. به نظرم این همه وابستگی هم خوب نیست
بردیا که با تمام شادن قلعه بهار و ساام را با آب بازیشان تنها گذاشته و پیش 

برگشته بود آخرین کلمات جمله ی نیل را شنید. شلوارش را تکاند و روی  بقیه
 !حصیر نشست

چقدر این شااوهرت کولی و بچه ندیدسااتگ نذاشاات دو دیقه با خواهر _
 !زادمون تنها باشیما

لبخند عمیقی روی لبان نیل جا گرفت. سارش را برگرداند تا چیزی به نسیم 
ید ولی انگار نسایم اصال در باغ نب ود.. به رو به رو خیره شده بود و لبخند بگو

مالیمی روی لبش بود. سارش را به سمت مسیر نگاهش چرخاند. بردیا رو به 
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آسمان دستهایش را تکیه گاه بدنش کرده بود و چشمانش را بسته بود. جرقه ای 
در رهنش روشاان شااد و وجودش را آتش زد. با خود اندیشااید: "یعنی ممکنه 

داشته باشه؟؟" سرش را نزدیک نسیم برد تا کسی صدایشان نسیم به بردیا عالقه 
 .را نشنود

 شنیدم خواستگار دکترتم رد کردی... جریانی هست ما نمیدونیم؟_
 .نسیم هل شده چشم از بردیا برداشت و سرش را پایین انداخت

 !چه جریانی؟ شرایطمون جور نبود_
فوکوس کرد و با لبخندی شیطانی چهره اش را قاب کرد. روی چهره ی بردیا 

 :صدای بلند گفت
سری آخری که اومده بودی تهران یکی از دوستای سام دیدتت.. ازم راجع _

 !بهت سوال پرسید. فکر کنم خیلی خوشش اومد ازت
ساار بردیا به شاادت چرخید. نگاه با اخمش را ابتدا به نیل و بعد به نساایم 

 .دوخت
اس چند بهار است شک اش به یقین تبدیل شد.. نمیدانست عمر این احس

اما او جنس این نگاه را به خوبی میشناخت. لبخندش آرام شد و رو به چهره ی 
 :مضطرب برادرش گفت

 !زیاد ازش خوشم نیومد.. واسه همون از طرف تو گفتم نامزد داری_
نفس آساوده ی بردیا مانند نسیم خنکی از دلش عبور کرد.. گونه های نسیم 

مادی برادرش ضعف رفت.. آن هم با دختری گلگون شاد. دلش برای دیدن دا
 !که نزدیک تر از خواهر بود برایش
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چشامش به کنار آب افتاد. بهار روی دساتان ساام بود. نفساش حبس شااد 
...ساراسایمه از جایش بلند شاد.. بردیا هم به دنبالش دوید. سام روی زمین 

یزد. تمام منشسته بود و بهار تقریبا به حالته نیمه هشیار در آغوشش نفس نفس 
اعضای بدن نیل سست شد. سام را کنار زد و دستش را روی قفسه سینه ی بهار 

 :گذاشت. چشمانش نیمه باز بود و به سختی نفس میکشید. بردیا فریاد زد
 چی شد؟_

 .سام بهار را در آغوش گرفت و به سمت ماشین حرکت کرد
رو نیل دزدگی نمیدونم.. داشااتیم بازی میکردیم تو آب یهو نفس کم آورد.._
 !بزن

با صادای بلند و هراسانش قبل از تکان خوردن نیل نسیم ریموت ماشین را 
زد. نفهمیدند خود را چگونه در ماشین پرتاب کردند. ژاله با دست به صورتش 
میکوبید. زینت نام امام ها را زیر صدا میزد و بهار مانند ماهِی دور مانده از آب 

 !از حال میرفت میان دستان نیل نفس نفس زنان
سام با آخرین نیرو پایش را روی پدال گاز فشار میداد. فاصله ی دریا با شهر 
بیسات و پنج کیلومتر بود و او این مسااافت تمام نشادنی را با آخرین ساارعت 
میپیمود. چهره ی معصاوم بهار روی پای نیل به کبودی متمایل شده بود. بردیا 

 با دیدن اشکهای بی پایان نیل و حال هر  انیه با اساترس به عقب برمیگشت و
 .زار بهار با حالی خراب دستش را به بغل صندلی میکوبید

دقایقی بعد به نزدیکترین بیمارسااتان به دریا رساایدند. بهار را روی برانکارد 
گذاشته و به سمت اورژانس هدایت کردند. پزشک شیفت با دیدن رنک کبود و 

هار سریعا پرده های دورش را کشید و عرق نشسته روی صورت نیمه هوشیار ب
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عالیم حیاتی اش را کنترل کرد. سام در حال توضیق دادن بیماری اش به دکتر 
بود ولی نیل با چشمهایی که مثل ابر بهاری میگریستند کنار بهار ایستاده بود و 
موهای آشافته اش را نوازش میکرد. با وصاال شادن دسااتگاه اکساایژن رنک و 

نفس کشیدنش گرچه هنوز هم نامرتب بود ولی نسبت  رویش کمی بهتر شاد.
به ابتدا روند بهتری داشت. سام آمپولی که به توصیه ی دکتر در چنین شرایطی 
یز شاده بود و تا به امروز هرگز مورد استفاده قرار نگرفته بود را به سرعت  تجو

ه از متهیه کرد. پرستار آمپول را داخل سرم تزریق کرد و خواست تا به جز نیل ه
 !اتاق خارج شوند

 .سام با عجله پشت سر دکتر راه افتاد
 چیکار باید کرد آقای دکتر؟_

 .دکتر جلوی ایستگاه پرستاری ایستاد و دستش را به سکو تکیه داد
رو یک ساعت قطع نکنید. اگه اوضاع  192اکسیژن مریض تخت پنج اتاق _

 !وخیم بود منتقل میکنیم آی سی یو
مام عضالت منقبض بدنش به یکباره سست و منبسط پاهای سام شل شد. ت

 !شدند. دستش را روی بازوی دکتر گذاشت
 آی سی یو؟_

 . دکتر سرش را تکان داد
من تخصاصام قلب نیسات ولی به سادگی میشه تشخیص داد که بیماری _

پیشروی داشته.. متخصص قلب و عروق تا یه ساعت از بخش باال به اورژانس 
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ونم اگه داروها جواب ندن احتماال دسااتور عمل باز ساار میزنن. من فقط مید
 !داده بشه

با دسااتهای سااردش ساارش را فشاارد. به دیوار پشااتش تکیه داد و چشاامان 
 .سرخش را بست

 !دخترم_
 .پرستار جوانی که از راهرو میگذشت با دیدن حالش تا کنارش پیش رفت

 ماِل شماست؟ 192آقا.. مریض اتاق _
 .ش را گشودبی قرار تر از قبل چشمهای

 چیزی شده؟_
 .سرش را تکان داد

خانومتون حالش مساعد نبود.. فشارش افتاد. رو تخت بغلی خوابوندیم و _
 !سرم بهش زدیم.. بهتره تنهاش نذارین

هراساان سمت اتاق حرکت کرد. با دیدن چشمهای پف کرده و نیمه باز نیل 
 .به سرعت کنارش رفت و دستانش را در دست فشرد

 !یکنی؟ خوب میشه به امید خداچرا هول م_
چشمهایش را روی هم فشرد. نای حرف زدن نداشت.. قدرت تکلم از کفش 

 .رفته بود.. همه ی عالیم حیاتی اش رو به خاموشی بود
سام سرش را برگرداند و نگاهی به تخت بهار انداخت. بی حال روی تخت 

 خت بیمارستان وافتاده بود.. با دیدن موجود دوست داشتنی ای چون او روی ت
زیر آن دستگاه اکسیژن قلبش مچاله شد. دستی روی چشمهای ملتهبش کشید 
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و روی صاندلی بین دو تخت نشاسات. سارش را بین دساتانش گرفت و آهی 
 !کشید

 .با ورود پزشک متخصص با عجله از جای خودش بلند شد
 بیمار اینه؟_

آمد و ماسااک ساارش را که مانند وزنه ای ساانگین شااده بود تکان داد. جلو 
 .اکسیژن را از روی بینی اش برداشت. بهار تکان ضعیفی خورد

 نوار قلبیش دست شماست؟_
نیل قبل از ساام دست برد و از کیفش نوار را بیرون کشید. دکتر با دیدن نوار 

 .قلبی دستی به صورتش کشید
یساام. گرچه وضااعیت بیمار کامال مشااخصااه. پزشااک _ یه اکو هم مینو

 معالجش کیه؟
 !ر بربندی. متخصص اش تو تهرانه.. اینجا نیستدکت_

 .سرش را به نشانه تفهیم تکان داد
فکر نمیکنم دیگه دارو درمانی برای دخترتون مناساب و میسار باشه. وقت _

 .عملش رسیده. هر چه زودتر برای عمل بازش اقدام کنید
دساتش را پشات سارش کشاید. عرق سرد از پشت رگهای منبسط شده ی 

 !ه باز کرده بودعروقی اش را
 تا تهران بریم مشکلی پیش نمیاد؟نیازی به آی سیو و اینا نیست؟_

نیل به مالفه ی زیر دستش چنک زد. نسخه ای یادداشت کرد و به دست سام 
 .داد

http://www.roman4u.ir/


 811 سیمرغ

خدا رو شکر عالیم حیاتیش رو به بهبودهگ امشب رو باید تحت نظر باشه. _
و هم تهیه کنین. فردا مرخص داروهای اولیه که همکارم دادن مناساابه.. اینا ر

اش میکنم. با هواپیما برسااونیدش تهران. گرچه هوای آلوده ی اونجا خودش 
 !سمه برای بیماری قلبی.. هر چه زودتر باید عمل بشه

سرش را با جدیت تکان داد. بردیا نفس نفس زنان داخل شد و نایلون داروها 
 .را به دست سام سپرد

 چی شد؟_
ن باز کرد. به نقطه ی نامعلومی خیره شده بود. حتی پلک نیل زودتر از او دها

 .هم نمیزد
 !باالخره وقتش رسید_

 "سرش را چرخاند و با چشم اشاره کرد که "چی شده؟
 .سام دستان کوچک و تپل بهار را نوازش کرد

 !میگه باید عمل بشه_
 اینجا؟؟؟_

 .شقیقه هایش را فشرد
 !نه.. فردا مرخص اش میکنن. میبرمش تهران_

 .آهی کشید
 خطر نداره؟_

در مبارزه ی چند ساعته با چشمانش شکست خورد. قطره اشک درشتش را 
از روی پلک پایینش زدود و سرش را به معنی نه تکان داد. بردیا متوجه وخامت 

 .حالش شد. دستش را روی شانه اش گذاشت



wWw.Roman4u.iR  811 
 

 !خوب میشه داداش.. میدونم خوب میشه_
را به نیل دوخت. روی تخت دراز کشیده  سارش را برگرداند و نگاه نگرانش

بود و ساارش را برگردانده بود. حدس اینکه چشاامان او هم تر بود کار سااختی 
 !نبود
نگرانشام.. میشاه یکی رو واسه همراه پیدا کرد؟ این با این حالش خودش _

 !مراقب میخواد
 .آره داداش.. میگم مامان میاد_
 !من هیچ جا نمیرم_

 .امه ی بحثشان شدصدای قاطعش مانع از اد
 !..بدون بهار یه قدم هم برنمیدارم_

سااام نفس عمیقی کشااید و رو به چهره ی نگران بردیا چشاام هایش را باز و 
 .بسته کرد

. 

. 
پاهایش را با اسااترس تکان میداد. درساات برعکس نیل که آرام و بی صاادا 

 .روی صندلی اش کز کرده بود و چشمش را به لبهای دکتر دوخته بود
ی نیکنام این یه عمله بازه و دقت باالیی میطلبه. بنده هم جراح نیسااتم. آقا_

باید در اساارع وقت به یه جراح فوق تخصااص قلب مراجعه کنین. من در این 
 !زمینه بهتون کمک میکنم

 .حرکت بی تاب پاهایش روی زمین شدت گرفت
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یه جراح متخصص نه دکتر.. من بهترینش رو میخوام. نمیخوام شانسی در _
 !کار باشه.. بهترینه این حرفه رو معرفی کنید

 .نفس عمیقی کشید و عینکش را از چشمش برداشت
دخترتون باید تا آخر این هفته یا نهایت هفته ی بعد عمل شن آقای نیکنام. _

جراح هاای زیاادی تو تهران این عمال هاای بااز رو انجام میدن و تقریبا نود 
گه از من میخواین که بهترین رو درصادشون مجرب و حرفه ای هستن. ولی ا

بهتون معرفی کنم از نظر من بهترین عمل های قلب رو آقای دکتر تهرانی انجام 
 !میدن که البته در حال حاضر ایران نیستن

چشمهای نیل از حیرت و تعجب گرد شد. تنها از شنیدن نامش تمام سلول 
 :یر گفتهای خاکستری مغزش فعالیتشان را متوقف کردند. سامیار متح

یعنی میخواین بگین باه جز دکتر تهرانی کساای نمیتونه دختر من رو عمل _
 کنه؟

دکتر برای دقیقه ای چشاامهایش را روی هم گذاشاات. تهرانی را از ابتدای 
 !درمان توصیه کرده بود و دلیل این مخالفت سرسختانه را درک نمیکرد

تماام  من همچین چیزی نگفتم جنااب نیکناام. عرض کردم کاه تقریباا_
جراحاِن تهران قادر به انجام این عمل هسااتن و مطم نا هم موفق میشاان ولی 
شااما بهترین رو پرساایدید. از نظر من بهترین جراح عمل های باِز ایران دکتر 
تهرانی هساتن. اسامشون تو چندین مجله ی خارجی برده شده و تقریبا عمل 

 !هایی انجام دادن که بی شباهت به معجزه نبوده
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یدا بود. منتظر  از جای خود بلند شد. پوزخند عصبی اش هنوز روی لبش هو
به نیل چشم دوخت ولی انگار در عوالم دیگری سیر میکرد. سنگینی نگاه سام 

 .را حس کرد و با تعلل از جایش برخاست
مطم نا جراح های خبره تر از تهرانی تو شااهر به این بزرگی پیدا میشاانگ  _

 !ممنون دکتر
ظر نیل شااود از اتاق خارج شااد. گام های بلند و نفس های بدون اینکه منت

صاادادارش مانند زنک هشاادار بلندی در گوش نیل به صاادا در آمده بود. به 
خوبی میدانست که هیچ گاه راضی به پذیرش این امر نخواهند شد.. نه او و نه 
سام. ولی از گردش روزگار و بازی سرنوشت در عجب بود. با خود می اندیشید 

آیا میتوان جلوی این بازی بزر  و سارنوشت قدرتمند را گرفت؟ آیا میشود که 
کائنات را متوقف کرد و جلوی دیدار این دو هم خون را تا ابد گرفت؟ آیا میتوان 

 این راز را تا به همیشه مسکوت نگاه داشت؟
*** 

خاتون نگاه اندوهگینی به طبقه ی باال انداخت و باقیمانده ی چای تلخش 
 .نفس باال کشیدرا یک 

 !حاال میخوای چیکار کنی مادر؟ همین جوریشم سه روز از دست رفت_
 .چشمش را به نقطه ای از کف زمین دوخت

نمیدونم خاتون.. ساار از کارای خدا در نمیارم. میتونیم بسااپریمش به یه _
 !جراحه خیلی حارق تر ولی منو فقط یه چیز میترسونه

خوان هایش را سااوزاند. میدانساات که به نگاه لرزان و پر تردید خاتون اساات
 !خوبی دلیل این ترس را درک میکند
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بربندی فقط یه اشاره و راهنمایی کوچیک از طرف خدا بود.. شما این طور _
 فکر نمیکنی خاتون؟

استکانش را در سینی قرار داد و تسبیحش را در دستش گرفت. سکوتش برای 
 !سام بد تر از هر جواب ناامیدکننده بود

میترساام خااتون.. از عادالت خدا میترساام. وقتی حتی لحظه ی به دنیا _
اومدنش هم به جای من تو دسااتای پدرش بود نگفتم این حکمت خداساات. 
نگفتم چطور بعد ماه ها باید تو اون لحظه برسااه و نیل رو اون به بیمارسااتان 
برساونه. خودمو گول زدم و ساعی کردم بهش فکر نکنمگ اون بچه از گوشت و 

ونشه.. هر بدی کرده باشه به نیل کرده.. میدونم حق نداشتم این حقیقت رو خ
ازش پنهون کنم. من چند سال با زندگی ِ اون زندگی کردم خاتون. میترسم خدا 

 ..قهرش بگیره و
لبش را به دندان گرفت و ساارش را پایین انداخت. خاتون دسااتش را روی 

یش گذاشت  .زانو
میخوای چیکار کنی مادر؟ میشناسمت.  دیشاب تا خوِد صبق نخوابیدی._

 !میدونم تصمیمت رو گرفتی
نفس عمیقی کشاید. سه روز بود که حجم سنگین هوا را در سینه اش حس 
نمیکرد. سااه روز بود که زندگی اش بی معنی و پوا بود.. دقیقا سااه روزی که 

 !صدای شیطنت های بهار در فضای خانه نپیچیده بود
. ازش میخوام بیااد و دخترم رو عمل کنه. اگه میخوام پیاداش کنم خااتون_

خدا اینطور صااالح میدونه من دیگه کاره ای نیسااتم. نمیخوام با خودخواهی 
جلوی تقدیر بایساتم و دساتی دساتی با خشم خدا زندگی خودم و بهار رو به 
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نابودی بکشام. شااید این کمترین حقی باشه که از دخترش دارهگ من از تیا و 
ترساام. از خدایی میترساام که میخواد این عمل به دساات چاقوی جراحی نمی

تهرانی انجام بشااه. اگه اون اینو میخواد من چجوری دخترم رو بسااپرم دساات 
 کس دیگه؟

 .خاتون چشمش را با اطمینان باز و بسته کرد
درست میگی پسرم. من از اول هم بهتون گفتم که با تمام بدی هایی که در _

. اون بچه از شیره ی جونشه مادر.. چطور میشه حق نیل کرده حقشه که بدونه.
 با قایم کردن همیچین حقیقتی به جنک با خدا رفت؟

بی قرار از جایش بلند شد. دستی به موهایش کشید. دستش را داخل جیبش 
گذاشت و رویش را به سمت پنجره ی بزر  برگرداند. شاید نمیخواست همین 

 ! ته مانده ی غرورش پیش مادرش بشکند
ولشااون نمیکنم .. مگر اینکه روزی خودشااون بخوان برن. مگراینکه  من_

 !بدونم نبودنشون کنارم صالحه
هلن لیوان آب را روی کابینت گذاشت. دستهایش به شدت میلرزید. گوش 
هایش شاهد شنیدن حرفهای سنگینی شده بودند که مغزش گنجایش و تحمل 

هه های چند ماهه اش. با وزنشان را نداشت. باورش نمیشد. با تمام شک و شب
تمام کنجکاوِی احساااس زنانه اش که هیچگاه او را به بیراهه نبرده بود باز هم 
باور نمیکرد که جریانات سرد این خانه به این شدت ریشه دار و حیاتی باشند. 
بهار دختر ساام نبود.. با تمام عشق و محبتی که بینشان بود.. با تمام عالقه ای 
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پدر و دختری ندیده بود.. با تمام وابساتگی اهورایی بینشان که هرگز بین هیچ 
 !دختِر سام نبود.. در باورش نمیگنجید

با قرار گرفتن دسِت سام روی بازویش به شدت در جای خود جا به جا شد. 
 .سام فوری دستش را پس کشید

 !ببخشیدگ خیلی صدات کردم ولی نشنییدی_
 .کرد با چشمهای ریز شده اش چهره اش را نظاره

 !چرا رنگت پریده؟_
جوابی برای دادن نداشت. از یک طرف به خاطر مهمان ناخوانده شدن این 

 !راز حیاتی مورب بود و از طرف دیگر افکارش پریشان شده بود
سام چشم ازش برداشت و به سمت سینک رفت. لیوان آبی پر کرد و روبروی 

 !صورتش قرار داد
 !بخور حالت جا بیاد_

 .انش لیوان را از دستش گرفت و جرعه ای از آب ولرم نوشیدبا دستان لرز
 میتونم بهت اطمینان کنم؟؟_

 .سرش را به سرعت باال کرد
منظورم به حرفاییه که شاانیدی. دوساات نداریم تو نظام این خونه تغییری _

 !ایجاد شه
 .گونه هایش گل انداخت. بیشتر از هر وقت دیگری مورب شد

 ..تفاقی شندیم ومن گوش نایستاده بودم. ا_
 .دستش را به عالمت ایست رو به رویش نگه داشت
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میدونم.. منم چیزی نگفتمگ میدونم فراموش نمیشااه ولی حد اقل میشااه _
 نشنیده گرفت نه؟

سرش را تکان آرامی داد. هنوز سام از آشپزخانه خارج نشده بود که صدایش 
 :زد

 از کجا میخواین پیداش کنین؟_
 .تظر بهش چشم دوختسرش را برگرداند و من

 دکتر تهرانی رو میگم. گفتین پیداش میکنین. از کجا؟_
یی با خودش  انگشتانش دوباره بی اختیار روی شقیقه هایش قرار گرفت. گو

 .سخن میگفت
نمیدونم.. ولی شااده آساامون و زمین رو به هم میدوزم و پیداش میکنم. _

گه میشه این روزا نگران نباش. در ضامن.. میدونم جزو وتایفت نیست ولی ا
حواسات به نیل هم باشاه. خودت از سان و سال خاتون خبر داری. نیل چند 

 روزه لب به غذا نزده. ببین میتونی از پس اش بربیای؟
گوشه ی لبش را به دندان گرفت و سرش را تکان داد. با بیرون رفتن سام نفس 

هم  ت سرحبس شاده اش را به یکباره بیرون داد. اشاکهایش بی اختیار و پشا
جاری شد. هر دو دستش را به دو طرف سینک تکیه کرد. قلبش دوباره بی قرار 
و نا آرام شااده بود. پوزخندی به خودش زد. به خودش. به زندگی فرو پاشاایده 
اش.. به خیاالت باطل و گذشاته ی بیهوده اش. در این خانه چه فرشته هایی 

اطینی دست و پنجه نرم کرده زندگی میکردند و او بیرون از این خانه با چه شای
بود. باورش ساخت بود.. خیلی سخت. که مردی این چنین به زن و بچه اش 
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عشاق بورزد. عشقی به زنی که هیچ گاه از آنش نبوده.. عشق به فرزندی که از 
خون و پوستش نیست. عشق به زندگی ای که روی حباب ها ساخته شده بود. 

ها دیده بودگ برای اولین بار از گذشته  در این خانه چه مردی میزیست و او چه
اش خجالت کشید.. از مرد.. مرد داشتن.. از واژه ی شوهر خجالت کشید. به 
جای تمام مردنماهای متظاهر و فریبکار شاارم کرد و به همین زندگی نصااف و 

 !نیمه و پرحسرِت نیل غبطه خورد
*** 

ای ملتهبش پیشانی اش را روی میز کارش گذاشت و برای لحظه ای چشمه
را روی هم گذاشت. بی خوابی چشمانش را قرمز و متورم کرده بود. تقه ای به 

 .در خورد و متعاقبش منشی وارد اتاق شد
 آقای مهندس؟_

 .سرش را بلند کرد و منتظر بهش چشم دوخت
 !یه آقای به نام تقوی اومدن ببیننتون_

 سرش را دوباره روی میز گذاشت
 ..بعدا خانوم سالمت.. بعدا_
 !آخه میگن خودتون پیغام دادید که میخواید ببینینشون_

 .سرش را به سرعت بلند کرد
 اسمش چیه؟_
 !ایمان.. ایمان تقوی_

 .دستی به موهای نامرتبش کشید و از جایش بلند شد
 !سریعا بگین بیاد داخل. هیچ تلفنی وصل نکنین هیچ کسم راه ندید_
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 ! چشم_
آستین تا شده ی پیراهنش را مرتب کرد.  دکمه ی باالی یقه ی خود را بست و

 .با ورود ایمان از جای خود بلند شدو دستش را به گرمی فشرد
خیلی خوش اومادین. فکر نمیکردم باه این زودی مالقااتتون کنم. واقعاا _

 !غافلگیر شدم
 .ایمان نگاهش را با تن به چهره ی نامرتب و آشفته اش دوخت

 اس گرفت و گفت دنبالم بودید گفتمخواهش میکنم. وقتی وکیل پارسا تم_
 !شاید اتفاق مهمی افتاده. نخواستم وقت رو تلف کنم

تلفن را برداشت و همان طور که ایمان را دعوت به نشستن روی صندلی رو 
 :به رویش میکرد گفت

 چی میل دارید جناب تقوی؟_
 !یه لیوان آب خنک اگه ممکنه_

 .دکمه ی اتصال را فشرد
 ! و یه فنجون قهوه ی تل یه لیوان آب خنک _

ایمان دستانش را در هم گره زد و روی زانوهایش گذاشت. به آسانی میشد از 
چهره ی مرد آشاافتاه ی رو به رویش به نادرساات بودن شاارایط پی برد ولی 

 نمیدانست که این شرایط چه ارتباطی با او میتواند داشته باشد؟
 !من در خدمتم_

د گفتن حقیقتی که از به زبان آوردنش نفساش را تازه کرد. چقدر سااخت بو
قلبش فشارده میشد. چقدر سخت بود که با ته مانده ی غرورش باید به دنبال 
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مردی میگشاات که از زندگی عزیزانش همچون طوفانی گذشااته بود و ابرهای 
 !سیاهش هرگز از روی زندگی اش کنار نرفته بود

م. باید باهاش حرف دنباالتون بودم چون بااید هرچه زودتر پارسااا رو ببین_
 !بزنم

 .ایمان در جای خود تکان خورد
 مشکلی پیش اومده؟_

 ..نفس عمیقی دیگر
دخترم.. بهار.. از بدو تولد مشکل قلبی داره. تا امروز با دارو ازش مراقبت _

 !کردیم ولی زمان جراحیش رسیده. پزشک معالجش پارسا رو توصیه کرد
بود که از میان آن همه جراح به ابروهاایش تاا حد ممکن باال رفت. چگونه 

دنبال پارسا بود؟ پارسایی که چندین سال بود مانند مرده ای به خلوت خودش 
 !پناه برده بود

 !متوجه نمیشم.. یعنی شما میخواین دخترتون رو پارسا عمل کنه؟_
 .سرش را با جدیت تکان داد

 ...که ولی چرا؟ فکر میکردم نخواید هرگز روشو ببینید چه رسد به این_
 .مک  کوتاهی کرد

 نیل چی؟ اونم همین نظر رو داره؟_
 !سرش را مجددا تکان داد. چقدر سخن گفتن در این مورد دشوار بود

سکوت نسبتا طوالنی ای در فضا حاکم شد. منشی داخل شد و سینی آب و 
قهوه را روی میز گذاشات. به جز تشاکر زیر لب ساام صدای دیگری در فضا 
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ام در فکری جداگانه فرو رفته بودند. ایمان به شدت گیج شانیده نشاد. هر کد
 !شده بود. در نظرش یک تکه ی پازل ناقص و مبهم بود

 !به هر حال من فکر نمیکنم پارسا بتونه کمکی بهتون بکنه_
 .سرش را بلند کرد و با نگاه مغمومش چشمهای کنجکاوش را نشانه گرفت

 چرا؟_
 .رعه ای نوشیدلیوان آب را از روی میز برداشت و ج

از بعد اون اتفاق گم و گور شااده بود. هیچ کس ازش خبر نداشاات. تا دو _
ساال هیچ ردی ازش نگرفتیم. پیش مادرش هم برنگشته بود. مثل اینکه حتی 

 ..مادرش با مادرتون تماس گرفته و پرسیده که ازشون خبری دارید یا نه
 :ادنگاه موشکافانه ای به چهره ی سام انداخت و ادامه د

خالصه اینکه کال نیست و نابود شده بود. تا اینکه از طریق یکی از دوستای _
 .مشترکمون فهمیدم که تو سانفرانسیسکو زندگی میکنه

یی که آن تصاویر را بار دیگر برای  چشمش را به جای نامعلومی دوخت. گو
 !خود توصیف میکرد

م خشاام. گفت وقتی به دیدنش رفتم نشاناختمش. خندم گرفت. از درد.. از_
اینه پارسااسات؟ دکتر و نخبه ای که اسامش زبون زده خا  و عام بود.. مرد 
مرتب و آراسااته ای که حتی یکبار هم بدون زدن ادکلن بیرون نمیرفت اینه؟ یه 
آدم نیمه هشیار و بریده از زندگی که از بوی گند الکل نمیشد به چند فرسخیش 

انش کز کرده بود و مثال داشت نزدیک شادگ یه گوشاه ی خلوت شهر تو آپارتم
 ...زندگی میکرد. تو اتاق تاریکی که در و دیوارش پر از عکسای
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لبش را باه دندان گرفت و نفس لرزانش را بیرون فوت کرد. چه میگفت؟ از 
که میگفت؟ از یک انسان تمام شده؟ از مرده ی متحرک؟ از موجودی که نفس 

 کشیدن را از یاد برده بود؟
د بلند شد. رو به شهر مه گرفته ی زیر پایش ایستاد و مزه ی سام از جای خو

 .تل  قهوه را زیر دندانش مزمز کرد
 اآلن کجاست؟_

تنها از صدای آه های پر افسوس و پشت سِر هم ایمان میشد به عمق فاجعه 
پی برد. به راستی چه کسی مقصر بود؟ کدام یک از آنها؟ این زندگی حق کدام 

 یک از آنها بود؟
من نخواین اینو بهتون بگم جنااب نیکناام. اگه بگم دوباره میره. دوباره  از_

ره.... و من مطم نم این بار دیگه نمیتونم پیداش کنم  !میبه
به یکباره برگشاات.. آنقدر آنی که مقداری از قهوه ی تلخش روی پیراهنش 

 !ریخت
 یعنی اینجاست؟؟_

یرون کشاایدن بهترین ایمان ساارش را پایین انداخت. مدت ها بود که برای ب
دوستش از مرداب میکوشید و به جایی نمیرسید. آیا این درخواست بزر  او را 

 دوباره به نفس کشیدن وادار میکرد؟
گفات نباایاد بادونین. نه شااما نه نیل.. نمیخواد فکر کنین سااایش روی _

 !زندگیتونه.. نمیخواد آرامشتون به هم بریزه
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ام آرامش حرف میزد؟ کدام سایه وقتی پوزخند صداداری زد.. این مرد از کد
پارسا هنوز در قلب همسرش نفس میکشید؟ فنجان قهوه را روی میز گذاشت 

 .. آرنجش را روی میز گذاشت و دستانش را در هم قالب کرد
دختر من وقت زیادی نداره آقا ایمان. باید تا هفته ی بعد عمل بشه. هر روز _

ا.. نپرس چطور ولی هر طوری شاده رنگش کبودتر از دیروز میشاه. نپرس چر
 !این عمل باید توسط پارسا صورت بگیره. خواهش میکنم بهم بگو کجاست

اندکی سکوت کرد. سبک سنگین کردن این معامله ی چند مجهولی کاِر او 
 !نبود
تو یکی از شهرای شمال ساکنه. یه جایی دور از شهر و شلوغیش. هنوز یه _

هم آورده پیش خودش. هر چند هفته یکبار  ساال نشده که برگشته. مادرش رو
بهش ساار میزنم. باا اینکه هر بار بیرونم میکنه و میگه نیا میرم. هر بار به امید 

 !اینکه زندگی رو پذیرفته باشه و از اتاق تاریک کوفتیش بیاد بیرون میرم
منو ببر پیشااش.. خواهش میکنم. همین یه کار رو برای من و دخترم انجام _

 !باهاش صحبت کنم بده. باید
سرش را باال کرد. در چشمان مرد رو به رویش طوفانی به پا بود. طوفانی از 

 !غم.. از ناامیدی.. از سرخوردگی
 فردا میرم پیشش. میتونی باهام بیای؟_

لبخندی روی لبش جان گرفت. دساتش را روی شانه ی ایمان گذاشت و با 
 :اطمینان گفت

 !ممنونم. بابت همه چیزفردا هر ساعتی که بگی حاضرم. _
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کتاب نیمه خوانده و قطورش را در قفسااه ی کتابخانه قرار داد. انگشااتش را 
روی ردیف کتابهای همان طبقه به حرکت درآورد. لبخند تلخی زد و سرش را 

 .تکان داد
 ! ..اینا هم دارن کم کم تموم میشن_

 .صدای محزون مادرش را از پشت سرش شنید
 !ی یکمی وقت بیشتری برای مادِر پیرت بذاریبهتر..گ شاید اینجور_

یر چهره ی  آهی کشااید و به طرف مادرش رفت. هنوز نتوانسااته بود تصااو
یر جدید که پیرزنی سالخورده و  پرصاالبت و شااهنشاهی عفت را با این تصو
مغمومی بیش نبود ادغام کند. هنوز هم باور نداشات که این زن همان شیرزن 

 !داستوار سالهای گذشته باش
چرا قانع نمیشی مادر؟ گفتی زهرماری رو بذار کنار و با چیزای سالم سرتو _

 گرم کن گفتم چشم. به خلوتم با این کتابای قدیمی هم امون نمیدی؟
سارش را برگرداند. دلش نازک شاده بود. از وقتی شاکساتن پسرش را پیش 

ل د چشامش دیده بود.. از وقتی صدای خنده هایش را به فراموشی سپرده بود
نازک شده بود. با هر صدای بغض آلود و دورگه ی پسرش چانه اش میلرزید و 

 !قلبش از درون آتش میگرفت
من که چیزی نگفتمگ فقط گفتم آخر عمری ساعتی از وقتتم در اختیار منه _

 !پیرزن بذار. دق کردم تو این خونه درندشت تنهایی
تر از کافی بود.. بیش دساتی به ریشاهای بلند و نامرتبش کشید.. برای امروز

اعتبار همیشگی اش لب باز کرده بود. عادت کرده بود به جوابهای کوتاه و بی 
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حوصله.. از به زبان آوردن جمالت بیزار بود.. از جواب پس دادن و استیضاح 
 !..بیزارتر

ماریا رو همراه خودت آوردی که تنهات نذاره.. اگه حوصلتو سر میبره ردش _
 !کنم بره

زیر دستش فرمان صندلی چرخدار را چرخاند و راه خروج را پیش  با کنترل
گرفت. میدانست برای دلتنگی و حسرت خود هرگز آغوشی از جنس فرزندش 
نخواهد داشت. آغوش پسرش به جرم طرد شدن از زن دیگری برای او هم تا به 

 !همیشه ممنوعه و حرام بود
احتی. نهارت روی خودت منظور منو خوب فهمیدی.. باشه. هرطور که ر_

 !گازه. هر وقت خواستی بگو ماریا برات گرم کنه
با خروجش صاادایش رو به خاموشاای رفت و حتی جمالت نهایی اش به 
گوش پارساا نرسااید. روی میز کار قدیمی اش نشااساات و ساارش را روی میز 

 .گذاشت
نمیدانست چه مدت گذشته.. هوا تاریک شده بود. این را از فضای خاموش 

مید. اندک نوری هم که از پشت پرده های کشیده و تیره رنک ، اتاق اتاق میفه
را روشاان میکردند دیگر جای خود را به غروبی ضااعیف و بی فروغ سااپرده 

 .بودند. با دستانش چشمانش را مالید و به دنبال گوشی اش گشت
سااعت از هفت عصار گذشاته بود و او مثل همیشاه نتوانسته بود به صرف 

 !دوعده ی نهار برس
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معده اش تیر میکشید.. نه از گرسنگی. مدت ها بود که این درد شدید معده 
امانش را بریده بود و تنها با خوردن استکان کوچکی شیرین بیان و سفارشات و 
تهادیادات همیشااگی باه مااریا مبنی بر نفهمیدن عفت این درد را تسااکین 

 !میبخشید
. هنوز قدمی پیش دساتی به موهای بلندش کشاید و از جای خود بلند شاد

نرفته بود که ماریا وارد اتاق شاد. دیگر به خوبی میدانسات که باید خواسته و 
 .سخنش را در تاریکی و بدون روشن کردن برق بیان کند

 !آقای دکتر مهمان دارید_
بی  نگاه دیگری به سااعت گوشای اش انداخت و سرش را تکان داد. به خو

بت به میدانست که آن مهمان کیست. هر یک هفت ه در میان روزهای جمعه نو
دیدار کساال کننده و پر از سااوال دوساات قدیمی اش بود. همان سااوال های 

 !همیشگی و همان جواب ها و "نه" قاطع اش
چراغ مطالعه ی روی میز را روشان کرد و تیشرت سرمه ای اش را با لباسی 
یض کرد. حوصااله ی نوحه ساارایی و گیرهای سااه پیچ ایمان ر  اروشان تر تعو

 .نداشت
دستی به شلوارک بلندش کشید و بی حوصله از اتاق خارج شد. روی آخرین 
پله بود که از دیدن شااخص رو به رویش متحیر شااد. پای آماده اش برای قدم 
بعدی روی هوا خشااک مانده بود. دهانش در همان کسااری از  انیه تل  تر از 

ت کتی آرامتر به سمزهر شده بود. دستهای مشت شده اش را کنترل کرد و با حر
ایمان و سااام پیش رفت. هر دو از جای خود بلند شاادند. ایمان سااالم داد و 
دستش را جلو آورد ولی چشمهای تیز شده همچون عقاب پارسا تنها یک نفر 
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را پیش روی خود میدید. سااام نگاه گذرایی به دساات در هوا مانده ی ایمان 
 !آرامی دستش را جلو برد انداخت و بی توجه به وضعیت با سالم کوتاه و

نگاهش را از صاورت بی حالت و جدی ساام تا دساتان حاضر و آماده اش 
 !پایین آورد. با دقیقه ای تعلل دستش را جلو برد و دستش را به سردی فشرد

چشامش خیره به دساتان مرد رو به رویش بود. همان رغیبی که نمیدانست 
ش را نوازش میکرد. دسااتانش چند هزار بار به جای او جای جاِی بدن محبوب

لرزش خفیفی پیدا کرد. دستش را به سرعت پس کشید. دلش لرزید.. بیشتر از 
دساتشگ بوی عطر شایرین نیل در وجودش پر شاده بود. این مرد.. دوساات یا 
دشمن.. رغیب یا حریف.. هر چه که بود با خودش بوی نیل را آورده بود. بوی 

 !استوار رو به رویش بوی زندگی می آمدزندگی می آمد.. از تن رغیب قدر و 
 !بفرمایید لطفا.. ماریا پذیرایی رو شروع کن_

نگااه گاذرایی به مادرش انداخت و روی صااندلی ساالطنتی کنار مادرش 
نشاست. با همان دستهای سنگین و لرزان اشاره داد. بدون اینکه قادر باشد در 

 !چشمهای طرف مقابلش بنگرد
 !بفرمایین_

را در هم گره زد. نمیدانساات با این مهمان ناخوانده تا چه  ایمان دسااتهایش
حد اعصاب نداشته ی پارسا را تحریک کرده بود. میدانست که دیر یا زود مورد 
غضاابش قرار خواهد گرفت ولی در نظرش هنوز هم این آخرین بر  از قمار 
بزر  بود. ریساک بزرگی که شااید میتوانسات پارسا را وارد جریان دوباره ی 

 !ندگی کندز
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 :نفسی تازه کرد و رو به پارسا گفت
آقای نیکنام خیلی دنبالت گشت. مثل اینکه کار واجبی باهات داشت. باید _

 !من رو ببخشی اما اگه موضوع حیاتی نبود اینجا نمیاوردمش
چشامان سایاهش به سارعت سام را نشانه گرفت. قلبی که مدت ها بود در 

وبیدن کرد. واژه ی "حیاتی" بارها در سااینه اش مفقود شااده بود شااروع به ک
رهنش تکرار شد. نگاه غمگین و خاکستری رو به رویش خبر از رویداد تلخی 

 !بود. این را به خوبی میدانستگدلش شور زد
تعلل را جایز ندانسات. مانند برق از جای خود بلند شد و همان طور خیره 

 :در نگاهش گفت
 !من بزنیمبهتره بریم باقی حرف ها رو تو اتاق _

 سرش را تکان داد و از جای خود بلند شد
 !مادر؟ به ماریا بگید از آقای نیکنام تو اتاق من پذیرایی کنن_

ایمان نفس آسوده ای کشید. آنقدر ها هم که فکرش را میکرد واکنش سردی 
 .نبودگ پایش را روی پا انداخت و به مسیر رفتنشان خیره شد

با دست به صندلی های چوبی رو به روی  پارساا چراغ اتاق را روشن کرد و
 !هم که کنار پنجره ی اتاق قرار داشت اشاره کرد

ساام به آرامی روی صاندلی چوبی نشاسات و مشاغول دیدن اطراف شااد. 
کتابخانه ی بزر  بخش اعظم اتاق را تشااکیل میداد. میز کاری قدیمی و چند 

ری افتاد که تاابلوی هنری. از میانشااان چشاامش به پرتره ی ساایاه قلم دخت
موهاایش در مساایر بااد در حرکت بود. نگاهش رنگی از آشاانایی گرفت. با 
کارهای نیل آشنا بود و به خوبی میدانست این ا ر با احساس جز او به هنرمند 
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دیگری تعلق ندارد. با صدای بم پارسا چشمش را از تابلوی روی دیوار گرفت 
مهای دردمند و سیاه این مرد و به رو به رو خیره شاد. چقدر نگاه کردن در چش

 !سخت بود
خوب آقاای نیکنام. میشاانومگ برای چی اینجایی؟ نکنه نگران ایران بودنم _

شاادیاد و خواسااتیاد با چشاامای خودتون ببینید که چقدر از زندگی زیبا و 
 رویاییتون دورم؟

نفسش را تازه کرد. همانگونه که حدس زده بود. به نبرد بزرگی آمده بود. نبرد 
و تن به تنی که با کمال شااگفتی هر دوی آنها بازنده اش بودند. چرا که  بزر 

هیچ کدام از آنها نتوانساته بودن فاتق هدف یکسانشان باشند. یکی در قلب و 
 !دیگری در زندگی نیل قرار داشتند

نمیدونساتم عادت های ناپساند اخیرت رو ترک کردی ولی خوشحالم که _
 !سر پا میبینمت

 .زد. سرش را به طرف قفسه ی کتاب چرخاند پوزخند صداداری
از وقتی فهمیدم تلخی ِمی هم نتونساات تلخی زندگیم رو تو خودش حل _

کنه گذاشتمش کنار. کتابا بهترن. برای ساعتی هم که شده تو رو از دنیات دور 
 !میکنن

اگاه بخوای گاذشااته رو فراموش کنی شااایدگ ولی اگه بخوای خودت رو _
 !و نه هیچ چیز دیگه ای نمیتونه آدمو تو خودش حل کنهفراموش کنی نه کتاب 

پوزخند صدادارتری دیگر... از همان ها که تنها و تنها مختص خودش بود و 
 !خودش

http://www.roman4u.ir/


 811 سیمرغ

واسه چی اینجایی نیکنام؟ نگو برای اینکه ببینی خودمو فراموش کردم یا نه _
 !که اصال قابل باور نیست

خاطر خودمه. اینجا ام چو سرنوشت اومدنم به اینجا نه به خاطر تو و نه به _
 !خواسته اینجا باشم

چشاامهایش را ریز کرد. حیف که ساالول های تحلیل گر رهنش دیگر برای 
 .تفحص مانند پیش یاری اش نمیکردند

 اتفاقی برای نیل افتاده؟_
 .این بار نوبت سام بود تا پوزخند بزرند

 !نیل نه.. ولی بهار چرا_
در هم شاد. از این خونساردی مصنوعی کمی به جلو خم شاد. اخمهایش 

خسااته و بیزار بود. کاِر او نبود.. ساااده گذشااتن از نیل و پل های مرتبط با او 
 !پارسایی دیگر میطبید

 !درست حرف بزن سام. داری طاقتمو تموم میکنی.. حرفتو بزن_
 !نفسی تازه کرد و به نوک کفشهای واکس خورده و براقش خیره شد

مشکل قلبی داره. اآلن پنج ساله که با همه ی ضعیفیش  بهار از بدو تولدش_
داره باا این بیماری مقابله میکنه. ولی اآلن چند روزیه که از حال رفته. تا آخر 

 !این هفته باید عمل بشه
انتهای کف دساتش را روی پیشاانی اش گذاشت. نفسهایش تند و نامرتب 

 !یه تحمل میکردشده بود. چندین احساس و فشار را با هم و در یک ناح
 !هنوز نفهمیدم از من چی میخوای_

 .مانند پارسا او هم به جلو خم شد
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 !خوب فهمیدی پارسا. خوب میدونی دارم چی میگم_
خندید. بلند و عصبی.. همان خنده های بلندی که مو بر اندام راست میکرد. 

 !همانی که سرش را به عقب پرت میکرد
 شوخیت گرفته؟_

 .ن دادسرش را با جدیت تکا
سااوراخ بین دهلیزی.. نیااز باه عمِل باز داره.. دکترش تو رو معرفی کرد. _

گفات عمال هاای بازی که تهرانی انجام میده حرف اول رو میزنهگ گفت همه 
 ..میتونن این عمل رو انجام بدن ولی اگه اطمینان صددرصد میخواین تهرانی

 .با خنده ی بلندش حرفش را قطع کرد
ن عمل تهرانی شایش سال پیش بود و دقیقا شیش ساله اینم گفت که آخری_

 که تیا جراحی دست نگرفته؟ اینم گفت که دیگه تهرانی ای وجود نداره؟
 ..پارسا_

از جایش بلند شاد. قامتش را روی ساام خم کرد و انگشت اشاره اش را به 
 .سمتش رفت

ه یمیادونم داره چی تو مغز پوکیدت میگذره نیکنام.. برو پساار جون. برو _
دلیل دیگه برای قهرمان شدن پیش چشم زنت پیدا کن.. من نه حس اش و دارم 
و نه حالش که بخوام بازیچه ی دساات تو بشاام تا بتونی به نیل  ابت کنی با یه 

 اشارت دنیا رو دور خودت میچرخونی.. روشنه؟
سارش را با تاساف تکان داد. دستش را در جیب پیراهنش فرو برد و عکس 

 !کشید. روی میز گذاشتتش بهار را بیرون
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خوب نگاه کن جناب دکتر پارسااا تهرانی با اون همه دبدبه و کبکبهگ ببین. _
این دختر دختره مناه... دختره نیله. همونی که به جای من دادنش تو بغل تو.. 
همونی کاه نیال رو باا اون همه گندی که به زندگیش زدی به زندگی برگردوند. 

هم تو چشاامای من.. ببین این همه پساات  نگااش کن.. هم به اون عکس و
فطرت هستم که به خاطر یه بازی مسخره این بچه معصوم رو بازیچه ی دست 
یی که مثل یه گردباد  خودم کنم و این همه راه رو بکوبم بیام پیشااه تو؟ پیش تو
از زندگی عزیزم گذشاتی و فقط از خودت خساارت و لعنت به جا گذاشتی.. 

. داری دساات پیش میگیری نه؟ بازی کردن کاِر توعه ههگ جالبه. خیلی جالبه
پارساا.. من بلد نیستم بازی کنم. من همه ی کارتامو رو بازی کردمگ اینم بر  

 !آخر زندگیمه. میخوای باور کن میخوای نکن
با گوشه ی چشم نگاهی به عکس روی میز انداخت. به دختر بچه ای که با 

ی سینه اش از شدت عصبانیت باال و لبخند به دوربین خیره شاده بودگ قفساه 
پایین میشاد. درک نمیکرد. دلیل و مفهوم این کار گنک را درک نمیکرد. سمت 
پنجره ی اتاق رفت. هر دو طاق پنجره را باز کرد. دلش اکسایژن میخواست.. 
نفس میخواساات.. بعد از مدت ها احساااس نیاز میکرد. دسااتش را پشاات 

 !گردنش گذاشت و چشمانش را بست
 !میتونم.. نمیتونم.. نمیتونمن_

 .از جایش بلند شد. دستش را از پشت روی شانه ی پارسا قرار داد
فکر کردی برام آسااون بود بیاام اینجاا؟ بیام بیفتم به پای آدمی که امیدوار _

 بودم تا آخر عمرم چشمم به چشمش نیفته؟ ها؟
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 نبا حرکتی آنی برگشات و مچ دساتش را در هوا گرفت. از سافیدی چشاما
سیاهش خون میباریدگ لبهایش را از هم باز کرد و از میان دندانهای به هم قفل 

 :شده اش غرید
فکر کردی اینجا صحنه ی فیلم هندیه؟ منو نگه داشتی واسه پرده ی آخر؟ _

یه پایانه خوش؟ جبار سینک پشیمون از همه ی کارهاش بر میگرده و به درد یه 
خیلی وقت پیش تموم شده. دیر رسیدی گهی میخوره ها؟ نه پسار.. اون فیلم 

 !بچه ... خیاااااالی دیر
دستش را به تندی رها کرد. کنار در اتاق رفت و بازش کرد. کنار در ایستاد و 

 .به جلوی پایش خیره شد
از اینجا برو سااام. برو و به زندگیت برس. امیدوارم دخترت هر چه زودتر _

دگیمو که ازم گرفتی.. حد اقل صااحت پیدا کنه. منو قاطی این بازی نکن. زن
 !بذار مردگیمو بکنم

با پاهای ساسات تا کنار در پیش رفت. شااانه هایش افتاده و قامتش خمیده 
شااده بود. تمام شااده بود. آخرین رره ی غرورش را هم قمار کرده بود. دیگر 
چیزی ناداشاات تاا روی میز بگاذارد. وقات رفتن بودگ از تمام وجودش تنها 

کرد. چشاامانی که این روزها عجیب روی صااورتش چشاامانش را حس می
سانگینی میکردند. چشامایی که درد داشات.. سوز داشت. هزار حرف نگفته 
داشات.. گله داشت.. شکوه داشت.. آنها را هم روی میز گذاشت.. از آخرین 
یش  دارایی اش هم گذشاتگ.....با چشمهایش به سیاهی مطلق نگاه رو به رو

 .خیره شد
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دختر من و نیال دختر خودت روی تخات افتااده بود.. فکر کن باه جاای _
یی اونو دست یه دکتر دیگه بسپاری؟  حاضر میشدی با ترسو

چشمهایش را روی هم فشرد. بغض مردانه اش در مرز شکستن بود...سرش 
 !را به سمت مخالف برگردوند و سعی کرد لرزش پاهایش را کنترل کند

دختره من بود این داستان تا اینجا  حاال که اون دختره توئه.. شااید اگه اون_
 !کشیده نمیشد

 !تلخندی گوشه ی لب سام نشست
های چندین  ب*و*سیاه باار باا رفتنات زندگی نیل رو داغون کردی و کا_

سالش شدی.. دارم بهت یه فرصت میدم.. یه فرصت که به جای ویرانگر این 
ا ش داری.. ببارناجی باشای گ ناجی عزیزتریِن عزیزت. میدونم که هنوز دوست

هماه ی دردی کاه بهم میده میدونم. فکر میکنم این یه کار و به خودش و اون 
 !بچه بدهکار باشی ...خداحاف 

همین که قدم های آرام و ناامیدش از آساتانه ی در گذشات، در را به شدت 
پشاات ساارش کوبید. نعره ی بلندش چهار سااتون اتاق را لرزاند. میز بزر  را 

ها را هم.. کتابخانه ی بزر  را هم.. کنار آوار وسط اتاق  وارونه کرد. صاندلی
نشاسات و زانوهایش را در بغلش فشرد. لرزش شانه هایش نشان از اشکهای 
انباشاته ی چند سااله اش بود.. اشکهایی که پنج سال پیش پشت آن دِر بسته 
شااده به رویش، پیش دلدارش جا گذاشااته بود. دسااتش را روی صااورتش 

ی اشک از البه الی انگشتهای منقبضش راه گرفتند و تا روی گذاشت. قطره ها
زانوهایش چکیدند. با دو کِف دسات چشاامش را مالید. دندانهایش را با تمام 
قدرت روی هم فشارد تا صادای شکستنش را نشنود. چشمش به عکس روی 
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زمین افتاد. دست برد و برش داشت. تا جلوی صورتش باال آورد. اشک دیدش 
یش  را تار کرده یر دختر زیبای رو به رو بود. چندین بار متوالی پلک زد تا تصو

واضاق شاد. زیبا تر از قبل بود.. زیبا تر از دو سالگی اش.. زیبا تر از آخرین 
عکسی که از او دیده بود. موهای مجعد و مشکی رنگش بلند بود. باد قسمتی 

رفته ی  از موهایش را روی صااورتش ریخته بود. دسااتش را روی دو چال فرو
گونه اش کشاید. روی چشامان سیاه رنک و ابروهای پیوسته اش...چیزی در 
دلش تکان خورد. چیزی به بزرگی بغض چندین ساله و به تلخی حسرت تمام 
 !این سالها...سرش را میان ساعدش فرو برد و لرزش شانه هایش شدت گرفت

ای از ته دِل خانه غرق در شااادی بود. مزه پرانی های بانمِک بهار و خنده ه
 !پارسا، لبخندهای گرم و صمیمِی عفت و چهره ی متعجب و خنداِن ماریا

ساینِی نقره را روی میز گذاشات و بی توجه به چشمهای گرد و گشاِد عفت 
 .مقابل بهار نشست

 یعنی واگعا گازش گرفتین؟_
 .بهار سرش را تکان داد

تم ز وقتی گازش گرفبله که گرفتم. توی مهد همه ی دخترا رو اریت میکرد. ا_
 .دیگه با هیشکی کاری نداره

 .دستش را جلوی دهانش گرفت و ریز ریز خندید
 !اگه فقط باباییم بفهمه_

 .هینی کرد
 نگینا؟_
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عفت با چشاام به ماریا اشاااره کرد تا بلند شااود و خودش با همان لبخنِد 
 .صمیمی آلبوم را ورق زد

بابای خدا بیامرزش این عکسو اینجا پارسا کالس اول بود. روِز اول مدرسه _
 .ازش گرفت

 .بهار با شیطنت نگاهی به پارسا انداخت و آرام خندید
 !عمو پارسا ببین؟ اینجا موهات خیلی زشته. اآلن که بلنده خیلی جیگره_

دنادانهای پارسااا به گز گز افتاد. چگونه میتوانساات از گاز گرفتِن این تکه 
 !گوشِت شیرین گذشت؟؟

مه را به طرف در ورودی جلب کرد. پارسا پا از روی پا صدای زنک توجه ه
برداشت و چهارچوب جدِی چهره اش را حف  کرد. با عفت نگاهی رد و بدل 

 .کرد و در نهایت روی چهره ی غرق از خوشی بهار متوقف شد
 !بهار خانوم؟ بیا بشین پیِش عمو_

ریشان و پ بهار بیصادا درخواستش را انجام داد. طولی نکشید که نیل آشفته
 .میاِن پذیرایی تاهر شد

 کجاست؟_
چشام از چهره ی متعجب ماریا برداشت و به جمع سه نفرهشان نگاه کرد. 
تنش لرزید. از تصور روزی که جایی در این جمِع تهرانی نداشته باشد؛ حتی 

 !کنار دخترش ، تنش لرزید
ته لندی گفبا عجله به سمِت بهار رفت. بهاری که با دیدِن مادرش "مامانی" ب

بود و خودش را به آغوشاش رساانده بود. دساتش را روی موهایش کشید و با 
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چشامان بی حالتش ابتدا به پارساا و بعد به عفت خیره شد. عفتی که تنها در 
 !عکس ها و برای چند روزی مادرشوهرش بود

 !سالم_
چشاماِن عفت همه حسارت بود و خوِن دل. صندلی اش را به جلو هدایت 

بلش ایساتاد. چقدر دور به نظر میرساید روزهای سارد مادرشوهری کرد و مقا
اش با دختری شهرستانی که هیچ گونه او را الیق پسرش نمیدیدگ همان دختری 

 !که با تازیانه ی عشقش زندگِی پسرش را به نابودی کشیده بود
 !سالم دخترم. خوش اومدی_

ی ه و بلرزش خفیفی در دلش حس کرد. بر خالف تصورش لحنش دوستان
 .کینه بود. سعی کرد حالتی از عصبانیت در صحبت کردنش محشور نباشد

 !ممنون_
فقط خدا میدانست برای گفتن همین کلمه ی کوتاه چه جنگی با درونش به 

 .راه انداخته بودگ با اخم به تاِب کوتاه و نازِک بهار چشم دوخت
 !بقیه لباسات کجان؟ بردار داریم میریم_

شااد. این لحن سااخت و بی انعطاف را میشااناخت. به  چهره ی بهار درهم
 .ماریا نگاه کرد

 میشه سوشرتم و بدین؟_
 :عفت از پشت سرش گفت

 !ماریا بهار و ببر و آمادش کن_
 .رو کرد سمِت نیل
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 !بنشین دخترم. سر پا نایست_
هر کاری کرد نتوانست پوزخند گوشه ی لبش را پنهان کند. طرف صحبتش 

 .را با پارسا کرد
ناِب تهرانی؟ منتظر توجیه تونمگ چی باع  شده به خودتون اجازه بدین ج_

 دخترم رو بی اجازه و اطالعم بیارین اینجا؟
پارساا دوباره پایش را روی پا انداخت. اخم تریف و چهره ی خونسااردش 

 !مانند بنزیِن روی آتش از درون نیل را منفجر میکرد
در اطالع بودن. دو.. به عنوان  یک.. بی اجازه نیاوردم و خاتون و پرستارش_

دکترش حق دارم ببینمش و وضاعیتش رو تو شارایط عادی بررسی کنم. سه.. 
 دلیل این همه پریشونیت و نمیفهمم. نکنه از شوهرت میترسی؟

خودش هم ته دلش از دالیل بنی اسرائیلی و بیهوده اش خنده اش گرفته بود 
ونسااردی و کنترل داشااتگ پیش ولی برای دیدن حس واقعِی نیل نیاز به این خ

خودش اعتراف کرد.. مانند روزگار های نه چندان دور دلش برای سااوزاندن و 
حر  دادِن این گربه ی کوچک و اخمو تنک شده بود. گربه ای که دیگر ماده 

 !شیری تیز دندان و پرکینه، آماده برای دفاع از حریم خانوادگی اش بود
این مالقات یا به قول خودتون معاینه باه شااماا ربطی ناداره جناِب دکتر. _

 ... میتونست تحت نظر والدینش و تو مکان بهتری باشهگ نه تو منزِل شما و
دستش را روی پیشانی اش گذاشت و روی اولین راحتی نشست. نگاِه خیره 
و پر از حرِف عفت تمرکزش را به هم میریخت. هر چه هم که شده باشد، باز 

انه نمیتوانست آنطور که برنامه ریزی کرده بود و دلش هم در مقابل بزرِ  این خ
 !میخواست از خجالت پارسا در بیاید
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با چشامانش برای پارسای خونسرد خط و نشان کشید و به گفتن یک جمله 
 .ی نهایی اکتفا کرد

بهار بچه ی درونگراییه. نمیخوام باز پیشش بحثی پیش بیاد. امیدوارم کار _
نکنیاد چون اونوقات مجبور میشاام طور دیگاه ای امروزتون رو دیگاه تکرار 

 !برخورد کنم
بی توجه به باال و پایین پریدِن نیل نیشخندی زد و از جایش بلند شد. فنجان 

 .خالی از قهوه اش را در دست گرفت و کناِر نیل ایستاد
 چای یا قهوه؟_

نیل با حر  تک خنده ای کرد و سارش را با تاسف به چش و راست تکان 
 .رسا بیخیال شانه ای باال انداخت و راه آشپزخانه را پیش گرفتداد. پا

زیاد سخت میگیری دخترم.. تا حاال ندیده بودم پارسا به بچه ای اینجوری _
 !محبت کنه. همه ی کاراش از عالقه اش به بهاره...طور دیگه ای تعبیر نکن

 "مسپوزخندی عصبی زد و ته دلش به خودش گفت" و من دقیقا از همین میتر
من ناه به پارسااا و نه به عالقه ی چند روزش به بهار کاری ندارمگ اگه قرار _

باشاه به بچه ای عالقه داشته باشه بهار آخرین گزینستگ حتی ناممکن ترین. 
 !چون اون دختِر منه و دوست ندارم هیچ ارتباطی بینشون باشه

ه هر نند خوردالیلش منطقی بود ولی نه برای مادر تیزبینی مثِل او. چیزی ما
لحظه بیشتر از درون به جانش می افتاد.. آن همه شباهت.. آن بوی نوستالژیک 
و آشنایی که از بهار میامد و حاال هم این چشماِن پر هراس و ترِس آشکاِر نیل. 
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یترین شکل ممکن در دلش النه کرد. دسِت خودش  شبهه ی یک ناممکن به قو
 !ودنبودگ قلبش به کنکاش و تفحص رو کرده ب

 تولد بهار کیه؟_
قلِب نیل از این سااواِل بی ربط و ناگهانی از حرکت ایسااتاد. چشاامانش در 

 :چشماِن جست و جوگِر عفت  ابت شد و بی حرکت تنها لب زد
 بهمن.. هفدهم بهمن. چطور مگه؟_

این چشاامان چه رازی داشااتند که هر لحظه شااِک دلش را به یقین تبدیل 
 میکردند؟

 د شروع حاملگیت از خرداد بوده باشهگ نه؟همین طوری. پس بای_
برعکس چند دقیقه ی پیش حاال قلبش با کوبش فجیعی قفسه ای سینه اش 

 .را نشانه گرفته بود
 !نه.. بهار هفت ماهه به دنیا اومد_

 !چشماِن عفت ریز شد
 !چه جالب_

 .بی طاقت از جایش بلند شد
 !نمیفهممنمیدونم سعی دارین بح  و به کجا بکشونین؟ واقعا _

 ...خدای بزر گ کاش این همه بیقرار نبود.. یعنی واقعا ممکن بود که بهار
 !من که چیزی نگفتم_

 .بی حرف کیفش را از روی کاناپه ی مخمل برداشت
 با اجازتون.. بهار؟ بهار کجایی مامان؟_
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بهار و ماریا از اتاِق انتهای سااالن بیرون آمدند. در دسااتش خرگوِش بزر  
 !بودصورتی رنگی 

 مامانی؟ ببین خاله ماریا بهم چی داد؟_
کالفه و عصاابی مچ دسااِت بهار را گرفت و همراهش تا نزدیِک در ورودی 
پیش رفات. عفات هماان جا، روی صااندلی و روبروی همان مبِل کذایی که 
پذیرای نیل بود بی حرکت برجا مانده بود. پارسا از آشپزخانه بیرون آمد. رو به 

 .روی بهار زانو زد
 میری پرنسس؟_

 .بهار ناراضی دستش را نوازشگونه روی صورِت پارسا کشید
 !بازم میام عمو.. ماریا گفت اینبار میخواد برام تارِت سیب بپذه_

 :نیل دستش را تکان داد و با صدای نسبتا بلندی هشدار گونه گفت
 بهار؟ میریم خونه و در این مورد مفصل حرف میزنیم روشنه؟_

 .از دست مادرش بیرون کشیدبا اخم دستش را 
نخیرم. تو همش زور میگی. صادبار گفتم من عمو پارسا رو دوست دارم. _

مگه چی میشاه اگه بیام خونش؟ اون که منو خوب کرد؟ چرا دوسش نداری؟ 
 !همش چون افسرده ای با همه بدی

منتظر جواب مادرش نشااد و به حیاط دوید. دسااِت نیل با تحیر و ناراحتی 
 .قرار گرفت. برگشت و با نفرت به پارسا نگاه کردجلوی دهانش 
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میبینی دیگه نه؟ از صدقه سریت بچه ای که یه تو بهم نمیگفت حاال داره _
چنین چیزایی تو روم میگه. دیگه نمیخوام ببینمت جناِب تهرانی.. سااعی کن 

 !بفهمی
دسااتش را برای باز کردن دسااتگیره ی در پیش برد که پارسااا مچ دسااتش را 

 !گرفت
تو نمیتونی بهم بگی چیکار کنم... بس کن این خودخواهیتو نیل.. همه ی _

زهرتو یه جا رو من بریز و بس کن. تا کی میخوای مثِل عقده ای ها بچه تربیت 
 کنی؟ این زندگِی کوفتی هم زندگیه که واسه خودت و این بچه درست کردی؟

 .دسِت دیگرش را باال برد و سیلِی محکمی دِم گوشش زد
باِر دیگه.. فقط یه باِر دیگه به من و زندگیم توهین کن تا نشااونت بدم  یک_

 .چه هنرای دیگه ای هم بلدم. برو کنار از جلوی راهم
صورِت کج شده اش را با دست ماساژ داد. نیشخندی زد و با سیاهِی مطلق 

 .چشمانش به نیل خیره شد
ه تا.. پنج تا.. د به من سیلی میزنی؟ من سیلی خورده ی روزگارم. بزن.. دو_

 تا.. بزن ببین ا ر داره؟
 .نچی کرد

ا ر نداره نیل... اگه تا صبق هم بزنی ا ر نداره... نه زهِر و کینه ی چشمای _
تو و نه التماس و حسرِت چشای من تمومی ندارهگ اینو همیشه یادت باشه کینه 

یری ت ی تو شاید من و خودتو بقیه رو بسوزونه، ولی ببین این چشمارو؟ این صو
 !که جلوی چشمته یه عمر دارو ندارتو میسوزونه .. میدونی که بدم میسوزونه

 .عصبی خندید
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برو کناار ... اون روزایی کاه باا یه حرکِت چشاام و ابروت قلب و روِح یه _
احمقی مثِل نیل میریخت گذشاات. روبه روت دیگه نیل نایسااتاده. من نیلوفر 

سمیه سام. حواست باشه رو زندگیه کی بهرامی ام. مادِر بهار و زن شارعی و ر
 !داری چمبره میزنی

تلخندی زد و از جلوی در کنار رفت. صدایش هنگاِم رد شدِن نیل از چهار 
 !چوِب در آرام و غمناک بود

اونی کاه رو دار و نادارم چمبره زده یکی دیگسااات.. اینو تو یکی خوب _
 !میدونی

یه رش را به دیوار پشتش تکصدای بلنِد بسته شدِن دری حیاط را که شنید س
 :داد، لبخند دردمندی زد و با چشِم بسته زمزمه کرد

اینجوریا هم نیست گلم.. منم خدایی دارم. به ولله که یه راهی پیدا میکنم. _
 !برت میگردونم جایی که باید باشی نیل.. قسم میخورم

عفت با تمام توانی که داشاات چرخ های بزر  صااندلی چرخدارش را به 
اتاقش چرخ داد. حتی حواسااش نبود که از کنترل اسااتفاده کند و یا از طرف 

 .ماریا بخواهد تا کمکش کند. وسط اتاق بزر  ایستاد و ماریا را صدا زد
 !ماریا؟ .... ماریا؟_

 .ماریا از آشپزخانه دل کند و به سرعِت برق رو به رویش تاهر شد
 بفرمایین خانوم. کاری داشتین؟_

 !نگاهش جای دیگری سیر میکرد خودش آنجا بود ولی
 !تلفنم و بیار.. سریع_
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 !چشم خانوم_
گوشی همراِه نقره ای رنک را به دستش داد. کمی فکر کرد و بعد ردیف کردن 

 :شماره ها در رهنش شماره گیری کرد. ایمان با اولین زنک جواب داد
 بله خاله؟_
 .ایمان آب دستته بذار پایین و بیا اینجا.. عجله کن_

 .ان شدنگر
 خاله؟ اتفاقی افتاده؟_
 !نمیدونم ایمان نمیدونمگ بیا تا بفهمیم اتفاقی افتاده یا نه_

 .ماشین را از همان دوِر برگرداِن پیش پایش برگرداند
 !اومدم.. تا نیم ساعت میرسم_
. 
. 

خرگوِش صورتی رنگش را محکم تر به خودش فشرد و چشمانش را بست. 
بیفتد. با وجود عصبانیت و دلگیری اش دلش نمیخواست چشمش به مادرش 

به شدت شرمنده بود. برای اولین بار در حضور یک فرد غریبه اینچنین مادرش 
 !را مورد حمله قرار داده بود

نیل شاادیدا به فکر فرو رفته بود. آنقدر که حتی حواسااش به کودِک در خود 
 !میشد جمع شده و پشیمانش هم نبود. حرفهای پارسا مدام در رهنش تکرار

ا ر نداره نیل... اگه تا صبق هم بزنی ا ر نداره... نه زهِر و کینه ی چشمای  "
 "!تو و نه التماس و حسرِت چشای من تمومی نداره
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نیشخندی زد و پایش را بیشتر روی گاز فشرد.. کسی چه میدانست از زهر و 
 مکینه ی دیرینه ی دلش؟ هیچ کس حتی پارساا نمیتوانست پهنای وسیع و تما

 !نشدنی خالء شبهای تنهایی اش را درک کند
چگونه بعد از پنج سال هنوز هم میتوانست از عشق و تعهد و التماس سخن 

 .بگوید؟ سرش را با حر  تکان داد
اینو همیشه یادت باشه ؛ کینه ی تو شاید من و خودتو بقیه رو بسوزونه، ولی  "

یری که جلوی چشاامته یه عم ر دارو ندارتو ببین این چشااماارو؟ این تصااو
 " !میسوزونه .. میدونی که بدم میسوزونه

 :نیشخندی دیگر... این بار زیر لب تکرار کرد
 !نمیسوزونه... نمیذارم دیگه با اون چشمای مکارت زندگیمو بسوزونی_
اونی کاه رو دار و نادارم چمبره زده یکی دیگسااات.. اینو تو یکی خوب "

 "!میدونی
شت و سرش را روی فرمان گذاشت. در دلش ماشین را رو به روی در نگه دا

از خادا گلاه کرد. "خادایاا چرا حااال؟ چرا حاال که زندگیم رو به راهه و بهار 
 "خوشحاله؟ چرا خدایا؟

بهار منتظر به مادرش چشم دوخت. همانگونه بدون اینکه سرش را از روی 
 :فرمان بردارد گفت

 !پیاده شو برو تو تا بیام.. باید حرف بزنیم_
حت و سر به زیر در را باز کرد و پیاده شد. مغز کوچکش پر از سوال های نارا

تمام نشدنی بود ولی پررنک ترینشان آزارش میداد. اینکه چرا مادرش این همه 
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از عمو پارسااایش بیزار اساات؟ چرا وقتی به خانه سااعید و گالره و یا سااپیده 
وک و بی میل روی نمیرود، حتی بی اجازه، این گونه تنبیه نمیشود؟ آهی کشید 

پاهایش ایستاد و زنک خانه را فشرد. هلن به جز پرشیای نقره ای رنِک نیل چیز 
یر نمیدید  .دیگری در تصو

 کیه؟_
 !منم هلن جون.... باز کن_
. 
. 

گوله اشِک درشِت روی گونه اش را زدود و عکس مادرش را بیشتر به خودش 
ناخواسته و بی اطالع هم  فشرد. حرفهای از روی عصبانیت و بدوِن غرِض نیل

که باشاد روحش را آزرده بود.. چه کسی جز خودش از نقطه ی ضعفش خبر 
 داشت؟

فقط یه مادر میتونه بفهمه من دارم چی میکشام.. نه تو و نه صاد تا پرستاِر  "
 ".دیگه نمیتونن بفهمن

یر دردناِک روی شیشه ی  لبخند تلخش را با شورِی اشکش تلفیق شد و تصو
 .را ساخت قاب عکسش

وقتی سااام بهم گفت که موضااوع رو فهمیدی پیش خودم گفتم باید بهش "
اعتمااد کنم.. باایاد چون بهاار دوسااتش داره.. چون بااهااش راحتهگ.. ولی 
نمیدونساتم یه روزی به خاطر این کارم پشیمون میشم.. نمیدونستم یه روزی 

طاقت جلوی خودم می ایسااتی و میگی چیکاار میکردم؟ باابااش بود.. دلم 
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نیاورد.. واقعا درکت نمیکنم هلن.. هونطوری که تو مادر نیسااتی و من و درک 
 "!نمیکنی

نفس عمیقی کشاید و با پشات دسات اشااکش را پاک کرد. تل  و پر بغض 
 :زمزمه کرد

 !نیستم ... نشد که باشم_
یش را  تقه ای به دِر اتاق خورد. دستش را چند بار روی چشمش کشید و گلو

 .صاف کرد
 !ایینبفرم_

 :خاتون با لبخنِد مهربان و همیشگی اش بهش نزدیک شد. در دلش گذشت
یری از فرشته های آسمانی را نشانمان " بعضای از انساان ها می آیند تا تصو

 "!دهند
 اجازه هست دخترم؟_

 :از جایش بلند شد و با محبت لبخند زد
 !اجازه ی ما هم دسِت شماست خاتون جون_

یش کنارش نشست. نگاهش به قا ب عکس قدیمی و چند قطره ی خیس رو
 .افتاد
 اجازه هست ببینمش؟_

یش بزر  شده بود  ! ..هلن عکس را رو به رویش گرفت. سیب گلو
 !مادرمه.. عکِس چند ساِل پیششه_

 برگشت و موشکافانه نگاهش کرد
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 این یعنی چند ساله که ندیدیش؟_
 .دردمند خندید

.. وقِت اومدن فقط این عکس دو سااالی میشااه..از وقتی که اومدم اینجا _
 !قدیمی رو ازش برداشتم

 .دستاِن چروک خورده اش را روی دسِت لطیف و تریفش گذاشت
 نمیبینم هیچ وقت با خانوادت صحبت کنی.. مشکلی باهاشون داری؟_

 ..نفسش آه شد
 !کم و بیش.. شرایط ایجاب کرد یکم از هم دور باشیم_

 .فشار خفیفی به دستش وارد کرد
د کن و بشااکن اون شاارایطی رو کاه ایجااب کنه پدر و مادرتو نبینی ناابو_

 !مادرجونگ پدر و مادر دوست و آشنا نیستن.. پدر و مادرن
 به لبهای خندان و دندانهای سفید و براِق مادرش خیره شد

 !خیلی سعی کردم.. ولی یه وقتایی آدم با خودش کنار نمیاد خاتون.. نمیتونه_
 .به چهره ی مغمومش خیره شدعکس را به دستش داد و 

یه وقتایی هم تا بخوای با خودت کنار بیای میبینی که ای دِل غافل.. فرصِت _
آدمی تموم شاااده.. تو میمونی و یاه دنیاا آه و حساارت دخترمگ عمِر آدمیزاد 
کوتاسات.. خیلی کوتاه تر از اینکه همیشه بهت فرصت جبران و نتیجه گیری 

 !رو بده
 :رد.. خیره به عکس لب زدچیزی در دلش تکان خو

 !خدا نکنه_
 .خاتون لبخندی زد و از جایش بلند شد
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حرفای نیل رو به دل نگیر مادرجون.. راست میگه.. هیشکی نمیتونه بفهمه _
 !اون چی کشیده.. حتی یه مادر

 .سرش را بلند کرد و به چهره ی دوست داشتنی اش خیره شد
 !...میده؟ خونمون رودهنهاگه بخوام یه سر به خانوادم بزنم اجازه _

 .لبخنِد اطمینان بخشی به رویش زد
تو نیل رو نشاناختی مادر.. هیچی ته دلش نیست.. هر وقت خواستی بری _

 !فقط کافیه اشاره کنی. فقط عجله کن تا دیر نشده
 .سرش را تکانی داد و دوباره به عکس خیره شد

. 

. 
 پشت به عفت رو به دستش را الی موهای پرپشت و جوگندمی اش فرو برد.

 .پنجره ی مشرف به باغچه ی بزر  ایستاد و به پارسا خیره شد
واقعا نمیدونم چی بگم خاله... این شک تو جون خودمم افتاده بود ولی از _

 ترسم نتونستم به زبون بیارم.. خدای بزر ..گ یعنی ممکنه؟
 .عفت بهش نزدیک شد

ی قیامت برپا شااده.. ایمان؟ اگه همچین چیزی صاحت داشااته باشاه یعن _
 ...نمیتونم حتی فکشرم بکنم که پارسا

 .ایمان برگشت و با ترس جمله اش را تکمیل کرد
 !زمین و آسمون و به هم میدوزه خاله.. یا اماِم هشتم_

هر دو به فکر فرو رفتند. نگاِه هر دویشااان به پارسااا بود.. پارسااایی که با 
 .م های بزر  و سخت فرو می آوردخشونِت تمام تبر را باال میبرد و وسط هیز
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یی نبره. میدونی که باید _ واسااه ی همینه که میگم تا پی به ماجرا نبردیم بو
 !چیکار کنی؟ خیلی سادست

 تسِت دی ِان ِای؟_
از او هم ساده تر.. فقط کافیه بیمارستانی که به دنیا اومده رو بفهمی و بری _

 ه یا نه؟جست و جو ببینی واقعا هفت ماهه به دنیا اومد
 .ایمان دستی به چانه اش کشید

باید مطمن بشیم خاله.. نمیخوام به زبون بیارم ولی ربطی به هفت ماهه و _
 ..نه ماهه نداره.. شایدم نیل و سام

 .حرفش را قطع کرد
فکرشاام نکن ایماان.. من باه چشاامام ایمان دارم. دختری که من دیدم.. _

ین روزاش براش مادر نشاادم دختری کاه حتی در برابر منی که تو سااخت تر
اونجوری با احترام برخورد کرد نمیتونه انقدر پست باشهگ من مطم نم هنوزم که 
هنوزه عاشاق پارسااستگ تو فقط کاری که گفتم و بکن.. اگه تیِر اول به هدف 

 !بخوره گرفتِن یه خال موی بهار کار شاقی نیس
 .سرش را به عالمت تفهمی تکان داد

نه شااده.. ببین گرفته دخترش و بی اجازه آورده اینجا.. همین االآنش دیوو_
 ..اگه واقعا دختر خودش باشه که دیگه

برگشت به طرف عفت. صحنه ی باال آوردِن نیل پای آن درخِت کنار کلینیِک 
 !معروف به "سقط جنین" لحظه ای از پیش چشمش کنار نمیرفت

باه شااالله که اشاتولی خاله فکر نکنم همچین دروغ بزرگی گفته باشاه.. ان_
 !میکنیم
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 .عفت لبخند مالیمی زد
من مثِل تو فکر نمیکنم ایمان.. نمیتونم بگم انشاالله بهار نوه ام نباشهگ اون _

 !دختر میتونه زندگِی پارسام و از این رو به اون رو کنه.. میتونه بهاِر زندگیش بشه
 ه؟و پاییِز زندگِی نیل و سامگ خدای منگ این دیگه چه بازی ای_
برو پیشااش ایمان.. ممکنه شااک کنه. برو یکم باهاش حرف بزن. پساارم _

روزای سااختی رو میگذرونه.. مادرش پیشاامرِ  اون غِم توی دلش بشااه. برو 
 !پیِش بچم .. خیلی تنهاست

دستی به شلوارک توسی رنگش کشید و روی تنه ی مصنوعِی بریده شده ی 
کرد و آب معدنی کنار  درخت نشست. عرق پیشانی اش را با پشت دست پاک

پایش را یک نفس باال کشید. نگاهش به آسمان افتاد . باران باریدن گرفته بود. 
قطرات ولرم و مالیمی که با صورت پرحرارتش برخورد میکرد، آرامش غریبی 
را در وجودش سارازیر مینمود. ایمان را دید که در خودش جمع شده و مچاله 

 .به طرفش میدود
 .. نمیبینی بارون و؟پاشو خیس شدی _

 .از جایش بلند شد و دسته ای از چوبهای خرد کرده اش را زیر بغلش زد
به جای حرف زدن کمک کن اینا رو ببریم تو. ما خیس بشاایم به جایی بر _

 !نمیخوره
بی حرف چوب های باقیمانده را برداشاات و پشااِت ساارش راه افتاد. روز 

ود. ایمان جلوی در ایستاد و ساخت و تلخی بودهگ تخمینش کاری دشواری نب
 .چوب ها را به طرف ماریا گرفت

http://www.roman4u.ir/


 815 سیمرغ

 !برو لباساتو عوض کن بریم یه دوری بزنیمگ پوسیدی توی این خونه_
دِل خودش هم برای یک فنجان قهوه ی خاچیِک پاتوِق همیشگی اشان لک 

 :زده بود؛ پس بدون اینکه برگردد گفت
 !با ماشیِن تو میریم.. حِس رانندگی نی_
. 
. 

 .بخاری ماشین را روشن کرد و دستش را مقابلش گرفت
 المصب سرد شده ها.. هوای صبق کجا و اآلن کجا؟_

شایشه را کمی پایین کشید و دستش را بیرون برد. قطرات درشِت باران روی 
 .ساعدش فرو می آمد

از وقتی یادمه ساارمایی بودی.. تو چه میفهمی از تمیزِی این هوا.. لیاقتت _
 !دمههمون دود و 

پوفی کرد و با فندک ماشاین سایگاری روشن کرد. بخاری را خاموش کرد.. 
 .کامی از سیگار گرفت و مقابل پارسا تکانش داد

بگیر.. بگیر کاه خودت دودی تر از منی.. آخاه از این په  تر گیر نیااوردی _
 واسه کشیدن؟

چشاامش به بسااته ی نیمه باز کنت پاورش افتاد. اخمش را درهم کشااید. 
 .ر را با خشونت از دستش قاپیدسیگا

 هنوز دست کجی رو ترک نکردی؟ تو اتاِق من چه غلطی میکردی؟_
 ..تو هم هنوز که هنوزه گدایی.. خوبه میدونی اهلش نیستم_

 .آهی کشید
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 !..توام نبودی_
 .سرش را به صندلی تکیه داد و با چشمهای بسته پک عمیقی به سیگار زد

 !ِم بهتر از این داشتم آره... نبودمنبودم... وقتی که دوست و همد_
 .سیگار را باال آورد و به عالمت "پاور" روی فیلترش خیره شد

امروز یه سیلِی دبش خوردم.. جات خالی بود.. اگه بودی حسابی تحقیرم _
 !میکردی

 .ایمان با حر  و ناراحتی دندانش را روی هم فشرد
 !نیحقته.. خودتم میدونی داری با دِم شیر بازی میک_

 .از یادآوری شیطنت های بهار لبخندی روی لبش نشست
ارزشش و داشت.. عوضش بهار و دیدم... پدرصلواتی خیلی شیرینه.. به _

 !تومبوِن سام نمیخورد همین عجوبه ای داشته باشه
لب باالیش را به دندان گرفت و دساتانش را روی فرمان فشرد. پارسا، غرق 

 .در خیال پک دیگری زد
 !داره.. اگه پسر داشتم حتما عروسم بودچشاش سک _

 .لبخندش زهر شد
 !اگرم به جای پسر عرضه داشتم اآلن دختِر خودم بود_

خیره به خطوِط ممتِد جاده پایش را روی گاز فشاارد. اما و اگرهای خطرناک 
 .رهنش را به شدت درگیر کرده بود. دسِت پارسا روی شانه اش نشست

 !هوووی؟ رد کردیم شنگول_
 .نده ای کردتک خ
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 تو چته؟_
 .سرش را به معنِی هیچی باال انداخت و دور زد

میگم اون یارو که وقتی امریکا بودی آمار ساام و برات درآورده بود اسمش _
 چی بود؟

 .با چشمهای ریز شده نگاهش کرد
 محمودی.. چطور مگه؟_
 دنبال یه مفتش ام. یکی هس که باید آمارشو درارم.. شمارشو میدی؟_

 .فش مایل شدبه طر
 بهت نمیخوره این کاره باشی.. شما هم بله؟_

 !چش چش نگاهش کرد.. چطور میان این همه درد میخندید؟
نه.. فقط شاما آدمی.. شما زندگی داری فقط..گ شمارشو بده خودتو لوس _
 !نکن

 .پوزخندی به چتِر آماده در دستاِن ایمان زد و پیاده شد
*** 

بعد از سااه روز دوری از خانه آخِر هفته را با پنجشاانبه بود...قرار بود سااام 
خانواده اش بگذراند اما نتوانساته بود. کارها آنقدر به سارعت و پشِت سِر هم 
روی سرش تلنبار شده بودند که وقتی برای سرخاراندن نداشت. تلفنی ساعتی 
با بهار حرف زده بود و سعی کرده بود او را برای این بدقولی قانع کند. گریه ی 

ی صدا اش را شنیده و ته دلش به خودش ناسزا گفته بود که این پروژه ی خارج ب
از شاهری را پذیرفته اسات. حاال سااعاتی از تهر گذشته بود و او بی صدا و 
خااموش در اتااقش پیاانو مینواخات. ناه باا هلن و نه با کس دیگری سااخن 
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ه ای که اد رفتنمیگفت. تنها و تنها به پدرش می اندیشااید و به آخر هفته ی برب
 !میتوانست با او به بهترین نحو بگذرد

صاادای زنک پیاپی در خانه هم توجهش را جلب نکرد. بی خیال شااانه ای 
باال انداخت و به نواختنش ادامه داد. هلن از دیدن نیل، ساعید و گالره پشاِت 
آیفون..آن هم در این ساااعات از روز باا تعجاب در را باز کرد و رو به خاتون 

 :گفت
 نیل و بچه ها ان.. یعنی چی شده؟_

هر ساه با هم و با سارو صدا وارد خانه شدند. کاله لبه داِر جهانگردِی روی 
ساِر ساعید و ساوشرِت گره خورده دور کمرش چشمهای خاتون و هلن را گرد 

 !کرده بود.. همچنین مانتوی غیر رسمی و روسری خالخالِی گالره
 .نیل با لبخند نگاهشان کردسالم بلندی کردند و روی مبل نشستند. 

 چی شد؟ چرا اینجوری نگاه میکنین؟_
 .خاتون عینکش را از چشم برداشت

 خیر باشه مادر.. این چه ریخت و قیافه ایه؟ از سِر کار میاین؟_
 :سعید با حرکتی نمایشی دوِر خودش چرخید و گفت

 !بعلهگ نپسندی خاتون جون؟ ببین.. شدم خوِد خوِد توریست_
 .چش نگاهش کردگالره چش 

مسخره بازی درنیار سعید.. خاتون جون اومدیم دنبال شما. ناسالمتی آخر _
 هفته استا؟

 دنباِل ما؟_
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 .بله.. داریم میریم لواسون.. ویالی عموی سعید اینا_
 .نیل لیوان و تنِک آب را برداشت و مشغول ریختن آب شد

 خانوم هنوزم تو اعتصابن؟_
 .خاتون خندید

 . چیکار کنه بچم؟دلتنگه مادر._
 .با لبخند از جایش بلند شد

میرم بهش بگم.. دیوونه میشه از خوشحالی. هلن پاشو دیگه.. هوا خنکه. _
 !لباِس گرم بردارین

 .هلن با شک به خاتون نگاه کرد
 ..منم بیام؟ من میمونم خونه تا_
 بیخود.. همه میان. کارو بار تعطیله.. یکی دو روز و میخوایم خوش باشیم._

 !سعید؟ پاتو از روی میز بردار
ابرویش باال پرید. تا به حال نیل را اینگونه سرحال و خوشحال ندیده بود. با 
آنکه چشامانش چشاماِن غمگیِن همیشگی بود ولی مشخص بود برای شادی 
بهار و ساارپا نگه داشااتن نظام خانواده اش با دل و جان میجنگد و سااعی در 

 !چقدر زیبا بودخندیدن و شادی دارد.. و همین 
 !میرم حاضر شم.. برای بهار هم لباس گرم برمیدارم. شما فقط خبرش کنین

 .با خنده سرش را تکان داد
. 
. 
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کانالهای ورزشاای را باال و پایین میکرد. پارسااا درخواسااتش را برای یک 
مسااافرت کوتاه و دو روزه ی آخر هفته رد کرده بود و برای او هم جز ماندن در 

ای بازی های بی هیجان و بی محتوا گزینه ی دیگری نبود. صدای خانه و تماش
زنک تلفنش کساال ترش کردگ با اکراه از جایش بلند شااد و به طرف میزی که 
موبایلش را رویش قرار داده بود رفت. چشاامش از دیدن شااماره ی محمودی 

 .گرد شد
 .به همین زودی؟؟ آب دهانش را قورت داد و سراسیمه گوشی را جواب داد

 الو؟_
 !الو؟ سالم .. عصر بخیر ایمان خان_
 عصر شما هم بخیر... خبری هست؟_
 !کاری که خواسته بودین و انجام دادم_

 از تعجب بی اختیار خندید
 به همین زودی؟_

 :محمودی جدی و محکم جواب داد
 .کار سخت و زمان بری نبود.. ساده بود_

 .روی کاناپه نشست و به جان پوست لبش افتاد
 !بگو_
بچه تو بیمارساتاِن امام به دنیا اومده.. همون بیمارستاِن نزدیک به آپارتماِن _

قبلیشاون.. جالب اینجاسات که خود جناب تهرانی رساوندنش به بیمارستان 
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چون ایشااون به عنواِن همراه امضااا دادن. اینطور که معلومه کال فکر میکردن 
 .همسِر خانوم بهرامی ایشونن

 .دهنش کشیددستش را با تعجب دور 
 هیچی نگفته بود در این باره.. خوب؟_
من رفتم بیمارستان و همه اطالعات و به دست آوردم. بچه کامال طبیعی و _

ه مااهاه به دنیا اومده. خبری از زایماِن هفت ماهگی نبودهگ نمیدونم جناب  ناه
 !تهرانی چجوری متوجه نشدن
 .از جایش بلند شد و ایستاد

 !؟یا خدا... چطور نفهمید_
البد خیلی سارشاون شلوغ بوده یا فرصت نکردن بپرسن.. کامال تصادفی _
 !بوده
 !تصادف نه محمودی.. کار خدا بوده_
ه ماهه متولد شده. امر دیگه _ خالصه اینکه همونطور که شک داشتید بچه نه

 ای هست که از من بخواین؟
 .خیره به نقطه ای فرضی سرش را تکان داد

 .ری نیسنه محمودی نه.. دیگه کا_
 .گوشی را روی گوشش جا به جا کرد

محمودی؟ نمیخوام کوچیکترین خبری از این جریاانات به گوِش پارسااا _
 برسه میفهمی چی میگم؟

 !خیالتون راحت باشه.. دهنم قرصه_
 !باز اگه کاری بود خبرت میکنم.. فعال خداف _
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ت را عفگوشی را قطع کرد و با دستهایی که به شدت میلرزید شماره ی منزل 
 .گرفت

 الو؟_
 ماریا یه چیزی میپرسم فقط بگو آره یا نه.. آقا اونجاست؟_
 !نه آگا.. توی اتاقشونن_

 .کالفه دستی به موهایش کشید
 !گوشی رو بده به خاله عفت.. سریع_

 .طولی نکشید که گوشی در دستاِن عفت قرار گرفت
 الو؟_

 :بی مقدمه و هراسان گفت
ه ماهه به دنیا اومده.. حاال دیگه هشااتاد حق با تو بود خاله.. بچه _ ی نیل نه

درصاد مطم نیم بهار دختِر پارسااست.. فقط میمونه یه تسِت دی ان ِای برای 
 !اطمینان.. باورم نمیشه خاله.. کم مونده سکته کنم

عفت گوشاِی تلفن را در دساتش فشرد و چشمانش را بست.. لبخندی گرم 
 .نمنمک روی لبش جا خوش کرد

صاد ایمان.. صد در صد مطم نم اون نوه ی منهگ اون دختر دختِر صاد در _
 !پارسای منهگ شک ندارم

اونقدر گیج شدم نمیدونم چی بگم خاله.. فقط میدونم اگه پارسا قبل اینکه _
 !مطم ن بشیم چیزی بفهمه دنیا رو میریزه به هم
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صدای قطع شدن گوشی آمد.. نفس عفت در سینه اش حبس شد. ایمان با 
 !نالیدترس 

 صدای گوشی بود؟_
عفت حتی جرئتش را نداشت تا جوابی بدهدگ آب دهانش را قورت داد و آرام 

 :و تحلیل رفته زمزمه کرد
 !اتاقش.. تلفن اتاقش_

 .ایمان دستش را الی موهایش فرو برد
 !یا امام حسین... اومدم.. نذار جایی بره_
 .عجله کن ایمان... دیوونه شده میدونم_

 :فریاد زد با صدا بلند
 ماریا؟_

 .ماریا در اتاق را باز کرد
 بله خانوم؟_

 .صندلی را به بیرون اتاق راند
 !عجله کن برو پایین.. اگه آقا خواست بره نذار... بدو تا دیر نشده_
 !چشم خانوم_

 !خودش را به آسانسور رساند و در دلش دعا کرد که دیر به طبقه پایین نرسد
اشاتن کسی که صدای جیا الستیکهای ماشینش ولی دیر بود... برای نگه د

 !گوش فلک را کر کرده بود دیر شده بود
*** 
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بی حال و بی حوصاله روی تختش دراز کشیده بود.. یاد ایمان و سرخوشی 
 .اش افتاد

 بیا بریم یکی دو روز حال و هوامون عوض میشه.. چرا لج میکنی داداشم؟ _"
لخوشی هاتو ندارم. با علی برو.. ایمان تو این بلبشاون حوصله تو یکی و د_

 !خودت خوش باش
چه خوشی؟ مگه بدوِن تو جایی رفتم که خوش بگذره؟ اونم با کی؟ با اون _

 !لندهور... دستت درد نکنه دیگه
اعصاابم داغونه ایمان.. حوصاله خودمم ندارم.. چرا سه پیچ کردی رو ما _

 امروز؟
دی .. نه لهو و لعب.. ِتک واال باه خدا دختر مختر تو بساااط نیس... نه لی_

 !ایت ایزی داکِتر
 پوفی کرد

 "!بازم کوپنت سوخت ایمان.. صدات عجیب میره رو ِنرو.. بای_
تلفنش را یک دور دیگر در دساتش چرخاند.. وساوسه داشت.. وسوسه ی 
رفتن به دنبال پرشایایی که وسایل و بار و بندیل یک سفر کوتاِه آخر هفته را در 

. تا آخر مقصااد پیش رفته بودگ تا پشاات آن ویالی کوچِک خود جای داده بود
 .لواسان رفته بود.. دستی بر روی فرمان کوبیده و مجبور، بازگشته بود

چرخی زد و ساارش را روی باازوی پهنش گاذاشاات. آرم بی ام ِو یه روی 
ییچش وسوسه اش را چند برابر میکرد.. مدام از سرش میگذشت  !سو

 "!اقل از دور میبینمش.. بهتر از اینجا نشستنهمگه چی میشه اگه برم؟ حد "
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کالفه از جایش بلند شااد.. با دسااتش بی حوصااله موهای به هم ریخته ی 
روی صورتش را کنار زد.. ته ریش نامرتبش صورتش را میخاراندگ از روزی که 

 !بهار رفته بود حتی حمام هم نکرده بود
 :ریدکرد و زیر لب غدنبال حوله اش گشت ولی پیدایش نکرد.. عصبی پوفی 

صد بار به این اجنبی گفتم وقتی خونه نیستم حوله ها رو بشور.. مگه میره _
 !تو کله اش؟ اجنبیه زبون نفهم

در اتاق را باز کرد و با قدم های ساانگین به طرف وسااط سااالن پیش رفت.. 
 .ماریا پشت بهش با تلفن صحبت میکرد. به طرفش رفت

 !نه.. آگا توی اتاقشونن_
هایش تیز شد.. به جز ایمان چه کسی سراغش را میگرفت؟ ایمانی که گوش 

 . چند دقیقه ی پیش با خودش حرف زده بود
مشکوک به ماریا خیره شد که نگاهی به این طرف و آن طرف انداخت و پله 

 !های مارپیج و عریض وسِط سالن را به مقصد اتاق عفت باال رفت
وجودش فریاد میزد که جایی از  عقبگرد کرد و وارد اتااقش شااد. چیزی در

 !کار میلنگد
گوشاِی اتاق را آرام و بی صدا دست گرفت و دستش را رویش نگه داشت تا 

 !صدای نفس هایش شنیده نشود
ه ماهه به دنیا اومده.. حاال دیگه هشااتاد _ حق با تو بود خاله.. بچه ی نیل نه

 ..درصد مطم نیم بهار دختِر پارساست
فه ی تیره رنِک تختش قفل شد.. تمام بدنش به چشمش بی حرکت روی مال

 ...یکباره فرو ریخت....کمرش بی اراده خم شد
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فقط میمونه یه تسااِت دی ان ِای برای اطمینان.. باورم نمیشااه خاله.. کم _
 !مونده سکته کنم

دستش را به درایور چوبی اش گرفت تا نیفتد.. مثل طفلی ضعیف و بی دفاع 
یه هیکل تنومندش؟احساس ضعف میکرد.. کجا   بودند عضالت ورزیده و قو

صاد در صاد ایمان.. صد در صد مطم نم اون نوه ی منهگ اون دختر دختِر _
 !پارسای منهگ شک ندارم

نفسش به شماره افتاد.. عقب عقب رفت... تا جایی که به تخت پشت سرش 
 !رسید و همان جا بی حرکت و بهت زده نشست

گم خاله.. فقط میدونم اگه پارسا قبل اینکه اونقدر گیج شدم نمیدونم چی ب_
 !مطم ن بشیم چیزی بفهمه دنیا رو میریزه به هم

دنیا؟ از کدام دنیا سخن میگفتند؟ همین دنیایی که دوِر سرش به دوران افتاده 
 !بود؟ آخر دنیا که میگفتند... آخِر آخِر دنیا، همین جا بود؟

 .سرش اکو شد صدای مادرش از چندین جهت بلند و گوشخراش در
 "مطم نم اون نوه ی منه"
 "!اون دختر دختِر پارسای منهگ شک ندارم"

چشمش را روی هم گذاشت.. لحظه ای که بهار را به آغوشش داده بودند.. 
نه نه.. قبل تر از آن.. صاحنه ی شاکِم بر آمده ی نیل.. شکمی که کودِک او را 

 .دربرش داشت مقابل چشمانش جان گرفت
از خون گرفت..سرانگشتانش داغ شدند.. سرش دود کرد.  چشمانش رنگِی 

شاید تمام این حاالت تنها در چند  انیه کوتاه اتفاق افتاد ولی همین چند  انیه 
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ی کوتاه را مرده و زنده شده بود. گوشی را به سرعت روی دستگاه کوبید و هر 
ش انآنچه دِم دستش بود پوشید. چشمش هیچ جا را نمیدید.. بهار جلوی چشم

بود.. بهار و مالقات های چندین باره اش.. بهار و چشمان معصومش.. بهار و 
درِد بی امااِن قلبش.. بهار و اتاِق عمل.. بهار و شاایطنت هایش.. بهار و عمو 
پارسااا گفتن هایش.. بهار و موهای بلند و مشااکی رنگش.. بهارو...چنگی به 

ون جهید. ماریا جلوی در سوئیچ ماشینش زد و مانند ببری زخمی از اتاقش بیر
 :با استرس لب گشود

 آگا؟ جایی میرین؟_
 ..نشنید... نه میشنید و نه چیزی میدید

صاندل های بهاره و سابک اش دِم دستی ترین و سریع ترین راه برای برهنه 
 !نرفتنگ با عجله بر پایش کرد و تقریبا داخل ماشینش شیرجه زد

ه بود.دساتش را با استرس روی بوی الساتیِک ساوخته تمام حیاط را پر کرد
 :زانوهایش فشرد و خیره به دِر باِز حیاط زیر لب زمزمه کرد

 !میدونم.. قیامت به پا میشه_
ید  .ماریا ناخن های دستش را با استرس میجو

 !حاال چیکار کنیم خانوم؟ تا آگا ایمان بیاد دیر میشه_
 .صدای زنک موبایِل پارسا تاسفش را بیشتر کرد

نه داره بهش زنک میزنه.. برو گوشیشو جواب بده بگو نبردهگ دیگه حتما ایما_
 !دیره.. هر چی بخواد بشه میشه

 :به آسمون ابرِی باالی سرش خیره شد و با آه گفت
 !خدای بزر ... خودت کمک کن_
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. 

. 
سرش را از روی فرمان برداشت. پیشانی اش خیس بود. دستی بهش کشید 

ا بالفاصاله تشاخیص داد. دستش را روی و چند بار پلک زد. سارخِی خون ر
ساارش گذاشاات. نمیدانساات این درد غیر قابل تحمل حاصاال این تصااادف 
کوچک است و یا باز میگرنش عود کرده؟ چشمش به راننده ی نیسان افتاد که 
بدون توجه به جماعتی که سعی در آرام نگه داشتنش داشتند به طرفش می آمد. 

 .ن کوبید و از ماشین پیاده شددستش را با داد بلندی روی فرما
مرتیکه کوری؟ ماشین پاپات و سوار شدی اومدی ددر فکر نمیکنی ما فقیر _

 فقرا باید نون بخوریم؟ ببین زدی ماشین نازنینمو چیکار کردی؟
با عصابانیت و تعجب برگشات و به کاپوِت در هم مچاله شاده ی ماشینش 

م فتگِی جزئی اتاقک نیسان چشنگاه کرد. نگاهش را از ماشینش گرفت و به تور
 .دوخت. نفسش را عصبی فوت کرد و جلو رفت

 مرتیکه جد و آبادته.. نمیبینی ماشیِن من داغون شده؟ تو چته الدنک؟_
 .مرد جلو آمد و نزدیکش ایستاد

آره؟ اینطوریاس؟ معلوم نیس چی زدی که تو فضایی و بولیزتم پشت و رو _
از پشت زدی داداشم.. کدوم خری بهت پوشایدی.. صابر میکنیم افسر بیاد.. 

 گواهینامه داده؟
خون جلوی چشااماانش را گرفت. یقه اش را گرفت و صااورتش را مقابل 

 :صورِت مرد نگه داشت. با عصبانیت غرید
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همون خری کاه باه تو یاد نداده با از خودت محترم تر چطور رفتار کنی.. _
وزای گندیه که اگه آدمم پولت و میدم میزنی به چاک فهمیدی؟ امروز از اون ر

بکشام خیالم نیسات.. میترسم تو مثِل ماشین نازنینت دووم نیاری گنده التگ 
 !حالیته که؟

مرد که پر واضاق بود از صادا و حالت چشامان پارسا ترسیده بی صدا سر 
جایش ایستاد. پارسا داخل ماشین برگشت و از داخل داشبورت بسته ای تراول 

 .به سینه ی مرد زدبیرون کشید. بدون شمردن 
بگیر برو رِد کاارت.. لگنات و بکش کناار تاا جفتتونو با هم له نکردم... ِد _
 !!..یاال

خیره به بساته ی کلفت و پر مالت پنجاه تومانی ها، ساریع ساوار ماشینش 
 .شد. جمعیت کم کم پراکنده شدند. مردی دستش را روی شانه اش گذاشت

از ساارت خون میره. بشااین یکم اینجوری کجا داری میری جوون؟ داره _
 !استراحت کن

بدوِن جواب به مرد سااوار ماشااین شااد و فرمان را تا جای ممکن چرخاند. 
دستمالی از روی سینه ی ماشین برداشت و خون پیشانی اش را تمیز کرد. فقط 

 "به یک چیز می اندیشید.. یک سواِل تک جوابه. "چرا؟
وز میلرزید. لحظه ای در آینه رو به روی ویالی کوچک ایستاد. دستانش هن

به چهره ی خودش خیره شد. به سفیدی سرِخ چشماِن به خون نشسته اش.. به 
سایاهی مطلق و وحشاتناکشان.. به زخم عمیق پیشانی و قطرات درشت عرِق 
روی صاورتش. خودش را نشاناختگ سارش را روی فرمان گذاشت و با تماِم 

 :وجود فریاد زد
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 چرااا؟؟؟_
نقبض شد.. چگونه توانسته بودند؟ بهار دختِر او بود و او عضالت فک اش م

پنج ساال با حسرِت داشتِن خانواده ی سام در دیار غربت و آشنا سوخته بود.. 
ایمان چه گفته بود؟ گفته بود فقط مانده یک تسااِت ساااده که از صااحت این 

 جریان مطم ن شوند. آیا نیاز به تست بود؟؟
چند ماه تاهل با نیل این یقین را میداد که نیازی به نه... نبود.. اطمیناِن همان 

 !آن تسِت مسخره نبود.. بهار دختِر خودش بود.. این را از ته دل مطم ن بود
 .دندانهایش را روی هم فشرد و از ماشین پیاده شد

 !میدونم باهاتون چیکار کنم_
ه و تا نزدیکِی دِر باغ پیش رفت. صادای سار و صاادای بهار ته مانده ی اراد

اختیارش را هم در هم شکست..شکاف بزرِ  روی در به راحتی حیاِط داخل 
را نمایان میساخت. سرش را پایین آورد و از شکاف به داخل خیره شد. بهار با 
شالنِک بزرگی روی ساعید و گالره آب میپاشاید. به لباس های خیسش خیره 

ا لطافت و شااد.. باه لبخناد کودکانه اش.. به موهای خیس و پریشااانی که ب
ترافِت هر چه تمام تر تا روی کمرش ریخته بود.. به چال های عمیق گونه اش 
خیره شاد. دساتش را باال آورد و روی صورتش گذاشت.. درست روی همان 

 :نقطه ای که هنگام خندیدن چال گونه اش نمایان میشد.. ناباور زمزمه کرد
 . ...من_
.. 

 !!دختِر من._
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تمام خشامی را که مانند زهر سراسر وجودش را  همه چیز را فراموش کرد..
فراگرفته بود.. تمام سااوال های بیجواب و کشاانده ی رهنش را.. تمام کینه و 
نفرت و دل آزردگی اش را.. انگاار تازه به عمق ماجرا پی برده بود.. انگار تازه 

 ..میدید که چه گوهر گرانبهایی را به دست آورده است
باه جز بهاار و خناده هاای کودکاانه اش چیز  در آن حیااِط بزر  و عریض

 !..دیگری نه میدید و نه میشنید. بهار... دخترشگ... دختِر او
قلبش تیر میکشااید.. دلش میخواساات داخل شااود و تا آخِر دنیا بهار را از 
آغوشش خارج نکند.. دلش بهارش را میخواست.. بهاری که از پوست و خوِن 

. فشار خفیفی وارد کرد.. هنوز زنک به او بود. دساتش را روی زنک گذاشات.
صدا در نیامده بود که دستش همان جا خشک شد.. درست مانند رهن منجمد 

 !شده اش
یاد بابایی گفتن های بهار.. وابساتگی اش به ساام.. عشق و محبتش هنگام 
دیدن پدرش و آنگونه در آغوشش پریدنش مقابل چشمش جان گرفت. دستش 

 .دیشیدرا با خشم مشت کرد و ان
 "چجوری تحمل میکنه"

به یاد قلِب تازه بهبود یافته اش افتاد... به یاِد رفتاِر بزرگانه و حساب شده اش 
در هر کااری.. باه یاِد درونگرایی و نگاِه غصااه دارش.. یاِد آن روز کذایی در 
بسااتنی فروشاای افتاد.. تنها یک جرو بح  جزئی تا چه اندازه در روحیه ی 

 !تا یر گذاشته بود؟ لطیف و شکننده اش
لبش را به دندان گرفت و قبل از اینکه بی ارادگی اش بر منطقش غالب شود 
به سارعت به طرف ماشاین دوید. سارش را دوباره روی فرمان گذاشت. میان 
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برزِخ عشااق و کینه گیر افتاده بود. کدامیک بر عملش قالب میشااد؟ عشااق و 
 رِد بی اماِن قلبش؟نگرانی برای کودکش یا کینه و انتقاِم این د

دساات برد و از داخل داشاابورد عکِس سااه در چهاِر کوچِک نیل را بیرون 
کشید. دستش را به فرماِن ماشین تکیه داد و خیره به خرمایِی چشمانش زمزمه 

 :کرد
 چرا؟_

نفهمید قطره اشِک درشت چه زمانی روی گونه ی استخوانی اش فرو ریخت 
 .و دیدش را تار کرد

 ا هر دومون و مستحِق این عذاب کردی؟چرا نیل؟ چر_
 .کفه ی دو دستش را روی چشمش گذاشت

 دختِر من.... دختِر ما؟_
نتوانسات جمله اش را ادامه دهد. بغض مردانه اش دوباره شکسته بود. این 
بار نه برای نداشاته هایش.. برای داشاته هایی که با بیرحمی در صاِف نداشته 

 .هایش جا گرفته بودند اشک ریخت
زبانش را روی لبهای شااورش کشااید.. تنها در کسااری از  انیه فکری تماِم 
وجودش را آتش زد. برای دانساتن و پرسایدِن تمام ساواالت کشنده ی رهنش 
تنها یک راه بود.. دستش را با خشونت روی چشمهای ترش کشید و به ساعِت 

ده ادساتش خیره شاد. هنوز خورشید غروب نکرده بودگ به سرعت از ماشین پی
شاد و صاندوق عقب را باز کرد.. چشامش به شیشه ی محتوی مواِد بیهوشی 

 .افتاد. چیزی که همیشه برای مواقع ضروری در ماشینش قرار داشت
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شایشااه ی تیره رنک را در دساتش گرفت و دوباره داخل ماشااین نشاساات. 
چشمان نافذ و پر کینه اش را به دِر زنک زده ی باغ دوخت و از الی دندانهای 

 .ید شده اش غریدکل
 !میای بیرون... باالخره میای بیرون_

*** 
یش را بست.  عینک مطالعه اش را ازچشامش خارج کرد و کتاِب روی زانو
چشامش به ساعت افتاد. از دوازده گذشته بود. باد پاییزی پنجره ی اتاق را باز 
کرده بود. باه طرف تخات بهار رفت و لهاف را تا روی بینی اش باال کشااید. 

 !ه ای روی گونه ی نرمش نشاند و شال بافتنی اش را دورش پیچیدو*سب*
خوابش نمیبرد... سااال هاا بود کاه بی قر  هایش خوابش نمیبرد. دنبال 
کیفش گشات.. یادش افتاد که در ماشین جایش گذاشته است. بی حوصله از 

 !اتاق خارج شد و راه خروج را پیش گرفت
محکم تر به خودش پیچید و با قدم ماشاین داخل حیاط پارک بود.شالش را 

های ساریع خودش را به ماشاین رسااند. زوزوی باد پاییزی و سوسوی ستاره 
های نیمه شب، باِغ غرق در خاموشی و تلمت را خوفناک کرده بود. کیفش را 
برداشت و در ماشین راقفل کرد.اما همین که خواست راه برگشت را پیش بگیرد 

 .نیدصدایی از پشت دیواِر باغ ش
آب دهانش رابا ترس قورت داد و قدمی به جلو برداشت. میدانست که در آن 
حوالی به جز منزل سید،عموی سعید تا نزدیک به یک کیلومتر ویالی دیگری 

 :وجود ندارد. سعید ماشینش را بیرون پارک کرده بود. با خودش اندیشید
 "..شاید سعید رفته چیزی از ماشین برداره"
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نداخت و قصد عقبگرد کرد که صدا شدیدتر شد. نفس عمیقی شانه ای باال ا
کشااید و بند کیفش را محکم در دسااتش گرفت. در ویال را بازکرد و به بیرون 

 .سرک کشید
سامِت راست به جز ماشین خاموِش سعید چیز دیگری دیده نمیشد. سرش 
را برگرداناد تاا ساامت چش را هم از نظر بگذراند ولی هنوز گردنش را کامل 

نگردانده بود که دستی مقابل بینی اش قرار گرفت. دستش را باال آورد و سعی بر
کرد مقابله کند ولی انرژی اش هر لحظه بیش از پیش تحلیل میرفت. دقیقه ای 

 .نگذشت که دستانش کنار بدنش فرود آمدند و چشمهایش روی هم افتاد
. 
. 

ز امان سرش ا چشمانش میسوخت.. بی خوابی امانش را گرفته بود.. درد بی
یک طرف و خستگی راه و اعصاب متشنج اش از طرفی دیگر روح و روانش را 
در هم میفشرد. روشنایی ضعیِف صبق صادق خطوط ممتد جاده ی خلوت را 
نمایان تر میسااخت. برای بار هزارم از آینه به صاندلی پشت خیره شد. نیل بر 

ش از بنِد کش آزاد روی یک طرف از بدنش روی صاندلی خوابیده بود. موهای
شاده و از روی صاورتش تا پایین صندلی ریخته بودند. سعی کرد حواسش را 
معطوفش نکناد. نباید اجازه میداد قلبش بلرزد. اگر میخواساات جواب تمام 
ساردرگمی هایش را بیابد این آخرین فرصات بودگ پس به ساختی چشم ازش 

 .برداشت و مسیر ویالی رامسرش را پیش گرفت
و میش بودکه به ویال رسیدند. خدا را شکر میکرد که بیهوشِی چند هوا گر  

ساعته ا ر گذاشته بود و تا رسیدنشان نیل هشیار نشده بود. در عقب ماشین را 
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باز کرد. نگاهی به اندام ضعیف و بیهوشش انداخت. چند بار دستش را تا زیر 
م اجبار ز هکمرش پیش برد و پس کشاید. با تمام عشاق و اشتیاقش به نیل، با

لمس زنی متااهال برایش دردنااک بود.. حتی اگر با تمام دردناکی آن زن نیل، 
 !دردانه ی قلبش باشد

دل به دریا زد و با حرکتی نیل را میان دستان قوی اش بلند کرد. چقدر سبک 
شده بودگ مگر از روزگارانی که نیل را در آغوش میگرفت و از سنگینی اش گله 

ود؟ مگر زن ها بعد از زایمان سنگین تر نمیشدند؟ پس میکرد چقدر گذشاته ب
 چگونه بود که اکنون مانند پر کاهی در آغوشش جا گرفته بود؟

نفس عمیقی کشید و حجم سبک روی دستانش را تا داخل ویال حمل کرد. 
 !بالشتک کوچکی زیر سرش گذاشت و روی کاناپه ی بزر  خوابانیدش

و سرش را میان دستانش گرفت.  نیل تکان خفیفی خورد. مقابلش نشاسات
دلش میخواست قدرتش را داشت و میتوانست این سر ملتهب و داغ را از تنش 

 !جدا کند
نفساای تازه کرد. چشاامش به مینی بار کوچک و مجهزش افتاد. بدش نمی 
آمد در این شارایط ساخت و غیر قابل تحمل لبی تر کند و فشار سنگین روی 

به ساختی از شیشه های نوشیدنی گرفت و  قلبش را سابک تر کند. نگاهش را
 .شیطان را زیر لب ناسزا گفت

از جایش بلند شد و مقابل نیل زانو زد. درد، کینه و عشق را در کنار هم حس 
میکرد. انگشتانش را آرام و نامحسوس روی موهایش کشید. لبش را با خشونت 

. هنوز در به دندان گرفت و ساارش را پایین انداخت. هنوز هضاام نکرده بود.
باورش نمیگنجید.. نفس های نیل صاادادار شااد. روی ساارامیک های خنک 
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مقابل کاناپه نشااساات و دسااتش را دور زانوهایش قفل کرد. آماد بود.. برای 
شانیدن و پرسایدن حاال دیگر آماده بود. منتظر به چشاام های نیل که نم نمک 

 .تکان میخورد خیره ماند
آنقدر سنگین بودند که توان باز نگه چشمش را به سختی گشود. پلک هایش 

یر تار پیش رویش آرام آرام واضق شد. پارسا درست  داشتنشان را نداشت. تصو
رو به رویش نشااسااته بود. هنوز هشاایاری اش آنقدری نبود که موقعیتش را 
تشخیص دهد ولی با همان حال، با دیدن پارسا به سرعت متوجه نرمال نبودن 

ز شود. تالشش هر بار بیهوده تر از قبل میگشت اوضاع شد. سعی کرد نیم خی
و ناموفق و بی تعادل روی مبل می افتاد. پارسااا با مخفی نگه داشااتن خشاام 

 .درونش مانند افعی ای زخمی، به تالشش پوزخند میزد
 :دستش را روی سرش گذاشت و آرام نالید

 من کجام؟_
 .جوابش نیشخندی تل  بود

چرخاند. کم کم همه چیز در رهنش مرور نگاهش را دور تا دور سالن آشنا 
 ...شد.. باغ.. قر ... صدای مخوِف پشِت دیوار و

 :اینبار با ترس و هشیارتر پرسید
 من کجام؟_

چهره ی پارسا ترسناک شد.. میدانست که شخص رو به رویش دیگر هشیار 
است. همان گونه که فندک گرانقیمت دستش را روشن و خاموش میکرد جواب 

 :داد
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 !.دنیا آخرِ _
تالشش برای نشستن به  مر رسید. روی کاناپه نشست و سرش را در دستش 

 :گرفت. سرش هنوز گیج میرفت. آب دهانش را قورت داد و پرسید
 تو..... منگ.... ما اینجاچیکار میکنیم؟_

 ..نیشخندی دیگر
 ...نترس.. به جواب همه ی سواالت میرسی_

 .انگشت اشاره اش را باال آورد
 !وقتی جواب سواالی منو دادیالبته _

تنش از داخل لرزید... نمیدانست در این صبق زود ، دور از بهار و ویال کناِر 
پارسا و در این خانه چکار داردگ... رهنش برای اندیشیدن یاری نمیکرد... تنها 

 !گیج بود و ترسیده
 با توام... اینجا چه خبره؟_

 ...سیگاری آتش زد و گوشه ی لبش گذاشت
 !لی دوست داری بدونی؟.. رامسریم.. تو ویالی منخی_

 .با همان اندک انرژی به سرعت برق از جایش بلند شد.. صدایش بلند بود
 !چی؟؟_

 .پارسا تلو تلو خوردنش را نظاره کرد و به حلقه های سیگارش خیره شد
 ..همونی که شنیدی....بشین سرت داره گیج میره_

شد.. بهار کجا بود و او کجا؟ حتما  نفس کشیدنش تند شد... رهنش درگیر
 :تا حاال متوجه نبودن مادرش شده بودگ با عصبانیت و نگرانی فریاد زد
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حالیت هست داری چی میگی؟ منو چرا آوردی اینجا؟ با چه حقی؟ حاال _
 دیگه آدم دزدم شدی؟

ساکوت و سیگار کشیدن پارسا اعصابش را بیشتر تحریک می کرد. دستش 
و به طرف در شیشه اِی ویال رفت. پارسا با پوزخندی حرکات رابه دیوار گرفت 

 .شتابزده اش را تماشا میکرد
این در چرا قفله روانی؟ بازش کن میخوام برم.. جای تو تیمارستان روانیه... _

 !!!تو دیوونه ای پارسا.. باز کن این در و
فیلتر سیگار را روی سرامیک خنک خاموش کرد و از جایش بلند شد. دست 

 .به سینه رو به رویش ایستاد
هر چقدر دلت میخواد جیا و داد کن.. اینجا به جز من و مش رحیم کسی _

 !نیست.. اونم میدونی که؟ تا من نخوام نمیشنوه... کر میشه
با خشونت جلو آمدو روبرویش قرار گرفت.. چشمش را به سیاهی پر تالطم 

 .چشمانش دوخت
 !وای از جونم؟داری چه غلطی میکنی پارسا؟ چی میخ_

پوزخندی زد و از باال تا پایینش را برانداز کرد..خیره به چشمان ترسیده اش 
 :با حالت خاصی شمرده شمرده تکرار کرد

نترس کاریت ندارم... میدونی که؟ از جنِس دسِت دو خوشم نمیاد.. حال _
 ! نمیکنم باهاش

هنوز  ستشنیل دستش را باال آورد تا سیلی محکمی زیر گوشش بزند ولی د
 !به صورتش نرسیده بود که در دست قدرتمند پارسا محصور شد

http://www.roman4u.ir/


 869 سیمرغ

 :دستش را به طرف خودش کشید و زیر لب غرید
یه باز زدی گفتم درد داری... زخم خوردی.. حق داری.. ولی همیشه نه.. _

عادت نکن گ مخصااوصااا امروز... امروز قرار نیس بزنی.. امروز اینجایی که 
 !بخوری

در چشمانش دید.. کم کم کنترلش را از دست میداد... یا  ترس را به وضوح
به یاد آوردن بهار اختیار از کفش میرفت. نیل از شدت درد چشمانش را روی 

 :هم گذاشت. حس میکرد مچ دستش در حال کنده شدن است. با درد نالید
به من دست نزن پارسا... ازت نمیترسم.. منو برگردون پیش بهارگ تو دیوونه _

 یفهمی؟ای م
دستش را با خشونت رها کرد.. با حرکتی آنی میز گرد کنار کاناپه را همراه با 

یاتش وارونه کرد و با صدای بلند فریاد زد  :محتو
آره دیوونه ام.. دیونم کردی لعنتی... دیوونم کردینگ.. همتونو به خاک سیاه _

 !مینشونم
ده یده باشد.. ترسیبه یادنداشات هرگز پارساا را تا این حد دیوانه و عصبی د

 :بود ولی خودش را نباخت.. عقب عقب رفت و با صدای لرزانش آرام گفت
 !منو برگردون پارسا.. تو حالت خوب نیستگ.. داری چرت میگی_

مانند ببری زخمی نگاهش کرد.. به طرفش رفت.. تا جایی که پشِت نیل به 
وشش و از کنار گ دیوار رساید. فاصله اش را با نیل کم کرد. دستش را پیش برد

 .روی دیوار پشت سرش حایل کرد
 ازم میترسی نه؟_

 .سرش را برگرداند.. نمیتوانست در چشمان وحشتناکش خیره شود
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 ...تو خودت نیستی پارسا.. بذار برم.. اآلن بهار بیدار میشه میبینه_
 :صدای داد بلندش ستون های خانه را لرزاند

 برای من بهار بهار نکن فهمیدی؟_
شت به دیوار پشت سرش کوبید.. نیل در جایش نیم متر پرید.. بی شک با م

 !دیوانه شده بود... این شخِص دیوانه پارسا نبود
 خیلی نگرانشی؟_

 .نزدیکش شد
 خیلی دوستش داری؟_

 .نزدیکتر شد
 خیلی مادری؟_

نیل طاقت نیاورد و چشامانش را بساات.. ساارش را جلو برد و زیر گوشااش 
 :زمزمه کرد

 که تشخیص بدی کی پدرش باشه؟اونقدری _
تمام تنش به یکباره فرو ریخت.. مانند المش برقی که از برق کشایده شااده 
باشاد... مانند آخرین نفس های یک انساِن رو به موت.. حِس مر  تمام تنش 
را دربر گرفت و از درون فلجش کرد. نه... امکان نداشت...امکان نداشت که 

 :قوایی که برایش باقی مانده بود نالیدپارسا فهمیده باشدگ با آخرین 
 منظورت چیه؟_

خندید.. بلند و پردرد.. آنقدر بلند که تماِم اندام نیل به لرزه در آمد.. سارش 
به پشات پرتاب شده بود.. هیستیریک و بی کنترل میخندید. با همان خنده به 
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چهره ی سافید و بی رنک و روی نیل خیره شد.. خنده اش یواش یواش جمع 
 .د و چهره اش دوباره ترسناک شدش

 !منظورمو خوب فهمیدی... خیلی خوب_
 ..نمیفهمم چی میگی_

با حرکتی ناگهانی یقه ی مانتوی نیل را در دست گرفت و به خودش نزدیک 
 .کرد. از چشمانش خون میبارید

باازی تموم شااد... بازی کثیف تو و اون شااوهرت تموم شااد. ِگیم اوور _
 ..خرم کردین. یه سال... دو سال.. سه سال شدین.. تمومگ چند سال

 :فریاد زد
 .پنج سال لعنتی... پنج ساله که بازیم دادین_

یش را رها کرد و عصبی دور خودش چرخید  .مانتو
اگه نمیفهمیدم... اگه ایمان پیگیر نمیشااد.. اگه مامان شااک نمیکرد... اگه _

 ...اگه اگه
ن سر ان ، تکیه بر دیوار تا پاییدوباره برگشت به طرفش..نیل بی اراده و کم ج

 .خورده بود و زانوهایش را بغل گرفته بود
اگاه نمیفهمیادم حاال حاال ها نمیگفتی نه؟ تا کی نمیگفتی؟ تا کجاشااو _

واسم خواب دیدی؟ تا وقتی تو لباس عروسی ببینمش؟ یا دیرتر؟ شاید موقع به 
 ...دنیا اومدن نوه ام؟ یا شایدم اصال هیچوقت؟

درشت و بی امان صورتش را پوشاند. رحم و دلسوزی خیلی اشاک هایش 
 !..وقت بود که قلب پر کینه ی پارسا را ترک گفته بود... حداقل برای امروز

 ..د جواب بده لعنتی.... حرف بزنگ یه چیزی بگو_
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تمام تنش میلرزید... پاهایش.. دسااتهایش... ساارش.. تمام دار و ندارش 
قه کرد.. فک اش با لرزش غیر معمولی و میلرزید. دسااتش را دور خودش حل

ساریعی باال و پایین میشد. چشمانش را بست تا بلکه بتواند کمی آرام بگیرد. 
ولی مگر در مقابل این آتش فشاااِن عظیم ممکن بود؟ در مقابل این فریاد های 

 !..بلند که دل کوه را میلرزاند.. این خشم... این کینه و این زخِم چرکین
.. بگو دروغه...انکار کن.. بازم دروغ بگو ولی ساکت نشین.. یه چیزی بگو_

بذار باور کنم انقدر بی وجود نبودم.. انقدرکودن... انقدر خام و پپه که بچه ی 
 .خومو نشناسم

نیروی مقاومتش هر لحظه کم وکمترمیشاد.. کف دساتش را روی سرامیک 
 ترسید..... بیِم سرد گذاشت.. طاقت نداشت... از زخم زبان و خشِم پارسا نمی

او چیزی دیگر بود... ترِس او از چیز دیگری بود.. میدانساات که بهار را برای 
همیشاه از دست داده است.. صدای پارسا کم کم برایش ناواضق وآرام شد... 
در مغزش همزمان هزاران حشااره ویز ویز میکردند... آخرین عکس العمل..گ 

 !ال بستدستش را روی سرش گذاشت و چشمانش را بی ح
نگاه پارساا همراه با قامت روی زمین افتاده اش پایین آمد. با ترس صدایش 

 :زد
 نیل؟_

چشامهای نیل روی هم افتاده بود. با قدمی بلند خودش را بهش رساند و با 
 :دستش سرش را بلند کرد. بلند تر صدایش زد

 نیل؟ باتوام.. نیل؟_
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را بالفاصااله از حالت صااورت و نبض ضااعیفش بیحالی و افت فشااارش 
تشاخیص داد.دساتپاچه و ترسیده همان جا رهایش کرد و به طرف دسته کلید 

 :خیز برداشت. با تمام توان فریاد زد
 مش رحیم؟... مش رحااااایم؟؟_

 .و خودش به طرف حیاط دوید
نیل چشمانش را به آرامی باز کرد. چهره ی نگران مش رحیم را مقابلش دید 

ود و با ناراحتی تکان میداد. دوباره چشاامانش را که ساارش را پایین انداخته ب
 .بست

ته دلش دعا کرد تماِم این حوادم خواِب وحشتناکی بیش نباشد که همراه با 
 !باز شدن دوباره چشمانش از پشت پرده ی دیدش محو شود ولی حی حات

مش رحیم ساارش را بلناد کرد و باا دیادن چشاامهای نیمه باِز نیل لبخند 
 :از جا بلند شد. با صدای بلند پارسا را صدا زددستپاچه ای زد و 

 !آقا؟... آقا بیاین نرین.. خاِنم جان بیدار شدن_
 انیه ای نکشاید که پارساا برگشات. مش رحیم با سادگی دستانش را رو به 

 :آسمان گرفت
 !ای خدا شکرت... خانم جان خیلی نگرانمون کردینا.. خدا رو شکر_

یش زخم است . آب دهانش را به سختی قورت داد و احساس میکرد ته گلو
 .نگاهش را به سقف باالی سرش دوخت

 :پارسا کنارش نشست و با اخمی درهم آرام پرسید
 خوبی؟_
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بی جواب سارش را برگرداند. از مبارزه خساته بود.. دیگر حتی حوصله ی 
 !خودش را هم نداشت

ی دساتش را به دیوار بند کرد و کشاان کشان خودش را تا مبل رساند و ش رو
 !نشست. سرش سنگین بود

 نیل؟.. بهتری؟_
 :چشمش را با خشم روی هم فشرد و بدون اینکه سرش را برگرداند آرام گفت

 مگه برات فرقی هم میکنه؟_
 !نفس عمیقی کشید. کنارش روی مبل جا گرفت و سعی کرد آرام باشد

 خودت چی فکر میکنی؟_
 .نیل پوزخند بی جانی زد

 !میگردوندی جایی که باید باشماگه فرق میکرد منو بر_
 !برت میگردونم... ولی وقتی که تلکیف این زندگی مشخص شد_

 .برگشت و با نفرت به چشمانش خیره شد
داغون شدم.. نمیتونی حتی فکرشم بکنی که چی بهم گذشتگ.. مرد نیستی _

 ! ..بفهمی چقدر خرد شدم
 .شد چشمهای بی حالِت نیل، شیشه ای و سرد به رو به رو خیره

اون روز از جلوی چشامم کنار نمیره.. اون روزی که ازت پرسیدم اسمشو _
چی گذاشاتی.. همون روزی که برای خوشبختیت.. برای جمع سه نفرتون از 
تو، از تمام زندگیم گذشتم و رفتمگ رفتم و تا همیشه یادم رفت زندگی کردن و... 
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همه چی با تو و یاادم رفت نفس کشاایدن و... یادم رفت خودمو.. وجودمو.. 
 !پیش تو جا موند و من ، بی من راهی غربت شدم

 .لبخند تلخی زد
ولی میدونی چی بیشتر از همه دلمو میسوزونه؟ اینکه من با تماِم عشقی که _

بهات داشااتم... با تمام خودخواهی ها و غروِر مردونم هیچ وقت پیش خودم 
د به نسااتم اگه اون بچه نبونگفتم کاش اون بچه به دنیا نمی اومد. با اینکه میدو

 !هر قیمتی که شده پس ات میگرفتم بازم نگفتم.. به خدا قسم که نگفتم
 ..مکثی کرد تا تلخِی زهرآگین کلماتش را ببلعد

ولی همیشااه.. از همون لحظاه ی اولی که دیدمش تا همین دیروز همش _
ماِل ما حسرت خوردم و ته دلم گفتم کاش این بچه مال من بود.. مال ما بود.. 

 !..دوتا
 :سکوت مصمم نیل را که دید ادامه داد

میدونم باهات بد کردم.. میدونم نامردی کردم.. قبول دارم کثیف ترین کار _
ممکن رو بااهاات کردم ولی بی وجادان.. باا همه ی این نامردی ها بازم حق 
نداشااتی بچه ی خودمو ازم قایم کنی. حق نداشااتی آینده ی اون و زندگی منو 

 !وری خرابش کنی.. حق نداشتیاینج
نیل گوشااه ی لبش را به دندان گرفت.. خدا خدا میکرد که صاابرش لبریز 
نشاود... که فریاد نزند.. که خون برپا نکند.. که از خودش و تمام این سالهای 

ید  !بیکسی اش چیزی نگو
حق نداشتی بچه امو با اسم یکی دیگه بزرگش کنی نیل..وقتی خودش پدر _

درم پدری به ناالیقِی من بازم حق نداشتی. وقتی منه لعنتی بودم داشت، هرچق
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و داشاتم تو حسارت داشاتن یه خانواده میسوختم تو داشتی پاره ی تن منو تو 
خونه ی یه غریبه بزر  میکردی.. وقتی من درد قلبم و با شیشه های زهرماری 

ابا یگه بتساکین میدادم بچه ی من داشاات هزاران کیلومتر دور از من به یکی د
 ..!میگفت

 :صدایش بی اختیار باال رفت
وقتی داشتم تو مردابم دست و پا میزدم و کسی رو نداشتم که از دستم بگیره _

و بیرونم بکشااه بچه ی من داشاات با اسااِم یکی دیگه بزر  میشااد.. اینا رو 
 میفهمی؟ درد این زخم و میفهمی؟؟

 .بلند شد و مقابل نیل ایستاد
نکن.. اونجا هیچی نیساات.. به من نگاه کن. ببین به چه به رو به رو نگاه _

 روزی افتادم؟
 .آینه ی کوچک را از روی میز برداشت و روی پایش انداخت

نگاه کن... خودتو ببین. ببین به چه روزی افتادی؟ پای چشاااتو ببین؟ این _
داروها چیه که داری مصاارف میکنی؟ این مزخرفا چین تو کیفت؟؟ الزم بود 

 ه این روز بندازی؟ من و خودتو... اون بچه رو؟هممونو ب
 :صدایش خسته و آرام شد

یعنی بخشایدن انقدر سخت بود؟ انقدر سخت که به خاطرش با آینده ی _
بچه امون بازی کنی؟تو واقعا چی فکر کردی؟ که میام دساات بهار و میگیرم و 

 با خودم میبرم؟ ِد لعنتی یه سر سوزن عشقمو باور نکردی؟
 .نارش نشستدوباره ک
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به همون خدایی که میپرسااتی قساام که هر کاری میکردم.. برای بخشاایده _
شاادن.. برای باه دساات آوردن دل ماادر بچم هر کااری میکردم. خاک پات 
میشاادم.. چشاامم کور دندم نرم.. اونقدر میرفتم و میومدم که ببخشاای.. که 

 میشنوی؟م. که اجازه بدی بهارو دوتایی بزرگش کنیم..  *ن*ا*هبگذری از 
مردمک چشمانش لرزید. خرمایِی نگاهش مات شد. اشک، آرام و بی صدا 

 .پرده ی حریری روی نگاه ی  بسته اش کشید
یه چیزی بگو.. دفاع کن.. انکار کن.. بازم دروغ بگو ولی سااکت نشین... _

 تو رو جوِن بهار نیل... بگو چرا این تلم و به خودت و ما کردی؟
از مدت ها برای اولین بار عمیق در چشمانش خیره سارش را برگرداند. بعد 

شد... بعد از مدت ها نگاهش گله داشت.. شکوه داشت.. هزار حرف ناگفته 
 .داشت

میگی مردی... میگی غرورداری.. میگی خرد شااادی.. میگی هیشااکی _
نمیتونه بفهمه چی کشیدی وقتی دیروز این حقیقت و فهمیدی. من چی؟ منم 

کی نمیخواد بینه ولی زنمگ با اینکه دیگه احسااسی تو دلم زنم... با اینکه هیشا
نیست ولی زنم..گ میفهمی؟ نه... نمیفهمی... تو هم نمیفهمی وقتی زن باشی 

 !...یعنی چی؟ نمیفهی
مالفه ی زیر دستش را محکم چنک زد تا بلکه بتواند لرزش دستش را پنهان 

 .کند
 ابساتون چی به سرمدرسات مثل پنج ساال پیش که نفهمیدی تو اون تهر ت

آوردیگ وقتی تو اون آرایشاگاه لعنتی هر لحظه به آینه خیره میشدم و خودمو تو 
چشاام تو مجساام میکردم.. وقتی تعریفای همه و "خوش به حاِل داماد با این 



wWw.Roman4u.iR  878 
 

عروساش" گفتناشاون قند تو دلم آب میکرد... وقتی سه ساعِت تمام به گوشِی 
اقوس مرگم میشااد... یا وقتی که به خاموشات زنک میزدم و صادای اوپراتور ن

جای داماد برادرم با یه دنیا دلهره و دلسوزی اومد دنبالم... نمیتونی بفهمی اینا 
 !یعنی چی

اشک، بی اجازه و پشت سر هم روی گونه هایش ریخت و پارسا، بی حرکت 
 !و مس  شده ، کلمات پر از بغضی که از میان لبهایش خارج میشد را میبلعید

تم و اون خونه رو بدون تو دیدمگ... وقتی با پای برهنه روی آواری که وقتی رف
تنها بازمونده از وجودت بود بی توجه به خونریزِی پام راه میرفتم و اتاق ها رو 
دنبالت میگشااتمگ وقتی بردیا رو گوشااه ی سااالن و نامه به دساات، با اون نگاِه 

 اون نوشته ها یکی از شارمنده و به خون نشاسته دیدم.. وقتی تو سطر به سطر
ر  های بدنم مرد و حجم خالِی نبودت راه نفسمو بست بازم نبودی که ببینی 

 !..و بفهمی
 .تلخندی کرد و اشک روی گونه اش را پاک کرد

چاه خوب کاه نفهمیادی.. چاه خوب که ندیدیگ ندیدی به جای مجلس _
 رفشعروساای روی تخت بیمارسااتان افتادم. ندیدی که با هر صاادای در به ط

دویدم و آرزو کردم که تو پشاتش باشی. ندیدی با شیشه ی شکسته ی ادکلنت 
چند روزمو سار کردم تا برای همه ی بی نفسای هام یه رره نفس داشاته باشمگ 

 !.ندیدی پارسا
 .صدایش مرتعش شد و باال رفت
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نبودت شاد درد.. شاد عقده.. شد غده ی سرطانی... شد مرض و افتاد به _
ی بدنم. لباس عروسم تو دلم عقده نشد... تو تنم کفنم جون تک تِک سالوال

شد. معصومیت و باکرگی ای که ازم گرفتی شد یه حفره ی بزر  و توخالی که 
با هر زخم زبون و نیش وکنایه هر روز یه رره بیشتر بزر  میشد. اونقدر بزر  و 

 .بزر  تر شد که تمام تنم رو پوا و خالی کرد
زدن و میگفتن خادا رو شااکر کاه باه خیر وقتی هماه در گوشاای حرف می

گذشات.. وقتی لب میگزیدن و آروم میگفتن شانس آوردی که به خیر گذشت 
و هنوز اتفاقی نیفتاد ، اون حفره ی خالی بزر  و بزر  تر شد پارسا... میتونی 

 !بفهمی باهام چیکار کردی؟؟ نه.... نمیتونی بفهمی
مید چه وقت اشااک های بی چانه اش دوباره شااروع به لرزیدن کرد.. نفه

صادایش به هق هق تبدیل شاد و سافره ی چرکین دلش پیش روی پارساا این 
چنین باز شاد. پارسا دستش را جلو آورد و روی بازوی نیل گذاشت.. کلماتی 

 !برای تسلی نمیافت... اینجا جایی از دنیا بود که کلمات مفهومی نداشتند
 !دیگه نه به من دست نزن پارسا... خواهش میکنم..._

یش...  دستش را پس کشید و سرش را پایین انداخت. نیل با بغض بزر  گلو
با لرزش بیش از حد صدایش و با تمام عضالت منقبض شده ی قفسه ی سینه 

 :اش مبارزه کرد و دوباره گفت
تو فقط به فکر خودتی... حتی االن که بعد سالها داری حرف میزنی به فکر _

کشاایادم... من کجا رفتم... من چی به ساارم خودتیگ همش میگی من چی 
 !..اومد
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یه بار شااده بگی تو چی کشاایدی؟ شااده بگی بهار چی کشااید؟ بهاری که 
متاسافانه یادش نیست تا از اشک های مادرش برات بگه. میگن حافظه نوزادا 
بعد تولد پاک میشاه.. خدا رو شکر که پاک شد. خدا رو شکر که بچم صدای 

رو یادش نمیاد... تنهایی هاشااو.. اشااک هاشااو... هق هِق گریه ی مادرش 
خودشاو بغل کردناشاو.... پارساا پارساا گفتناشو... تموم اون روزای نحس و 

 !یادش نمیاد.. خدا رو شکر که یادش نمیاد
گریه اش آنقدر شدت گرفته بود که حرفهایش بریده بریده از دهانش خارج 

ید.. دلش میشااد.. نفس کم می آورد ولی باید میگفت. دلش م یخواساات بگو
 !میخواست این غده ی سرطانی را بکند و بیرون بیندازد

صدای نفس هایش که کشدار شد، پارسا ترسید.. بی تردید جلو رفت و نیل 
را در آغوشاش گرفت. ساارش رابه ساینه اش فشاارد. مانند بیدی در آغوشااش 
 میلرزید. قطره اشک درشت و سمج گوشه ی چشمش را دور از چشم نیل پاک
کرد و چشامانش را بست. نیل تقال کرد.. تنها آنقدری که در آن شرایط نیرو و 

 انرژی داشت، نه بیشتر. او را محکم تر به خودش فشرد
 !هیااشگگ.... هیچی نگو... آروم باش....آروم_
میتونساتم پارسا... به خدا میتونستم.. سخت بود ولی میتونستم.. اگه فقط _

 تی که منو نمیخوای میتونستم تحمل کنم. افسردهیه هفته قبل عروسیمون میگف
میشادم... گریه میکردم.. داغون میشدم ولی پا میشدمگ دوباره زندگی میکردم. 
ولی حااال نه... تو به من ضااربه نزدی... تو خوِد منو یه ضااربه ی بی جبران 
کردی... شاادم خوِد درد..خوِد آه.. آِه دل تاک تاِک خانوادم... شاادم چین و 
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شه ی چشم بابام.. شدم اشک مادرم... شدم درد برادرم. طرد شدم.. چروک گو
تو خونه ی یه بیگانه ولم کردن.. به جرِم چی؟ فقط به جرِم اینکه از تو یه جون 

 تو بطن ام داشتم... از تو سهمم همین بود پارسا؟.. همینگ؟؟
دستش را روی موهایش کشید... در دل آرزوی مر  میکرد.. خدایا؟این چه 

 دی بود ؟در
 !آروم باش نیل... نفس بکش.. یکم آروم باش.. بعدا حرف میزنیم_

 .سرش را بیشتر در سینه ی پارسا فرو برد
نمیخوام ساکت باشم... نمیخوام. این خوره پنج ساله که داره از داخل همه _

 !ی جونمو میخوره.. دیگه نمیخوام ساکت باشم
ده تش را به کلی فراموش کرچند لحظه سکوت بینشان حاکم شد.. نیل موقعی

بود.. تنهاا چیزی کاه حس میکرد این بود کاه اگر رره ای... تنها رره ای از آن 
 .آغوش فاصله بگیرد نایی برای گفتن حرفهایش نخواهد داشت

وقتی فهمیدم تو این مصاایبت تنها نیسااتم، وقتی فهمیدم باید این ننک رو _
تصامیمی گرفتم؟ تصمیم روی پیشاونِی یکی دیگه هم حک کنم میدونی چه 

گرفتم نابودش کنم... از بین ببرمشگ فکر کردم اگه مثل یه تیکه گوشت از بطن 
ام بکشنش بیرون خیلی دردش کمتر از اونه که تا آخر عمرش مثل یه وصله ی 

 !ناجور نگاش کنن
پارساا چشمش را محکم و با درد روی هم گذاشت. با تجسم آن صحنه در 

ختیار تنک تر شد. نیل با نفرت به سینه ی ستبرش رهنش حلقه ی دستش بی ا
منش بود و حاال تکه ای گوشِت  خیره شاد.. تکیه گاهی که روزی بهشتش، مام

 ...غریب و ناآشنا
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میدونی بهار رو به کی مدیونم؟ میدونی اگه اینجاست ...اگه دخترمه.. اگه _
ی که میگتنها دلخوشاای و دلیل زندگیمه به کی مدیونمش؟ به همون غریبه ای 

دخترم تو خونش بزر  شد. به همونی که میگی دخترم به جای من به اون گفت 
 !بابا

 .با مشت به سینه اش کوبید
همونی کاه دساات زنت و گرفت تا بلند شااه... همونی که وقتی تو لباس _

عروس بی پناه ولش کردی بهش پناه داد... همونی که وقتی همه طردش کردن 
با لبخند گفت : من اینجام... اگه همه رفتن من دسااتااشااو از هم بااز کرد و 

اینجام.. اگه کسی نیست دستشو بگیری من اینجام.. همون پارسا.. اون غریبه 
 !همونه

 .چشم های پارسا بدون کوچکترین پلک زدنی به رو به رو خیره شد
و ول کردی و رفتی تا برای یه بچه ی  ک*ن*ا*هوقتی تو منو اون بچاه ی بی_

شاای آره... آره اون بودکه برای بچه ات پدری میکردگ مثل مرد اومد دیگه پدر با
جلوم نشست و گفت من براش پدری میکنم.. نه برا  وابش.. نه برای تو... برای 

 !خود خودش... برای اینکه از ته دل دوستش دارم
 ...مشتی دیگر

رد.. ک وقتی فهمید میخوام بچه امو بندازم زد تو دهنم... قفلم کرد... زندانیم_
گفات مگاه من مردم که بخوان به بچه ام انک بی پدری بزنن؟ گفت مگر من 
نباشم که یکی به تو یا بچم نازک تر از گل بگه... نگفت بچه اش... نگفت بچه 

 !!!..ات.. گفت بچه ام... بچم
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با تماِم وجود هق هق کرد. پارسااا ساارش را با دو دساات باال آورد... چقدر 
 .بارانی تنک بودگ صورتش را بادستانش قاب کرددلش برای این چشمهای 

ببین منو.. منو نگاه... چند لحظه گریه نکن... خواهش میکنم آروم بگیر.. _
 !حالت داره بد میشه.. هیش.. من اینجام

به سایاهی چشامانش خیره شاد.. سیاهی ای که همیشه سیاه تر و باالتر از 
... حاال دیگر نه... دیگر نه سیاهِی شِب پشِت پرده ی پنچره اش بود ولی حاال

ساایاه تر و نه باالتر نبود... از آن ساایاه تر را دیده بود... با از آن مشااکی تر خو 
گرفته بود... دیگر هیچ ساایاهی ای باالتر از تاریکِی بیمانند تنهایی اش نبودگ 
درد و غمی که او کشایده بود بسیار تاریک تر و ژرف تر از تلمت چشمان رو 

دگ ..او دیگر به آن سیاهی خودش عادت کرده بود... مشکِی دیگری به رویش بو
 !نمیخواست

دساتانش را پس زد و صاورتش را عقب کشید... مدت کوتاه جادو به پایان 
رساید. مدت کوتاهی که خودش را میان خاطرات تل  این چند سال گم کرده 

 .بود وحواسش به موقعیتش نبود. از کنارش بلند شد
ارسا... هرچی که الزم بود شنیدی... خواستی ببینی چجوری منو برگردون پ_

شااکسااتم منم لحظه به لحظش و گفتم. بسااته دیگه... خواهش میکنم بذار 
 !زندگیمونو بکنیم

 :تلخندی زد و ناباور گفت
 یعنی از حقم.. از بچم بگذرم؟_
تو حقی روی بهار نداری... اینو خودتم خوب میدونی. ولی با این همه من _

 !از حق ات بگذر.. گفتم بذار زندگیمونو بکینیم نگفتم
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 .با حر  خندید
 !خودت حالیته چی میگی؟ اون دختره منه_
خیاِل خوب... دخترته.. ببینش.. دوسااتش داشااته باش ولی نه به عنوان _

پدرش.. چجوری میتونی انقدر بیرحم باشی؟ میخوای بری بهش چی بگی؟ 
 می؟بگی بابات منم نه سام؟ یعنی انقدر بیرح
 .دستش را عصبی الی موهایش فرو برد

باید بفهمه... باید من براش پدری کنم... سام هر چقدرم زحمتشو کشیده _
 باشه ولی بازم پدرش منم.. من میفهمی؟

 .پوزخندی زد
آره میفهمم.. اونقدر پدری که این همه مدت نتونسااتی بفهمی بهار دختر _

 !س میکنم بذار زندگیمونو بکنیمخودته... از ما فاصله بگیر پارسا... التما
 .ناباور به نیل خیره شد

تو خودت نیسااتی نیل... دختری که من میشااناختم این نیساات... دختری _
 .....که

 .حرفش را با خشونت قطع کرد
آره نیستم... دختِر ساده و پپه ای که با یه اخم وخندت میمرد و زنده میشد.. _

... نیستم جناِب پارسا.. خیلی وقته که واساه او چال های گونت جونشو میداد
 !که نیستم

 .به طرف کیفش خیز برداشت و محتوای درونش را بیرون ریخت
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ببین.... قشانک نگاه کن...ببین نیل کسی بود که با اینا نفس بکشه... ببین _
این داروها رو.. نفسم به اینا بنده.. نباشن منم نیستم میفهمی؟ ایناست که منو 

 !سرپا نگه داشته
 .پارسا نگاه متحیرش را از روی جعبه های قر  گرفت و به نیل زل زد

تو نیازی به اینا نداری... اگه فقط یه کم باورم کنی نیل.... بخدا دوسااتت _
 !دارم.. اونقدر که حاضرم جونمم پات بدم

 .پوزخندی زد
جونات ارزونِی خوت دکتر تهرانی.. زنادگی بهم یااد داد چیزایی بهتر و _

ز دوسات داشاتن و عشق وجود دارن... اسطوره های قابل ستایش مقدس تر ا
تر... مردهاای مرد، ناه مردنماا گ... من یکی از اوناا رو تو خونم دارم. باهاش 

 .خوشبختم... خیال هم ندارم از دستش بدم
 .از جا بلند شد

فقط یه فرصت بهم بده... فقط یه فرصت.. بذار جبران کنم نیل.. بذار بهت _
 ..قدر تو و دخترم و خوشبخت میکنمنشون بدم چ

من همین االنشاام خوشاابختم.. هم بهار و هم من خوشاابخت ترینا روی _
 !زمینیم که مردی مثل سام باالی سرمونه.. شک نکن

 .بیتاب و ناراحت جلو رفت
دوسااتش ناداری.. اونم نداره... فقط از روی دلسااوزی و مردونگی داره _

 !ن که نمردم.. اجازه بده سایه ی سرتون باشمباهاتون زندگی میکنه... ِد لعنتی م
 .عقب رفت

 !جلو نیا پارسا... بهم دست زدی نزدی_
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 .بی توجه جلو رفت ودستانش را در دست گرفت
فقط یه فرصات .. برای یه زندگی... برای یه شاروع جدید به خودت و من _

 !فرصت بده نیلگ اجازه بده از نو شروع کنیم
یش دوباره به مبل رسااید. ایسااتاد و از الی نیل عقب عقب رفت و پشات پا

 :دندانهای کلید شده و روی هم فشرده اش فریاد کشید
گفتم نیا طرفم... حالم ازت به هم میخوره میفهمی؟ عوق ام میگیره وقتی _

 میبینمت.. چرا نمیخوای بفهمی؟
یک پای پارساا میان زمین و هوا خشاک شد.. حرفهای تل  و بی انصافش 

تیز و پی در پی در قلبش فرو میرفت و او، هنوز در پی بهانه و  ماانناد تیرهاای
روزنه ی امیدی میان مر  و زندگی دست و پا میزدگ صدای مردانه اش دیگر آن 

 !صالبت و گیرایی اول را نداشت.. تمام بدنش رو به فرو پاشیدن بود
 !جبران میکنمگ قول میدمگ بذار بیشتر حرف بزنیم_

م دلش را به رحم نیاورد.. پشت سرش را نگاه کرد. حتی این صدای لرزان ه
چشاامش به آینه ی کوچک افتاد. چنگی به آینه زد و قساامتی از آن را روی میز 
کوبید... تکه ای از آینه شاکسات و روی زمین افتاد... گوشه ی تیزش را باال 

 :آورد و روی شاهر  اش قرار داد... با صدای لرزانش گفت
 !یه جون که بیشتر برام نمونده.. بیا جلو اونم بگیر میتونی امتحان کنی..._

 .با ترس و ناباوری به دستش خیره شد
 !...نیل داری چیکار میکنی؟ دیوونه شدی؟ بندازش زمین اونو_

 چشمش را بست و اشک شور روی لبش را زبان کشید
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 !بیا دیگه... یه قدم دیگه بیا تا ببینی چیزی برای از دست دادن ندارم... بیا_
سرجایش ایستاد... دستش را به عادت همیشگی اش میان موهای پرپشتش 

 چنک کرد و پا بر زمین کوبید
 !باشه.. باشه بنداز پایین اون لعنتی رو... نمیام جلو بندازش_

 .با پشت دست اشکهای روانش را زدود
تلفنات و همین االن میادی به سااعید زنک میزنم... برام یه بلیط قطار یا _

ا هرکوفتی که زودتر برسه تهران و میگیری.. بعدشم پاتو از زندگی من هواپیما ی
 و سام و بهار میکشی بیرون.. فهمیدی؟؟

 .دستش را مشت کرد.. قدمی به جلو گذاشت
 !نمیتونی انقدر بی انصاف باشی المصب... نمیتونی_

 داد کشید
 !گفتم نیا جلاااااو_

 دستش را به حالت تسلیم باال برد
 !.....نمیام... بیاباشه...باشه_

گوشی تلفن را به طرفش گرفت.. نیل گوشی را از دستش قاپید و به سرعت 
یش  شاماره ی سعید را گرفت... تلفن سعید با اولین بوق پاس  داده شد.. گلو

 !میسوخت.. سعی کرد میان همان بغض صحبت کند
 الو... الو چرا جواب نمیدی؟_
 سعید؟_

... 
 !منم... نیل_
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 داد زد
 خودتی؟ نیل؟_

انرژی اش به اتمام رسید.. روی مبل نشست. تماِم حواِس پارسا به تکه آینه 
 !ای بود که بی توجه و پر استرس میان مشِت نیل فشرده میشد

 بهار کجاست؟_
بهار اینجاسات.. تو کجایی؟ خوبی؟ چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ تو که _

 !زهر ترکم کردی
 .لبش را گزید تا اشکش سرازیر نشود

 !خوبم سعید... فقط از بهار بگو_
 ..صدای بهار از پشت گوشی آرام قرارش را گرفت

 کیه عمو؟ مامانمه؟_
 !گوشی رو بده بهش_
واساتا بینمگ اصاال کجایی تو؟ میدونی چقدر نگرانت شادیم؟ بیمارستان _

 !نموند زیر و رو نکنیم
 .نفس عمیقی کشید و با نگاه دلخور و پرنفرتش به پارسا خیره شد

وبم سعید... وقتی اومدم برات توضیق میدم.. خواهش میکنم گوشی رو خ_
 !بده به بهار

صدای نفس بلند سعید شنیده شد و بالفاصله صدای کودکانه و پر از تمنای 
 !بهار
 مامانی؟_
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چشاامش را بساات تا لذت این واژه را با تک تک ساالول هایش حس کند.. 
 .دستش را روی قلبش گذاشت

 بگو گلم؟جاِن دلم مامانم؟ _
 بغض بهار شکست

ماامانی خیلی واساات نگران شاادیم... کجا رفتی؟ همه جارو گشااتیمگ _
توروخدا بیا مامانی... بخدا دیگه آب بازی نمیکنم.. دیگه واسه نیومدن بابایی 

 .. غصه نمیخورم.. تو فقط بیا
لبش فشار بیرحمانه ی دندانهایش را تاب نیاورد.. مزه ی آهن و شوری خون 

 .ش پر شد.. تکه ی درون مشتش را با شدت بیشتری فشرددر دهان
 !میام مامانم... زود میام.. قول میدم.. تو فقط گریه نکن_

پارسا سرش را به دیوار تکیه داد... چگونه بود که همه چیز هر لحظه خرابتر 
 میشد؟

باشه مامانی.. گریه نمیکنم.. تو الکی قول نمیدی.. میدونم میای. همینجا _
 !یمونممنتظر م

 .یدب*و*سگوشی را به لبش نزدیک کرد و 
 !قربونت برم بهارم...گوشی رو بده به عمو سعید_

 .دستش را باال برد و موهای روی پیشانی اش را باال داد.. نفس عمیقی کشید
 سعید؟_
دیوونم نکن نیل.. بگو کجایی بیام دنبالت.. ساام ساایصااد بار به گوشاایت _

روی ساارم خراب میکنه... بگو کجایی همین  زناک زده... اگه بفهمه تهران و
 !االن بیام دنبالت



wWw.Roman4u.iR  891 
 

بهار و ببر خونه... برین تهران.. فقط نذار چیزی به ساام بگه.. تا شااب هر _
 !طوری شده خودمو میرسونم.. نگراِن من نباش

 ...ولی_
 .گوشی را قطع کرد و روی تخت رها کرد

رو خوب بلدی... میبینی؟ همین از دسااتات بر میااد.. فقط همین یاه کا _
درآوردن اشاک.. ضاعیف کشی.. له کردن.. دلت خنک شد؟ شنیدی صدای 
گریاه ی دخترت و؟ دخترت تاا حااال یه شااب هم بدون من نخوابیده... من 
اونجوری براش ماادری کردم.. حااال تو میخوای به قیمت پدری کردن براش 

 مادر و پدرشو ازش بگیری؟ اینه مردونگیت؟
ساتی؟ من نمیخوام هیشکی رو از هیشکی جدا کنم... نیل؟ چرا متوجه نی_

منه لعنتی هیچ سهمی از این زندگِی کوفتی ندارم؟ برم بمیرم؟ چیکار کنم نیل 
 تو بگو... از کدومتون بگذرم؟

 .بی توان روی صندلی نشست و سرش را میان دستاش گرفت
 از چند تاتون بگذرم دیگه؟_

 .ن ریخته ی کیفش شدنیل خم شد و مشغول جمع کردن وسایل بیرو
ردی... چیزی برای از دساات دادن نداری... ولی من _ تو همین جوریشام مه

دارم.. اگه دخترم و ازم بگیری خودمو میکشم... جلوی چشمات میکشم تا یه 
 !عمر یادت باشه چی رو از بهار گرفتی

 .سرش را بلند کرد و ناباور به نیل خیره شد
 چی داری میگی تو؟_
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 .گاهی سرد و شیشه ای به چشمانش زل زدایستاد و با ن
 !میگم تا بدونی قیمت از دست دادن دخترم همون قیمِت خوِن منه_

 .بلند شد و مشت محکمی به دیوار کوبید
لعنت به منه بی وجود که هیچوقت نشناختیم... حاضر باش.. میرم ماشین _

 !بگیرم. پروازای رامسر همه شب ان
 !در را پشت سرش کوبید به سرت باد از اتاق خارج شد و

*** 
از ماشااین پیاده شااد.. در را به شاادت کوبید و فحش رکیکی زیر لب نثار 
خودش کرد. وارد شدن و خارج شدنش از سوپرمارکت دقیقه ای طول نکشید. 
دوباره پشات رل نشست و بطری آب معدنی را با دستش به پشت گرفت. نیل 

د و خیره شد. نفسی عصبی کشینگاهش را با غیض از بطری گرفت و به بیرون 
 .به عقب برگشت

 ! بگیرش یه قلش بخور...رنک و رو نداری...داریم میرسیم_
 .چشمهایش را با حر  روی هم گذاشت

 !...به تو ربطی نداره_
 اخمش عمیق شد. با همان اخم به سگرم های در هِم نیل زل زد

 !بگیرش نیل... به خاطر بهار.. میترسه اینجوری ببینتت_
ش را به دندان گرفت ومقاومت کرد. دستهای سردش رادورتنش حلقه کرد لب

تا کمی از لرزش بدنش کم شود. پارسا کالفه نفسی کشید و بطری آب معدنی 
 !را کنارش روی صندلی رها کرد
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برگشت و سرش را با تاسف تکان داد. خواست استارت بزند که چشمش به 
 کنار جاده توقف کرده بودگ کالفه ماشین گشت ارشاد افتاد که کمی آن طرف تر

 :تر از قبل گفت
 !حد اقل پاشو بیا بشین جلو.. بخدا اینا اگه بگیرنمون ول کن معامله نیستن_

 .تل  شد
میگی چیکار کنم؟ بهت گفتم منو با ماشااین بفرسااتگ خودت با اصاارار _

 !چسبیدی بهم.. عجله کن من باید تا شب برسم
 .مشتش را روی فرمان کوبید

مو بااز نکن نیال... هنوز یادم نرفته باهام چیکار کردینگ داری دسااِت دهن_
 پیش میگیری؟

 .چشمش را از آینه به چشمان سیاِه پارسا دوخت
من کاری نکردم که بابتش پشیمون و خجالت زده باشم.. راه میفتی یا پیاده _

 شم؟
توجه اش به افسری که از ماشین پیاده شد و به طرفشان می آمد جلب شد. 

 :با حر  زیر لب گفت
 بفرما..گ اینو دیگه کجای دلم بذارم؟_

 :نیل ناخداگاه شالش را جلوتر کشید و دستپاچه و ترسیده گفت
 ...حاال چیکار کنیم؟ اگه بگیرنمون_

سااعی کرد چهره ی خونسااردش را تغییر نادهد.. حرف نیل را قطع کرد و 
 :باهمان صورت مصنوعی گفت
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 !.ش حرفی هم نزنبیا جلو عجله کن... آروم با_
بدون معطلی پیاده شد... نشستنش روی صندلی جلو مصادف شد با تق تق 

 .شیشه .. پارسا لبخندی تصنعی زد و شیشه را پایین کشید
 سالم_
 !سالم جناب سروان.. خسته نباشین_

سااروان نگاهی به نیل که ساار به زیر نشااسااته بود و حتی نفس نمیکشااید 
 .داشتانداخت و عینکش را از چشمش بر

 مشکلی پیش اومده؟ با آقا چه نسبتی دارین؟_
نیل سارش را به طرف پارساا برگرداند و با چشام التماسش کرد.. زبانش نه 
برای حرف و نه برای دروغ نمیچرخید. پارسا با زبان لبش را تر کرد و قیافه ای 

 :حق به جانب به خودش گرفت. کمی لبخند چاشنی چهره اش کرد و گفت
 !که میشناسین.. ناز و غمزه ی همیشگیشونه... تمومی نداره کهخانوما رو _

طرف صحبتش را با نیل کرد. یک دستش را پشت صندلی اش گذاشت و به 
 .طرفش متمایل شد

چشام... رو چشمم.. از این به بعد بدون اطالعت نمیرم خونه ی مامان.. _
 امر دیگه؟

 .مامور پلیس لبخند مالیمی روی لب آورد
کنار جاده جای مناسبی برای ناز و.. نازکشی نیست... بهتره زود به هر حال _

 !حرکت کنین...خانوم شما هم کوتاه بیا. خوبیت نداره
 .نیل با ترس نیمچه لبخندی زد و چشمی زیر لب گفت

 !..خیر پیش_
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پارسا تک بوقی برایش زد و ماشین را راه انداخت. همین که به جاده رسیدند 
 .نه به پشت سرش خیره شدنفس عمیقی کشید. از آی

به خیر گذشات..میبینی نتیجه ی لجبازیاتو؟ ِد یه رره فیلم هم بلد نیساتی _
 !بازی کنی که آخه

 برگشت و چش چش نگاهش کرد
 میگفتی راننده ای... مسافرتم... مجبور بودی بگی زنت ام؟_

 .ابرویی باال انداخت
 !آها... مسافرکشی با بنزگ.... به نظر جالب میاد_

ش را با غیض برگرداند و لبش را به دندان گرفت.. در این شرایط و اوضاع سر
 !یک لبخند کوچک برابر بود با فاجعه

چرا که نهگ مساافرکشای با بنز خیلی قابل باور تر از اینه که بخوای شااوهرم _
 !باشی

لب های پارسااا کش آمد.. برای خراب نکردن جو او هم لبخندش را کنترل 
آن هماه دوری حتی این کال کاِل بچگااناه و بی ربط هم میکرد ولی بعاد از 

 :میچسبیدگ همان گونه خیره به رو به رو زمزمه کرد
 !تو که راست میگی... لعنت به من_
. 
. 

مقابل خانه توقف کرد... هوا گر  ومیش بود. مهتاب با زیبایِی هر چه بیشتر 
 بود و نفس دقیقا باالی سرشان خودنمایی میکرد... نیل در خودش مچاله شده

های منظم و ریتمیک میکشید.. چند بار دستش را تا نزدیکی کتفش پیش برد و 
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مشت کرد. به مژه های فر و حالت دارش خیره شد.. سرش را کمی کج کرد تا 
یر زیبای  هم زاویه با صورتش نظاره اش کند..چگونه بود که نمیشد از این تصو

شاات چهار انگشااتش مالیم خدا دل کند؟ دسااتش را با ترس جلو برد و با پ
صااورتش را نوازش کرد. بوی کرم مرطوب کنناده اش هنوز هم هماان بود... 
گوشاه ی لبش را با شاادت به دندان گرفت. نیل کوچکترین حرکتی از خودش 

 .نشان نمیداد وهمین جراتش را دوچندان میکرد
به گودال های سایاه زیر چشامانش خیره شد... سال های نه چندان دور به 

این دو گودال سایاه ، هاله ای صاورتی و زیبا خودنمایی میکرد... وسط  جای
پیشانی اش خط غلیظی افتاد. از چشمش دور نمانده بود ترف صورتی رنِک 
آرامبخش قوی ای که ناشیانه از کیفش بیرون آمده بود و همراه با جرعه ای آب 

دلیل این در دلش راه گرفته بود. دسااتش را دوباره جلو برد... صااد در صااد 
 !سنگینِی خواب همان دانه های منفور و رنگِی قر  بودند

تکاه ای از موهاای فرش بر روی پیشااانی اش ریخته بود.. با دو انگشاات 
کنارشاان زد. تمام وجودش بی حس شد... هر چقدر هم که از این بیخبری و 
دورِی پنج ساااله از دخترش جگرش آتش میگرفت ،به همان اندازه یا شاااید 

، از اندیشیدن به دختری که حاصل نزدیکِی فراموش نشدنی اش با نیل بیشاتر
 !بود ته دلش حس شیرینی حس میکرد و قلبش به تپش می افتاد

 ..بی اختیار به چندین ساِل پیش سفر کرد
قربوِن اون خناده های خجالت زدت برم من دیوونه... من شااوهرتم.. چرا "

 همچین میکنی؟
 نیل مالفه را باالتر کشید
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 !تو رو خدا برو بیرون پارسا.. میخوام برم حموم_
 !خندید.. بلند و سرخوش... شاید دیگر هیچ وقت آن گونه نخندیده بود

 ....آخه دیوونه ... چی رو داری ازم قایم میکنی.. من که دیشب_
 جیا کشید... در صدایش التماس موج میزد

 "برو بیرون پارسا... توروخدا برو_
ستش را روی پیشانی اش کشید... ِکی این همه عرق نفس عمیقی کشید و د

کرده بود؟گ به طرفش برگشت و دستش را نرم روی دستش گذاشت. عصبانیتش 
فروکش کرده بود... داشتِن یک تن از تِن قدیسه اش می ارزید به تماِم این همه 
دوری... این معجزه شیرینی اش آنقدری بود که تلخِی همه ی چیزهای جانبی 

 :دهدگ... آرام صدایش زد را پوشش
 نیل؟_

 .پلکش تکان خورد
 !نیل پاشو رسیدیم_

 .چشمش را باز کرد...دستش را به سرعت از زیر دسِت پارسا بیرون کشید
 رسیدیم؟_

 :نفسش آه شد و آرام گفت
 !!آره_

خواست در را باز کند که پارسا دستش را به سرعت گرفت. برگشت و با اخم 
 .غریبی زدنگاهش کرد. پارسا لبخند 

 !میاریش ببینم؟... بهار و میگم_
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 دستش را با خشونت بیرون کشید و به رو به رو خیره شد
 !نهگ دیگه بهم دست نزن_

 .کمی مک  کرد
 !فقط چند دقیقه نیل.. خیلی کوتاه_

برگشات و دوباره لبهای بیچاره اش را زیر دندانش فشرد.. حسرت کالمش 
 !ه ی اودِل سنک را میشکافت چه رسد به اراد

 !..نمیشه_
 یعنی هیچ وقت نمیشه؟_

 نفس عمیقی کشید
 !اآلن نمیشه_

 سرش را خم کرد تا صورِت نیل را ببیند
 ِکی بهش میگی؟_

 !به سرعت برگشت
 !چی رو میگم؟ فکر میکردم حرفامونو زدیم_

 .پوزخند صداداری زد
 !تو حرفاتو زدی... من فقط گوش کردم_

ید که کالمش را ب  .ریدخواست چیزی بگو
حااال من میگم تو گوش کنگ من رو حرفم هسااتم نیل.. دیگه عقب نمی _

 !ایستمگ تا آخرش پیش میرم.. تا جایی که به حق ام برسم
 .اینبار او بود که پوزخند زد

 آخرش کجاست؟ سِر قبِر من؟_
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 .اخم کرد
منو تهدید نکن... به قول خودت من چیزی برای از دست دادن ندارم ولی _

 !تو داری
 .اختیار صدایش باال گرفت بی

 نمیتونی ....میفهمی؟_
 .دستش را عصبی به فرمان کوبید

 !میبینی که میتونمگ مر  یه بار شیونم یه بار_
هه...گ خوبه.. پس حتما سعی ات و بکن. مطم ن باش بهار وقتی بفهمه با _

 !هامون چیکار کردی تف هم نمیندازه تو روت
 .دستش را با خشونت کشید خون جلوی چشمهایش را گرفت. آستیِن 

 و اگه بفهمه مادرش پنج سال بهش دروغ گفته و پدرش پدرش نبوده؟_
 !ولم کن پارسا از تهدیدات نمیترسم_

 .در ماشین را برایش باز کرد
 ...برو_
 !پارسا؟خواهش میکنم_

 .سرش را برگرداند
شمارش معکوس شروع شد... فردا میام دنبالش.. امیدوارم مجبورم نکنی _

 !ز راه قانونی جلو برما
 :نالید

 پارسا؟_
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 .برگشت و به چشمانش زل زد
 !نمیتونم نیل.... اینو دیگه ازم نخواه_

 .بغضش ترکید.. اشکهایش را با خشونت از روی گونه اش پاک کرد
باشه... اگه جنک میخوای با همه ی دار و ندارم میجنگمگ این بارم به خاطر _

 .دخترم میجنگم
اینکه پشاات ساارش را نگاه کند با قدم هایی که به شاادت  پیاده شاد و بدون

 .میلرزید روانه ی خانه شد
*** 

یش درد گرفته بود ولی  دستش را الی موهای نرم و مجعد بهار فرو برد. زانو
مگر ممکن بود از این آرامِش بزر  دل کناد؟ مگر آرامشاای بزرگتر از این هم 

ه ی نرمی روی پیشانی ب*و*سوجود داشت؟ نفس عمیقی کشید و خم شد... 
اش نشااند. صاحنه ی وارد شادنش به خانه از جلوی چشمش کنار نمیرفت. 
هرگز بهار را اینگونه با چشم های سرخ و متورم ندیده بودگ مامان گفتنش... به 
یش را چنک زدنش... اصااال همه چیزش جور  طرفش دویدنش... پایین مانتو

 !دیگری بود
ی ابروهای تیره رنگش کشید. همیشه در دستش را روی خط ممتد و پیوسته 

 ....خواب اخم میکرد... درست مثِل 
 ...نفس عمیق دیگری و به دنبالش تق تِق آراِم در

 !بیا تو_
هلن با لبخند گرمی وارد شد. در دستانش لیوانی شیر قرار داشت. نگاهی پر 

 .محبت به بهار انداخت و کنار نیل نشست
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 !ت میکنه هم کمک میکنه راحت تر بخوابیبرات شیر داغ آوردم.. هم آروم_
 .لبخند خسته ای زد

 !مرسی هلن... ببخش.. خیلی اریت شدی میدونم_
 .لبخند خسته اش را با لبخند گرم و مخصوصش جواب داد

 !من با بهار خسته نمیشم.. هیچ وقتگ فقط نگرانت بودیم... هممون_
 .با اخم به صورت برعکس و معصوم بهار خیره شد

اسااتم اینجوری بشااه.. چی شااد که همه چی یهو خراب شااد؟ نمیخو_
نمیفهمم... هیچ وقت نفهمیدم سهمم از زندگی چی بود؟ انگار محکومم که 

 !به هرچی دل میبندم و برای زندگی کردن بهش چنک میزنم از دستم بره
 .هلن دستش را جلو آورد و بدون تردید روی دسِت نیل گذاشت

 فهمید مگه نه؟_
آورد و نگاهش کرد.سوالی که تماِم طول شب از جواب دادنش  سرش را باال

به سااعید و گالره و خاتون شااانه خالی کرده بودگ این چشاامان مهربان و زجر 
 کشیده چه در خود داشتند که هیچ سوالی را بی جواب نمیگذاشتند؟

میگه باید بهش بگی.. میگه باید بفهمه.. میگه منم حق دارم پدری کنم... _
 ...میگه

نتواسات ادامه دهد... ترسید هق هِق گریه اش خواب آسوده را از دخترکش 
بدردگ هلن چند دقیقه سکوت کرد... اجازه داد تا با خودش و بغض نشسته در 
یش کنار بیاید.. همین که نفِس عمیقش را شاانید آرام و با اطمینان لب از  گلو

 .هم گشود

http://www.roman4u.ir/


 910 سیمرغ

 به نظرت حق نداره؟_
 .گاهش کردنیل متعجب سر بلند کرد و ن

بیاا فقط برای چناد  انیه خودت رو بذار جاش نیل... میدونم قضاااوت و _
دخالت در حدم نیست ولی من یه بیننده ام که دارم این زندگی رو از بیرون نگاه 
میکنم. فرض کن پنج ساال و نیم از وجود پاره ی تنت بیخبر باشی... حاال با 

ه بود مربوط به تو و اون بود هر چاه کا  *ن*ا*هو دلیلی... اون   *ن*ا*ههر 
 نیل... بهار رو نباید وارد این بازی میکردی

 سردرگم نگاهش کرد
 ...چیکار میکردم هلن؟ اگه سام نبود_
میدونم اگه سام نبود چه اتفاقی میفتاد نیل... همه ی اینا رو میدونم. حقی _

تونی نمیکه سام روی شما دو نفر داره خیلی بیشتر از حقه پدری و شوهریه ولی 
حقیقت رو عوض کنی... پارسا پدر اون بچه است... سام هر چقدرم که باشه 

 !و پدری کنه این حقیقت عوض نمیشه
مردمک چشمش لرزید... انگار حقایق امشب و از زباِن این دختر کوبنده تر 
از همیشه قد علم میکردند. دیگر کنترل صدایش رانداشت... میلرزید و رو به 

 !تحلیل بود
یتونم هلن... نبودی و ندیدی وقتی داشااتم میمردم چجوری به یه تیکه نم_

گوشِت تو تنم چنک زدم برای یه رره نفس.. نفسم به نفسش بنده.. اگه یه روز 
 !نباشه میمیرم. میدونم.. میبرتش.. میره و بهارمم با خودش میبره

 .شیر را به دستش داد
ش.. بخور آروم باش_  !بخور یه قله
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 ...لیوانی که تا لبش باال رفت را دنبال کردبا چشم مسیر 
اگاه میخواساات بره و بهار و هم با خودش ببره به جای تو بهار رو سااواِر _

 .ماشینش میکرد
 .نیل تند و تیز نگاهش کرد

فکر میکنی خیلی سخت بود براش؟ باورکن گول زدن یه بچه خیلی راحت _
ر  بود.. مخصوصا هم که تر و بی دردسار تر از بیهوش کردن و بردن یه آدم بز

بهار واساه پارساا جونشام میدهگ نیل؟ اون نخواست بچه اشو بگیره و ببره.. تو 
سخت ترین مرحله و اوج عصبانیتش هم حتی این فکر به رهنش خطور نکرد. 
فقط خواسااات بادوناه چرا یاه همچین چیزی رو ازش قاایم کردی... تو و 

 ..تصمیمت براش مهم بودید
 .گذاشت و چشمانش را به دیوار رو به رو دوختلیوان را روی میز 

یعنی میگی حق نداشاتم؟ اون المصاب منو تو لباس عروسیم ترک کرد تا _
 برای یه بچه ی دیگه پدری کنه.. چرا هیشکی بهم حق نمیده؟

 .کمی بهش نزدیک شد و دستش را روی سرشانه اش گذاشت
نه سام و نه حتی کسی در اون حد نیست که بخواد مواخذت کنه.. نه من.. _

پارسااگ ولی خودت خوب میدونی ماه پشِت ابر نمیمونه... تو پارسا رو راضی 
کن.. دهن بقیه رو چجوری میبندی؟ االن بچه است.. شاید یه مدت افسرده و 
گوشااه گیر بشااه ولی زود باهاش کنار میاد. سااخت میگذره ولی زود میگذره 

نکن... حاال فقط پارسا شاکیه.. اون براش... نیل؟ وباِل این اشتباه رو دوبرابر 
برات مهم نیست.. در آینده که بهار ازت شاکی شد چی؟ تو بعد اون همه سال 
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زحمت براش میشای یه دروغ گو.. سام بعد اون همه فداکاری میشه ناپدری و 
حیله گر.. این وسااط فقط پارساااساات که براش عزیز میمونهگ چون هرکی که 

 ..... از خون و جونشهباشه.. هرچی که باشه پدرشه
د از بازِی ساارنوشاات را در  ساارش در حد مر  درد گرفته بود.. هرگز این بعه
رهنش تجساام نکرده بود. مانند کودکی بی پناه ساارش را روی شااانه ی هلن 

 .گذاشت.. قدرت تکلم و حتی تفکر از مغزش صلب شده بود
 چیکار کنم؟بگم بیا اینم دخترم؟ بیا اینم امانتت؟_

وبت هلن بود تا با نفسای عمیق جلوی ریزش اشک هایش را بگیرد. اینبار ن
 !تصوِر زجر و دردی که این زن کشیده بود از توانش خارج بود

نه... هیشکی نمیتونه بهار و ازت بگیره.. من فقط دارم بهت میگم این بازی _
رو تمومش کنی... جلوی ضارر رو از هرکجا که بگیری منفعته.. مر  یه بار و 

هم یه بار.. قانونی هست.. خدایی هست.. اینجوریا هم نیست که فکر شیون 
میکنی. میدونم گفتنش چقدر زشاات و بیشاارمانه اساات ولی نیل؟ اون هنوز 
دوسااتت داره. دارم از تمنای چشااماش میخونم.. هیچ وقت کاری نمیکنه که 

 !نابود شی.. مطم ن باش
وجوِد گرم چشاامش را روی هم گاذاشاات و سااعی کرد به آن بوی تل  و 

نیاندیشاد.. وجودی که سال ها بود دیگر برایش فقط تداعی گِر غریبه ای آشنا 
بود... نوستالژی ای دردناک و تاریک... نقطه ی کور و مشترک زندگی اش... 

 !!...زندگی اشان
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صادای لرزش گوشِی روی میز سکوت سنگین اتاق را شکست... اسم سام 
مان حسرتبارش را از صفحه ی روی صافحه ی موبایل چشمک زد. هلن چش

 گوشی گرفت. دیگر آنجا جاِی ماندن نبود.. آرام از روی تخت بلند شد
 !من بیرونم... اگه کاری داشتی صدام کن.. حاال حاالها بیدارم_

با لبخند ساارش را تکان داد و دساات برد به طرف گوشاای. مردد بود برای 
میزد. دروغ ناشیانه اش جواب دادن. امشب این بار چهارمی بود که سام زنک 

در رابطه با کاِر آنی و مهمی که باع  شده بود نیل به تهران برگردد را باور نکرده 
بود و نگران و مضطرب پشِت سر هم تماس میگرفت و چقدر این تماس های 
از سار نگرانی حاِل خراِب نیل را خرابتر میکردگ چرا که هر کلمه اش مصادف 

یی اش انجام نداده بود میشد با دروغ جدیدیگ کاری  !که در تمام زندگی زناشو
 .دکمه ی اتصال را فشرد

 جانم؟_
دساِت ساام روی گوشای جزئی لرزید.. وقتی نیل با محبت میشد... وقتی 
آنگوناه با درد میگفت جانم؟ یعنی یک نه.. چند جاِی کار میلنگید.. این جان 

 !..جاِن محبت نبود
 سالم گلم... خواب که نبودی؟_

 .هار را آرام روی بالش گذاشت و از جایش بلند شدسر ب
 نه خواب نبودم.. خوبی؟_

 .نفس عمیِق سام را شنید
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اگه منظورت از خوب عصاابانیتمه آره.. یه کم رفع شااده ولی هنوز موفق _
 !نشدی قانعم کنی

 .پوف کالفه ای کشید
 !چند بار باید بگم سام؟ مجبور شدم_
کردم یا واسااه کاری که انجام دادی نیال؟ مگه تابحال چند بار مواخذت _

یلم بدی؟؟  عصبانی شدم؟ یعنی انقدر غیر قابل اعتمادم که دروغ تحو
_... 

 نیل؟_
 .سکوتش از شرم بود.. از خجالت و روسیاهی

خیِل خوب باشااه... اگه دوساات نداری نگوگ نمیخوام مجبورت کنم بازم _
 !دروغ بگی.. این بیشتر ناراحتم میکنه

 !فهمید_
 .امش دِل سام را لرزاندصدای آر

 چی شده گلم؟ کی فهمید؟_
 .بزاقش را به سختی فرو داد

 .پارسا.. همه چی رو در رابطه با بهار فهمید_
سارش داغ کرد.. نمیخواسات به پررنک ترین احتمال بیادیشد..گ اینکه نیل 

 !تماِم روز را با پارسا بوده... تنها و بی دفاع
 کاریت کرد؟ چیزی بهت گفت؟_

را به دندان گرفت... قطعا اگر در مورد ربوده شاادندش چیزی میگفت لبش 
 .خون به پا میشد
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 !گفت باید باهام حرف بزنه.. رفتم تا باهاش حرف بزنم_
 :فریاد زد

 تنها؟؟؟ به من چرا خبر ندادی؟_
 !ترسیدم... گفت به بهار همه چی رو میگه.. ترسیده بودم_

_... 
 !ازم بگیره میمیرم سام بخدا میمیرم... اگه بهارم و_

دستش را پشت گردنش گذاشت و چنگی به ر  های خشک شده ی پشت 
 .سرش زد

 !نمیتونه... نمیذارم_
 ..ولی بهم گفت_
برام مهم نیساات اون مردک چی گفته.. بهار دختِر من و توئه.. هیشااکی _

نمیتوناه ازمون بگیرتش... وکیال میگیرم.. بهترین وکیاِل تهران.. ناه ایران.. 
 !!رم... به خاِک مادرم نمیذارمنمیذا

نگااهش باه بهار بود و فکرش پیش مردی که روزی زندگی اش بود و حاال 
 !!آمده بود تا زندگی اش را بگیرد

نمیتونیم.. قانون با اونه.. گالره گفته بود با یه تساِت ساااده همه چی معلوم _
 !میشه. بعدش ماییم که محکوم میشیم

 آروم باش... اآلن کجاست؟_
 !وی تختمون.. خوابه.. دلم داره میترکه سامر_

 .آه کشید
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آروم باش گلم باشه؟ اینم با هم پشِت سر میذاریم.. فردا دارم میام. خودم _
 میرم باهاش حرف میزنم. شده التماسش میکنم.. تو فقط آروم باش. باشه؟

 .دستش را روی گونه ی ترش کشید
التماس نمیکنیم.. میجنگیم.  ناه... ناه تو ناه من التماس نمیکنیم.. به اون_

 !بهم قول بده با تماِم وجود برای دخترمون میجنگیم
باشه..هرکاری که تو بخوای همونو میکنیم.. تا فرا که من برسم کاری نکن _

 !باشه؟بذار بیام با هم تصمیم بگیریم
 !باشه_
 نیل؟_

 .سعی کرد لرزش صدایش را کنترل کند
 بله؟_
 ..دونی که.. ممکنهنذار بهار بره بیرون... می_

 آه کشید
 !میدونم... نگران نباش_
 !مراقب خودت و بهار باش.. فردا تهر اونجام_

 .پرده ی اتاق را کشید و چراغ مطالعه را خاموش کرد
 !باشه.. شب بخیر_
 !شبت بخیر_

*** 
عفت کنار پنجره، روی صااندلی همیشااگی اش نشااسااته بود و نگاه های 

ا روی پارسا نشانه گرفته بود. فقط خدا میدانست زیرزیرکی و پر از نگرانی اش ر
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که در دلش چه غوغای بزرگیست ولی سی و چند سال مادر پارسا بودن یادش 
داده بود کاه قایق نگرانی اش را هرگز در طوفان وارد دریاِی بزر  و بی انتهای 
تنهایِی پسرش نکند، چرا که جز غرق شدن و واژگون شدنش نتیجه ی دیگری 

 !نداشت
شااره ای به ماریا داد تا نزدیکش شود.. ماریا به سرعت خودش را مقابلش ا

 .رساند و سرش را خم کرد
 بله خانوم؟_
اگه ایمان زنک زد بدوِن اینکه معطل کنی یا به پارسااا بفهمونی گوشاای رو _

 !سریع به من برسون. این بچه اینجوری زبون باز نمیکنه
 میخواین تلفن و بدم خودتون زنک بزنین؟_

 .نگاه نگرانش را از پارسا گرفت
نه... فعال بذار همینجوری بگذره.. بفهمه ما زنک زدیم از اینجا هم فراری _

 !میشه
 .ماریا برگشت و نیم نگاهی به پارسا انداخت

ولی خانوم یه چیزی بگم؟ آگا اصال عصبانی نیستن.. یه جوری ان.. انگار _
 !..تو یه عالم دیگه ان

ماریا... تا به حال اینجوری ندیده بودمش.. نمیدونم  همینش منو میترسونه_
از اینکه زمین و به زمان ندوخته خوشااحال باشاام یا واسااه این حالش غصااه 

 !بخورم
 .هنوز صحبت هایشان تمام نشده بود که پارسا مانند برق از جایش کنده شد
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 !برو ببین کجا میره... شده اخراجت هم کرد اینبار کوتاه نیا.. بدو_
ا چشاام زیر لبی گفت و خودش را با قدم های ریز و سااریع به پارسااا ماری

رسااند. همین که خواسات لب بگشااید با تهدید پارساا ساکت و صامت در 
 .جایش باقی ماند

برای بااِر آخِر کاه دارم هشاادار میدم.. منو به حال خودم بذارین.. برو به _
ا ندارم فهمیدی؟ مااماان هم بگو.. من خوبم.. خیلی هم خوبم.. نیازی به بپ

اینبار اگه دورو برم ببینمت میفرستمت همون جایی که بودی.. خانومم نمیتونه 
 !کاری واست بکنه

ساارش را برگرداند و چنگی به بارانی ساارمه ای رنگش زد. مقابِل در توقف 
کرد. از آیناه نگاهی به خودش انداخت و با انگشااتانش موهای بلند و حالت 

 .دارش را مرتب کرد
. 
. 

بی تردیاد زناک را فشاارد و منتظر ماند. هلن از پشاات آیفون چهره اش را 
یرش افتاد  تشاخیص داد. ساردرگم نیل را صدا زد. همین که چشِم نیل به تصو

 .دستش را روی قلبش گذاشت
 بهار کجاست؟_
 !تو اتاقشه... داره پیانو تمرین میکنه_
 !برو باال به هیچ وجه هم بیرون نیاین_
 ز نکنیم؟میخوای در و با_

 .پوزخندی زد
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نمیشاناسیش... تا حرفشو نزنه نمیره.. آبرو برامون نمیذاره.. همه چی فقط _
 !بدتر میشهگ برو باال هر سر و صدایی هم شد بیرون نیا

خاتون از صاادای زنِک پی در پی از اتاقش بیرون آمد. چادر گل گلِی نماز 
 .روی سرش بود

 در میاره؟ چی شده مادر؟ کیه داره در و از پاشنه_
 .با نگرانی به پارسای کالفه نگاه کرد

خاتون جون میشااه خواهش کنم اجازه بدین چند دقیقه با پارسااا تنهایی _
 صحبت کنم؟

 خاتون با تردید نگاهش کرد
 !باشه مادر... من تو اتاقم_

نفسای تازه کرد و دکمه را فشارد.. گوشه ی سالن کناِر راه پله ای که به اتاق 
ایستاد و سعی کرد نفس های به شماره افتاده اش را کنترل کند.  باال ختم میشد

پارسا پرده ی توری رنِک ورودی را کنار زد و داخل شد. دیدِن نیل در گوشه ی 
خانه، آنگونه رنک پریده و ترسیده دلش را لرزاند. لبخند کمرنک و نامحسوسی 

 .روی لب آورد و به طرفش رفت
 !سالم_

 !ت.. نه لرزان و نامطم نگ قدمی استوارنیل قدمی به طرفش برداش
 اینجا چی کار داری؟_

 .پوزخندی زد و با چشم دنبال بهار گشت
 گفته بودم میام دنبالش... نگفته بودم؟_
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 !!در دل هزار بار خدا را صدا زد... نه.... امروز روز شکستن نبود
 منم بهت گفتم حق نداری ببینیش ... نگفتم؟؟_

 ..پوزخندی دیگر
نمیشاای... نه تو... نه شااوهرت... نه هیچ کِس دیگه.. اجازه نمیدم موفق _

دخترم و ازم دور کنینگ من پادرشاام... زناده ام و اونقدر وجود دارم که خودم 
 !براش پدری کنم

 !آخ سام آخ... گفته بود که تا یک ساعت میرسد... لعنت به ترافیِک تهران
از یه مدت که بهار رنِک پارسااا خواهش میکنم برو بیرون... نمیخوام بعد _

آرامش و دیده دوباره حالش خراب بشااه... این مساا له رو حل میکنیم ولی ما 
 سه تا... وقتی که بهار نباشه.. انقدر شعور داری مگه نه؟

 .اخم کرد و دستش را میان دو ابرویش کشید
 فقط میخوام ببینمش... حِق اینم ندارم؟_

مگر او پارساا نبود؟ پارسای غیر  نمیتوانسات به حرف هایش اعتماد کند...
 !!قابل اعتماد

اجازه بده سام بیاد.. بذار حرفامونو بزنیم.. باشه.. تو هر وقت خواستی بهار _
 ....و ببین ولی

 .صدایش بی اختیار باال رفت
من برای دیدن بچم نیازی به اجازه ی اون سیبیل کلفت ندارم فهمیدی؟ هر _

 !ام میبینمشوقت که بخوام... هر جایی که بخو
 با ترس نگاهی به راه پله انداخت

 یواش تر... میخوای بهار بشنوه؟_
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 .دستانش را از هم باز کرد
طام و خ  *ن*ا*همن ترسی ندارم... مثل تو ترسو نیستم.. حاضرم با تماِم _

رو به رو بشام.. حاضرم دخترم تف بندازه تو صورتم ولی دروغگو و دودره باز 
 !نباشم

 .رداشتقدمی به جلو ب
من دودره بازم؟ من دروغگو ام؟ پدِر مهربان و دلسوز؟ وقتی بچت داشت _

تو تب میساوخت... وقتی دکترا گفتن مریضه ... وقتی از ترس هر شب سرمو 
نزدیک ترین جا بهش میذاشتم تا صدای نفس کشیدنش و بشنوم کجا بودی؟ 

چت و حاال شاادی قهرمان؟ شاادی سااوپرمن؟ داری برای یه زن که تنهایی ب
 بزر  کرده صدا کلفت میکنی بیغیرت؟

 .نفسی کالفه کشید
چرا داری شلوغش میکنی؟ فقط میخوام ببینمش.. دلم براش تنک شده..  _

 چرا انقدر تالمی تو؟
شم تا کشته نشم... زمین داره از قانوِن _ که تلم و تو یادم دادی... یادم دادی به

 !جنگل پیروی میکنه. اینو بهم  ابت کردی
کرد و راه راه پله را پیش گرفت.. هنوز پا روی پله نگذاشته بود که نیل پوفی 

 .دستانش را از هم باز کرد و راهش را سد کرد
 !مگر اینکه از روی جنازم رد بشی_

 .کنترل اعصابش کم کم از دستش خارج میشد
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برو کناار نیل... حوصااله ندارم بهت دساات بزنم این بار با یه چیز دیگه _
 !برو کنار بذار برم ببینمشمتهمم کنینگ 

 .چشمش را تنک کرد و سرش را با بغض به چش و راست تکان داد
نمیاذارم.. میگی.. بهش همه چی رو میگی میدونم. به تو نمیشااه اعتماد _
 !کرد

 :بازویش را در دست گرفت و غرید
ه ماه زِن _ به تو و اون شاوهرت میشه اعتماد کرد مگه نه؟ ناموِس مردم و تو نه

کرد.. واسه من حرف از اعتماد نزن خوب؟ از جلوی راهم برو کنار...  خودش
 !بذار دخترم و ببینم

 .صدایش را کمی پایین آورد
هر چی باشه میتونی دوباره بخوابی بغِل اون شوهِر از خودت دغل باز ترت _

و یه بچه دیگه درسات کنی... یکی که اینبار واقعا ماِل خودش باشاه... شااید 
 !ی نشه که دست به دزدی بچه ی دیگرون بزنهدیگه عقده ا

 !!چشمم روشن پسرم... دست مریزاد.. خوب حقم و گذاشتی کِف دستم_
هر دو سارشاان را برگرداندند . خاتون وسط سالن ایستاده بود. پارسا سر به 

 .زیر انداخت
 !سالم_
سااالم پساارم.. خوش اومادی... خوش اومادی و خوش هم حقمون و _

ن.. حاال دیگه ما شادیم دزد؟ شادیم عقده ای؟ شدیم گذاشاتی کِف دساتمو
 !زندگی خراب کن؟ دستت درد نکنه مادر... رحمت به شیر پاکی که خوردی

 .دندانهایش را روی هم فشرد
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 ...خودتون میدونین که منظوِر من شما نبودین. منظورم_
و بی دفاِع من؟ پاره ی تِن   *ن*ا*همنظورت کی بود؟ پساارم؟ ساااِم بی _

 من؟
 .بش را با خشم به دندان گرفت.. خاتون نزدیک تر شدل
وقتی در نبوِد پسارم تو رو جای پسِر نداشته ام گذاشتم منم دزد بودم؟ منم _

عقده ای بودم؟ وقتی درِد از دست دادِن بابات و رو زانوی من تسکین دادی منم 
 !تمشزندگی خراب کن بودم؟ باید از مادرت بپرسم... شاید منم بودم و خبر ندا

 ...خاتون_
دستش را باال آورد.. دانه های درشتی که از روی گونه ی چروک خورده اش 
ساار میخورد دلخراش ترین صااحنه ی روزگار را رقم میزد.. خاتون... خاتوِن 

 !همیشه صبور و خندان اشک میریخت و این یعنی آخر دلشکستگی
ی و میگی برگرد نگااه کن این دختر و... اینی که واسااش سااینه جلو مید_

دخترم و میخوام.. ببین میتونی ببینی چیزی رو کاه من دارم میبینم؟ میبینی از 
 شیره ی جونش ، از تک تک نفساش داده تا دخترت بشه دختر؟

 .سرش مانند وزنه سنگین شده بود.. توان باال آوردنش را نداشت
ترت پسِر من دزده مادر... دزده که از جوونی وآرزوهاش زد تا آرزوهای دخ_

و زنده نگه داره... دزده که با اینکه میتونساات ازدواج کنه و بچه ی خودش رو 
 !..بغل بگیره نکرد و بیدار موند تا زن و بچه ی یکی دیگه آروم و آسوده بخوابن

چگونه میتوانساات در این چشاامهای دلخور و شااکسااته نگاه کرد و روب 
 !نشد؟؟
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من یه زندگِی تموم شده رو آره مادر راسات میگی.. پساِر من دزده.. پساِر _
دزدید.. بهش نفس داد.. رنک داد.. نبض داد ... روح داد.. پروبال داد تا دوباره 
بشاه زندگی.. تا دوباره بشاه اسامشو گذاشت زندگی کردن... که اونقدر شبیِه 
زندگی بشه که یکی مثِل تو که تازه از راه میرسه حتی نتونه بفهمه یا شک کنه که 

 ! ..پسرم نبوده... که نشناسه بچه ی خودشو این زندگی ماِل 
روی صاندلی چوبی رنِک نزدیِک پارساا نشست. تپش قلبش کوبنده بود.. 
نیل با نگرانی پایین آمد و کنارش زانو زد.. اشک و التماس در چشمانش حلقه 

 .میزد
 !بسته خاتون... تو رو خدا بسته.. حالت بد میشه_

 .دستش را با محبت روی سر نیل کشید
این دختر جونه ماست... کی گفته اینایی که گفتم منِت؟ کی گفته لطِف؟ _

این دختر اونقدر روح بزر  و پاکی داره که صااد تا زندگِی پساارم فدای یه تاِر 
موش.. به خداوندِی خدا که وضاوشاو تو دساتام دارم اگه دلم نمیشاکست به 

زش کار پساارم و زبون نمی آوردم.. خودمو شاارمنده ی این دختر نمیکردم.. ار
 !پایین نمیآورم.. غرورشو نمیشکستم

 .نیل نفس نفس زدنش را که دید التماس کرد
 !بسته خاتون... جوِن بهار بسته_

 :پارسا نگاهش را دورتا دوِر سالن چرخاند.. ا ری از دارو نبود.. آرام گفت
 داروهاش کجاست؟_

 .ه کردنیل نگاه دلخورش را بهش دوخت و با چشم به آشپرخانه اشار
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لیوانی آب پر کرد و با ترف داروهایش برگشاات. مقابلش زانو زد و قر  را 
 .مقابل دهانش گرفت

 !هنوزم به موقع نمیخورین.. درست مثِل قدیم_
 .خاتون لبخند خسته و مالیمی زد

 بادمجوِن بم آفت نداره پسرم..مگه نمیدونی؟_
ایش خش سارش را به کفش های روفرشی و کاموایِی خاتون دوخت.. صد

 .دار شده بود
نمیشااه برام مثِل قدیما مادری کنی؟ از همه کس و همه چیز بریدم.. دارم _

میمیرم ولی برای هیشاکی مهم نیست... دختری که حاضرم واسش جون بدم 
 !..عروِس یکی دیگست

 :نیل لبش را به دندان گرفت..ماندن را جایز ندانست. آرام و زیِر لب گفت
 !ممیرم فشارسنج و بیار_

 !عجیب بود برایش که هنوز قلبش میتوانست بی برنامه و نامنظم بکوبد
 :پارسا مسیر رفتنش را با چشم دنبال کرد و با حسرت گفت

دختِر خودم به یکی دیگه میگه بابا... زندگِی من چی میشاه؟ بابِت یه خطا _
تاا کی باایاد تاوان پس بدم خاتون؟ این دِل بی صاااحبو چیکارش کنم؟ من 

. اشااک دارم.. درد دارم ولی تو خلوِت خودمگ کی میدونه من چی دارم مردم..
 میکشم؟

 .دستش را آروم روی موهای جوگندمی پارسا کشید
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باهات حرف دارم پساارم... خیلی هم حرف دارم. کی گفته که تو حقی از _
این زندگی نداری؟ کی گفته که حقی از بهار نداری؟ ولی پساارم... این خونه 

ردی که دخترت و بزر  کرده و دخترت بهش بابا گفته هرچند حرمت داره.. م
رقیب باشاه حرمت داره... خونه ای که دخترت توش پا تند کرده و بزر  شده 

 حرمت داره. تو که حرمت شکن نبودی مادر.. بودی؟
ید... چقدر سخت بود مهار کردن اشِک درشت و ب*و*سدسات خاتون را 

 !!قوِی مردانه
 !... کمکم کن درستش کنم..دارم کم میارمبخدا نوکترم خاتون_

 .خاتون نگاهی به نیل انداخت که پله ها را با عجله و دو تا یکی پایین میامد
فردا میام خونتون... هم با مادرت حرف دارم و هم با خودت. دیگه از دور _

نگاه کردن بسته... وقتشه یه بزرگتر وارِد بازی ای که شما بچه ها واسه خودتون 
 ین بشه.. امروز و به خاطر من کوتاه بیا.. باشه مادر؟ساخت

 .ه ای دیگر روی دسِت خاتون نشاند و نفسی عمیق کشیدب*و*س
 !چشم مادر... هرچی شما بگین_

نیل ، فشاارسنج را در دستش فشرد و نزدیک شد. از به زبان آوردن جمله ی 
سته ی اش نشبی هنگام و نسنجیده ی پارسا کناِر خاتون عرق سردی روی پیشان

بود. آنقدر مضااطرب و مقید بود که قبل از اندیشاایدن به عمق معنای کلمات 
پارسا به خاتون و آبرویش می اندیشیدگ زندگِی سخِت این چند سال یادش داده 
بود که قبل از عشااق واحساااس با منطقش رو به رو شااود و هر چیز را ابتدا با 

ارتای ریاضاایاتی دریچه ی چوب آبرو محک بزند. چه بسااا همین دو دوتا چه
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احساسش را خشکانده بود و اجازه ی اندیشیدن به خود یا قلبش را از او صلب 
 !میکرد

بی حرف فشاارسانج را مقابل پارساا گرفت.. با لرزش خفیف و همیشگی 
 !دستانش و چشمانی که جز گل های برجسته ی قالی چیز دیگری نمیدید

ر ساعد خاتون بست. صدای پارساا نیز بی حرف فشاارسانج را گرفت و دو
 !خاتون آرام بود.. ندانست این آرامی از درد قلبش است یا از شکستگی اش

 !من خوبم مادر.. یکم تپش گرفتم فقط_
با اخم به عقربه ها خیره شااد... با فکری که مشااوش و نگران، پیِش لرزش 

 !دستاِن نیل جا مانده بود
 !خیالم از شما راحت بشه بعد میرم_
 !به رفتنت نبود پسرممنظورم _

آه کشید.. چقدر سخت بود این سر به زیر انداختن و نگاه نکردن به چشماِن 
 !همیشه معصوِم نیل

 فشارت یکم باالست... داروی فشار که داری؟_
 :نیل بی اراده جواب داد

 !تو ترف داروها نبود.. فکر کنم تموم شده_
 .به طرفش برگشت ولی باز هم نگاهش نکرد

ه کنین.. یه پارچم شااربت آبلیموی کم شااکر و خنک کنارش سااریع تهی_
 !بذارین تا شب بخوره. عرِق بهار هم اگه باشه بهتر

 .سرش را باال آورد
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 مامانت همیشه میفرستاد... داری؟_
 .نیل سرش را پایین انداخت

 !داریم_
 .نفس عمیقی کشید و از جایش بلند شد

 !آسایشتون نبودمن رفتم خاتون.. ببخشید.. قصدم به هم زدن _
 .نگاه خاصی به راه پله انداخت که تا عمق قلِب نیل را سوزاند

 ....فقط خواستم ببینمش که اونم_
 .چشمش را با اخم از نیل گرفت

 !خدا نگه دار_
 !خدا پشت و پناهت ... فردا رو یادت نره مادر_

 .سرش را تکان داد
 !زنک بزنین میام دنبالتون_

 !عمل یا حرفی بماند راه خروج را پیش گرفتبدون اینکه منتظر عکس ال
 .نیل دور شدنش را که دید نفس آسوده ای کشید

چرا باهاش قرار میذارین خاتون؟ بخدا دیگه دساات از ساار شااما و من بر _
 !..نمیداره

جوابی از خاتون نشنید. نگاهش کرد. چشمهای خاکستری و مهرباِن خاتون 
... آنقدر خجالت کشید که لب گزید برای اولین بار پر از حرف و شماتت بود

 !و بی حرف سرش را پایین انداخت
پارسااا دِر حیاط را باز کرد. برگشاات و نیم نگاهی به ساااختمان قدیمی و دو 
طبقه انداخت.. مآمِن عزیز تر از جان هایش... جایی که بیرحمانه تماِم زندگی 
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خانه ی پدرِی تنها اش را از آِن خود کرده بودگ خانه ی بخِت عروِس زیبایش... 
دخترشگ لبخناد تلخی بر لب آورد و ساارش را با تاسااف تکان داد. ریموت 
ماشین را فشرد و دستش را تا روی دستگیره برد. ولی هنوز در را نگشوده بود که 

 .با صدای آشنای سام متوقف شد
 اینجا چیکار داشتی؟_

ه آرامی قبال از اینکاه برگردد تل  خندی حواله ی خودش کرد. ساارش را ب
 .برگرداند و با استهضا به سر تا پای سام خیره شد

 !منتظِر تو بودم... پدِر مهربان_
 .سام نگاهی به دورو بر انداخت نزدیک شد

فکر میکردم اونقدر مرد باشی که منتظِر یه مرد بمونی... خجالت نکشیدی _
 ریختی رو سِر زن و بچه ی بی دفاع؟
سارخ و به رنِک خون شد. جلو رفت و با نفهمید چگونه به یکباره همه چیز 

 .یک حرکت یقه ی سام را باال آورد
 چی گفتی نفهمیدم؟_

 .سام سعی کرد دستش را از گریبانش جدا کند
 !همونی که شنیدی... مرد بودی صبر میکردی تا من بیام_

 .لبش را گزید و شیطان را زیر لب لعنت گفت
 ......داری دسِت پیش میگیری مردِک _

قدرت به عقب هلش داد. پشتش با دیوار برخورد کرد. نبض پیشانِی  سام با
 !بلندش به شدت زیر پوستش میکوبید
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من دسِت پیش میگیرم؟ تو کی باشی که من براش دسِت پیش بگیرم هان؟ _
وقتی مثِل اسب روز عروسیت رم کردی رفتی فکِر این روزا بودی که حاال داری 

 صدا کلفت میکنی؟
 .شید و برش گرداند... اینبار پشِت سام به دیوار بودپارسا نعره ای ک

ه ماه زن گرفتی... بچه دار شدی... خونواده دار شدی...آفرینگ _ تو چی؟ تو نه
 !نه خیلی خوشم اومد ازت

در بااز شااد و هلن و نیال بیرون پریادند. هر دو برای دقیقه ای به طرف در 
دندگ نیل با التماس جلو برگشاتند و دوباره چشام در چشِم هم به یکدیگر زل ز

 .آمد
 سام توروخدا بسته... بیا بریم خونه.. سام؟_

 .پارسا پوزخند تلخی زد
 برو... زنت نگرانت شده. نمیبینی رنک به روش نیست؟_

مشاِت محکمی روی دماغش فرود آمد که مصاادف شد با جیِا بلنِد نیل... 
 .دستش را جلوی دهانش گذاشت

چشماِن سیاهش خون میبارید. قبل از هر کسی پارسا سرش را برگرداند. از 
 :به نیل خیره شد. آرام و پر درد لب زد

 دلت خنک شد؟_
مشِت دوم روی گونه اش فرود آمد. روی دیوار سر خورد و نشست. خندید.. 
بلند و دیوانه وار... ساارش را با خنده تکان داد و دوباره به نیل خیره شااد.. این 

اک تر از هر تیزی ای در دنیا بودگ او رنِک این خیرگِی نگاهش برای سااام دردن
نگاه را به خوبی میشااناخت. دسااتش را روی ساارش کشااید و در دل فریاد 
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زد."تورو خادا نیل.... توروخدا هیچی نگو" چند لگِد پشااِت سااِر هم به پا و 
یش زد ولی هر کاری کرد نتوانساات رره ای از عمِق آن لبخنِد یک طرفه  پهلو

 !بکاهد
ترس برگرداند... نیل با چشاماِن اشاکبار و ناباور خیره به پارسا  سارش را با

وسِط کوچه ایستاده بود. دنیا روی سرش خراب شد. نعره ی بلندی کشید.. یقه 
 .ی پارسا را جمع کرد و بلندش کرد

به من نگاه کن پست فطرت... تو چشمای من نگاه کن.. اگه روت میشه.. _
زدم که فکر نکنی مردونگی به زور بازوئه.. زدم اگه مردی منو نگاه کن. اینا رو 

کاه دیگاه فکر نکنی هر وقت ر  گردنت قلمبه شااد میتونی بیای دِم خونه ی 
من... تو حریِم من و زن و بچم و تهدید کنی.. اون دختری که باالساات دختره 
مناه... پااره ی تنه منه... اینی هم که داری میبینی زِن منه.. حاللمه.. حقمه.. 

 سمه... حالیتاااااه؟نامو
باز هم نگاِه رو به نیِل پارسا بود و پوزخند یک طرفه اش... دستش را باال برد 
تا با تماِم قدرت بر صورتش بکوبد ولی وسِط راه با داد بلنِد نیل نه تنها دستش 

 !بلکه تک تِک عضالت و سلول های مغز و تنش متوقف شد
 !!!بسته المصب کشتیاااااش_

اش را پایین آورد. دیگر تواِن نگاه کردن در چشماِن نیل را  دسِت مشت شده
نداشات.. به جوابش رسایده بود و به جواب رسانیده بودتشگ اینبار او بود که 
تل  خند زد. یقه ی جمع شاده ی پارسا را رها کرد و قدمی به عقب برداشت. 

د. نیل ه شتکیه اش را به ماشین داد و نفس نفس زنان و ناباور به زیر پایش خیر
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مساا  شااده ، با قلبی که خودش را دیوانه وار به در و دیوار میکوفت میاِن راه 
ایستاده بود... یک نگاهش به پارسای به دیوار تکیه کرده بود و نگاه دیگرش به 
مردی که  انیه ای پیش تنها با یک سخن راه نفسش را بسته بود... انگار مغزش 

به حرفی که زده بود پی میبرد... تازه میفهمید تازه داشت فعالیت میکرد... تازه 
که خراب کرده بود.. بد هم خراب کرده بودگ ولی مگر در آن لحظات وحشتناک 
چیزی به جز اندیشاایدن به مردی که بیرحمانه پیِش رویش جان میداد ممکن 

 بود؟
مثِل ساعِت از کار افتاده ای که تازه به کار افتاده باشد؛ مثِل کسی که پس از 
ساالها از کما خارج شاده باشد قلبش دوباره به کار افتاده بود... دوباره نگران 
بود... دوباره و برای اولین بار برای مردی..نه زن.. نه بچه.. نه هم جنسااش... 
برای مردی دیوانه وار نگران شاده بود. آن هم در بدترین شرایط و در کنار تماِم 

 !اش نباید ها و هنجارهای سفت و سخِت زندگی
اشاک بی اراده روی گونه اش سار خورد.. قبل از اینکه تعادلش را از دست 
بدهد دساِت هلن زیر بازویش حلقه شد.. سرش را به شانه ی هلن تکیه داد و 
چشاامانش را با درد به روی دو مرِد زندگی اش بسااتگ نفهمید کی داخل خانه 

 اطلسی و محبوبهشد... فقط وقتی دوباره چشمانش را باز کرد به جز گل های 
یر دیگری پیش رویش نبودگ سرش را تا نیمه برگرداند... حتی  شِب باغچه تصو

 !اراده ی تکلم اش هم با خودش نبود
 !پارسا_

فشااِر دساِت هلن روی بازویش شاادت گرفت.. همینطور که او را به طرف 
 :خانه میکشاند زیر گوشش با محبت زمزمه کرد
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 !خوبه... نترس گلم_
*** 

وی خاتون روی تخِت ساانتی و قدیمِی کوچک نشااساات.. از همان رو به ر
لحظاه ی اول نگاهش ازآِن بازی کودکانه ی بچه هایی شااد که با فاصااله ی 
کمی، درسات رو به روی سافره خانه ی دلباز و قدیمی مشغول بازی در پارک 

 !بودند
 !خاتون خِط نگاهش را دنبال کرد و در نهایت نفس عمیقی کشید

حشامت خان و ... همیشاه میگفت صدای بازِی بچه ها مثل  خدا بیامرزه_
 !صدای زندگی میمونه.. آدم و جوون نگه میداره

نگاِه پارساا به دختر کوچکی بود که با لب های پشت و رو میاِن چند پسر ، 
 :منتظر ایستادن تاب و رسیدن نوبتش ایستاده بود.. بی حواس زمزمه کرد

 !هقلدری میکنن... نمیذارن سوار ش_
از جایش بلند شاد.. اما همین که خواساات قدمی بردارد پدِر دخترک از راه 
رساید و او را در آغوش گرفت.. چیزی درونش فرو ریخت.. دساتهای مشت 
شااده اش را از هم باز کرد و دوباره ساار جایش نشااساات. خاتون که با دقت 
حرکاتش را زیر نظر داشات سارفه ای مصالحتی کرد تا حواسش را به سمِت 

ودش معطوف کند. برگشت و رو به خاتون، سر به زیر نشستگ در دلش دعا خ
کرد خاتون صااحبت را آغاز کند.. اگر به توان او بود که تا فردا هم قدرتی برای 

 .سخن گفتن نداشت
 هنوز درد میکنه؟_

 .سردرگم سرش را باال کرد
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 بله؟_
و چندان خاتون به صااورتش اشاااره کرد.. پوزخندی زد که درد گونه اش را د

 .کرد
 !اونقدر پوست کلفت شدم که چند تا مشِت معمولی کاریم نکنه_

یش گذاشت  .خاتون دستش را با محبت روی زانو
مرسی مادر.. ممنون که حرمِت موی سفیدم و نگه داشتی و جواِب بی ادبِی _

 !پسرم و ندادی
اخمهاایش درهم شااد و نفسااش صاادادار... یااد دیروز روانش را به هم 

. یاد اولین روزی که در زندگی اش به عمد و بی دفاع کتک خورده میریخات..
 !بود
به خداوندِی خدا وقتی فهمیدم بچه ی خودمو ازم پنج سال قایم کردن همه _

 ...جور فکری به سرم زد. از گرفتن بهار و بردنش برای همیشه بگیر تا
 .لبش را با عصبانیت به دندان گرفت

واستم دست رو کسی بلند کنم که چند نخواساتم حرمتش رو بشکنم.. نخ_
سال برای دخترم پدری کرده. سخت بود.. خیلی هم سخت بود ولی نخواستم 
بشاکنه. من شاکساتم میدونم شکستن چیه. میدونم خرد شدِن غروِر مرد، بی 
اعتبار شدنش یعنی چی.. همه ی اینا برابر با مرگه.. مردی که بی اعتبار بشه با 

رده فرقی ناداره خ اتونگ با همه ی حر  و عصاابانیتی که ازش داشااتم یاه مه
 !نتونستم بذارم جلو زن و بچه اش بشکنه

چشاماِن خاتون سراسر اشک شد و افتخار... نهگ اشتباه نکرده بود.. او هنوز 
هم پارساا بود... همان پارساایی که از صدای الستیک های ماشینش از پیر تا 
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گفته بود از بی اعتبارِی او؟ او جواِن محل برایش قد علم میکرند.. چه کساای 
اعتبارش را نسبی به دست نیاورده بود که با یک خطا به بادش بدهدگ اعتباِر او 
خودش بود... نگااِه تیره و پر صااالبتش.. صااادای بی لرزش و قادم هاای 

 !استوارش.. مردی که مردانه شکست تا مرِد زندگِی کسی دیگر نشکند
نفس های پر آه و صدای خش داِر مردی سکوتش را ادامه داد برای تک تِک 

ید. مردی که نگاهش لحظه ای  که قرار بود برایش بی مالحظه و بی غرور بگو
دختربچه ی کوچک و دوست داشتنِی پارک را رها نمیکرد... مردی که خودش 

 !آنجا و روحش جای دیگری بود
کردم نوقتی مجبور شدم نیل و توی اون موقعیت بذارم و برم به بچه ای فکر _

که باید براش پدری میکردم.. به مادرش فکر نکردم.. به خودم فکر نکردم... به 
والله فقط و فقط به نیل فکر کردمگ شما بگو خاتون... کدومش صالح تر بود؟ 
اینکه با رشاوه دهنشو ببدنم و با دغل بازی با نیل ازدواج کنم و بذارم یه روزی 

ن و تماِم زندگِی نیل و خون آبه کنه؟ یا یاه جایی این زخِم چرکی یهو بزنه بیرو
اینکاه از همون اول پا رو دلم بذارم تا برای مدت کوتاهی بشااکنه و یه عمر با 

 عزت زندگی کنه؟
اشااتباهت همین بود مادر... شاااید اگه با بزرگتری در میون میذاشااتی این _

مشااکل و حل میکردیم.. رفتِن تو فقط به آبروی نیل ضااربه نزد.. روحش رو 
زخمی کرد. مخصوصا وقتی فهمید حامله است و پدری برای بچه اش نیست 

رد  .دیگه کامال مه
 ..سرش را تکان داد.. با درد
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از کجا باید میدونستم حامله است؟ نمیشناسینش خاتون.. اگه بعد ازدواج _
میفهمید محکوم میشدم به دودِر باز.. دغل باز..حیله گر..گ نخواستم با حیله و 

 شه. از کجا میدونستم که حامله ست؟دروغ زنم ب
 .نگاِه خاتون هر لحظه تنک تر میشد

نمیدونستی حامله ست ولی میدونستی دیگه دختر نیست و حاللته... اینو _
میدونستی و باز هم رفتی.. نگفتی وقتی بری همچین جای خالی ای رو کدوم 

خوانواده و  بیقانون براش پر میکنه؟ نگفتی میشه بدنام.. میشه بدکاره.. میشه 
بی بته. هیچ وقت تو این جامعه نمیشاد یه دختر مطلقه که با صاایغه ی پیغمبر 
حالِل شوهرش شده.. همه مدرک میخواستن و وقتی نبود این انک ها رو بهش 

 !میزدن
ساارش را با خجالت پایین انداخت.. حتی فکِر شاانیدِن این الفاظ در مورد 

 !سانیدشنیل راه نفسش را میبست و به جنون میر
 !کارمو توجیه نمیکنم خاتون.. اشتباهم و قبول دارم_
 !میدونم مادر... قبول داری که برگشتی درستش کنی_

 .التماِس چشمانش را به خاتون دوخت
 میشه؟ یعنی میشه درستش کنم؟_

 .خاتون نفس بلند و عمیقی کشید وسرش را برگراند
 رزن و چی فرض کردی؟فعال بگو دو تا چایی بیارن دهنم کف کرد. منه پی_

سرش را با لبخند کمرنگی تکان داد و سفارش چای داد. پسِر کم سن و سال 
استکان ها و قوری چینی را مقابلشان چید و دور شد. هر دو استکان را پر کرد 

 و غر غر کنان یکی را جلوی خاتون گذاشت
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 !ارنینمیگن شاید یکی بیمارِی قلبی داره.. انگار مجبورن چایِی یه رنک ب_
 .خاتون خندید

باذار یه روزمون هم اینجوری بگذره.. مگه چقدر عمر داریم ما مادر؟ تو _
 !خونه نیل اینجا هم تو

 شنیدِن اسِم نیل دوباره آه را بی اراده بر زبانش جاری ساخت
 !میدونستین قرِ  آرامبخش مصرف میکنه؟ دوزش هم زیاد پایین نیست_
گفتم و هم سااام.. هر بار لبخند میزنه و  میدونیم مادر.. چندین بار هم من_

میگاه چشاام ولی میدونیم یواشااکی میخوره.. چیکارش کنیم؟ خودش باید 
 !بخواد.. انگار با عالم و آدم قهره

 .اخم غلیظی کرد
قرصااش و شبا میخوره.. یعنی سام انقدر وجود نداره جلوشو بگیره؟ مگه _

 !پیشش نیست
ی د "نه... هیچ وقت سااام را به خلوتش به زور جلوی زبانش را گرفت تا نگو

 "!راه نداده.. حتی کمد لباسش را هم ندیده
چرا ولی یواشاکی میخوره.. با دکترشم صحبت کردیم میگه باید بیاد روان _

 !درمانی.. نمیره مادر.. نمیره
 .سرش را با تاسف تکان داد

 هر بار که با اون تاهر شااکننده و ضااعیف میبینمش میمیرم و زنده میشاام_
خاتون.. اون گودِی زیر چشامش.. لرزش صداش و دستش.. دیوونم میکنه.. 

 !دلم میخواد سرمو بکوبم به دیوار
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خاتون بی صدا و بی حرف جرعه ای از چایش را نوشید. آنقدر تجربه داشت 
که بداند این جمله ی کوتاه شاروِع فصلی از حرف های نگفته ستگ امروز را 

 !.. ناگفته های پارسا راآمده بود تا همین ها را بشنود
نمیادونم چجوری بهات بگم... باا کدوم رو.. با کدوم حیاء ولی دلم داره _

میترکه.. میشاه یه چند دقیقه مادِر من باشین نه سام؟ میشه منم هر چی تو این 
 وامونده هست بدوِن ترس و خجالت بریزم بیرون؟

 .نگاِه پر محبِت خاتون تایید حرفش شد
د شبه که درست و درمون نخوابیدم؟ پنج سال.. درست میدونی خاتون چن_

پنج ساله که شبا بریده بریده و بیقرار میخوابم.. اونم به زوِر جوشونده و سیگار 
و هزارتاا کوفت. من همش دو ماه با نیل محرم بودم.. همش دو شااب پیشاام 
خوابیاد ولی تماِم این پنج سااال و دارم با عطر موهاش میخوابم. همش حس 

اگه یکم بد بخوابم موهای بلندش میمونه زیر دست و بالم و از خواب  میکنم
 !بیدار میشه

مک  کوتاهی کرد... سااکوِت ممتِد خاتون گفتنش را هزاربرابر سااخت تر 
 !میکرد

همه جا دنبالش میگردم.. هر تابلو و نقاشای ای میبینم زیرش دنباِل امضای 
ه خااتونگ من رهنن بهش نیال میگردم.. حتی یاه  اانیاه هم رهنم و ترک نکرد

وابسته ام .. مرد دل میبنده... دل میده.. دل میگیره.. عاشق میشه.. همه ی اینا 
به جای خود.. ولی وای به روزی که مرد با رهن و روحش عاشاق بشاه و یکی 
رو بخواد.. شاده مثل غده ی سرطانی.. داره از داخل تماِم سلول های مغزم و 

 !دیگه هیچی نمیمونه این تو.. هیچیمیخوره.. کم کم به جز خودش 
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نفسی تازه کرد... حرف زدن راحت تر شده بود.. دیگر سکوِت خاتون آنقدر 
 !ها هم سخت و نفس گیر نبود

قبال هم گفتم. من باه خااطر بچه نیل و ترک نکردم که االنم به خاطر بهار _
ازه ه... تبخوام زندگیشااو نابود کنم. من دنیا رو بدوِن اون نمیخوام ولی دخترم

پیداش کردم. خودم عملش کردم و نفهمیدم دخترمه... باهاش گفتم و خندیدم 
و گشااتم و بازم نفهمیدم دخترمه.. اینا درد داره خاتون... دوساات داشااتن به 

 !کنار... عشق به کنار.. اینا خیلی درد داره برامگ نمیذاره دختِر خودمو ببینم
ید خاتون سااکوتش را شااکساات.. حس کرد اگر چند  دقیقه هم چیزی نگو

 !بغض مردانه ی پارسا بشکند
نیال داره اشااتبااه میکناه... باا همه ی حقی که تو این جریانات داره حق _

نداشاات بهار و ازت قایم کنه.. اینو از روز اول هم من هم سااام بهش گفتیم.. 
ولی همیشااه میترسااید بهار و ازش بگیری.. تنها چیزی که برای زندگی کردن 

 !نداختبهش چنک می
 !ِد همینش داره زجرم میده... نمیخواد بفهمه برای من اول اون مهمه نه بچه_

 .مهربان نگاهش کرد
این فرصات و بهش ندادی پسارم.. دوست ندارم مدام سرزنشت کنم ولی _

وقتی تو اون سِن کم بی اعتمادی رو یادش دادی انتظار نداشته باش بعد از اون 
 !به این مهمی بهت اعتماد کنه همه سال زندگِی سخت سِر مس له

پایش را بیقرار تکان میداد. سارش را رو به آسماِن صاف گرفت و چشمانش 
 .را بست
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چیکار کنم خاتون؟ تو بهم بگو.. تو راهنماییم کن. تو منو از این منجالب _
 !بکش بیرون. من بدوِن نیل میمیرم

 ن شانسو نداریخودتو بهش  ابت کن.. هرچند زِن کِس دیگه ایه و دیگه ای_
کاه بااهااش بااشاای.. هرچناد دیگاه مااِل تو نیساات و نخواهاد بود.. ولی 
خودتو...عشااقی که بهش داشااتی رو بهش  ابت کن. بذار اعتماد به نفسااش 
برگرده.. بذار حس کنه گول نخورده بود.. بذار باور کنه واقعا دوستش داشتی و 

 !برای خودش میخواستیش
خاتون خیره شد... چگونه میتوانست این چشمانش را با وحشت گشود و به 

 همه بیرحمانه سخن بگوید؟
چیکاار کنم خااتون؟ من کاه هر کااری کردم بااورم نکرد.. هیچ وقت هم _

 !نمیکنه
 .خاتون دستش را روی زانوی بیقرارش گذاشت و فشار خفیفی داد

قول میادی اگاه راه حلم و بگم داغ نکنی و جوش نیاری؟ قول میدی بهم _
شااته باشاای و مو به مو انجامش بدی؟ با اینکه بدونی نیل هیچ وقت ایمان دا

 بهت برنمیگرده این کارو میکنی تا عشقت و باور کنه؟
چشامش را تنک کرد.. این چه بود؟ سانِد مرگی که باید امضا میشد؟ او به 
خاتون ایمان داشاات.. به مادرِی بی برو برگشاات اش.. به بزرگی اش.. مگر 

 ممکن بود؟خراب تر از این هم 
 !قبوله.. به شرفم قسم اگه قراره عشقم و باور کنه هر کاری میکنم_

 به پشتِی تخت تکیه داد
 !پس از بهار بگذر_
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 .سردرگم نگاهش کرد
 منظورتون چیه؟_
منظورم واضاحه.. حضااانت بهار و برای همیشاه بده به سااام و نیل.. بذار _

 !ایمان پیدا کنه که این حرفات به خاطر بهار نیست
 .خندید.. عصبی و هیستیریک

این چه مدلشه خاتون؟ اگه نشناسمت میگم بهت یاد دادن تا بیای و اینا رو _
 بهم بگی... با گذشتن از بهار چی درست میشه؟

 .با خونسردی لبخند زد
همه چی مادر... گاهی الزمه برای به دست آوردن یه چیز از صد تا چیز با _

 !ن داری و منم تنها راه حل و بهت گفتمارزش بگذری.. تو گفتی به من ایما
گیج و سارگردان به زیر پایش خیره شااد... هر طوری که حساااب میکرد باز 
چند جای کار میلنگید.. گذشااتن از بهار یعنی فراموشااِی تا به همیشااه ِ نیل.. 
یعنی گذشاتن از تنها بهانه و نیز تنها دلیل زندگی اشگ این صد چیزی که باید 

ر... آن یک چیزی که به دست می آورد چه بود؟ نیل؟ نیلی که فدا میشد به کنا
 قرار بود راحت و آسوده با دختر و همسرش زندگی کند؟

به من اعتماد کن پساارم.. من بِد تو رو نمیخوام.. باورم کن بذار درسااتش _
 !کنیم

 :بی حواس زمزمه کرد
 چی رو درستش کنیم؟ آخرین چیزی هم که دارم بدم؟_

 .را برداشت و از جا بلند شد با احتیاط کیفش
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اگه میخوای این جنک و ادامه بده.. در نهایت چیزی از تو و سااام و نیل و _
 .بهار نمیمونه..چهار تا تونم نابود میشین

 .سرش را بلند کرد
 یعنی میگی بکشم کنار؟ به درک واصل بشم؟_

 .دستش را روی سرشانه ی پهنش گذاشت
اعتماد کن.. همه چی درست میشهگ پاشو  نه مادرجون.. میگم به مِن پیرزن_

 !منو بذار خونه ی مادرت... با اون هم حرفا دارم
اسااکناس ده هزار تومانی را کنار چاِی دساات نخورده اش رها کرد و گیج و 

 !منک پشِت سِر خاتون راه افتاد
*** 

 !بابایی حاال یه باِر دیگه از اول... این بار حواِست نبود.. خواهش میکنم_
یش برداشاات و روی لبخن دی بی حواس به روِی بهار زد و او را از روی زانو

 .زمین گذاشت
 به بابایی یکم اجازه میدی دخترم؟_

 .بهار سرش را پایین انداخت
 میخوای بری با مامانی حرف بزنی؟_

 .سرش را پایین آورد و بینی اش را به بینِی بهار مالید
 خیلی باهوش شدیا میدونستی؟_

 را به عقب و جلو تاب داد خندید و بدنش
 !میدونستم_
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ه ای روی گونه اش زد و دستش را در جیب های پارچه ایه شلوارش ب*و*س
فرو برد. چقدر روِز سختی بود امروزگ امروز برای اولین بار معنای کلمه ی کم 
آوردن را درک میکرد. بعد از بیخوابِی دیشااب و تکراِر هزارمین باِر حرف های 

سارش.. بعد از دیدِن آن صاحنه ی از یاد نرفتنی و تصمیم  سانگیِن پدرش در
نهاایی اش که تنها جمع بندی ای از افکاِر این چند وقتش بود، امروز روِز کم 

 !آوردن بود
پا به اتاِق زیرزمین گذاشات و با سار دنباِل نیل گشت. در یک دستش پالت 

دای رنک و در دساِت دیگرش قلمشش، مشغول خلق شاهکاری دیگر بود. ص
خواننده ی محبوبش به آرامی از ضابط پخش میشاد و دستاِن تریفش آرام و 
ریتمیک، روی تابلوی زیبا به رقص در می آمد. از پشااِت ساار نگاهش کرد.. 
مثِل تماِم این سااالها.. مثل تماِم لحظاتی که او را تنها از راِه دور و پشااِت ساار 

انسته که چه میخواهد. نظاره کرده بود. همیشاه با خودش روراست بوده و مید
میدانسات که احساسش به نیل عشِق پر تب و تاب نیست ولی چیزی فراتر از 
عشاق و دوست داشتن در برابِرش روی شانه های مردانه اش سنگینی میکرد.. 
ناه ترحم.. نه دلسااوزی.. تنها ندای قوی ای که مدام زیر گوشااش میگفت: 

ی اجازه پا به این خلوت "دوسااتش داشااتاه بااش... مراقبش باش" و امروز ب
گذاشاته بود تا گوش هایش را برای همیشه به روی شنیدن این ندای همیشگی 

 !ببندد
نیل صدای پایش را شنید. به خیال اینکه بهار است با لبخند به پشِت سرش 
برگشاات ولی با دیدن سااام جا خورد. هرگز بی اجازه و بی ضاارورت پا در این 
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قفه تپید. با تماِم وجودش حس میکرد که هیچ اتاق نگذاشااته بود. قلبش بی و
 :چیز مرتب نیست. لبخندش سراسر تردید شد و آرام پرسید

 !..کی اومدی؟ فکر کردم بهارِ _
جوابش لبخنِد غریبی بود.. آنقدر غریب و خسته که بوی غربتش تماِم اتاق 

 .را پر کرد
 یکمی وقت داری با هم حرف بزنیم؟_

لحِن صحبت دیگر با صالبت و مطم ن نبود. قلم  نهگ.. اشاتباه نمیکرد.. این
را گوشاه ای رها کرد و اشااره داد تا روی صااندلی های رو در روی کناِر پنجره 

 .بنشینند
سااام نگاهش را به موهای مواج و آزاد از قید و بنِد تابلوی بهار دوخت.. در 

 و چهره اش به دنباِل دختربچه ای نوزده سااله گشت که روزی با اشک و ترس
 :لبهای لرزانش گفته بود

 قول میدی هیچ وقت ترکمون نکنی؟_
 .آهی کشید و به چهره ی پر از سواِل نیل خیره شد

 میدونی یه زندگی ِکی میشه یه زندگی؟_
نیل بی حرکت و بی ساخن به چشامانش خیره شد. دنبال کور سوی امیدی 

 .نداشتمیگشت.. چیزی که دیگر در نگاِه قهرماِن همیشه پایدارش جایی 
وقتی که چشامتو ببندی و به چند ساِل قبل، به لحظه ی شروِع اون زندگی _

فکر کنی و باا افتخاار باه خودت بگی: "اگاه باه عقب برگردم بازم همین کارو 
 !"انجام میدم

 چشمانش را باز کرد
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ولی میدونی یه زندگی ِکی میشااه یه زندگِی کامل؟ وقتی شااریِک زندگیتم _
مین حس رو داشااته باشااه و تو خاطرات و رهنش وقتی چشااماشااو میبنده ه

 !کوچیکترین کاش و اگری وجود نداشته باشه
 .نیل سرش را پایین انداخت و سرانگشتانش را به بازی گرفت

 ..من این زندگی رو انتخاب کردم و پشیمون نیستم. ولی دارم میبینم که تو_
 .نیل حرفش را با ترس قطع کرد

 ...وِز به جوِن بهار ساماگه این حرفا به خاطِر دیر_
 .دستش را باال آورد

به خاطر احسااسی که خودت ازش مطم ن نیستی جوِن دخترمون و قسم _
 !نخورگ این کار و نکن

ساارش را دوباره پایین انداخت. نفِس عمیق و پردرِد سااام،آخرین امیدش را 
 .هم به باد داد

ت میذارم کسی به خاطر هیچ چیز مواخذت نمیکنم.. نه کردم و نه هیچ وق_
بکنهگ وقتی داشتی به عقدم در می اومدی مهِر یه مرِد دیگه تو دلت بود.. من با 

 !این کنار اومدم که پنج ساله بهت انگشتمم نزدم
 .لبش را به دندان گرفت

سرت و باال کن نیل.. جای اون لبا میون دندونات نیستگ من پیشت موندم _
 !زجرم نده تا دیگه سرتو پایین نکنی.. با این کار
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ساارش را باه زور باال آورد ولی مگر مهار کردِن این اشااک ها ممکن بود؟ 
سااام.. ساااِم همیشااه پاایدار امروز از ناگفته ها میگفت.. آهنک دیگری در 

 !صدایش موج میزد.. آهنگی که طنینی از دل کندن داشت
 یمنظورت از این حرفا چیه سام؟ میخوای به خاطِر یه اشتباِه من این زندگ_

 رو نابود کنی؟ میخوای تو هم بذاری بری؟
یش گذاشاات و به طرفش متمایل شااد. با یک دسااتش  آرنجش را روی زانو

 .چانه ی نیل را در دست گرفت
باه من نگااه کن ... تو چشااماام نگاه کن.. تو داری به اختیاِر دلت میگی _

 اشتباه؟ خودت و انقدر شناختی یا داری منو گول میزنی؟
 م.. داری اشتباه میکنی.. یه اشتباِه بزر گ خرابش نکن؟من گولت نمیزن_

 لبخند خسته ای زد
چی رو خرابش نکنم؟ قصااری رو که خودم ساااختم و خودم توش زندگی _

 کردم؟
 .عصبی از جایش بلند شد

پس بهار چی؟ دروغ بود همش که مثِل دختِر خودمه؟ که من پدرشم؟ که _
 نمیذارم ازمون بگیرنش؟

 .او هم بلند شد
بهار و قاطِی این جریان نکن.. از من برای نگه داشااتِن بهار اسااتفاده نکن _

 !نیل.. همه چی رو سخت تر و بدتر نکن
 نیشخند زد
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هه.. بدتر.؟ بدتر از اینم مگه ممکنه؟ تو این اوضاع و احوال داری پشتم و _
خالی میکنی؟ این بود مردونگیت؟ دیروز تو کوچه مشاات و لگدت چیِز دیگه 

 !ای میگفت
 .لبخند دردمندی زد

اون مشاات و لگد و به خودم زدم نه به پارسااا.. تو نمیتونی بفهمی.. باید _
 !میزدم تا میدیدم چیزی رو که داشتم به زور روش پرده میکشیدم

 .سرش را با حر  تکان داد
نمیفهممگ درکت نمیکنم آره.. نمیتونم بفهمم چی تو مغزته.. سام؟ ما بهت _

 ...تموِم ایناحتیاج داریم.. مثل 
مثاِل تموِم این سااالهاا که بدوِن من زندگی کردی نه؟ تو فقط با اسااِم من _

زندگی کردی نیلگ اگه همین اآلنشم نباشم از پس خودت و بهار بر میای.. فقط 
چون من اون جرات و بهت دادم تا دوباره خودت بشی خودتو باور نداری.. تو 

 !ه گاه نداریخیلی وقته بلند شدی.. دیگه نیازی به تکی
 :اشک دیدش را تار کرد. نالید

 !بهار چی میشه سام؟ دخترمون_
سارش را پایین انداخت.. اگر اشاک های انباشته شده اش از پشِت نقابش 

 !سرازیر میشد، بی شک دنیا زیِر آب فرو میرفت
بهار دختِر من میمونه... برای همیشاه.. اینو نه تو و نه پارسا نمیتونین تغییر _

 !بدین
 .دستش را گرفت.. با التماس
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نکن این کاارو ساااام. بخادا میمیریم. قول میادم هر جوری کاه بخوای _
اونجوری بشم.. همه چی رو جبران میکنم. میشم زِن نمونه.. اصال.. اصال کار 

 !نمیکنم. هر چی تو بگی.. زندگیمونو خراب نکنگ خواهش میکنم
ن زاویه از صورتش دو طرِف شاانه اش را در دسات گرفت.. در نزدیک تری

 ایستاد و به چشمانش خیره شد
روحت و چیکار میکنی؟ میتونی اونجوری که پارسا رو دوس داری دوسم _

 داشته باشی؟ اونجوری که دیروز نگاهش کردی نگاهم کنی؟ میتونی؟
 :لب زد

 !میتونمگ اگه بهم فرصت بدی میتونم_
 !!..پوزخند زد.. برای اولین بار در تماِم عمرش پوزخند زد

تو هنوز خودتو نشناختی نیل.. این بدترین چیزه. برای من همه چیز همونه. _
چیزی نداشاتم که حاال بخوام از دسااتش بدم. ولی تو چی؟ پارسااا برگشااته.. 

 ..مطم نا
برام مهم نیساات میفهمی؟ بره به درک.. برای من فقط زندگیمون مهمه که _

 !داری گند میزنی توش.. دخترم مهمه... تو مهمی
از صادای داد بلندش بهار در خودش جمع شااد. صاادای جرو بح  پدرو 
ماادرش از حیااط باه خوبی به گوش میرسااید. اولین جر و بحِ  میان پدرو 

 !مادرش
چرا نمیخوای بفهمی ؟ برای منم شااما مهمین.. اگه دسااتتونو بگیرم و مثل _

عروساک بکشامتون سمِت خودم همه چی درست میشه؟ فردا که جواِب اون 
 مایِش کوفتی اومد و بهار و ازمون گرفت بشینم و مثِل بز نگات کنم؟آز
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 :با تردید پرسید
 چه ربطی داره؟_
ربطش به اینه که اگه تنها باشاای راحت تر میتونی حضااانت بگیری... من _

 !دارم از همه ی زاویه ها نگاه میکنم
 :نشست و ناباور زمزمه کرد

 میخوای طالقم بدی؟_
 .هم گذاشتچشمش را با حر  روی 

 ...ببین_
 جواِب من یه کلمه است.. آره یا نه؟_

 .نفس عمیقی کشید
 !اینجوری به نفع جفتمونه_

 :فریاد کشید
 پس بهار چی لعنتی؟_
چیزی برای بهار تغییر نمیکنه.. مجبور نیسااتیم فعال چیزی بهش بگیمگ تا _

 ..هر وقت که بخوای تو این خونه و پیِش 
 یتو بهم صدقه میدی؟داری صدقه میدی؟ داری زندگ_

 .دستش را کالفه پشِت گردنش گذاشت
 .چرا میخوای همه چی رو بپیچونی؟ من هرچی دارم ماِل تو بهارِ _

 .اشک ریخت.. آنقدر که یقه ی پیراهنش خیِس خیس شد
 !التماست میکنم سام.. این کارو باهامون نکن_

http://www.roman4u.ir/


 910 سیمرغ

 :داد زد.. محکم و با تماِم وجود
اس کنی فهمیدی؟ من خون به جیگر شدم که تو غلط میکنی به کسی التم_

 .تو التماس نکنی
 .مشتش را با حر  گاز گرفت

تصاامیمم قطعیه.. بشااین فکراتو بکن.. تا وقتی دوباره برگردم باید تکلیِف _
 !این قضیه روشن بشه

برگشاات و با قدم های بلند از اتاِق زیرزمین خارج شااد.. آنقدر منقلب و 
لی که از پشااِت ساارش میدوید بهاِر گریانی را که آشاافته بود که نه او و نه نی

 !خودش را در شمشاد ها پنهان کرده بود ندیدند
وارِد اتاقش شاد و در را محکم کوبید. قفل را چرخاند و پشِت در ، تا روی 

ر خورد. نیل دستگیره را باال و پایین کرد  .زمین سه
خودت تنهایی  باز کن درو سام.. بذار حرف بزنیم.. خواهش میکنم.. داری_

 تصمیم میگیری؟
چشامانش را با درد بسات.. باور نمیکرد.. این خیسی و نِم زیر چشمش را 

 :باور نداشت.. با التماس زمزمه کرد
 !برو نیل... تورو به خدا برو_
باز کن درو... بیا از اینجا بریم. بریم یه جایی که هیشکی پیدامون نکنه. بیا _

میشم که تو میخوایگ خرابش نکن سامگ بدوِن از نو شاروع کنیم. بخدا همونی 
 تو به کی اعتماد کنیم؟ مگه جز تو مردی هم تو دنیا هست؟
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لبش را به دندان گرفت.. گیرم که اشاک هایش را مهار میکرد و دسااتانش را 
مشات، تا بر در و دیوار نکوبد و فریاد نکشد؛ با صدای گریان و پردرِد نیل چه 

 میکرد؟
ونستم تو هم بهم نارو میزنی لعنتی.. میدونستم.. باشه خیلی نامردی.. مید_

یی. تو بودی که تنهامون  برو. ولی بدون بعِد تو هر بالیی سرمون بیاد باعثش تو
 !گذاشتی میفهمی؟ تو

مشات هایش از کوبیدن به در متورم شاده بود. دساتش را روی چشامانش 
و از چندین کشااید و کشااان کشااان به طرف اتاقش رفت.. درِد و ترس دوباره 

یی دوباره و این بار ژرف تر از قبل در  نااحیاه زندگی اش را دربرگرفته بود. گو
 .سیاهِی مطلِق تنهایی و بیکسی فرو میرفت

*** 
خاتون فنجاِن چای را با لبخند مالیمی پس زد و با چشم دستاهای تریف و 

نی بی ز با اصااالِت عفت را که برای برداشااتِن فنجان باال رفته بود دنبال کرد.
نهایت اصیل و نجیب زاده که شاید هر کسی حاضر باشد برای لحظه ای جاِی 
او بودن تماِم زندگی اش را مبادله کندگ کاخی به بزرگِی تقریبِی هشاتصد متر و 
حساابی مملوء از پول و اساناد و مدارِک گرانقیمتی که شااید جمِع حساااب و 

 !اشدکتاِب تمامشان برابر با ارزِش یک سوم تهران ب
ولی تماِم این ها را باید در کناِر زندگِی خالی از محبتش محک زد.. مادرِی 
پر نقص و کااسااتی ای کاه پاارساااا را هر روز دورتر و گوشاااه گیر تر کرد.. 
خودخواهی های انفرادی اش بعد از مرِ  ساااالر ؛ تنها پساارش را آنچنان به 
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کناِر مادرش و در دیار جنون کشاانیده بود که حاضر نبود دقیقه ای دیگر را در 
 .غربت بگذراند

برگشته بود و خالی از هر احساسی به مادرانه های ملموس تر و زیبا تِر پیرزِن 
سااالخورده ی واحد رو به رویش پناه برده بودگ کساای که ازش برای تک تِک 
روزهای سایاه پوشی و از دست دادِن پدرش خاطرات مادرانه و دست نخورده 

 !داشت
د که بعد از آن همه مدت دیگر آن غرور و تکبر را در نگاهش ولی جاالب بو

نمیدید.. کسای که پیش رویش نشاسته بود دیگر نه صاحب االختیاِر امواِل با 
ارزِش ساالر بلکه مادری شکست خورده و بازنده بود.. مادری که در سوسوی 
یش گذاشت  چشماِن بی فروغش التماِس مادری موج میزدگ دستش را روی زانو

 .با لبخندی گرم لب به سخن گشود و
 !نمیخوام زیاد وقتت رو بگیرم عفت جان. پارسا بیرون منتظرمه_

با چشاامانش در چشااماِن خاتون دنبال جواب تماِم سااواالِت بی جوابش 
 .گشت

حداقل شاما بگین چی شده. هیچی به من نمیگه. دارم از نگرانی میمیرم. _
وضای صورتش و؟ توروخدا خاتون جیگرم داره سوراخ میشه.. دیدین وضع و ا

 !اگه میدونین چی شده به منم بگین
 .از آن لبخند های معنادار و نادرش زد

 شما مادرشی دخترم. از من میپرسی؟_
 :لحظه ای در سکوت بهش زل زد و پر درد زمزمه کرد
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میدونین که منو مادِر خودش نمیدونهگ شااما که همه چی رو میدونی دیگه _
 زنی؟چرا زخِم زبون می

نفسای تازه کرد.. نیامده بود که زخِم زبان بزندگ آمده بود تا رره ای هم شده 
 !اوضاع را بهبود ببخشد

هیچ کساای.. هیچ مادری حق نداره مادرِی یکی دیگه رو زیر سااوال ببره _
دخترم.. نه منه پیرزن.. نه حتی خوِد پارساگ یه مادر همیشه خیر و صالِح بچش 

 !ات راِه درستش رو پیدا نمیکنهو میخواد..فقط گاهی اوق
مگه من بعد از سااالر به جز پارسا کی رو داشتم؟ اونقدر برام مهم بود که _

بعد از شنیدِن خبِر اون زنیکه به این روز افتادم. همیشه به فکِر آبروش بودم.. به 
 !فکِر زندگیش.. به فکر سالمتیشگ ولی نمیبینهگ فکر میکنه دشمنشم

یش را کمی بیشت ر فشرد.. کاش میتوانست به جای این مبل های سلطنتی زانو
 !و خشک روی زمین بنشیند

پارساا خیلی حساسه.. از همون هجده سالگیش که ساالر خان اون خونه _
رو بهش کادو داد و شااد همسااایه ی من، از همون روزا که هنوز پشااِت لبش 

و با کامل ساابز نشااده بود تا خوِد امروز همونه.. همون پسااربچه ی حساااس 
احسااس.. شاید نیاز بود برای فهمیدنش یکم باهاش همراه باشی مادرجان.. 
اون دوراِن سختی رو گذرونده... روزای بدی رو پشِت سر گذاشته.. هم اون... 

 !هم نیل
 .با شنیدن اسم نیل سرش را با شرمندگی پایین انداخت
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که بجاِی اینقبول دارم. با اون دختر هم بد کردم. من بزرِ  جفتشاون بودم. _
درستش کنم زدم و خرابترش کردم. خوب میدونم چی کشیده.. خصوصا که از 

 ...پارسا حامله هم بوده و
نتوانست جمله اش را ادامه دهدگ خاتون از جایش بلند شد.. روی مبِل کناِر 

 .عفت نشست و دستش را روی دسِت عفت گذاشت
. این دو تا بچه دارن نیومدم اینجا که از گذشته ها بگیم و حسرت بخوریم_

 بینشون که ک*ن*ا*هآب میشنگ هر کدوم یه جور و به یه نحو.. از اون بچه ی بی
 !هیچی نگم بهتره.. باید تا دیر نشده یه کاری بکنیم

 .عفت با تعجب نگاهش کرد
 منظورتون چیه؟_
 .منطورم واضحه دخترم_

 .چشمانش را ریز کرد
 کی ساخته است؟ نیل عروستونه خاتون.. دیگه چه کاری از_
نیل دختِر منه نه عروسام..خیلی دوست داشتم عروسم هم باشه ولی هیچ _

وقت نشد... نه عروِس من و نه هم نفِس پسرم... وقتی چیزی نخواد بشه نمیشه 
مادر... دلش با پساِر من یار نیستگ داره نقش بازی میکنه و این بازی داره رره 

سااسی برای پسِر من تو دلش داره نه رره شایره ی جونش و میمکهگ دیگه نه اح
 !حِس زندگی برای زندگی کردِن خودش

 !بهت اش بیشتر شد
 ...من کامل متوجه منظورتون نمیشم خاتون.. میخواین پارسا و نیل دوباره_
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من فقط میخوام آِب روون راهش رو پیادا کنه مادر... من نعور وبالله خدا _
 به جز با اراده ی اون نمیتونه کارینیستم که بخوام سرنوشت بسازم.. هیچ کس 

کناهگ من فقط میخوام کماک کنی یکمی گره هایی که این دوتا کورش کردن و 
 .شل کنیم

 !فکر میکردم نوه اتون عاشِق نیل باشه.. نمیفهمم.. چجوری ممکنه_
 .آه سینه سوزی کشید

چرِخ روزگار به دساِت پساِر من نمیچرخه عفت خانوم.. پسرم با پافشاری _
عمِر این صاابر و کم و کمتر میکنه.. وای به روزی که صاابِر چندین ساااله  فقط

طغیاان کناه و لبریز شااه . اونوقتاه که نه حرمت میمونه و نه زندگیگ آِب راکد 
نمیتوناه مادت ها یه جا بمونه.. باالخره کثیف میشااه.. کدر میشااه.. کم نور 

 .میشه.. آبی رو که جریان داره نباید جلوشو گرفت
یش هیچ نمیفهمید. نگاِه سردرگمش را به پایین  از جمالت پخته و هزارپهلو

 .دوخت
من نگراِن بهارم.. خیلی براش نگرانم. اگه بفهمه سااام پدرش نیساات... _

 .نمیدونم. واقعا گیج شدم
من با پارسا صحبت کردم. بهش گفتم اگه میخواد زندگیشو از نو بسازه باید  _

 شاابیه چیزی نیساات که به تو میگم چیکار کنهگ چیزایی که بهش گفتم اصااال
دخترم. هر کسای رو باید با شایوه ی خاِ  خودش به عمل واداشت. ولی تو 
گوش به زنک باش. فکر میکنم وقتش رسیده باشه که جرقه ای از همون جایی 

 !که اتصال قطع شده زده بشه. ما جرقه رو بزنیم. بقیه ی کارها دسِت تقدیره
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 از دستم چه کاری ساختست؟_
 .لبخند اطمینان بخشی زد

فقط مادر باش.. وقتی واقعا مادر باشاای همه چیز میشااینه جای خودش و _
مرتب میشااه.. با پساارت همراه باش.. براش مادری کن.. این ماموریت الهی 

 !خودش بهت راه رو نشون میده. مطم ن باش مادر به خطا نمیری
 .از جایش بلند شد و کیفش را در دست گرفت

 هنوز هم پارسای منو دوست داره؟یعنی نیل _
 .چشمش را با اطمینان روی هم گذاشت

 از کجا انقدر مطم نین؟_
نزدیک شاد.. صدایش را آرام کرد و لفظش را شمرده.. شاید در زندگی اش 
برای اولین باار بود کاه راِز حریِم کساای را اینگونه بی اجازه فاش میکردگ ولی 

 ! ...جایی آغاز میشد پشیمان نبود.. این اتصال باید از یک
از اونجاایی کاه نیل هنوز هم عروِس توئه دخترم....از اونجایی که پساارم _

هنوز اتاِق خوابش رو کامل ندیده. از اونجایی که چشم ها گاهی خیلی چیزها 
رو فریاد میزنن در صاورتی که گوشی برای شنیدن وجود نداره. فریاِد چشم رو 

و ایمان دارم به عشااقی که زیِر پوسااِت  باید با چشاام خوند مادرگ من خوندم
بت  اجبارهای زندگِی نیل قایم شده. شاید فقط نمیخواد باور کنه.. یه روزی نو

 !به باورش هم میرسه
سارش را به نشاانه ی خداحافظی تکان داد و پشت به عفِت مات و مبهوت 

 خانه و سپس حیاط را پشِت سر گذاشت
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برداشت و پیاده شد.. انتظارش به پارساا چترش را از صندلِی پشِت ماشین 
سر رسیده بود. از رفتِن خاتون به منزلشان نیم ساعتی گذشته بود. دل شوره اش 
دوچندان شده بود.. اگر خاتون از مادرش هم میخواست که او را از تصمیمش 
منصارف کند و یا وادار به گذشتن از بهار و نیل کندش چی؟ دیگر به چشماِن 

اشاات. همین که چتر را باز کرد قامِت خاتون در میاِن خودش هم اطمینان ند
یدا شااد. با دو به طرفش دوید و چتر را باالی  چهاارچوِب دِر بزرِ  حیاط هو

 :سرش نگه داشت. نتوانست جلوی پریشانی و سواالتش را بگیرد. مردد پرسید
 چی شد؟_

خاتون به نگاهی ساانگین بساانده کرد و سااواِر ماشااین شااد. چشاامش را با 
گی چرخاند و ساوار شاد. لب های روی هم فشارده شده ی خاتون مهر کالف

تاییدی بر سااکوِت مصاامم اش بود. پارسااا این را به خوبی فهمیده بود ولی 
نمیتوانست از وسوسه ی دانستن آنچه میانشان گذشته بگذرد. لحنش ملتمس 

 .شد
 اتوروخدا یه چیزی بگو. از مادر چی خواستی؟ خواستی راضیم کنه از اینج_

 برم یا از بهار بگذرم؟
با لبخند به شایشاه ی کنارش خیره شد. لبخند هایش امروز شدید متعدد و 

 .عمیق شده بود
چرا این همه دلهره داری مادر؟ یه صحبِت معمولی بود. الزم نیست لرز به _

 !جونت بیفته
 .پوفی کرد
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 وتوروخدا دیگه شااما خون به جیگرم نکن خاتون.. به اندازه ی کافی فکر _
 !خیال دارم

نگاه معناداری بهش انداخت و سکوتش را ادامه داد. رو به روی خانه توقف 
کرد. بااران آنقادر شاادت گرفته بود که دید و نمای بیرون را کامال غیر ممکن 
میکرد. ساارش را کمی خم کرد و نگاهی به ساااختمان انداخت. تردد را کنار 

 .داد بر زبان آوردگذاشت و سوالی را که از صبق در سرش جوالن می
 دیشب اوضاِع اینجا خیلی به هم ریخت؟_

 !باز هم جواِب غیر قابل پیش بینِی دیگری
پسرم توقع نداشته باش برات از حریِم شخصِی پسرم بگم. این کار درست _

 !نیست
 .دستش را مشت کرد

 !من فقط نگراِن نیل ام_
 !نهنباش... تا وقتی سام هست نباش.. مطم ن باش اریتش نمیک_

 :سرش را پایین انداخت.. صدایش دورگه شد
 خیلی دوستش داره؟_

 .خاتون نفس بلندی کشید
 خودت چی فکر میکنی پسرم؟ شنیدنش اوضاعت و بهتر میکنه؟_

 .چشمش را روی هم فشرد
قبول دارم مرد تر از مناه ولی بیشااتر از من دوسااتش ندارهگ حتی خدا هم _

 !هنمیتونه بیشتر از من دوستش داشته باش
 .لبخندی زد و دستش را روی شانه اش گذاشت
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در این شااکی ندارم پساارم ولی گاهی برای یه زن چیزای مقدس تری از  _
 !عشق وجود داره. احترام.. اعتماد.. پشتیبانی

ترس را در چشاماِن پارساا به وضاوح دید. خواسات پیاده شاود که آسااتین 
یش کشیده شد  .مانتو

 این زندگی راضیه؟ یعنی اونم دوستش داره؟ یعنی به_
 .چهره ی مهربانش جدی شد

مونده تعبیِر تو از دوست داشتن چی باشه پسرمگ ولی اینو بدون اگه دوستش _
ناداشاات لحظاه ای تو این خوناه نمیموندگ انقدر میشااناساامش که میدونم 

 !میرفت... نمیموند
 :به رو به رو خیره شد و سخت و پردرد زمزمه کرد

 حتی بیشتر از من؟_
 :اش دری بود که با صدا بسته شد. شیشه را پایین کشید و صدایش زدپاس  

 خاتون؟_
خاتون بدوِن اینکه برگردد سِر جایش توقف کرد. سرش را بیرون برد و بلند و 

 :رسا گفت
قبول میکنم... نه تنها بهار بلکه از جفتشااون میگذرم.. اگه قراره اینجوری _

 .بیشتر دوستم داشته باشه این کار و میکنم
لبخنِد گرم و نفِس آسوده ی خاتون را ندید و نشنید ولی دلش به دستی که در 

 !هوا برای خداحافطی بلند شد گرم شد و رفت
. 
. 
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پشاِت چراِغ قرمز توقف کرد.. چقدر خسته بود.. دنیا برایش در همان چند 
 جمله ی آخر به انتها رسیده بود. ایستاده بود.. به خِط پایان نرسیده توقف کرده
بود و جاِم زیبا و طالیی را به رقیبش سااپرده بود. چه کساای میپرسااید قهرماِن 
اصالی که بود؟ چه کسی اسمش را به خاطر میاورد و میفهمید که برای چه از 
که گذشات؟ ههگ برایش اهمیت نداشات.. او بود که میدانست چه میخواهد. 

ا د... غرورش رجساِم نیل را بخشایده بود تا روحش را تا به همیشه داشته باش
دوباره خریده بود. برای یک مشت اعتماد... یک نگاِه عاری از ترس و نفرت و 

 !زندگِی بی دغدغه ی عزیزش از تماِم دارایی اش گذشته بود
تلفن همراهش برای باِر هزارم آهنگش را از سار گرفت.. تصامیم داشت به 

. بی حوصله جواب جاِی اسِم ایمان در این روزها سوهاِن روح را جایگزین کند
 :داد

 !بگو ایمان بگو_
 !معلوم هست داری چیکار میکنی؟ دو ساعته دارم زنک میزنم مرِد حسابی_
ایماان ترافیکه.. بارونیه.. افساار جلو کمین کرده.. اعصااابم چیزمرغیه.. _

 !هرچی میخوای بگی بگو و فحشت و نشنیده قطع کن
 !بیمارستانبخدا آدم نمیشی تو.. بهار اینجاست.. زود بیا _

پایش را روی ترمز گذاشات..فواره ای از آب با سرعت از جلوی ماشین به 
 .باال پرید

 چی داری میگی تو؟ بهار؟ کجا اومده؟_



wWw.Roman4u.iR  951 
 

اومده بیمارستان... مثِل اینکه یواشکی اومده. به اطالعات اسِم تورو داده _
 وبچه ها کرایه اشاو حسااب کردن. خیساه آبه.. نشاسته میگه میخوام پارسا ر

 ببینم. چیکار کنیم؟ زنک بزنم به سام یا نیل؟
نه.. نه .نه.. واستا.. همون جا پیشش بمون تا یه ربع اونجام.. زنک نزنی به _

 !کسی.. واستا اومدم
گوشای را میاِن زمین و هوا رها کرد و با آخرین سارعت به سمِت بیمارستان 

یل گذشت تا به ایستگاِه پرستار س ی رسید. نفس نفراند. با دو از راهروی طو
 :زنان به پرستار گفت

 ایمان کجاست اتاقمه؟_
 ...نه تو اتاِق خانوم دکتر پروانه ان. منتظرِ _

قبل از اینکه باقِی سخنش را بشنود به طرف اتاِق پروانه پرواز کرد.. در را به 
یر دختری پیچیده شده در پتو رو به رویش جان گرفت. با  یکباره گشود.. تصو

 .را به تخت رساند و با تماِم وجود در آغوشش کشیددو قدم خودش 
 بهار؟ اینجا چیکار میکنی دخترم؟_

 .بهار فین فین کنان سرش را بیشتر میاِن سینه ی ستبرش فرو برد
 ! ..نتونستم بمونم عمو_

کمی خودش را از او جدا کرد و به چشمهای متورم و خیس از اشکش خیره 
یی نیل رو به رویش نشسته ب  .ود. اخم غلیظی کرد و به ایمان خیره شدشد.. گو

 چی شده؟_
 .ایمان شانه ای باال انداخت
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 !نمیگه... میگه فقط به عمو پارسا میگم_
با سر اشاره داد تا تنهایشان بگذارد. به محِض خالی شدِن اتاق دستاِن سرد و 
ی  بسااته ی بهار را در دساات گرفت. او بود... دخترشگ دختِر او و عزیزتر از 

ه ای روی گونه ی ی  بسته اش نشاند و دستاِن سرد و کوچکش ب*و*سشگ جان
را در دساات گرفت... حس میکرد آرامِش تماِم دنیا میاِن این دسااتاِن کوچک و 
دوست داشتنی است. چقدر سخت بود برایش که بخواهد رو به رویش بنشیند 

 !و پدرانه نگرید
و میماند تا کمِر کوچکش چقدر ناعادالنه بود که باید برای تنها دخترش عم

 !زیِر فشاِر تحمِل این راِز سنگین خم نشودگ چقدر سخت بود
 بهارم؟ به عمو میگی چی شده؟ کی تو رو آورد اینجا؟_

 :با بغض گفت
هیشاکی.. خودم به آژانس زنک زدم. پولشم یه عمو داد. میدونم کار بدی _

 !کردم. مامانی خیلی دعوام میکنه
ر یک بغِل از تِه دل و یک فشاِر جانانه چه چیزی را نتوانست تحمل کند.. مگ

خراب میکرد؟ چه چیزی به جز دلتنگِی بی حد و اندازه ی اولین دیداِر میاِن او 
و دخترش مهم بود؟ او را در آغوش گرفت و ساخت فشارد.. آنقدر که صدای 

 !نفس های بی هوا و پیاپی اش نگرانش کرد
ردم که مامانی _  دعوات کنه؟ بگو بهم عزیزم. چی شده؟نمیذازمگ مگه من مه

 .دسته ای از موهای فر و بلندش را به بازی گرفت
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داشااتن دعوا میکردن.. خیلی بلناد دعوا میکردنگ باابایی هیچ وقت سااِر _
مامانی داد نمیزد ولی امروز زد.. مامانی داشت گریه میکرد.. من دیدم.. بابایی 

 !دگ خودم دیدمهم گریه میکرد. دیدم که دستشو به چشمش کشی
حس میکرد ضاربان قلبش شدت گرفته.. خدایا این دیگر چه آزمایشی بودگ 

 !سعی کرد بر نبِض تپنده ی قلبش حاکم باشد
 دعوا میکردن؟_

 .سرش را تکان داد
عمو فکر کنم بابایی میخواد بره. مامانی گریه میکرد میگفت به خاطِر بهار _

 !نرو. بابایی میخواد منو بذاره و بره
یه امانش نداد تا ادامه دهد. سرش را دوباره میاِن آغوِش پارسا پنهان کرد و گر

 .به هق هق افتاد
حس میکرد جگرش تکاه تکاه میشااود.. حاال درک میکرد.. خون به جگر 
شاادن هاای پادرش را... درِک حِس ماادرش هنگااِم گریه ی او حاال برایش 

تا مغزش را میسوزاند؟  ملموس بود. این چه دردی بود که از قلب آغاز میشد و
 !خدایا این چه مهری بود؟

ایمان با لیوانی شاایِر گرم داخل شااد. از دیدِن آنچه پیِش رویش بود تا مغز 
اساتخوان هایش ی  بست. بی شک تاسف برانگیزترین صحنه ای بود که یک 
دوسات در بیسات و چهار سال دوستی میتوانست از رفیقش دیده باشدگ آهی 

ر بهشاان نزدیک شاد. چشِم بهار که بهش افتاد؛ لبخند کشاید و از پشاِت سا
گرمی زد و آروم خم شااد.. لپش را کشااید و کنارش روی تخت نشااساات. 

http://www.roman4u.ir/


 955 سیمرغ

چشامهای پارساا هنوز بساته بود. با همان چشِم بسته و صدای خش دار آرام 
 :گفت

 به کسی که زنک نزدین؟_
 نه هنوز.. ولی باید بزنیم.. میدونی نه؟_

ت رهایش کند. ایمان که حالت غیر عادی اش را دید، دل نمیکند.. نمیتوانس
 .دستش را روی شانه اش گذاشت

 !بذار این شیر و بخوره_
بی میل و رغبت بلندش کرد و روی تت نشاست. بهار روی زانوهایش قرار 

 !گرفت. لیواِن شیر را از دسِت ایمان گرفت و مقابِل بهار نگه داشت
 از این که بدت نمیاد؟_

چش و راسات کرد و لیواِن شایر را در دست گرفت. ایمان با بهار سارش را 
 .لبخند مالیمی نگاهشان میکرد

 !میخوای چیکار کنی؟ صد در صد نیل نگرانه_
ساِر بهار به طرفش چرخید.. چشمانش پر از اشک بود. پارسا با اخم اشاره 

 .ای بهش داد و دستش را روی سِر بهار کشید
 د یکم عمو رو ببینه. مگه نه گلم؟خودم بهش میگم.. میگم اومده بو_

بهار جواب نداد. دهانش را داخِل لیواِن شیر  ابت نگه داشته بود و آرام نفس 
 .میکشید. پارسا سرش را نزدیِک گوِش ایمان برد

 !به پروانه بگو بیاد چند لحظه اینجا_
 .سرش را تکان داد و از اتاق خارج شد
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شته میمونی تا برم یه خوشگل مثل خوب بهار خانومگ چند دقیقه با خاله فر_
 خودت و ویزیت کنم و برگردم؟

ه ای عمیق میاِن ب*و*سبی حرف سارش را تکان داد. چشامش را بست و 
موهایش کاشات.. دلش برای این عطِر آشنا ضعف رفتگ دکتر پروانه همراه با 
ایمان وارد شدند. اخم های پارسا در هم شد. لبخندی تصنعی به روی بهار زد 

 :ز اتاق بیرون رفت. ایمان آرام زمزمه کردو ا
 !فرشته نذاری بره ها... اآلن برمیگردم_

 .چشمش را با اطمینان باز و بسته کرد
 !برو ایمان جان.. هستم من_

پشِت سِر پارسا راه افتاد. مسیِر اتاقش را درپیش گرفته بود. وارد اتاق شدند و 
به صندلی زد و وارونه اش  در را بساتند. پارسا نفس نفس میزد. لگد محکمی

 .کرد. ایمان دست به سینه ایستاد و حرکاِت همیشگی اش را زیر نظر گرفت
 !دو دقیقه آروم بگیر ببینم چی شدهگ مادرش داره دل دل میکنه اآلن_

 .مشتش را روی میز کوبید
بازم باعثش من شدم ایمان.. میبینی؟ اومدم یه بار به حرِف دلم گوش کنمگ _

 ... میذاره میره... نیل التماسش میکنه کهیارو داره 
 .دستش را روی چشمش کشید. ایمان نزدیک شد

 کی میره؟ کی التماس میکنه؟_
 !سام... بچه دعواشونو شنیده... داره میذاره میرهگ هر دوشونو_

 !نتوانست نیشخند نزند
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 مگه تو همین و نمیخواستی؟_
 .جلو رفت و شاخ به شاخش ایستاد

مگ نمیخواساتم یه باِر دیگه یه نامرِد دیگه بهشون نارو بزنهگ نخیر نمیخواسات_
نمیخواسااتم بهار به این روز بیفته یا نیل التماس کنهگ منه لعنتی فقط حق امو 

 !خواستم.. نه کمتر نه بیشتر.. که از اونم گذشتم
 .ابرویش باال پرید

ا از چی گذشااتی مرِد حسااابی؟ تو که زِن رو برداشااتی بردی اون وِر دنی_
یی کردی.. صاف صاف پا میشی میری دِر خونش میگی بچه امو میخوام  بازجو

 اونوقت میگی از حقم گذشتم؟
با خود اندیشید: "گاهی چقدر مشت نکوبیدن بر دهاِن ایمان سخت میشدگ" 

 .جلو تر رفت
 !اون زن اسم داره_

 .ایمان با تاسف سرش را تکان داد
 !چی تو سرته؟ داری منفجر میشی_

 .لی نشست و دست هایش را مشت کردروی صند
نمیخواستم زندگیش از هم بپاشه ایمان.. به وااله نمیخواستم.. بخدا دیگه _

 !نمیدونم چیکار باید بکنمگ من زاقت دیدِن اشکهاشونو ندارم.. نه اون .. نه بهار
 .ایمان دستهایش را روی میز گذاشت و به زرفش خم شد

نخود سایاه؟ پارسا؟ تو تکلیفت با  برای همین شاوهرشاو فرساتادی دنباِل _
 خودتم مشخص نیست. داری با زندگِی این بدبختا چیکار میکنی؟

 .سرش را روی میز گذاشت
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نمیدونم ایمان نمیدونم... فقط اآلن حاضارم هر کاری بکنم تا زندگیشون _
 !از هم نپاشه... شده دوباره میذارم میرم. گم و گور میشم

 .صدایش بغض دار شد
ریه میکرد میگفت نرو.. نیِل من داشت به یه مرد التماس میکرد.. میگفت گ_

 اونم به خاطِر مِن نامردگ باهاش چیکار کردم من ایمان؟
صدای درگیرِی چند زن توجه اش را جلب کرد. صدای نیل را شناخت. برق 

 :از سرش پرید. سراسیمه از جایش بلند شد و به بیرون پرید. نیل فریاد میزد
اینجاسات.. بهش بگین بیاد بیرون.. زود باشین. به قرآِن مجید من میدونم _

 .میرم و با پلیس میام
 خانومه محترم اینجا بیمارستاِن.. حواستون هست؟_

 .جلو رفت
 چی شده؟_

نیل برگشاات.. دقیقه ای تامل نکرد . دسااتش را باال برد و با تماِم قدرت بر 
ا میاِن صدای بلند و تیِز صاورِت پارساا فرود آورد. صادای هیِن بلند پرساتاره

سیلی گم شد. سرش را در همان حالت نگه داشت و چشمانش را بست. نفس 
 .های نیل بریده بریده بود

خجالت نکشیدی نه؟ چون دهنم و بستم و هیچی نگفتم اینبار نوبت بهار _
 شد؟ دخترم کجاست دزِد کثیف.. کجا بردیش؟

 .اکنده کرد و نزدیِک نیل ایستادایمان جلو آمد.. اول از همه پرستارها را پر
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خانوِم بهرامی تشااریف بیارین داخِل اتاق با هم صااحبت کنیم.. این چه _
 !طرزشه؟ پارسا که کاری نکرده

 .برگشت.. درچشمانش میشد طوفاِن نوح را دید
تو هم همدساتشای دیگه.. همتون مثِل همین.. فقط یه باِر دیگه میپرسم.. _

 بهار کجاست؟
ِل خم شاادن بود. تماِم بدنش میلرزید. پارسااا ساارش را زانوهایش در حا

 .برگرداند و خونسرد نگاهش کرد
 !پیشه منه_

 .دستش را باال برد تا سیلِی دوم را بزند ولی پارسا دستش را در هوا گرفت
 !اول ببین چی شده بعد دستت رو روی یه مرد بلند کن_

ها  ای سالن با قدمدساتش را با خشام بیرون کشاید. مدیِر بیمارستان از انته
 .بلند نزدیک میشد. ایمان رو به پارسا کرد

 !ببرش داخل اتاق من اینو حل میکنم_
نیل نگاهی به مرد انداخت و با عصبانیت به طرِف اتاِق پارسا هجوم برد. در 
را تا انتها باز کرد و با چشام دنباِل بهار گشات. نبودگ انگشات اشاره اش را به 

 .روی پارسا گرفت
ش خونات نه؟ بردی اونجا میدونم. اینجا هیشااکی نیسااتگ منو ببر بردی_

 !پیششگتموم کن این بازی رو پارسا
نگاهش کرد.. عمیق و با دقت.. از خودش پرسااید. شااخصاای که اینگونه 
شکسته و ضعیف رو به رویش ایستاده؟ این زن.. با این تاهِر آشفته و بدنی که 

 یل بود؟برای هر لحظه فرو نریختن مقاومت میکرد ن
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به طرفش رفت. حاضر بود برای یک دقیقه در آغوش گرفتنش دنیا را مبادله 
 .کند
 چرا انقدر میترسی نیل؟ یعنی منو انقدر بی شرف شناختی؟_

 .بی حرف به چشمهایش زل زد
وقتی از ترِس بدی های دنیا تو بغِل من قایم میشاادی.. وقتی گله ی آدم و _

من برات امن ترین دستای دنیا بود سامی عالم و بهم میکردی.. وقتی دساتای 
 وجود داشت؟؟

 .دستانش را دو طرِف بدنش انداخت
 !بس کن پارسا.. بگو بهار کجاست_
تو اول بگو سااام کجاساات؟ چرا اون نگران نمیشااه لعنتی؟ مگه همونی _

 نیست که برای موندنش التماس میکردی؟
 .با بهت نگاهش کرد

 !...بهار اینجاست نه؟ اینجاست_
 !واِب منو بدهج_

 .اشکهایش را پاک کرد
 .نمیدونه لعنتی... بهش چیزی نگفتم_

 .پوزخند زد
 !میبرمت پیِش بهار.. پاک کن اون لعنتی هارو.. داری کور میشی دیگه_

 .دماغش را باال کشید
 !نیومدم مزخرفاتت و گوش کنم... منو ببر پیِش دخترم_
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 .سوئیچ ماشینش را برداشت
 !پیِش دخترت.. راه بیفتباشه بریم... بریم _

 .با شک نگاهش کرد و از اتاق خارج شد. پارسا زودتر از او کناِر ایمان رسید
 !جون تو و جوِن بهار.. نگهش دار تا برگردیم_

 .ایمان با تحیر مسیر رفتنش را دنبال کرد
شااالِق باراِن پاییزی دقیقه ای امان نمیدادگ در همان  انیه های کوتاهی که تا 

پارساا طی کردند خیس از آب شده بودند. پارسا جلوتر از نیل با قدم ماشایِن 
های بلند خودش را به ماشاین رسااند. در را برایش باز کرد. دساتانش را روی 
ساقف ماشین گذاشت و با چشمانی که قطراِت آب دیدشان را تار کرده بودند 

لی های کوتاه وبه نیل نگاه کرد. دستانش را دوِر خودش حلقه کرده بود و با قدم 
سریع پیش می آمد. چشمانش نیمه باز بود و فک اش میلرزید. نزدیک شدنش 
را که دید کنار رفت. نیل قبل از سااوار شاادن چشاامانش را به او دوخت و با 

 :صدای سردی گفت
 !فقط وای به حالت اگه بازم بازیم بدی....دیگه ازت نمیگذرم_

حِض سوار شدن بخاری را روی بی جواب ماشین را دور زد و سوار شد. به م
آخرین درجه گذاشاات و آن را به طرف نیل چرخاند. نیل دسااتانش را جلوی 
دهانش گرفته بود و "ها" میکردگ با خودش اندیشااید.. کجا میتوانساات برود؟ 
برای آخرین حرف ها کجا مناساب تر بود؟ لرزیدِن نیل کالفگی اش را بیشتر 

بود.. معلوم بود همان را هم با عجله و میکرد. پوشش اش مانتوی نازکی بیش ن
از روی اجبار بر تن کرده اسااتگ دسااتش را عقب برد و پالتوی مردانه اش را 

 !برداشت. به طرف نیل نگه اش داشت
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 !بگیر بنداز رو پاهات... اینجوری تا برسیم هیچی ازت نمیمونه_
 ، نیل تنها با گوشااه ی چشاامش نگاه کوتاهی به پالتو انداخت و بی جواب

 .دوباره به رو به رو خیره شد. پالتو را روی پایش انداخت
با من لج کن ولی با خودت نهگ مگه چقدر جون تو تنت مونده؟ به خودت _

 !و اون بچه رحم کن
باز هم بی جوابِی نیل و لرزش بدنش.. دلش میخواساات همان جا، وسااط 

شارد تا سرما همان خیابان ماشین را خاموش کند و نیل را آنقدر در آغوشش بف
و رخوت برای همیشاه از تنش بیرون شاودگ سالیاِن سال بود که با این خیاالت 
لحظه ای و رویاهای ناممکن خو گرفته بود. ساارش را تکانی داد و سااعی کرد 
افکاارش را حاداقل برای این لحظات از خودش دور کند. در امروزش جایی 

حقایق بود.. روز گذشتن از حق برای خیال پردازی نبودگ امروز روِز فریاد زدِن 
 !!و پیروزِی عشق

سارش را در گریباِن خیساش فرو برد. جاده ها رفته رفته خلوت تر میشدندگ 
یِد مواجه شدن با بازِی جدیدی را  نمیدانست چقدر گذشته است ولی دلش نو
میداد. سرش را به شیشه نزدیک کرد و سعی کرد موقعیتشان را تشخیص دهد. 

 :د. آرام گفتصدایش گرفته بو
 داری کجا میبری منو ؟_

پارسا چشم چرخاند و نگاهش کرد. با تماِم لجبازی و حف  غرورش باز هم 
پالتو جا به جا شااده بود. مطم ن بود در آن رهایِی آنی انقدر منظم آن را روی 

 .پایش نینداخته بود. ته دلش رره ای هم شده گرم شد
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 !ِر آخرمیریم یه جایی که صحبت کنیم. برای با_
سارش را برگرداند. آتِش چشمانش برای گرم کردِن یک فصل زمستان کافی 

 !بود
 بازم دروغ گفتی نه؟_

 .نفسش را با صدا بیرون داد
دروغ نگفتم.. بهاار پیِش مناه ولی برای حرف زدن بااهاات راه دیگاه ای _

 !نداشتم
 .فریاد زد

 !منو ببر پیِش بهار لعنتی_
 .مزمان قفل مرکزی را فشردبرگشت و خشمگین نگاهش کرد. ه

 میتونی دو دیقه آروم باشی یا نه؟؟_
 !نهگ نه لعنتی نه_

پایش را روی ترمز فشارد..تقریبا به مقصاد رسایده بودند. دستانش را روی 
 .فرمان گذاشت و به رو به رو خیره شد

اگاه فقط چناد دقیقه از وقتت و بدی به من قول میدم دیگه کاری به کاِرت _
 !نداشته باشم

نفس کشاایدنش تند شااد.. این بازِی تازه ترسااانده بودتش.. این محیط را 
دوسات نداشات.. باراِن شادید.. فضای به بخار نشسته ی یک اتوموبیِل قفل 

 !شده و صدای سوِت قطار
یی و قلدری به خواسااته _ منو از اینجا ببر پارسااا... تا ِکی میخوای با زورگو

 هات برسی؟
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 .به طرف نیل گرفت برگشت و انگشت اشاره اش را
من نه قلدرم نه زورگو.. فقط دارم سااعی میکنم باهات حرف بزنم. احتیاج _

 دارم میفهمی؟
به چشامانش خیره شاد.. چشمانی که روزی با نگاه کردن در سیاهِی ژرف 
اش آرامِش تماِم نیا در دلش سارازیر میشد. نگاهش به کبودِی گونه اش افتاد. 

این سال ها در دلش تکان خورد. مرَدش بود... این چیزی به بزرگِی بغِض تماِم 
 !!شخص روزی مرَدش بود

در مورِد بهار داری اشااتباه میکنی... تو خیابون بودم که ایمان بهم زنک زد _
 !گفت بهار اومده بیمارستان.. مثل اینکه دعوای شما رو شنیده و ترسیده

 .با ترس به رو به رو خیره شد
 ی میتونه تنهایی بیاد تا اونجا؟دروغ نگو... یه بچه چجور_

 .ضربه ای به فرمان زد
انقدر منو به چیزی که نیساتم خطاب نکن نیلگ بگو پساات... بگو نامرد... _

قبول میکنم چون بودم.. اگاه نبودم باه قیمِت حفِ  آبروت ازت نمیگذشااتم. 
 .میگفتم گوِر بابای رو راستی و مینشستم برای بچه ام پدری میکردم

 .و نا امید شد صدایش آرام
نخواساتم دروغ بگم که سارنوشاتم شد اینگگ نخواستم زندگیمونو با دروغ _

 !شروع کنیمگ بهم نگو دروغگو
 .نیشخند تلخی زد

 ..راستشم نگفتی... میتونستی بگی.. شاید_

http://www.roman4u.ir/


 965 سیمرغ

با تعجب به طرفش برگشت.. اولین بار بود که از شاید های گذشته سخن به 
 !میان می آورد

 !ونم اگه این حماقت و نمیکردم کارمون به کجا میرسیدبگو... بذار بد_
 !نیشخندی دیگر.. اینبار تل  تر از قبل

 چی عوض میشه؟_
 .مس  شده به نقطه ای خیره شد

 !هیچیگگ دیگه هیچی عوض نمیشه_
 .این بار نیل بود که به طرفش برگشت

ی زیاد دست از چنک زدن به این طناِب پوسیده بردار ... این طناب داره بارِ _
 !رو تحمل میکنهگ تو دیگه خودت و روش ننداز

 داره میرهگ بهار میگفت داره میره آره؟_
 .پوزخند زد

خوشحالی نه؟ برای همین خواستی باهام حرف بزنی؟ آره داره میره... حاال _
 !دیگه رقیب نداری.. راحت میتونی بازِی نیمه تمومت رو تموم کنی

 .ناباور نگاهش کرد
 !!دوستم داری وقتی حتی رره ای منو نشناختی چجوری میگفتی_
 !باز کن این دِر لعنتی رو_

چنگی باه موهاایش زد و قفال در را بااز کرد. نیال دِر ماشااین را باز کرد.. 
 !برعکِس چند دقیقه ی پیش حاال حس میکرد تماِم تنش در حاِل سوختن است

ِش ببر پینمیخوام چیزی بشاانوم... یعنی چیزی برای شاانیدن نمونده. منو _
 !بهار
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 !دستش را روی بازویش گذاشت.. اینبار بی مالحظه
باهاش حرف میزنم.. به هر قیمتی شده.. نمیذارم به خاطر من زندگیت از _

هم بپااشااهگ حاال که واقعا باهاش خوشاابختی و به خاطر نرفتنش به التماس 
 !افتادی چیزی برای گفتن نمیمونه

 .دستش را با خشم پس زد
 بچه ی پنج ساله حرف میکشی؟ اسم خودتو گذاشتی مرد؟ از زبوِن یه_

با خشام از ماشین پیاده شد.. ریِل راه آهن بر دلش هراس انداخت ولی بی 
توجاه در موازاتش باه راهش ادامه داد. قدم هایش در گل و الی فرو میرفت و 

 .تعادلش را به هم میریخت
 کجا داری میری؟_

 ِد پارسا پیش رفت.. آنقدر که دستشبی توجه به نفس نفس زدن و صدای بلن
 .از پشت کشیده شد

 با توام .... تو این بارون کجا میری؟_
به تو ربطی نداره لعنتی... دست از سرم بردار..دست از زندگیمون بردار... _

 !!!برو همون جهنم دره ای که بودی
 .پارسا فریاد کشید.. فریادش با صدای بلنِد سوِت قطار در هم پیچید

م بااشااه... میرم. ولی دو دقیقه بتمر  ببین قراره چی بشاانوی؟ انقدر میر_
 سخته؟ انقدر غیر قابل تحملم؟
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مساِ  چشماِن سیاهش شد.. چرا حس میکرد امروز چشمانش همان چشم 
های پنج سال پیش است؟ همانی که در نگاهش هزاران هزار شمِع خاموش و 

 !بی فروغ خودنمایی میکرد
 :بی اختیار لب زد

ای همه چی دیِر پارسااا... مهم نیساات چی بینمون بوده.. مهم نیساات بر_
هنوزم چیزی هسات یا نه.. مهم نیسات منه لعنتی هنوزم دوستت دارم.. مهم 
نیست هنوزم با هر بار نگاه کردن تو اون چشما هزاران بار در  انیه غرق میشم و 

 !خودمو گم میکنمگ دیگه هیچی مهم نیست
کنارشاان گذشت و رفت.. صدای مهیب خاموش  آخرین واگِن قطار هم از

 .شد.. پارسا سرش را جلو آورد
صااداتو نمیشاانوم.. خواهش میکنم بیا دو دقیقه بریم توی ماشااین. داری _

 !میلرزی
لبخند تل  و غریبی زد . چقدر سبک شده بود...گ مگر فریاد زدِن این حقایق 

رِت سوِت قطار در میاِن صادای بوِق ضعیف ماشین های شهر ممکن بود؟ قد
 !!میخواست و صدای گوش خراِش ریل های آهنی

دساتهایش را دو طرِف بدنش انداخت و سرش را پایین. به طرف ماشین راه 
 افتاد. چرا دیگر احساِس سرما نمیکرد؟

پارسا پالتو را بیرون کشید. روی شانه هایش انداخت و دو طرفش را با دست 
 .به هم نزدیک کرد

 !زود سوار شو_
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اعتراض سوار شد.. باز هم همان بوِی لعنتی در مشامش پر شد.. نزدیک بی 
تر از هر بارگ چشامانش را دقیقه ای بسات و با خود اندیشید: " اگر این لحظه 
چند ساااِل پیش بود .. اگر به جای نیل زنی دیگر درونش زندگی نمیکرد؛ زنی 

ی اش را که مدام روی احسااساش پرده های ضخیم میکشید و باید های زندگ
روی قلبش خالکوبی میکرد؛ قطعا سرش را پایین میبرد و بیفکر و بی توجه به 

 " !تماِم زندگی، لحظه ای میاِن این بوی تل  و آشنا آرام میگرفت
 !صدای پارسا باع  شد چشمانش را از هم باز کند

 گرم تر شدی؟_
 !ندانست چرا بی اختیار لبخند کمرنگی زد

 !خواهش میکنم.. بریم_
ِس بریده و پر حسرِت پارسا حالش را دگرگون کرد.. آناااااااقدر زیاد که نف

 "برای اولین بار در تماِم زندگی از خودش پرسید" من با این مرد ِچکار کردم؟
فقط اومده بودم اینجا که دور از سار و صادای شاهر باهات صحبت کنمگ _

 مگ ولی اآلنمقدمه چینی های زیادی کرده بودمگ حرفای ناگفته ی زیادی داشت
 !دیگه نه هیچ کدومشون یادمه و نه دیگه مهمه

 :کمی مک  کرد و مجددا ادامه داد
تصاامیم گرفتم از بهار بگذرم.. از این که دخترمه نمیگذرم.. چون خدای _

باالی سرمون شاهده که اون دختِر منهگ فقط منگ ولی اگه با گفتنش قراره زندگی 
تنفر باشی ترجیق میدم از دور و تو دِل خودم و آرامشتون به هم بریزه و تو ازم م

 !براش پدری کنم
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 !!سرانگشتاِن نیل خشک شد.. چشماِن  ابت به رو به رویش هم
اگه قراره به خاطر حضاورم پدرش.. پدری که چند سال براش پدری کرده _

قصااِد رفتن کناهگ اگاه قراره مادرش برای این رفتن به التماس بیفته و باِر دیگه 
گه قراره چشاماش مثِل امروز متورم و قرمز باشه ترجیق میدم بازنده بشاکنهگ ا

 !بازم من باشم
 !!!قلبش از حرکت ایستاد... نفِس حبس شده و ی  بسته اش هم

این زنادگی رو با تماِم نقص و ایراد و کمبودهاش به مرِدش میسااپارم.. به _
ونی من حرفی کساای کاه از نظِر تو مرد تر از مناهگ وقتی تو اینو اینجوری مید

ندارمگ مردی که تایید تو رو با خودش داشاته باشاه بی شک چیزی بیشتر از یه 
 !مرده

بزاِق دهانش را به ساختی فرو داد... این لحِن صادا برایش آشنا نبودگ حرف 
هایش بوی مر  میداد.. بیشااتر از حرف شاابیه آخرین ناله های انساااِن رو به 

ی کلماِت او هم با این بو به مشام میرسیدگ موت بودگ این بو را میشناخت... زمان
چقدر ساخت بود که اینگونه قریب و آشانا درکش میکردگ پارسا از او و زندگی 

 !اش گذشته بود
چشمانش را روی هم گذاشت.. حس میکرد به اندازه ی یک نفس.. یک آه.. 
یک چشم برهم زدن با فروریختن فاصله دارد... در نظرش هرگز این گذشتن تا 

ن حد سااخت و غیر باور نبودگ هیچ چیز آن گونه ای نبود که میاندیشاایدگ این ای
گذشااتن آسااان نبودگ لذت نداشااتگ این بخشااِش بزر  هیچ امیدی در دلش 
نمیتاباندگ سارش را به صاندلِی پشاِت سرش تکیه داد. نگاهش را به ریل های 

که  زنک زده و ِگل و الی بساته ی کنارش دوخت.. به درختاِن خشک شده ای
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بر  های زرد و نارنجِی اندِک رویشااان با باد و تگر  مقابله میکردگ به آسااماِن 
خشاامگین و بادرنک... به همه جا... به همه جا و هر جا به جز آن دو تیله ی 
خااموشگ لبهایش را روی هم فشاارد.. سااکوِت جو مهر تاییدی بر اتماِم این 

کرد. دوِر خودش نهگ دوِر  سخنرانِی یک طرفه بودگ دستانش را دوِر خودش حلقه
آخرین تکه از برباد رفته اشگ دوِر آن پالتوی مشااکی و ضااخیمگ یادآوِر آخرین 

 !...لحظه های بودِن او
*** 

هوا کدر و مه آلود بود. ابرهای سیاه خیاِل ترِک شهر را نداشتند. مه و آلودگی 
ی ودگِی سه روزه اتا نیمه های درختاِن کاج پایین آمده بود. تهران اسیِر غبار و آل

بود که تماِم کارمنداِن رسمی را خانه نشین کرده بود. باران و تگرِ  شدید دقیقه 
ای امان نمیداد. آساامان میغرید و رحمِت الهی و همیشااگی اش را این روزها 

 !آمیخته با خشم و صدای مهیبی به پنجره های شیشه ای میکوبید
لیواِن پر از نسکافه را میاِن هر دو ساعید با اشااره ای تایید گالره را گرفت.. 

دسااتش فشاارد و پیش رفت. یک هفته بود که نیل جز برای خوابیدن به خانه 
نمیرفتگ صبق قبل از همه، حتی مش اسماعیل سرایداِر واحد، می آمد و شب 
بعد از همه در ها را قفل میکرد و میرفت.. تنها زمانی که مطم ن باشد خانه ی 

 !فرو رفته باشدسردش در تاریکِی شب 
باا هیچ کس حرف نمیزد. حاالش خراب نبود و بودگ عاادی رفتار میکرد. با 
تماِم مشاتریهایی که برای مراجعه می آمدند.. یا تماِم مسائلی که باید بابتش با 
گالره و ساعید مشورت میکردگ تلفن هایش را مرتب جواب میداد.. در جواِب 

رهای تلنبار شده اش را بهانه میکرد و بهانه گیری های بهار شالوغِی دفتر و کا
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نگاه های متعجب و خیره ی سعید و گالره را بی پاس  میگذاشتگ در آن دفتِر 
پنجاه مترِی خلوت و بی صدا بود و نبودگ بیرون رفتن های از سِر بیکارِی سعید 
و گالره را میدید و نمیدیدگ در جوابشاان فقط سری تکان میداد و کناِر پنجره به 

ای شهر مینشست.. حتی دادخواست طالقی که از طرف سام به دفترش تماش
فرستاده شده بود هم نتوانسته بود توجه اش را جلب کند. لبخنِد غریبی زده بود 

 !و نفِس عمیق ولی بریده ای
با یک انگشت آرام به سرشانه اش ضربه زد. نیل برگشت و نگاهی بی تفاوت 

 .وباره برگرداندبه لیواِن نسکافه انداخت. سرش را د
 .ممنون سعید بذارش روی میزم_

ساعید که تیرش به خطا رفته بود ناراحت برگشت و برای گالره شانه ای باال 
 !انداخت. گالره سرش را تکان داد و جلو رفت. باید خودش دست به کار میشد

 نیل؟ قشنگم؟ میخوای یکم با هم حرف بزنیم؟_
 .را روی بازوی گالره نشاند نیل برگشت و با دقت نگاهش کرد.. دستش

 در مورِد چی؟_
همین رفتاِر غیر قابل پیش بینی کار را ساخت تر از همیشااه میکرد... همین 

 !تظاهر .. همین تناقص بین سخن ها و سوی چشمانش
 در مورِد تو.. در مورِد زندگیت.. چی داره سِر زندگیت میاد نیل؟_

ر چشمانش آرامش غریبی موج دوباره همان لبخنِد غریِب این چند روز... د
 .میزد
 !چیزی برای صحبت کردن نمونده... ندیدی؟ همه چی روی میزمه_

 .گالره سرش را پایین انداخت
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 میخوای سعید باهاش حرف بزنه؟ هوم؟ ببینیم اصال حرِف حسابش چیه؟_
 .پوزخندی زد

 میخواین برام کاسه ی گدایی دست بگیرین؟_
 .ید و از کنارش گذشتگالره سکوت کرد. نفِس عمیقی کش

خوب بچاه هاا... اگه خواسااتین میتونین برین. ناسااالمتی چند ماه بعد _
عروساایتوناه. هنوز هیچ کاری نکردین..اینجا هم که کاِر زیادی نیساات. اگه 

 !خواستین میتونین تا آخر هفته نیاین.. سه روز همه جا تعطیله
ید که نیل سعید و گالره ناامید به هم نگاه کردند. گالره خواست  چیزی بگو

 .دستش را باال آورد
 !!خوبمگ باور کن_

یِر  بی میل از جایش بلند شاد و مشغوِل جمع کردِن کیفش شد. نیل به تصو
یری که هر سه ی آنها را در خودش جای  قاب روی میزش خیره شاد.. به تصو
داده بود... بهار وساِط هر دویشان ایستاده بود و دستش را دور گردنشان حلقه 

یِر سام خیره شد.. پیشانِی بلند و موهایی که همیشه کوتاه و کر ده بود. به تصاو
ساابک نگه اشااان میداشااتگ چهارچوِب چهره اش خطوطی بود که با ترافت 
خاصای جای شااکساتگی هایشااان را به منحنی های کم انحنا و مالیمی داده 

کش  شبودند. لبخندش همیشه عمیق بود و لبهایش را به اندازه ی پهنای صورت
یدا  می آورد. کناِر لبش دو خِط عمیق و تیره که نشانی از لبخند عمیقش بود هو
شااده بود. نگاهش به خودش افتاد.. مثِل تماِم مدِت این پنج سااال با خودش 
غریبی کرد. با لبخندی که هیچ گاه تجزیه نمیشد تا غِم نهفته ی درونش را رها 
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یِر رو به رویش از همیشه دور تر به نظر  سازد.. به چشمهای بی فروغش.. تصو
میرسایدگ با خودش اندیشااید" "یعنی تماِم این لبخند های عمیق از سااِر تظاهر 
بود؟ او کاه هیچ گااه تظاهر نکرده بود.. هر آنچه که بود؛ ساارد یا بی انگیزه.. 
ساخت یا غیر قابل نفور ، خودش بود.. هرگز کسی دیگر را تداعی نکرده بودگ 

میتوانست حسرت ها و نارضایتی هایش را پشت نقاِب ولی سام چه؟ چگونه 
این لبخنادهای عمیق پنهان کند؟ چگونه این اجبار را اینگونه زیبا و بی نقص 
یر کشیده بود؟ آنقدر ماهرانه و بی نقص که حتی نیل را هم به وجود و  به تصو
گرمای پوشالِی این زندگی دلگرم کرده بودگ درکش نمیکرد.. مردهای زیادی را 
دیده و شناخته بود ولی هیچ گاه نتوانسته بود سام را بفهمدگ درِک این مرد کاِر او 

 "!!نبودگ کاِر هیچ کس نبود
دسااتی بر روی چشااماِن داغ و متورم اش کشااید.. اشااکی نریخته بود ولی 
چشاامانش به اندازه ی ناله و شاایوِن هزار سااال گریه خسااته و بی فروغ بودگ 

فتاد.. از هشت گذشته بود.. اتاِق تاریک را تنها نگاهش به ساعت روی دیوار ا
نوِر شبرنک و کم سوی ساعت روِی دیوار سو میبخشید. وگرنه باز هم بی توجه 
و اطالع از زمان، غرِق زمان های تمام شاده و از دسات رفته زندگی اش باقی 

 !میماند
که  یسعید و گالره رفته بودند.. از رفتنشان دو ساعت گذشته بود... دو ساعت

شاید از نظِر او تنها چند دقیقه ی کوتاه را تداعی کرده بود. تقه ای به در خورد. 
فکر کرد اشاتباه شانیده. صادا شابیِه صدای برخورد دانه های درشِت باران با 
پنجره ی اتاق بودگ ساارش را روی میز گذاشاات. تقه ای دیگر و به دنبالش باز 
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ت کشیده ی دختری را میاِن تاریکی شدِن در.. سرش را با عجله بلند کرد. قام
 .تشخیص داد

 :متعجب از ورود بی وقتش زمزمه کرد
 !وقِت اداری تموم شده_

دختر وارد شد و رو به روی میزش ایستاد. او را شناخت و نشناخت.. با شک 
یِر رو به رویش یکه  چراِغ مطاالعه ی روی میز را روشاان کرد. از دیدِن تصااو

 :ناباور زمزمه کردخورد. قدمی به عقب رفت و 
 نسیم؟_

چشماِن نسیم سرتاسر گله شد.. با صدایی که ته مایعی از غم داشت جواب 
 :داد

 !آره نسیم نامرد...نسیم_
 انیه ای نکشاید که در آغوِش هم حل شادند. باورش نمیشد. کنارش روی 

 .صندلی نشست و دستانش را در دست گرفت
یی از کجا پیدات شد دیوونه؟ چرا خبر _  ندادی؟یهو

 .سرش را کج کرد
اگه خبر میدادم که همه سااورپرایزش خراب میشااد. چیکار میکنی اینجا؟ _

 چرا نرفتی خونه؟
 .شانه ای باال انداخت

 !کارا زیاد بودن.. بچه ها تازه رفتن. منم از خستگی خوابم برد_
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با چشاامانش صااورِت بی رمِق نیل را کاوید.. دروغ میگفت.. همه چیز را 
ک به تک و مو به موگ خاتون تماس گرفته بود.. گفته بود که از این میدانست.. ت

ساکوت و گوشاه گیرِی نیل میهراسد.. گفته بود نیاز است به بودنش.. به بودِن 
کسی که او را از این برزخ بیرون بکشد.. گفته بود در این بحران و شرایط برای 

د داد تا کمکی از نیل بیشااتر از خاتون، مادِر سااام اساات و نیل اجازه نخواه
 .جانبی او شامِل حالش شود

 بریم؟_
 .لبخند مالیمی زد

 کجا؟ خونه؟_
 .سرش را به چش و راست تکان داد

نه.. بریم یه جایی یه چیزی بخوریم. دلم برات یه رره شااده. میخوام چند _
 !ساعتی فقط ماِل من باشی

 .خندید.. دستش را روی صورت تریف نسیم کشید
 !نجایی. بریم... هرجایی که بخوایخیلی خوبه که ای_
. 
. 

رو به روی هم نشستند. رستوراِن خلوتی بود.. نگاهی بی میل به سیب زمینی 
 !های سرخ شده انداخت

یی این ورا پیدات شد؟ اصال قابل قبول نیست_  !نمیخوای بگی که یهو
 .نسیم صورتش را پشِت بطرِی نوشابه فلزی پنهان کرد
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ن.. دوست داشتم بیام و اومدم. قرار نیست هرجوری دوسات داری فکر ک_
 چون تو نمیای منم نیام. هوم؟

 میدونی که منظورم این نبود... به گوِشت چی رسیده؟_
 .نفسی تازه کرد

 همینقدر که بدونی از اون دادخواست خبر دارم کافیه؟_
 .پوزخند زد

 .همینم یعنی همه چیز.. چیز دیگه ای برای دونستن نمونده_
اه میکنی.. اون دادخواست و هیچ کوفتی برای ما مهم نیست.. داری اشاتب_

یی نیلگ برای ما فقط خودت مهمی  !مهم فقط تو
 .در چشمانش دقیق شد

 مامان و بابا... بردیا... اونا هم میدونن؟_
 .سرش را چش و راست کرد

 .نه... هیچ کس جز من نمیدونهگ مطم ن باش_
 !نش سرش را تکان دادبی توجه به کنکاش و جست و جو گرِی چشما

به خاطر دونساتن اشاون نگران نیستم. دیر یا زود میفهمن.. فقط نمیخوام _
ل کنن. مخصوصا مامان  !هه

 .نسیم دست از خوردن برداشت
 پس تو هم تصمیمت و گرفتی آره؟_

 .لبخندش تل  شد
 !اونی که تصمیم گرفت من نبودمگ هیچ وقت من نبودم_
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 .آه کوتاهی کشید
 و بهارم.. میتونین کنار بیاین؟ من نگران تو_

 .انگشتش را دور تا دوِر لیواِن شیشه ای کشید
 !من دیگه نگراِن هیچی نیستمگ تصمیم گرفتم که نباشم_

 !متعجب شد
 منظورت چیه؟_

 .سرش را باال آورد و به چشماِن نگران و پر از شبهه اش خیره شد
ا یه یعنی دیگه بیعنی دیگه برای تصاامیِم یکی دیگه خودمو نمیشااکنم... _

رفتِن دیگاه زنادگیمو ناابود نمیکنم.. یعنی دیگه به گذاشااتن و رفتنای مردای 
زنادگیم عاادت کردم. اونقدر عادت کردم که باالخره پوساات کلفت شاادم. 
نمیخوام نسیم. دیگه تو زندگیم مرد نمیخوام. دیگه نمیخوام ماِل کسی باشم یا 

 بات خسااته شاادم. از اینکه هر تحِت حمایِت مردیگ از این حمایت های بی 
لحظه با ترس و لرِز این زندگی کنم که اآلن سایه ی یه مرد از سرمون کم میشه 
خسته شدم. احمق بودم. بچه بودم. ناتوون و ضعیف بودم ولی دیگه نیستم. یه 
خوناه ی هفتاد متری برای من و بهار کافیه. خودم اونقدر محبت میکنم بهش 

رد و تو زندگیش حس نکنهگ خودم میشاام همه کس اش. کاه مثِل من نبوِد یه م
 !میشم پناهش. دختِر من نیازی نداره کسی براش پدری کنه

حواساات هساات داری چی میگی؟ داری از سااام حرف میزنی.. مگاه _
 نمیدونی بهار چقدر وابسته اشه؟

 .صدایش بی اختیار باال رفت
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م. میخوام نفهم سااام سااام سااام.. نه نمیدونم.. نمیفهمم... اصااال نفهم ا_
بمونم. یه روز .. دو روز.. سااه روز گریه میکنه باالخره یادش میره.. ولی سااام 
چی؟ هیچ باه اون بادبخات فکر کردی؟ مثل بختک چساابیدیم به زندگیشگ 
شادیم بالی جونش. همه چیشو پامون گذاشت. جوونیشو.. زندگیشو.. واسه 

خواسته هاش.. حس خاطِر پنج سال مردونگی خودشو یادش رفت. غرایزش.. 
هاش.. همه چیشااو گذاشاات زیر پاش تا ما راحت باشاایم. حق نداره واسااه 

 خودش زندگی کنه؟
 ...داری اشتباه میکنی.. اون به خاطر خودش کنار نکشید. پارسا_
پارسا چی نسیم؟ پارسا رفت.. تموم شد.. کنار کشیدگ دیگه پارسا نامی تو _

ه اگر بود هم خودش خوب زنادگِی من نیساات کاه سااام نگرانش بااشااهگ ک
میدونست که برای من بود و نبودش فرقی نمیکرد. سام خسته شده نسیمگ دارم 
میبینم از این زندگِی پراز خالی خساته شده. ازش گله ندارم. ناراحت نیستم. 

 !بذار بره... من میتونمگ این رفتن و هم تحمل میکنم
 م ولی سنگینیحس کرد که صادای نیل صدای همیشگی نیست. غباِر مالی
 .از بغض و ناراحتی روی تارهای صوتِی حنجره اش نشسته بود

چرا برنمیگردین پیِش ما؟ از اون جریان خیلی گذشااته نیل... دیگه هیچی _
 !مثِل سابق نیست

به مساایِر پر رفت و آمِد رو به رویش خیره شااد. به هوای آلوده و ابری.. به 
 !ش کم و کمتر میشدقطراِت به گل نشسته ی باران که از شدت ا
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گذشاته ی من اینجا شاکل گرفت.. آینده و سرنوشتم هم اینجاست. حتی _
بدترین شارایط هم نتونسات منو از اینجا برونهگ اینجا شهِر منهگ شهِر مه گرفته 

 !ها.. غربت دیده ها..گ نمیبینی؟ حتی بارونش هم با آدم همدردی میکنه
د و همین نساایم را نگران تر نگااِه خیره ی نیال هر لحظه دور و دوتر میشاا

 .میکرد.. دستش را روی دسِت نیل گذاشت
 !بریم خونه؟ سام فردا میرهگ نیازی به این قایم موشک بازی ها نیست_

 .اخم مالیمی کرد
 !باید به فکِر یه خونه باشم.. نمیشه اونجا بمونم_
 !داری در حِق بهار بی انصافی میکنی.. نابود میشه_

 .و راست کردسرش را مس  شده چش 
دیگه نمیذارم نابود شاه . بخدا قسم نمیذارم. با خودم عهد کردم بدوِن نیاز _

به مرد این زندگی رو بچرخونم. میخوام روی پاهای خودم بایسااتم.. اگه قراره 
زمین بخورم رو همین پااهاا زمین بخورم ناه تو بغاِل یکی دیگهگ مطم ن باش 

 !اینبار دیگه کم نمیارم
*** 

 :به در زد و آرام پرسید عفت تقه ای
 اجازه هست؟_

صادایی از جانِب پارسا نشنید. مثِل تماِم این سال ها که برای تک فرزندش 
نه مادر که تنها متکلم وحده بودگ داخل شد. پارسا روی تخت اش دراز کشیده 
بود و چشمانش را به سقف دوخته بودگ صندلِی چرخ دارش را تا نزدیِک تختش 

 .از گوشه ی چشم نگاهش کردپیش برد. پارسا 
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 !تا نوبِت فیزیوتراپی یه ساعتی مونده..حواسم هست_
 .نفِس پر آهی کشید و نزدیک تر شد

 به خاطِر اون نیومدم. میشه یکم صحبت کنیم؟_
پارساا سارش را کامل برگرداند. این جمله را بخوبی میشناخت. خودش را 

 !کمی باال کشید و دست به سینه نشست
ست ولی قبلش بگم.. حقوِق نگهبان و دیروز پرداخت کردم. گوشم با شما_

همه ی قبضاا رو هم دادم پرداخت کنه. به باغبونم سپردم درختای پشِت خونه 
 رو همون جوری که امر کردین مرتب و سبک کنهگ چیزی از یادم رفته؟

یری که پارسا برای اولین بار از مادرش میدید  !لبخند تلخی زد.. تصو
 ن با مادرت انقدر برات عذاب آوره؟یعنی حرف زد_

 .به چشماِن مادرش دقیق شد
 چیزی شده؟_

 .نفِس عمیقی کشید
میدونم خیلی دیر موندم. برای فهمیدنت.. برای درک کردنت... حتی برای _

پرسایدِن سواالی ساده ای که همیشه فکر میکردم با پرسیدنشون لوس و متکی 
 !به غیر بار میای

 !رسا سردرگم بود و متعجبمکِ  کوتاهی کرد.. پا
ولی نگرانتم.. مثِل همیشاه.. مثِل تماِم این سی و شش سالی که خدا تو رو _

بهم دادهگ نگراِن آیناده ات.. خودت.. زنادگیتگ هیچ وقت نفهمیدم چجوری 
باید باهات ارتباط برقرار کنمگ پدرت خوب بلد بودگ با یه اشاره اش میفهمیدی 
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میدادیگ ولی من همیشااه از دور نگاهت کردم.  باید چیکار کنیگ جونتم براش
فکر کردم پسااری.. باید با پدرت خو بگیریگ ندونسااتم این خالء که دارم بین 

 !خودم و خودت ایجاد میکنم یه روزی هر دومون و از پا درمیاره
دساتش را جلو برد. دساِت پارساا را در دسات گرفت. پارسا تکاِن خفیفی 

 !ه ای بر پشتش زد*و*سبخورد. دستش را باال آورد و 
تنهااییم مادرم.. هم من و هم تو.. بیا این جدایی رو تمومش کنیم. هرچی _

که بودم.. هر اشااتباهی که داشااتم به بزرگِی خودت ببخش.. بذار برات مادر 
 !باشم.. مادری کنم. نذار آرزو به دل از دنیا برم

 .پارسا کامل نشست و دسِت مادرش را در آغوش گرفت
 میگی مادِر من؟ این حرفا چی ان که میزنی؟ چی داری_

 .اشک، بی امان و پشِت سِر هم از چشمانش میچکید
حقیقت و میگم پساارم. برات مادری نکردم. در حق ات بزرگی نکردم که _

زندگیت شاد این. تِن ساالرخان و تو گور لرزوندمگ نتونستم برای پسرش تکیه 
 !گاه باشم

 .ه ای بر پیشانِی مادرش زدب*و*س
 بسته.. خواهش میکنمگ میخوای بازم حالت خراب بشه؟_

 !به پیراهِن پارسا چنک زد. به سینه اش.. به هرآنچه که رو به رویش بود
دیگه نمیذارم زمونه از پا درت بیاره.. خودم پشتت ام. درسته علیل شدم و _

ونه نمیتونم راه برم. ولی هنوز مهرت و تو دلم دارم.. هنوز ماادرمگ یاه ماادر میت
 !خیلی کارا بکنه پسرمگ تا مادر نباشی نمیفهمی

 !رهنش دوباره تا نباید ها پر کشید.. یاِد نیل افتاد.. یاِد مادرانگی اش
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میدونم مادرمگ ولی برای من دیگه از هیچ کس کاری ساخته نیستگ از این _
به بعد فقط به عشاِق دخترم زندگی میکنمگ نمیذارم کم و کاساتی داشاته باشهگ 

 !از دور... ولی نمیذارم به هیشکی محتاج باشهشده 
 ..عفت دستی بر روی گونه اش کشید

باهاش صحبت میکنم. اونم مادره... مطم نم اینجوریا هم که فکر میکنی _
 !نیست

با محبت اشکهای گریباِن مادرش را پاک کرد. بعد از گذشت چند سال تازه 
یل حق داشاات که از این حِس خوب را میچشااید.. حِس حمایِت یک مادرگ ن

 !کودکش نگذرد
تا امروز هر ساختی ای هم که کشیدم با عزِت نفس کشیدم.. اگه از بهارم _

گذشتم به خاطر حف  مردونگی و غروِر به باد رفتم بود... برای اینکه کسی که 
دوسااتش دارم تو آرامش زندگی کنهگ حاال شااما میخوای برام با ترحم زندگی 

 بسازی؟ پسرت و نشناختی؟
دسااتهایش را جلو برد و انگشااتانش را میاِن موهای پرپشاات و حالت داِر 

 .پسرش فرو برد
اون دوستت داره مادرم.. هنوز انقدر حِس زنانگی دارم که اینو بفهمم. شک _

 .نکن که دوستت داره
 .نفس عمیقی کشید

همه چی دوساات داشااتن نیساات.. دلش باهام صاااف نمیشااه.. من و مرِد _
گه نمیتونه بهم اعتماد کنهگ وقتی اعتماِد زنت و نداشته باشی زندگی نمیبینهگ دی
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مردونگی بی معنی میشاه.. میشای پوا.. بی خاصاایتگ من نمیتونم اینجوری 
 !زندگی کنم مادر.. حتی اگه نیل هم قبولم کنه

پس خودتو باور کن پسرمگ اگه خودتو باور کنی اونم باورت میکنهگ خودت _
دونی دوستش داری و جونتم پاش میدی.. همین میدونی که نامرد نیستی.. می

کافی نیساات؟ سااعی نکن اون باورت کنه.. سااعی کن خودت خودت و باور 
 !کنی

از جاا بلناد شااد و تا نزدیِک پنجره پیش رفت.. برای اولین بار بی توجه به 
 !حضوِر مادرش سیگاری آتش زد و گوشه ی لبش گذاشت

ه میکنه.. براش فرقی نداره حتی اگاین باار فرق میکنهگ نیل به جبران فکر ن_
گذشته رو به عقب برگردونم و جبران کنمگ داره به آینده فکر میکنهگ آینده ای که 

 !من توش جایی ندارم
 .صندلی را جا به جا کرد و پشِت سِر پارسا ایستاد

پس خودت و تو آینده اش جا کن... وارِد دنیاش شو.. اون درو فقط به روی _
.. به روی همه بساته.. تو خودش گم شده.. کمکش کن بیاد تو نبساته پارساا.

 !!بیرونگ نه به خاطر وصالگ به خاطر خودش
 :پک محکمی به سیگارش زد. خیره به قطراِت باران زمزمه کرد

 ..این حق و ندارم. تا وقتی سام هست_
از پشاات به قامِت پساارش که میاِن دوِد غلیِ  ساایگار گم شااده بود نگاه پر 

و راه خروج را پیش گرفت. قبل از بستِن در دستش را روی قلبش حسرتی کرد 
 !گذاشت و چشمانش را بست
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ولی حِس مادریم بهم میگه داری اشتباه میکنی.. گذشتن از اون دختر کاِر _
تو نیست پارساگ اون دختر همه ی زندگِی توئه.. یه بارم شده به خاطِر زندگیت 

ینبار بی خطا.گ من مطم نم میتونی بجنک.. برای خودت.. از نو شااروع کن و ا
 !درستش کنی

سیگاِر نیمه سوخته اش را روی سنک سرد و خیِس کناِر پنجره خاموش کرد 
 .و با چشم قطره ی روی پنجره را دنبال کرد

 !دیره... برای درست کردن خیلی دیر موندم مادرم_
*** 

دا، سااِک سرمه ای رنِک کوچکش را روی آخرین پله گذاشت.. بهار بی ص
روی گوشه ترین مبِل پذیرایی نشسته بود و زانوهایش را در آغوشش میفشرد.. 
انگار با تماِم بی اطالعی، او بهتر از همه میدانست که این رفتن با همیشه فرق 
داردگ خاتون در را برایش باز گذاشت و کنارش ایستاد.. سام مشغوِل واکس زدِن 

 !کفش های چرم اش بود
و بندیل خوف به دِل بچه میندازی مادر...یکم سبک تر  با این سااک و بار_

 !میرفتیگ هنوز که چیزی نشده
 .سرش را کج کرد و با لبخنِد گرمی خاتون را نظاره کرد

شااما که بدتر از بهاری خاتون خانوم؟ هوا ساارد شااده.. یعنی یکی دوتا _
 کاپشن و پالتو هم با خودم نبرم؟

ساام زل زد.. صدایش تا حِد ممکن  دل آزرده و ناراحت به چهره ی مهرباِن 
 .آرام بود

http://www.roman4u.ir/


 985 سیمرغ

دساتت درد نکنه سامیار جان.. بعِد این همه سال باید دروغ هم از زبونت _
 !میشنیدیم؟ ساکت و باز کردم. هرچی داشتی و نداشتی گذاشتی توش

کفِش نیمه واکس خورده را گوشه ای رها کرد و دستش را دور شانه ی نحیِف 
 !خاتون حلقه کرد

و میشااناساای عزیِز من.. اگه من اینجا باشاام یه دقیقه اینجا نمیمونهگ نیل _
میذاره میرهگ هم خودشااو آواره میکنه هم بچه رو.. نمیبینی خونه اومدنشااو؟ با 
نیومدن فرقی ندارهگ من میرم که راحت باشااهگ کارم تا دو هفته تموم میشااه.. تا 

ای کوچیک واسااه اون وقات تکلیِف همه چی معلوم میشااه. میام دنباِل یه ج
 !خودم میگردمگ روزا که سِر کارمگ شبا هم فقط خوابیدنه

نگااِه خاتون سااراپا گله بود و شااکایت.. بدوِن کوچکترین کالمی خیره به 
چشاماِن خساته و مهرباِن پسرش، بغض سنگین و کهنه اش را فرو میداد. سام 

ه ای خیره برگشاات و نگاهی به بهار انداخت.. انگار در آن جمع نبودگ به نقط
 !شده بود و خودش را تکان میداد

فقط میمونه بهار که.... اونم با نیل صاحبت میکنم. بعضاای روزا میارمش _
 !پیِش خودم.. بعضی روزا من میام پیشش. نمیذارم هیچی براش عوض بشه

بخوای نخوای عوض میشه مادرم. درسته پارسا قبول کرد چیزی به بهار نگه _
ین تنش بزر  میشهگ اونقدرم از هم سن و ساالش پخته تر ولی این بچه داره تو ا

 !و باهوش تره که بفهمه دورو برش داره چه اتفاقی میفتهگ میدونه ولی دم نمیزنه
 .سام نفِس عمیقی کشید

میادونم.. منکرش نیسااتم ولی چاه بخوایم چاه نخوایم بهار تو مرکِز این _
من با همه فرق داره  حواد اه و هیچی هم نمیتوناه دورش کناهگ ولی عقیاده ی
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خاتون. من موافق نیستم که با شیره مالیدن سِر بچه ای که داره میبینه و میشنوه 
یه زندگِی پوا و بی نتیجه رو ادامه داد.. بچه هم باید یه جاهایی بفهمه... درک 
کنه.. ببینه و مقاوم بار بیادگ بچه ها از هممون بیشاتر سارشون میشه.. ماییم که 

ز همه جا بی خبرنگ یه پدر و مادِر جدا شاده داشااته باشااه خیلی فکر میکنیم ا
منطقی تر از اوناه که در آینده بفهمه مادرش رو چه حسااابی با پدرش موندهگ 
یری که تا به حال پیش چشمش ساختیم بشکنه. بذار هر جوری  نمیخوام تصو

 !که هستیم براش بمونیم
 .سرش را به سرشانه ی سام تکیه داد

ضااا کردم زندگِی همتون ساارو سااامون بگیره.. تندباِد روزگار هر نذِر امام ر_
کدومتون و انداخته یه طرفگ از همه بدتر هم تو.. الهی خاتونت بمیره که این 

 !همه غصه تِه دلته
 !دستش را روی لبهای خاتون گذاشت و گالیه مند نگاهش کرد

 .....بخدا اگه یه بار دیگه بشنوما_
 .اند و مکثی کردسرش را با ناراحتی برگرد

من خوبم.. به والله خوبم. وقتی داشااتم باهاش ازدواج میکردم که جووِن _
خاام نبودمگ میدونسااتم چی میخوامگ اآلنم که دلم داره بهم میگه تمومش کنم 
میدونم چی میخوامگ درد داره.. نمیگم نداره.. ولی میگذره... تموم میشهگ بهتر 

 !فِر دیگه بشماز اینه که بمونم و داِغ دِل چند ن
خاتون متوجه منظورش شد. دستانش را در هم قالب کرد و روی چهارپایه 

 .ی چوبی رنِک کناِر جاکفشی نشست
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نیل تصمیمش و گرفته.. نمیگه ولی دارم میبینم راه و به روی همه بسته. اگه _
به تصاامیمت احترام گذاشااتم و چیزی نگفتم بیشااترش به خاطر خودت بود 

 !سرو سامون گرفتنت و ببینم پسرم. دلم میخواد
لبخنِد تل  و یک طرفه ای روی لبهایش نشست. سعی کرد سوزِش غیر قابل 

یش را مهار کند  !تحمل انتهای گلو
ای بابا... من که از هر چی جنِس زنه دهن ساوخته ام.. همشون اشکشون _

دِم مشاک اشاونهگ البته باالغیراتا شاما جات جداستاگ ولی هر چی فکر میکنم 
 !بینم با این یه رقم نمیسازممی

 .خاتون با خنده ی کوتاهی پِس گردنش را نشانه گرفت
 !پدرصلواتی نمیشه دو دیقه با تو حرِف حساب زد؟ یکم جدی باش دیگه_

 .صاف ایستاد و سگِک کمربندش را جا به جا کرد
خیلی ساعی کردم یه خونواده داشته باشم. نمیخوام بگم موفق نشدم چون _

ی بگاه من هنوز خودم و پدِر بهار میدونمگ ولی بعضاای وقت ها هر کی هر چ
نباید با سارنوشات جنگید.. تصمیم گرفتم خودم و بسپارم دستشگ بی ترس.. 

 !بی اضطراب...بدوِن حساب و کتاب
خاتون در چشامانش جسات و جو کرد. کوچکترین ناامیدی و شکستی در 

 !اگر میشکستنگاهش نبودگ هیچ وقت نبودگ سام شکست نمیخورد حتی 
 خوب خاتون خانومه گلگ اجازه هست یکمی با دخترمون خلوت کنیم؟_

 .خاتون چشمانش را روی هم فشرد
 !!قانعش کن مادر.. به حرِف تو اعتماد داره_
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از آستانه ی دِر کوچک و چوبِی جاکفشی گذشت. چشمش به هلن افتاد که 
یکی باال رفت. حواسش سر به زیر و هراسان از کناِرش گذشت و پله ها را دوتا 

پِی بهار بود که برعکِس چند دقیقه ی قبل، در نقطه ی دیدش نبود و توجهی به 
رفتاِر آنی و شتاب زده ی هلن نداشت. ولی برای خاتونی که از پشِت سر شاهِد 
این منظره بود، هم زمان و هم تجربه ی مناساب یاری میکرد تا دستاِن تریفی 

ش کشیده شد را ببیند و این دستپاچگِی ناشی از که با احتیاط بر روی چشامان
 !شنیدِن سخنانشان را به چاالکی تشخیص دهد

پذیرایِی بزر  را دور زد.. بهار کناِر شاومینه نشاساته بود و عروسکش را در 
دساتانش میفشرد. آرام نزدیک شد و با دو دست از پشت چشمانش را گرفت. 

 !ذاشتبهار لبخند زد. دستش را روی دستاِن سام گ
 !مثِل همیشه خودتی بابایی_

ه ای روی گونه اش نشاند. از جا بلندش کرد و روی زانوهایش ب*و*سسام 
 .نشاندش

 از کجا فهمیدی شیطون؟_
 .شانه ای باال انداخت

 !آسون... چون فقط شما چشمامو از پشت میگیری_
 .دماغش را با دو انگشت کشید

 یه کم بزرگونه حرف بزنیم؟_
 .ای کردبهار اخم جدی 

 .اوهوم_
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او را روی صاندلِی رو به رویش نشاند. دستانش را در هم قالب کرد و کمی 
 .به طرفش متمایل شد

دخترم شاما دیگه بزر  شدی. تا حاال هر چی رو که باید یاد میگرفتی یاد _
 !گرفتی و به هممون  ابت کردی که حسابی بزر  شدی

ن تاییدمند از زباِن پدرش نگاِه بهار سارتاسار غرور شاد. شانیدِن این سخنا
 !برایش ارزشمند تر از هر چیز دیگری بود

میدونی که مجبور شاادم برای کاری برم رودهن.. کارم تا چند وقِت دیگه  _
تموم میشه و من برمیگردم. ولی برای مدتی شاید نتونم مرخصی بگیرم. متوجه 

 هستی مگه نه؟
 .سرش را باال و پایین کرد

آسااایش و راحتِی خانواده کار کنن. گاهی تو شااهر بااباها مجبورن برای _
خودشااون.. گااهی جااهای دیگه.. درسااته این دوری هم باباها رو هم بچه 
هاشون رو اریت میکنه ولی عوضش خانوادشون به امکانات بیشتر ی میرسن.. 

 راحت تر زندگی میکننگ میدونی که چی میگم بابایی؟
 ه؟مثِل بابای آرمان که تو کشتی کار میکن_
آره دخترم.. یا مثل همین المیرا که من با باباش دوساتم.. یادته برای جشِن _

تولدت اومده بودن؟ اون هم باباش مجبوره تو هواپیما کار کنه.. دائما تو پروازه 
و خیلی کم میااد خونهگ ولی عوضااش هر وقت میاد خونه با خودش یه عالمه 

 !اسباب بازی و وسایل قشنک میاره
 .پایین انداختبهار سرش را 
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ولی من اسااباب بازی نمیخوام.. اصااال نمیخوام هیچی بهتر بشااه.. فقط _
 !دوست دارم بمونی.. دوس ندارم با مامانی دعوا کنی یا قهر باشیگ همین

نفسی تازه کرد. دستش را روی موهای نرم و مواِج بهار کشید و لبخند گرمی 
 .به رویش زد

بیشتر از جونم دوست دارم..حتی اگه من با مامانی قهر نیساتم... شاما رو _
من جااِی دیگه ای هم زندگی کنم هیچی عوض نمیشااه دخترم. اینو میدونی 

 مگه نه؟
بغِض بهار شاکسات.. خودش را در آغوِش ساام انداخت و اشک ریخت. 
دساتاِن ساام چنک شاد.. دلش میخواست این رفتن را هرچند سخت از زباِن 

 !خودش بپذیرد
و یا منم با خودت ببرگ من نمیخوام بزر  شاامگ نمیخوام نرو باابایی.. یا نر_

بزرگوناه حرف بزنیمگ اگه بری تماِم اسااباب بازیهام و میشااکنم.. دختِر بدی 
 !میشمگ من نمیتونم مثل المیرا باشمگ من عروسک نمیخوام

چشامانش را با درد روی هم فشرد. چقدر باید قوی میبود؟ قطعا هرآن قدر 
 !..که الزم بود

 ت؟ داری گریه میکنی؟؟ببینم_
 .بهار سرش را بلند کرد. نوک بینی و چشمانش قرمز شده بود

وای وای وای... نااامیدم کردی بهار خانومگ منو باش که تعریفت و به همه _
کرده بودم. به همه مهندسا گفته بودم باید ببینید.. دختری دارم که مثِل یه خانوِم 
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یمه...درک میکنه که باباش ممکنه یه جووِن بیست ساله با صبر و حوصله و فه
 مدت نباشهگ واقعا میخوای ناامیدم کنی؟

 .بهار دستی روی چشمانش کشید و سرش را چش و راست کرد
 !فقط دلم تنک میشهگ دسِت خودم نیست_

 .باِر دیگر بهار را روی زانوهایش نشاند. باید تیِر آخر را میزد
یی.. بعِد من تو _ باید مثِل یه شاایرزن پشااِت مادرت دخترم تنها امیِد من تو

باشاای.. اگه تو خودت و ول کنی و گریه کنی مادرت چی میشااه؟ میخوام به 
 بابایی نشون بدی که چقدر قوی هستی دخترم. این کار و واسه بابا میکنی؟

دستش را روی ته ریِش مالیِم پدرش کشید.. از معدود دفعاتی بود که روی 
 .صورِت پدرش زبری حس میکرد

 ل میدم. ولی وقتی دلم برات تنک شد چیکار باید بکنم؟قو_
 .سام او را به طرف خودش برگرداند

آها... این سواِل خوبیهگ یادته یه ستاره ی بزر  کناِر ماه بود ؟ گفتم اون ماِل _
 منه؟

 بهار با روق سرش را باال و پایین کرد
 همون که از همش پرنورتر بود؟_
ِک من شد برو تو حیاط زیِر اون ستاره و زود به آره بابایی... هروقت دلت تن_

گوشیم زنک بزن. اونوقت منم هرجا باشم میرم زیِر آسمون و اون ستاره رو نگاه 
 !میکنم. اینجوری انگار کناِر همیم

 .پیشانی اش را به پیشانِی سام تکیه داد
 زود برمیگردی؟_
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 .چشمش را با اطمینان روی هم فشرد
 !. خیلی زودزودتر از زود قشنگم.._

بغض مردانه اش را با زور فرو داد تا از ریزش اشااِک ساامج اش جلوگیری 
کناد. باایاد مقاوم میبود. مگر پدر نبود؟ مگر نه این که پدرها مقاوم و قهرمان 

 بودند؟ نبودند؟
*** 

دِر نیماه باِز اتاق را باز کرد و داخل شااد. هلن مشااغوِل جمع کردِن کتاب 
ی بهار بود. با دیدِن خاتون دستپاچه از جایش بلند داساتان های به هم ریخته 

 .شد
 شمااین؟_

خاتون لبخندی به رویش زد و روی تخِت صاورتِی بهار نشاست. تختی که 
 !.حتی یکبار هم بهار را روی خود جا نداده بود

دلم خواساات با یکی درد و دل کنم.. هیشااکی جز تو خونه نبود.. اجازه _
 هست؟

زد و کناِر خاتون نشست. ضرباِن قلبش هنوز هم لبخند دستپاچه ی دیگری 
تناد و ناامنظم میزد.. در حاِد مر  میترسااید. از این نگاه های هوشاایارانه و 

 !پرتجربه هراس داشت
 !اختیار دارین خاتون جونگ خوشحال میشم_

خاتون عروسااِک روی تخت را در دساات گرفت و به رو به رو خیره شااد... 
 !رفته باشد انگار که به سفِر دورو درازی
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ه سالم بود که پدر و مادرم فوت شدن.. روستامون روستای کوچیکی بودگ _ نه
خونه ها گلی بودن و تاِب زلزله ی پنج ریشاتری رو نداشتنگ. دو تا برادِر بزر  
تر از خودم داشاتم که یکی تازه داماد بود و اون یکی شش سالی میشد ازدواج 

 !نکرده بود... اونا هم به رحمت خدا رفت
 ...آهی کشید

ه کالس سواد داشت.. منم داشتم تو خونه با کمِک _ پدرم دنیا دیده بود.... نه
اون میخوندم.. دستمون به دهنمون میرسید و زندگیه خوبی داشتیم. ولی نشدگ 
سارنوشات نذاشاتگگ ....خالصه اینکه همه جا زود پر شد که دختِر غالم بی 

ندم و همون چند درو همسایه. هر سارپرسات موندهگ تو اون زلزله فقط من مو
چی فامیل و آشنا داشتیم همه رفتنگ فقط عموی بزرگم مونده بود اونم چون تو 
آبادِی باالتر از ما زندگی میکردن و خونه هاشون محکم تر بودگ منو گرفت زیر 
پر و بالشگ پر و بال که چه عرض کنم. برام خیال و نقشاه داشاتگگ میخواست 

 !..ده به اربابگ پسرعموم حشمت نذاشتمنو به جای طلبش ب
تو شاهر زندگی میکرد. بیسات سالش بود. ساواک بود و همه ازش حساب 
میبردنگ حتی پدرشگ از دستم گرفت و با خودش برد شهر.. اون موقع ها هیچی 
نمیدونساتم. فکر میکردم میبرتم تا بفروشه.. بچه بودم و خوف به جونم افتاده 

یارم مادر... من و برد خونشگ چهار سااالی بود که بودگ خالصااه ساارت و درد ن
ازدواج کرده بود. زنش مریض بود. من شااادم چراِغ خونشااون. میپختم.. 

 .میشستم.. درس میخوندم
 .خندید و دستش را روی پای هلن گذاشت

 !تا کالِس هفت خوندمگ خودش یادم داد_
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ده بود. هلن سردرگم نگاهش کرد.. اسِم حشمت خان را از زبانش زیاد شنی
نمیدانساات منظورش همان حشاامت خان اساات یا نهگ خاتون نفِس عمیقی 

 !کشید
تا چشاام باز کردم دیدم شاادم دختِر چهارده ساااله.. دلمو باخته بودم.. بی _

اختیار و بی دلیل.. دل داده بودم به کسای که برام هم پدری و هم برادری کرده 
شبا گریه میکردم. خودمو بودگ به کسای که زن داشت.. خونه و کاشانه داشتگ 

لعنت میکردم. نمیتونساتم تو چشامای زنش نگاه کنم ولی جلوی احساسم و 
هم نمیتونساتم بگیرمگ به ساال نکشید که زنش فوت شد.. ساِل زنش هم نشده 

 !بود که عروِس خونش شدم
 .هلن با تعجب نگاهش کرد

 اون هم شما رو میخواسته یعنی؟_
 !.خاتون خندید

ه عشااق و عاشااقی نبود مادرجونگ مرد نباید چراِغ خونش اون موقع ها ک_
خاموش میموندگ نباید رخت خوابش سرد میموندگ عیب بودگ منم جوون بودم و 

 !رعناگ یه شب اومد کنارم گفت حاللم میشی؟ منم فقط یه لبخند زدم
هلن لبخناد مالیمی باه رویش زد.. کِف دسااتانش عرق کرده بود. خاتون 

 !رفتدستانش را در دست گ
حشمت خان زیاد زنده نموند ولی تو همون چند سالی که موند و فرامرز و _

بهم داد برام کم نذاشاات. میدونی چرا موندم و قساامتم شااد تا چشاام و چراِغ 
 خونش بشم؟
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 .چشمهای هلن سراسر سوال شد
به خاطر اینکه از احسااسام مطم ن بودمگ بابتش خجالت نکشیدمگ درسته _

گ اما جلوی احسااسم و نتونستم بگیرمگ فقط پیِش خودم ممنوع بود و حقم نبود
 !نگه اش داشتم تا بارور بشه

هلن ساارش را پایین انداخت.. گونه هایش داغ شااده بود.. کاش زمین باز 
میشد و او را میبلعیدگ دیگر شک نداشت که خاتون از احساسش به سام با خبر 

بود و روز به روز  اسااتگ از احساااساای که از همان روزهای اولیه شااکل گرفته
 .پررنک تر میشد. خاتون سرش را باال آورد

هیچ وقت برای هیچی دیر نیسات دختِر قشنگم.. این شرایط فقط دو چیز _
 میطلبه... صبر و زمانگ از پس اش برمیای؟

سارش به اندازه ی وزنه سانگین شده بود و زبانش قفل.. تنها توانست تکاِن 
 .یش بلند شدخفیفی به سرش بدهد. خاتون از جا

اینجا رو ول کن بیا بریم پایین. نمیخوام پسرم بدوِن بدرقه راهی بشه.. زود _
 !بیا مادر

از جا بلند شد و بی حرکت چشمش را به فرِش زیِر پایش دوخت.. همین که 
خاتون پا از اتاق بیرون گذاشات ، اشاک به پهنای صورتش جاری شد. دلش 

د و خودش را همراه با این قلِب بیقرار میخواست میتوانست دِل زمین را بشکاف
خاک کند. احساس شرم میکرد.. هم از خودش و هم از احساسی که بی اجازه 
ی او در اعماِق قلبش ریشااه دوانده بود.. عشااق به مردی که به جز مردانگی 
چیزی برای خودش نگه نداشاته بودگ عشاق به اسطوره ای بیمانندگ بی تکرار و 

 !...نایاب
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*** 
یف و مدارِک مورد نیازش را داخل ماشااین قرار داد.. چهره ی بهار با سااام ک

تماِم ناراحتی اش آرام تر به نظر میرسید و خاتون، مثل همیشه موقر و خونسرد، 
تنها با لبخندی گرم و دساتی که با لطافِت تمام روی دساِت دیگر نشاسته بود، 

 م و ناقص بودگ نگاهشاهِد یک بدرقه ی دیگر بودگ در این میان فقط یک چیز ک
های پشاِت سِر نیلگ همان نگاهی که تنها نصیبش از تماِم خداحافظی ها بودگ 
هماان چشاامانی که تا چندین متر روی آینه ی روبه رویش باقی میماند و در 

 !انتها در خِم آخرین پیچ محو میشد
ه ای با محبت روی موهای بهار نشاااند.. عطر موهای ب*و*سااخم شااد و 

 :با تماِم وجود بو کشید و آرام زیر گوشش زمزمه کرد مواج اش را
 قول و قرارمون که یادت نرفته خانوم قشنک؟_

بهار با لبخندی که با زور پشت بغض کودکانه اش پنهان شده بود ، سرش را 
 .چش و راست کرد

 !خوبه... ببینم چیکار میکنی_
 .رویش نشانده ای بر ب*و*سمقابِل خاتون ایستاد.. دستش را باال آورد و 

جوِن شاما و جوِن اهل و عیاِل بنده... نبینم غصه کنیا؟ میدونی که پوست _
 !کلفتم.. همه چی روبه راه میشهگ قول میدم

 .خاتون چشمانش را با اطمینان روی هم گذاشت
 !برو به سالمت پسرم.. خدا پشت و پناهت_
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ه، ازهمیشایستاد و آخرین نگاه را به دختری دوخت که با نگاهی عجیب تر 
با کاساه ای آب، گوشاه ای ایستاده و به زیر پایش خیره شده بود. جلو رفت و 

 .مقابلش ایستاد
هلن خانومگ حقی که شما روی این بچه داری هیشکی نداره... میدونم همه _

جوره هواشااو داری. ولی این روزا براش روزای حساااساای خواهد بودگ ازت 
م گه مشکل یا اتفاقی پیش اومد گوشیمیخوام بیشاتر از قبل بهش توجه کنیگ ا

 همیشه روشن و در دسترسه... باشه؟
یِی یک شمِع کوچک ته دلش را روشن کرد. لبخند غریبی  چیزی به کم ساو

 :زد و آرام لب زد
 !خیالتون راحت_

سام لبخندش را بی جواب نگذاشت..  انیه ای به چشماِن پر از حرفش خیره 
 .شد و سریع نگاهش را برگرداند

 !مگیتون و به خدا سپردمگ خداحاف ه_
سواِر ماشین شد و بوقی برایشان زد.. هر چه بیشتر در این جمع میماند، دل 
کندن سااخت تر میشاادگ طبِق عادت همیشااگی نگاهش به آینه ی مسااتطیلی 
یِر سه نفره ی پشِت  کشیده شد.. چقدر جاِی نیل خالی بودگ چشمش را از تصو

 !شدسرش گرفت و به رو به رو خیره 
لرزش گوشی در جیبش او را از خیال و وسوسه ی آخرین خداحافظی با نیل 
بیرون کشاید. میاِن دلش در کشامکش بود. میدانست اگر برای خداحافظی به 
دفتر کساای برود که امروز زودتر از همیشااه از خانه خارج شااده بود همه چیز 

. قطعا سااخت تر خواهد شاادگ نیل را میشااناخت.. دیگر خوب میشااناخت.
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میدانسات که این قایم باشک بازی ها تنها برای پنهان کردِن بغض و دلسستی 
ایست که ممکن است برای هردویشان خیلی از تصمیم ها را تغییر دهد..گ هر 
دو از هم میگریختند.. مانند مسافراِن قطاری که زماِن حرکت قطار جداگانه ی 

 !هر یک رسیده بود و مجالی برای خداحافظی نداشتند
ماره ی ناشااناس اخم هایش را در هم کرد. بی توجه به شاالوغِی جاده و شاا

 .امکاِن وجود افسر گوشی را روی گوشش گذاشت
 بله؟_

 .صدای پارسا اخم هایش را از هم باز کرد.. چهره اش سرد و سفت شد
 !سالم_
 ..سالم_

 .هر دو قدری سکوت کردن و در نهایت سکوت را پارسا شکست
 هم حرف بزنیم؟میشه چند دقیقه با _
 !دارم به اتوبان میرسمگ دیگه دیره_
 !هر جا بگی میام.. مهم نیس کجا.. فقط بذار چند دقیقه حرف بزنیم_

نفس عمیقی کشااید.. نگاهی به ساااعتش انداخت. راهنما زد و گوشااه ای 
خلوت نگاه داشاات. پارسااا همچنان منتظر شاانیدن جوابش بود. نگاهی به 

 :اطرافش انداخت و گفت
 !اتوباِن شهید بابایی ایستادم.. بعد از پل هوایی اوِل _
 !تا بیست دقیقه میرسونم خودمو_
. 
. 
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عینِک آفتابی اش را کنار گذاشت و پیاده شد. ماشیِن سام دقیقا چند متر جلو 
تر از او توقف کرده بود. ساوار شاد و سالِم زیر لبی گفت. سام یک دستش را 

 .و خیره بودزیر چانه اش گذاشته بود و به رو به ر
هرچقدر فکر میکنم به جواب نمیرسمگ دیگه چیزی نیست که به خاطرش _

بخوای منو ببینیگ چیزی که به خاطرش تو این ترافیک در عرِض نیم ساااعت 
 !خودت و برسونی این وِر شهر

یش را به هم نزدیک کرد و به  پارسااا لبخند یک طرفه ای زد..دو طرف پالتو
 .ماشین های رو به روخیره شد

خیلی چیزا هساات که من و تورو با هم رو در رو کنه سااامیار... زندگی یه _
 !جورایی ما رو به هم وصل کرده که بخوایمم نمیتونیم از سایه ی هم فرار کنیم

 .سام سرش را برگرداند و به نیم رخ اش خیره شد
 برای چی اومدی؟ یه بازیه جدید؟_

 .خِط عمیقی میاِن پیشانی اش افتاد
 !ازی نهگ فقط اومدم بگم حق نداری برینه... ب_

 .خندید
 و اینو تو به من میگی؟ که حِق چی رو دارم؟_
نه.. من نمیگم... اینو بچه ای به تو میگه که به خاطر از دست ندادِن تو پدِر _

واقعیش رو از دست دادهگ حاال میخوای تو هم بزنی به چاک و همه چی تموم؟ 
 !این حق و نداری مردگ کوتاه بیا

 .پوزخند صداداری زد
 !ببین کی داره از حق و حقوق حرف میزنهگ جالبه برام.. بازم بگو_
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 .برگشت و انگشت اشاره اش را به طرف سام گرفت
تو مردی درساات.. مردونگی کردی درساات... واسااه بچم پدری کردی _

درست.. ولی بهت اجازه نمیدم هر چی خواستی در موردم بگی.. مطم ن باش 
جای من بودی تو اون لحظه انتخابت همون راه بود. من نرفته بودم اگه خودتم 

ساایزده بدر میفهمی؟ زندگیمو اینجا گذاشااتم و رفتم تا زنم مجبور نباشااه به 
 !خاطر دو تا امضا و اجبار باهام زندگی کنه

 .لبخند غریبی زد
 !منم دارم همین کارو میکنمگ تفاوتی بینمون نیست_
من مجبور بودم ولی تو نیستی...من پای  هسات.... خیلی تفاوت هست._

آبروی خودم و نیل در میون بود که رفتم ولی تو چی؟ داری میری که چی بشه؟ 
 که اون بچه از اینجا مونده از اونجا رونده بشه؟

 !سکوِت سام کالفه اش کرد... این مرد تصمیمش را گرفته بود
ی که تا تا از زندگِی کساافکر نکن برام آسااونه که بیام اینجا و به پات بیفتم _

عمر دارم دوستش خواهم داشت نری بیرونگ که زار بزنم برای بچم پدری کنی 
من همچنان بیروِن این زندگی بمونمگ هر جوری دوست داری فکر کن.. دنباِل 
مناافعی برای خودم نیسااتمگ من زنادگیم و باختم. نیل دیگه هیچ وقت منو به 

باخت و قبول کردم و عقب کشایدم. تا ماِه بعد عنواِن مرد قبول نمیکنهگ من این 
هم برای همیشاه از ایران میرمگ فقط نذار چشمم به پشت سرم بمونهگ نمیخوام 
زندگِی نیل از هم بپاشهگ بهار به تو خیلی وابسته ست . چیزی برای فرار وجود 

 !ندارهگ خواهش میکنم بمون
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 .سام همچنان در سکوت به رو به رو خیره بود
نبودی معلوم نبود این زندگی به کجا کشیده میشد.. نیل حق داره که  اگه تو_

نخواد از دسااتت بدهگ و در مقابلش منگ مردی که هیچ وقت فرصاات نداشاات 
خودش و به کسای که دوساتش داره  ابت کنهگ کسی که فقط از خودش آوار و 

 !بدبختی گذاشت
ندلی صسایگاری بیرون کشاید و گوشه ی لبش گذاشت. سرش را به پشِت 

 .تکیه داد
میدونی چیه؟ هر جوری که فکر میکنم میبینم این زندگی حِق من نیسااتگ _

من با تاریکِی خودم کنار اومدم. تا ابد هم کنار میامگ ولی به شاارطی که بدونم 
نیماه ی دیگم هنوز روشااناهگ آخرین خواسااتم از زنادگی اینه که بهار و نیل 

 !خوشبخت و خوشحال باشن
 ؟هنوز نفهمیدی نه_

 .دست از تقال کردن برداشت و فندِک بی گاز را روی داشبورت انداخت
وقتی داشااتی میرفتی معتقد بودی که اگه بری همه چیز بهتر میشااه.. حاال _

هام کاه دوبااره میخوای بری داری باه همین عقیاده تکیاه میکنیگ هنوزم 
 !خودخواهی پارسا

 .پارسا برگشت و با تعجب نگاهش کرد
اهمگ برای خودی که نمونده خودخواهی میکنم.. ولی راست میگی خودخو_

 تو چی؟ توضیحی برای کارت داری؟
نگاه گذرایی به پارسااا انداخت. با حرکتی آنی ساایگار را از گوشااه ی لبش 
گرفت و گوشه ی لِب خودش گذاشت. با آرامش فندِک قدیمی و اصیل پدرش 
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 زد و شیشه را پایینرا از داشابورت برداشت و سیگار را آتش زد. دو پِک عمیق 
 .کشید. پارسا با حیرت نگاهش کرد. نگاهش را با کج خندی پاس  داد

 !اهلش نیستم ولی منکرشم نمیشم که آروم میکنه_
من هنوزم منتظر جوابات امگ این همه راه نیومدم تا شاااهد اولین ساایگار _

 !کشیدنت باشم
میشه  یکنیگفتم که... تو خودخواهی...چیزی که پیِش خودت پیش بینی م_

اصال زندگیت و همیشااه هم بعد ها میفهمی که اشااتباه کردیگ زندگِی دیگران 
طوری پیش نمیره که انتظارشااو داریگ بعضاای وقتا خیلی چیزا قابل پیش بینی 
نیساتنگ آدما همیشاه اون جوری نیساتن که فکر میکنیگ پنج سال پیش رفتی و 

لی و فراموش میکنهگ و فکر کردی بعاد رفتنات نیل یکی دوماهی آبغوره میگیره
میبینی که نشااد.. حاال هم میخوای بری و مساا ولیت خودتو گردن یکی دیگه 
بندازی با یه مشات عقیده ی مزخرِف دیگهگ من اگه دارم از شکاِف این زندگی 
میزنم بیرون به خاطر خودم نیساتگ هیچ مردی حاضر نمیشه زندگیشو ول کنه 

وس داره.. چه سرد و چه گرم زندگیش و بره... چه بد و چه خوب مرد خونشو د
 !براش با ارزشه

 .برگشت و به چشماِن منتظر پارسا زل زد
برای منم آسون نیست... واسه من سخت تره که بشینم و برات از مجبوریت _

هایی بگم که ایمان دارم با اتفاق افتادنش زندگِی همساارم بهتر خواهد شااد. 
بی شاارمی و بی غیرتی بگم زنم  دوس ندارم تو چشاامات نگاه کنم و با کماِل 

 دلش با یکی دیگست. این حق و ندارم مگه نه؟
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 .پارسا ناباور نگاهش کرد
اون دوساتت داره... اگه نداشات این همه به هم نمیریخت... اگه نداشت _

 !من هیچ وقت عقب نمیکشیدم گ داری اشتباه میکنی
م دارم چیکار من اشااتباه نمیکنم... هیچ وقت نکردمگ از اول هم میدونساات_

میکنمگحاال هم میدونمگ این زندگی بار نداره پارسا.. تو آخرین نفری هستی که 
دوست داشتم براش ازین کاستی ها بگم ولی اگه امروز روِز گفتِن باشه... منم 
میگم. نیال باا من آیناده ای نادارهگ داره مثاِل یاه مرده تو خونم زندگی میکنهگ 

دهگ من نمیرم که شونه خالی کنمگ دارم میرم خودشو.. احساسشو.. راهشو گم کر
 !تا خودشو پیدا کنه

 .سرش را به پشت تکیه داد و چشمانش را بست
میدونی فرِق من و تو چیه؟ من هیچ وقت عشق رو باور نداشتم.. تو عقیده _

ی من جایی برای عشاق نیستگ برای من دوست داشتن و ارزش واحترامی که 
زش تر از عشقهگ من نگاه اول و باور ندارم... یه برای شریکت قائلی خیلی باار

شااباه تپیدِن دل و باور ندارمگ ولی یه عمر با محبت و احترام زندگی کردن و از 
هماه ی ناداشااته هام جمع بندی کردم و یاد گرفتمگ من و تو خیلی با هم فرق 
داریم پارساا... و اون زنی که پنج ساال تو خونه ی من زندگی کرد، نتونست با 

 !ین تفاوت بسازها
 :مکثی کرد و ادامه داد

بهار داره بزر  میشااه... دلم نمیخواد این خالء که داره روز به روز بزرگتر _
میشه رو ببینه و با حسرت بزر  شهگ برام مهم نیست نیل تو رو ببخشه یا نهگ برام 

 .مهم نیست با هم آینده ای داشته باشید یا نهگ برای من فقط اون مهمه... نیل..
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وقتی میبینم بدوِن من هم میتونه این زندگی رو بچرخونه بدوِن اینکه نیازی بهم 
حس کنه یعنی دیگه وقِت کنار کشیدنه... من به نفِع تو کنار نمیکشم .. من به 

 !نفِع خود نیل دارم میکشم کنارگ سعی کن اینو بفهمی
 .پارسا لبخند تلخی روی لب آورد

 پس تصمیمت و گرفتی آره؟_
 .را روشن کرد و سیگار را بیرون انداخت ماشین

متاساافم که اینو میگم ولی نیل خودش و به جایی از زندگی رسااونده که _
 نیازی به هیچ مردی حس نمیکنهگ میفهمی که چی میگم؟

 :تل  زمزمه کرد
 !آره ... میفهمم_
خوبه.. پس اینم بدون تا وقتی که اسامش تو شاناسنامه ی منه حق نداری _

 !ی چشمت نگاهش کنیگ در این باره شوخی ندارم حتی با گوشه
 :از ماشین پیاده شد. سرش را خم کرد و با جدیت گفت

 !اگه همچین قصدی داشتم حرفای امروز هیچ وقت بینمون زده نمیشد_
قصاِد رفتن کرد که سام از پشِت سر صدایش زد. قدِم رفته اش را برگشت و 

 .منتظر بهش چشم دوخت
 ه چی رو خراب کردی... نذار تاری  تکرار شهگایک بار با رفتنت هم_

پارسا سردرگم به کلماتش می اندیشید که ماشین از جایش کنده شد و میاِن 
 !گرد و خاک و غباِر کناِر جاده محو شد

*** 
 دو ماه بعد
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نفس هایش کشیده و منقطع شد. بطرِی آبی را که نسیم به طرفش گرفته بود 
فس سر کشید. چشماِن نگراِن نسیم این روزها با دستاِن لرزانش گرفت و یک ن

حاِل خرابش را خراب تر میکردگ دساتش را روی سرپوِش آبی رنِک بطری نگه 
 !داشت و زمزمه کرد

 !نیومد_
نسیم لبخنِد نگرانی به رویش زد. سالِن پر رفت و آمد اجازه نمیداد به درستی 

بازویش را در صاادای نیل را بشاانود. ساارش را نزدیِک گوشااش برد و همزمان 
 .دست گرفت

عزیزم بلند شااو بریم.. این شاالوغی حالت و بدتر میکنهگ بریم تو ماشااین _
 !حرف میزنیم

 .سرش را به چش و راست تکان داد
 حتی حاضر نشد برای باِر آخر منو ببینهگ یعنی انقدر اریتش کردم؟_

نساایم نفِس کالفه ای کشااید. تلفن همراهش در جیبش بی وقفه میلرزید و 
ساِم عمو فرهاد رویش خودنمایی میکردگ چشمش را به انتهای سالن دوخت. ا

 .بردیا با چهره ای درهم بهشان نزدیک میشد
 !پاشو قربونت برم.. ببین بردیا هم اومد_

بی صدا به نزدیک شدِن بردیا چشم دوخت.. به محِض رسیدنش دستش را 
 الفگی و ناراحتیمیان موهایش فرو برد و نفس حبس شده اش را بیرون داد. ک

 !از وجناتش پیدا بود
 شما که هنوز نرفتین تو ماشین؟_
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نسیم با چشم به نیل اشاره کرد. بردیا خم شد و بطرِی آب را از میاِن دستانش 
گرفت و مابقی اش را ساار کشااید.. نیل اما در دنیای دیگری بودگ دنیای جدید 

 !چند دقیقه ای اشگ دنیایی بدوِن حضوِر مرد
 !ی... با اینجا نشستن چیزی درست نمیشهگ اگه قرار بود بیاد میومدپاشو آبج_

 :قطره ای درشت از اشک روی گونه اش غلتید. ناباور دوباره زمزمه کرد
 !یعنی انقدر از من بدش میاد؟ انقدر اریتش کردم؟_

بردیاا باازویش را در دساات گرفت و بلندش کرد. مانند رباطی کنارش راه 
ی جدیدی بود و پشِت سرش دفتری پر از خاطراِت  افتاد. پیش رویش صفحه

فراموش نشدنیگ میاِن گذشته و آینده اش گیر افتاده بودگ درِک درستی از زندگی 
اش نداشاتگ از تصامیمش پشایمان نبود... سام را برای خودش و به خودش 
بخشیده بود.. نمیخواست دیگر باری بر روی دوشش باشد.. وصله ای ناجور 

بی نقصااشگ نمیخواساات از او فرصااِت زندگی کردن را بگیردگ  بر روی زندگِی 
خودخواهی کند و برای پایدارِی زندگِی خودش این خساتگی را نادیده بگیرد. 
از تماِم این ها پشاایمان نبود ولی زندگی ای بدوِن سااامگ نمیدانساات.. مطم ن 

ر قدنبودگ انگار هرگز در زندگی بدوِن سااام نبودهگ حمایت های بی وقفه اش آن
پررنک و ا بات شااده بود که در همین چند دقیقه ای که بی او گذشااته بود... 
احساِس کسی را داشت که زیر پایش به یکباره تهی شده باشد. شناسنامه اش 

 !سبک شده بود و او از این بی وزنی بیم داشت
توقف ماشاین او را متوجه اطراف کرد. از دیدِن دِر بنفش اخم هایش در هم 

 .شد
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 اومدیم اینجا؟ چرا_
 .بردیا به طرفش برگشت

بس کن نیلگ مگه خودتون نخواساتین؟ نگو که یه شابه دشامن شدینگ اون _
 ی کردن؟ اصال به بهار فکر میکنی؟ *ن*ا*هپیرزن و بچه چه 

یش را با دست کشید  .آستین پالتو
به همه چیز فکر کردم بردیا... موندِن من تو این خونه درست نیستگ از هر _

ای نگاه کنی.. هرجوری نگاه کنی عرف نیستگ من خاتون و به اندازه ی  زاویه
مامان دوست دارم.. ولی وقتشه مستقل بشمگ اینجوری برام کنار اومدن باهاش 

 !راحت تره
 .دستی به موهایش کشید

بریم تو... یکم بشاینیم بلند میشیمگ بابا بیچاره نگرانهگ وسایلت و که بردی _
خوناه دوسااتات.. بهارم که میذاری پیِش این و اون.. چپونادی تو زیر زمیِن 

 !ی کرده؟ *ن*ا*هخودتم که کال غیبیگ این پیرزن چه 
نگااهش سااراساار آه شااد.. راساات میگفت.. خاتون... حتی سااام چه 

ی داشتند؟گ سام.. آخ سام.. سامی که حتی حاضر نشد در جلسه ی  *ن*ا*ه
 !آخر دادگاه شرکت کند

 ...ر کردباشه بریمگ ولی اگه اصرا_
 .نسیم حرفش را قطع کرد

 مگه وقتی وسایلت و بردی بهت کلمه ای گفت نرو یا بمون؟_
 .سرش را پایین انداخت
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همین دو دلم کرده... همشااون از خدا خواسااته بودنگ چه داغی بودم روی _
 !دلشون

صدای خاتون برای باِر هزارم در گوِش نسیم زنک زد." بذار بره مادرجون... 
بلندی نپره بال و پِر پروازش باز نمیشهگ تا وقتی که پیِش ما و متکی به  پرنده تا از

ماا زنادگی کنه نمیتونه برنامه ای برای آیندش بریزهگ... ما تا زمانی که نیاز بود 
پیشش موندیم. وقتش رسیده خودشو به سرنوشت نشون بده.. بجنگه... برای 

... ولی اون جوونه و هزار تا زنادگیش برنااماه بریزهگ منه پیرزن آفتابم لِب بومه
 "!آرزو دارهگ نباید عمر و جوونیش تو این خونه هدر شهگ اینجا دیگه جاش نیست

 .سرش را با افسوس تکان داد
 !داری بی انصافی میکنی ... تو هیچی نمیدونی_

بی توجه به لحن کنایه داِر نسیم پیاده شد.. سوز و سرمای زمستان تا پوست 
زاند. زنِک در را فشرد و منتظر ایستاد. طولی نکشید که در و استخوانش را میسو

بی جواب باز شاد. قلبش در ساینه کوبیدگ اگر سام هم آنجا بود چه؟ قدمی به 
 .عقب برگشت که دسِت بردیا پشِت کمرش قرار گرفت

 !میدونم به چی فکر میکنیگ سام اینجا نیست_
خاتون را که دید، تماِم  نفِس بلندی کشید و داخل شد.. برِق چشماِن مهرباِن 

اراده اش در هم شاکسات..گ از همین میترسایدگ جلو رفت و در آغوشش حل 
 .شد. اشک هایش یقه ی پیراهِن بلند و بافتنِی خاتون را خیس کرد

 !همه چی تموم شد خاتون جون... دیگه تموم شد_
 !دسِت خاتون نوازشگر روی موهاِی از روسری بیرون زده اش نشست
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 !یکنی دخترمگ هیچی تموم نشدهاشتباه م_
کناِر هم روی پتوی نرِم کناِر شاومینه نشستندگ چقدر دلش برای گرمای این 
خانه تنک شاده بودگ بردیا و نسیم ، بعد از سالم و احوال پرسی، دورتر از آنها 
روی راحتی ها نشسته بودندگ نیل سرش را روی سرشانه ی خاتون گذاشت... 

اشااک هایش را بی بهانه و ترس رویشااان رها کرده بود. جایی که بارها و بارها 
یش را  نفس راحتی کشااید.. بی شااک بهشاات در چند قدمِی این زن بودگ بو

 !استشمام میکرد
نیومد خاتون... حتی حاضاار نشااد برای آخرین بار هم و ببینیمگ تا حاال _

 !چندین بار اومده و بهار و دیده ولی خودشو از من قایم میکنه
 .دمنِد خاتون را ندیدلبخنِد در

به خاطِر خودت بود مادرجونگ دلش نمیخواساات کوچیکترین تردیدی تو _
دلت باشاهگ از وقتی تو خودتو از هممون پنهون کردی حس کرد اگه نباشه و به 

 !چشم نیاد راحت تری
 .دستش را روی صورتش کشید و به چشماِن خاتون زل زد

 ه تهران نیست کجاست؟کجاست خاتون؟ ازش خبر دارین مگه نه؟ اگ_
خاتون چشاامانش را با اطمینان روی هم گذاشاات. با همان لبخنِد غریب و 

 .دردمند
روِد هن... از داخاِل همون پروژه قبلی یاه پروژه کوچیِک دیگه قبول کردهگ _

 !دلش نمیخواد بیاد تهرانگ شاید بهتر باشه یکم از اینجا دور باشه
 .نگاه دلخورش رااز خاتون گرفت
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وقت فکرشو نمیکردم تا این حد از من منزجر باشهگ کم بودم... ناقص هیچ _
 ...بودم.. زِن زندگی نبودم میدونم ولی

هیچ وقات ناه براش کم بودی نه ناقص.. پساارم باهات خوشاابخت نبود _
درست.. منکرش نمیشم. هیچکس نمیتونه با زنی که از تخت و رخت گرفته تا 

ت خوشابخت بشهگ ولی دلش خوش دل و احسااس باهاش غریبه و بیگانه سا
بودگ به همون چراِغ روشِن خونشگ به همون صدای خنده و بازِی بهارگ به همون 

 !سفره چند نفرهگ مطم ن باش هیچ اجباری در کار نبود مادرم
 .چشماِن نیل سراسر سوال بود

پس چرا رفت؟ چرا خواسات رشته ی این زندگی رو قطع کنه؟ اگه خسته _
 ن و بهار گذشت خاتون؟نبود پس چرا از م

 .بردیا کالفه از جایش بلند شد. صدای آرامش را فقط نسیم شنید
 !میرم تو حیاط یه هوایی بخورم_
 !سرده بردیا_

 لبخندی زد
 !سرد تر از اینجا نیست_

خاتون نگاِه طوالنی ای به چشااماِن نیل کرد. از همان هایی که یکجا و یک 
 .نفس صدها سوال را پاسخگو میشد

بش رو خودت بهتر میدونی... فقط نمیخوای به خودت بقبولونیگ سام جوا_
کاری رو کرد که باید میکردگ  ابت کرد که پسِر منهگ چون اگه منم اون روز توی 
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کوچاه باه جاای اون بودم و چیزی رو کاه اون حس کرد حس میکردم، قطعاا 
 !تصمیِم منم همون بود

 .سرش را با شرم پایین انداخت
در... هیچ وقت به خاطِر احساااِس دلت شاارم نکنگ این خجالت نکش ما_

حرف رو از من باه یاادگاار داشااته باشگ خداوند قلب رو چراغی قرار داد تو 
تاریکِی مطلِق دنیای دروِن انسانگ چراغی که تحت هر شرایطی راه رو نشونش 

 !بدهگ هیچ وقت به احساس دلت شک نکنگ بابتش خجالت نکش
 ...اشتباه میکنهگ من اگه میخواستم به پارسا برگردممن فقط شوکه بودمگ سام _

 .دستش را باال آورد
یی که داری اشتباه میکنی؟ هیچ وقت از _ هیچ وقت فکر کردی شاید این تو

د دیگه ای به این زندگی نگاه کردی؟ اینکه حق نداشااتی بهار و از پارسااا  بعه
عد ن نبود؟ اینکه بپنهون کنی؟ اینکه اون هر بدی هم بهت کرده باشه تاوانش ای

از این هماه ناحقی ای که تو و سااام در حِق پدرونگیش کردین بازم در کماِل 
بزرگواری بهار و بهتون بخشید؟ اینا رو میبینی یا فقط پارسا برات یه هیوالست 
که تو رهنت با همون چهره ی پنج سال پیش مونده؟ چرا چشماتو باز نمیکنی 

ا؟ اون هم اشااتباه داشااته.. . اون هم مادر؟ سااام رو برای خودت کردی خد
خودخواهی کردهگ تو کدوم عصر زندگی میکنیم؟ پنهون کردِن یه بچه از پدرشگ 
میدونی میتونست با یه شکایت پدِر هر دوتون و در بیاره؟؟ ولی گذشت.. هم 

تون و هم از بهارگ چند تا مرد و میشناسی که این برخورد و داشته  *ن*ا*هاز 
 باشن؟
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ابت و دهانش نیمه باز بودگ چیزی برای گفتن نداشاات.. حیران چشاامانش  
بود و سردرگم.. سردرگم تر از همیشهگ احساس میکرد یک جایی خیلی دور از 
زمین و جاربه اشگ یک جایی میاِن کهکشاِن شیری، خودش را گم کردهگ جایی 
کاه هماه چیز بی وزن و پوا بودگ منطق اش.. معیاارهاایش... وجادانش... 

 !ش و حتی خودش در خالء معلق بودنداحساس
از خانه که خارج شد سرش به اندازه ی وزنه ای سنگین بودگ همه چیز خارج 
از پیش بینی و برناامه ریزی اش پیش میرفتگ مرِد روزهای سااخت اش دیگر 
نبود... نه در کنارش ونه مثل همیشه پشِت سرش...تنها چیزهایی که از زندگِی 

خالء بی پایانش معلق بودندگ شناسنامه ای خالی از  این لحظه اش داشت میاِن 
اسم در کیفش... وجداِن سرگردان و احساِس سردرگم اش.. حرف های سنگین 
یی ای که از زباِن خاتون روی سرش فرو آمده بود... مرِد  تر از وزنه ی صدکیلو

بود سخن های نیش داِر خاتون که در همان روِز بارانی کناِر ریل قطار جا مانده 
.....و در نهاایات کودکی کاه بیخبر از همه جا و همه چیز، گوشااه گیر تر از 
همیشااهگ به انتظار آمدِن آخرین امید زندگی اش بهانه گیری میکردگ کجای این 
زندگی از آِن او بود؟ کجایش حقیقی تر بود؟ کدامش حق بود؟ نمیدانسااتگ 

 !اشتمثل تمام سردرگمی هایش برای این سوال ها هم جوابی ند
کلیاد را داخال قفال چرخااناد و داخال شااد... کلیدی که مادِر مهربان و 
سااالخورده ی گالره در اختیارش گذاشااته بود تا در این چند روزی که مهماِن 
آنها بود و دیر به خانه می آمد مورب نباشدگ در زندگی هرگز این همه احساِس 

دیا و نساایم دور تا خساتگی نکرده بودگ بعد از سااعت های بلندی که همراِه بر
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دوِر شااهر بی هادف چرخیاده بودناد و بدوِن کلمه ای خیره به پنجره، به این 
سرانجاِم مبهم اندیشیده بود ؛ حاال خلوتی داشت که حتی آن هم ازآِن خودش 
نبودگ بردیا و نساایم رفته بودندگ خودش اینگونه خواسااته بودگ گفته بود : "خودم 

رو پیشاام نگه دارم" و شاانیده بود:" مگه بی  مهمونم... نمیتونم کِس دیگه ای
صاااحب و بی کساای؟ چرا برنمیگردی پیشاامون تا یه مدت؟ اینجا که کارا 
خوابیدهگ" در جوابش لبخند تلخی زده بود و بردیا، در نی نِی چشماِن نمناک و 
غمگینش به بیهودگِی هر گونه حرف و سخنی پی برده بودگ و در انتها...با دلی 

برای خواهر کوچکش، بی میل و رغبت تهران را به همراِه نسیِم از  پر از نگرانی
 !او ناراضی تر ترک گفته بودند

نوِر خفیفی داالِن قدیمی و باریِک متصال به آشپزخانه را روشن میکرد.. از 
راه رو گذشات و به آشاپزخانه ی کوچک رسید. گالره بلیز و شلوارِک گشاد و 

اخل لیوان را غرق در افکارش هم میزدگ آمدِن راحتی بر تن داشت و شیِر گرِم د
 .نیل را که دید لبخند بی حواسی زد . دستش را دراز کرد

 !ِکی اومدی؟ نشنیدم_
نیل دساتش را فشارد و مقابلش روی صاندلی نشاسات.. روسری اش را با 
کالفگی از سارش برداشاات و دسااتش را زیر موهایش برد. چهره ی زرد و بی 

 .ان نور ضعیف هم قابل تشخیص بودرنک و لعابش از زیر هم
 بهار خوابیده؟ خاله گوهر کجاست؟_
بهار تازه خوابیده... نمیخوابید. تورو میخواست. مامان هم که میدونی... _

 سِر شب میخوابهگ شام خوردی؟
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آره... دساتت درد نکنه گالره.. تو این چند روز به اندازه یه عمر شرمندت _
 !شدم
دت بدون... تا هر وقت که بخوای.. ولی برنامه اینجاا رو مثل خونه ی خو_

 ای داری؟ چیکار میخوای بکنی؟
 !نفس عمیقی کشید.. نهگ امشب گنجایشش را نداشت

 !میشه فردا حرف بزنیم؟ حالم اصال خوب نیست_
 !البته_

 .در چهره اش دقیق شد
 !چیزی شده گالره؟ مثِل همیشه نیستی_

 :مک  گفتلبش را به دندان گرفت و بعد چند لحظه 
 !سام اومده بود.. یکم با بهار بود و بعد رفت_

تماِم وجودش لرزید.. سام اینجا بود... در تهران بود و برای آخرین جلسه ی 
 !!دادگاهشان او را با وکیلش طرف کرده بود... سام اینجا بود

 :خیره به لیواِن شیر زمزمه کرد
 !نیومد دادگاه_

 .تگالره دستش را روی دسِت نیل گذاش
میدونم... فقط یه کلمه گفت نمیتونسااتم برمگ خیلی حاِل عجیبی داشااتگ _

 !چهرش از پیِش چشمم کنار نمیره
یش باال می آید.. سراسیمه برخواست یات معده اش تا گلو  !حس کرد محتو

 !میرم پیِش بهار.. بیدار میشه میبینه نیستم میترسه_
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 .گالره چشمهایش را با ناراحتی روی هم گذاشت
 !گلم.. شبت بخیر برو_

داخِل اتاق شااد. بهار روی تشااِک پشاامی کناِر پنجره خوابیده بود. کنارش 
رخِت خوابی آماده برای نیل پهن بودگ فاصله ی پنجره تا زمین خیلی کم بود و 
هره ی عریضای داشات. همان جا باالی سِر بهار روی هره نشست. شیشه ی 

ق کرده بود. سفیدِی حیاِط سارِد مشارف به حیاط از گرمای بخارِی گازی عر
برفی در امتاداد خطوطی کاه قطرات آب ایجاد کرده بودند پیدا بودگ نگاهی به 

 .ساعِت گوشی انداخت
دقیقه بود. میدانسات که سام در این ساعت هرگز نمیخوابدگ تعلل را  10:45

کنار گذاشاات و شااماره اش را گرفتگ بعد از چند بوِق متوالی صاادای آرام و 
 .در گوشی پیچید خسته ی سام

 الو؟_
 سام؟_

تلف  "سام" لرزانش قلِب سام را فشردگ نفسی صدادار کشید و دستش را روی 
ید جانم؟ ولی لبش را گزید و جلوی کالِم  پیشانی اش گذاشت. خواست بگو

 .همیشگی اش را گرفت
 بله؟_

 .این بار نیل نفس عمیقی کشید. از باال به تنفس منظم بهار خیره شد
 !نیومدی_

 ...جواب نداد
 !تموم شد... به همین راحتی_
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 !هیچ وقت شروع نشده بود_
 .دستش را روی قطره ی آب کشید

 !از دستم راحت شدی_
 .تل  خندی کرد

 !بی انصافیگ مثِل همیشه_
 .نیل پیشانی اش را به پنجره تکیه داد

 ...نمیدونم قراره بدون تو چجوری بگذره.. قطعا سخت خواهد بود ولی_
 میکنی میتونی از پس اش بربیای مگه نه؟ولی حس _

چشاامهاایش را تاا جاایی که توان داشاات باز نگه داشاات و رو به باال.. 
 !نمیخواست امشب قطره ای دیگر اشک بریزد

 ! ..شاید_
 نیل؟_

 !چقدر دلش برای این لحن گرم و مردانه تنک میشد
 بله؟_
 برنامت چیه؟ میخوای چیکار کنی؟_

 .خنده ای عصبی کرد
 !چند ساعته که از دستم خال  شدی.. قراره چیکار کنم؟ هنوز_

 .میدانست که متوجه منطورش شده است.. صدایش آرامتر شد
اون امضا و نسبت مزخرف برام پشیزی ارزش نداره.. میدونی که برام فقط _

 تو مهمیگ حتی اگه باهات هیچ نسبتی هم نداشته باشمگ میدونی نه؟

http://www.roman4u.ir/


 0107 سیمرغ

 .لحنش کنایه دار شد
 یدونمگ... برای همین امروز نیومدی؟آره... م_

ساام چشامانش را بست. چه خوب بود که نیل نمیتوانست او را ببیندگ قطعا 
 !وجودش در اتاِق خالی از وسایِل نیل توضیحی برای توجیه نداشت

 !میدونی چرا نیومدم_
 .پوسِت کناریه ناخنش را در دست گرفت

. ولی حِس خوبی ندارمگ اون نمیگم با بهار احساِس تنهایی میکنمگ نمیکنم._
 !قدر ها هم که حدس میزدی خودکفا نشدم

گفتم که... هنوز خودت و باور نداریگ کافیه باور کنیگ تو خیلی قوی تر از _
 این حرفا ای. مگه نه؟

 .لبخند آشنایی زد و غرق خاطراتش شد
 !پوست کلفت... همیشه اینو میگفتی_

 .سام خندید
و یکدنده...مقاوم و شااکساات ناپذیر....  آره.. پوساات کلفات... لجباز_

 نیستی؟
 !هستم_
 نیل؟_

 .کالفه شد.. این لحِن آشنا امشب قصد جانش را کرده بود
 بله؟_
 !دوستش داری... شک ندارم_
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ضاربان قلبش شدت گرفت. حرف های خاتون دوباره در سرش تکرار شد. 
 .جوابی نداد

 نیل؟_
 :کالفه جواب داد

 بله؟؟_
 میتونی روم حساب کنیگ مگه نه؟میدونی که همیشه _

 :خیره به نقطه ای لب زد
 !نمیدونم_
میدونی... تو هر شاارایطی هسااتی باش.. هرکی هر چی میخواد بگهگ من _

 !همیشه پیشتمگ هر وقت که بخوای
 .چشمانش به عهدشان وفا نکردند. اشک دیدگانش را تار کرد

 سام؟_
ام "صاابر کرده بود؟ با نتوانسات مقاومت کند.. چقدر برای شانیدِن این "سا

 !همین لحن و احساِس صمیمی
 جانم؟_
بهم قول بده.. قول بده خوشابخت بشای.. بهم  ابت کنی اشتباه نکردم... _

 اونقدر خوشبخت باشی که با دیدنت درد و غِم خودم یادم بره. قول میدی؟
یش گیر کرد.. آب دهانش را به سااختی قورت  چیزی به بزرگِی گردو در گلو

 :ام گفتداد و آر
 !قول میدم_
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صاابق باا حس شاادید قلقلک پرزهای بینی اش چشاامانش را باز کرد. با 
چشاماِن شیطاِن بهار مواجه شد. نیشش تا بناگوش باز بودو تکه ای از موهای 

 .سرش را دست گرفته بود. دماغش را میاِن دو انگشت فشرد
 نمیگی پا میشم سِر صبحی با شکِم گشنه میخورمت؟_

 .دهانش گذاشت.. خندید و ابرو باال داد دستش را جلوی
 !باشه بخند... وقتی همه جات و قلقلک دادم حالیت میشه_

این را گفت و روی بهار پرید. صدای خنده ی هردویشان اتاق را پر کرد. او 
را داشات... هنوز دخترک اش را داشت و چه عجیب بود که این را تنها و تنها 

کر کردن به لحظاِت با او بودن هم برایش مدیوِن بخشاِش کسی بود که حتی ف
 !تداعی بزرگی از غم و کاستی ها بود

گوهر وارد اتاق شد.. در دستانش قورِی کوچِک چای قرار داشت. با لبخند 
 .به منظره ی زیبای رو به رویش خیره شد

 سالم صبق بخیر.. چیه سر صبحی اتاق و گذاشتین رو سرتون؟_
شااد و پشااِت گوهر پناه گرفت. نیل با لبخند  بهار از میان دسااتهای نیل رها

 .ایستاد
سااالم خاله گوهر.. داشااتم به این وروجک حالی میکردم یه من ماساات _

 !چقدر کره داره
ماست و نمیدونم.. ولی کره های سِر سفره آب شدن.. دست و صورتتون و _

 .بشورین بیاین
 !چشم_
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اق خارج شد. سفره با چشم خط و نشانی برای بهار کشید و همراهشان از ات
ی کوچِک صابحانه، با صافای هر چه تمام تر گوشااه ای از حال پهن بود. یاِد 
خاتون افتاد. چقدر دلش تنِک محبت های این زن میشدگ آهی کشید و مشغول 

 .گرفتن لقمه های کوچک برای بهار شد
 مامانی دیشب دیر اومدی؟_

 !لقمه را به دستش داد.. آخ دیشب آخ
 .م کارام طول کشیدآره عزیزم. یک_
 !بابایی اومده بودگ بازم کار داشتی نتونستی ببینیش_

 .لبخند تلخی زد که از دیِد گوهر به دور نماند
 چی شد دخترم؟ همه چی رو به راهه؟_

اشاااره ی تریف و محتاِط گوهر را دریافت. لبخندی هم حواله ی او کرد و 
 .چشمانش را روی هم گذاشت. رو به گالره کرد

 د؟ از سعید چه خبر؟چی ش_
امروز میریم اون دو مورد و با هم ببینیمگ می گفت یکیش دربسااتیه و دلش _

 .زیاد رضا نبود قرار بذاره ....ولی اون یکی انگار آپارتمانه
نگاهی به وسایِل تلنبار شده اش در گوشه ی اتاق انداخت. به جز چند ساِک 

مه ی زندگی نداشتگ و لباس و قدری وساایل شاخصی و تابلو چیزی برای ادا
البته بیسات میلیون پولی که پنج سال پیش به ازای جهاز از پدرش قبول کرده 

 !بود و سام هیچ گاه اجازه ی دست زدنش به آن پول را نداده بود
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باید یه جا باشااه که مبله باشااهگ تا کارو بار دوباره پا نگرفته باید جا به جا _
 !م میخواد بیفتیم رو رواِل عادیبشیمگ بهار خیلی وقته مهد نمیره. دل

 .اعتراِض بهار بلند شد
من نمیخوام برم مهد.. هلن جون خودش معلمه.. همه چی هم یادم میدهگ _

 !چرا میریم یه خونه جدید؟ ما خودمون خونه داریم
 !بهارم؟ قبال صحبت کرده بودیم دربارش_

همیدم چه لب برچید و در کودکانه هایش اندیشااید" آره.. ولی هیچ وقت نف
 "!ارتباطی بین کارای سنگین تو و بابا و جدا زندگی کردنموم هست

گوهر مربای توت فرنگی را جلوی بهار گذاشات. دلش از دیدِن این شرایط 
 .ریش ریش میشد

بهار خانوم از همونیه که دوستش داریا؟ مخصوصا از بهار تا حاال نگه اش _
 !داشتم برای خوِد خودت

 .از سر سفره بلند شد
 !نمیخورم.. میخوام با عروسکم بازی کنم_

 .نیل به مسیر رفتنش خیره ماند
 !نمیدونم چجوری میخواد عادت کنهگ خدا خودش کمک کنه_
 جلوش نتونستم چیزی بپرسم. خوبی مادر؟ تموم شد دادگاه؟_

 .سرش را تکانی داد
 !..تموم شد_
درندشاات... به  نمیخوام دخالت کنم ولی یه زِن تنها ای با یه بچه تو شاهرِ _

 نظرت گذشتن از مهریه ات درست بود؟
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 .لبخند تلخی زد
تمام مدتی که با سام زندگی کردم مهر بود.. اگه دادگاه این همه طول کشید _

 !فقط به خاطر مس له مهریه بودگ قبول نکردمگ نمیتونستم
 هیچی؟_

 .آهی کشید
ترچه ز کرد و دفبرای خودم هیچی ولی برای بهار یه حساِب پنجاه میلیونی با_

اش و داد باه وکیلشگ هرکااری کردم نتونسااتم متقاعدش کنمگ گفت دخترمهگ 
 !خودم میدونم و خودش

 .لبخنِد گوهر پر افتخار شد
مرد بود... خدا واسااه عزیزانش حفظش کنه. حاال میخوای چیکار کنی با _

 پول؟
حتی اگاه از گرساانگی بمیرم هم دساات بهش نمیزنم. اون پول آیناده ی _

ارمه.. یه بیست تومنی پس انداز دارم. برم همین دو مورد و ببینم.. شاید شد به
 !و همین فردا اسباب کشی کردیم

 .گالره معترض شد
عجله نکن نیل.. اینجا تا هر وقت بخواین خونه شماست.. من و مامان که _

 !کسی رو نداریم
 .لبخند قدرشناسانه ای زد

ه ه وقتشه زندگی خودمو بسازمگ بستمیدونم عزیزمگ منکرش نیستمگ ولی دیگ_
 !این همه سال آوارگی و سرباری

. 
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. 
دسات از پا کوتاه تر به دفتر برگشاتند. پشِت میزش نشست و سرش را روی 
ساااعدش گذاشاات.. اگر بخواهد از فکِر آن خانه ی داغون و شاابه خرابه ی 

ردد پر ت دربستی بگذرد ، از فکِر آن آپارتماِن چهل متری در آن محله ی شلوغ و
و آن همسایه ی رو به رویی که در همان روِز اول دندان های کرم خورده اش را 
بیرون اناداختاه و ساارتاا پایش را برانداز کرده و سااالم کشااداری کرده بود 

 !نمیتوانست بگذرد
 !سعید سکوِت سنگین جو را شکست

 !میگم از اون مرتیکه هیز و محله فاکتور بگیریم زیادم بد نبودا_
 :و سرشان را برگرداندند و شماتت بار نگاهش کردند. گالره گفتهر د

آره.. باید از آب و برِق مشترک و راه پله ی تاریک و مبالی زهوار در رفته و _
یی و حمامش  سقف نمدارش هم فاکتور بگیریم. دیگه چی بود؟ آها... دستشو

 !هم ام پی تیری تو هم بود
 .سعید روی میز نشست هر سه تا با هم پقی کردند و خندیدندگ

ولی باال غیرتا محله اش تو حلقمگ زنا رو دیدی دِم در؟ تیِم جاساوسی ای _
 !بودن برای خودشون

 .نیل خسته و خندان سرش را تکان داد
 ...همینم مونده از جلوی اونا برم و بیام هر روز. سِر یه ماه میشم_

 .هر دو با هم حرفش را بریدند
 ِاِاا؟؟_

 .تک خنده ای کرد
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 چیه بابا؟ حاال از کجا میدونین میخواستم همون و بگم؟_
 .سعید پشت چشم زنانه ای برایش نازک کرد

فکر کردی من اینجا کلم ام؟ فکر نکنی بی صاحاب شدیا خان باجیگ هنوز _
 !سعید نمرده

گالره با چهار انگشت به پیشانی اش کوبید که باع  شد نیم متر در جایش 
 .بپرد
یز ببینیم چه خاکی تو ساارمون میکنیم آخه؟ نمیبینی بازم دو دیقه زبون نر_

 قیافش شکِل ترشی خیار شده؟
 .نیل خندید

ترشای شما دوتااین که چندین ساله نتونستین برین سر خونه و زندگیتون.. _
 به بنگاِه سِر این خیابون سر زدین؟

ی؟ کنآره دیروز با گالره این ورا رو تموم کردیم. حاال نمیشاه رهن و بیشتر _
 مگه نمیگی بیست تومن داری؟

 .نفس کالفه ای کشید
همه ی دار و ندارمون همین بیسات تومنهگ نمیشاه همشو بذارم پای خونهگ _

 !برای رفت و آمدم ماشین نیازه
 .صدای تق تِق در صحبتشان را قطع کرد. سعید از روی میز پایین پرید

 !بفرمایید_
 .خشک اشان زد از دیدِن ایمان میاِن چهارچوِب در هر سه

 میتونم چند دقیقه وقتت و بگیرم؟_

http://www.roman4u.ir/


 0115 سیمرغ

 !نگاهش ریز شد و دقیق
 !بفرمایین_

 .نگاهی به گالره و سعید انداخت
 !تنها... اگه میشه_

 .دقیقه ای تعلل کرد و در انتها، نفسش را بیرون داد و بلند شد
روی نیمکت سارِد رو به روی دفتر نشاساتند. چراغ روشاِن دفتر و سااایه ی 

پشات پنجره ایستاده بود ، به وضوح نمایان بود. چشمش را به رو به  ساعید که
 :رو دوخت و گفت

 ...میشنومگ فقط اگه میخواین از اون چیزی بگین باید بگم_
 !به خاطر پارسا نیومدمگ به خاطر خودت اومدم. تو و بهار_

 .پوزخندی زد
 فقط شما کم بودی.. خبرا زود میپیچه نه؟_

 .زانوهایش گذاشت خم شد و آرنجش را روی
پارسا نگرانتونه... بهت قول داد نیاد و نمیاد. ولی حق بده نگران باشه... یه _

 !زن و یه بچه.. تک و تنها و بی پناه
 .تند شد

ما نه تنها ایم نه بی پناه.. حالم و بهم میزنه این دلسااوزی ها و ترحم های _
 !بی جای شما مرداگ حرفتونو بزنین و برین

 .کشید نفس کالفه ای
 ! ..میدونم دنباِل خونه این_
 !خوبه.. پس برام بپا هم گذاشتهگ عالیه_
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 نیل؟_
 .تند و تیز نگاهش کرد

ببخشاید. خانوِم بهرامی.. تو اینجوری نبودیگ چرا به هه چی شک داری؟ _
 چرا هیشکی و باور نداری؟ یعنی اصال پارسا رو نشناختی؟

 !پوزخندی دیگر
ارم این شرایط فعلی رو اهرمی کنه برای نفور به اتفاقا خوب شناختم.. نمیذ_

 !خلوت دو نفرمون
اون همچین قصدی نداره گ من از بچگی با اون بزر  شدم. میدونم حرفش _

 !دوتا نمیشه
 .به نقطه ای خیره شد

 !چی میخواین ازم؟ حرفتون و رک و راست بزنین_
 .قدری مک  کرد

 ..ناِم من زده شدهگ اومدم بگم اون خونه هنوزم ماِل توئه. فقط به نیابت به_
از جایش بلند شد و بی توجه به ایمان با قدم های بلند به طرف ساختمان راه 

 .افتاد. ایمان پشِت سرش دوید
صاابر کن... داری باا لجباازی با آینده اون بچه بازی میکنی.. یکم عاقل _

 !!باش. اونجا خونه ی توئه
 !ماِن درشت و زهرآگین اشبرگشت. دهانش تل  شده بود.. درست مثل چش

آره خونم بود.. قرا بود باشه ولی شد قبرستونم.. چطور همچین پیشنهاد بی _
شارمانه ای بهم میدی؟ اون خونه رشوه ای بود برای سکوِت من.. برای اینکه 
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هرگز از دوسِت عزیزتون نپرسم چرا منو با یه بچه توی شکمم گذاشت و رفتگ 
 !واقعا تاسف باره

 ..اه میکنیگ پارساداری اشتب_
پارسایی نمیشناسم من... برین بهش بگین برای من و زندگیم برنامه نریزه.. _

 !روز بخیر آقا
لگاِد محکمی به گوله برِف ِگلی رو به رویش زد و به دختری که با قدم های 
اساتوار و تند وارد ساختمان میشد چشم دوخت.. لرزش گوشِی داخل جیبش 

گرد کند. با دیدن شماره سری کالفه تکان داد و باع  شاد تسالیم شاود و عقب
 :جواب داد

 بله؟_
 چی شد ایمان؟_

 .نفسش را با صدا بیرون داد
 خودت چی حدس میزنی؟_

 .دستش را پِس گردنش کشید
 قبول نکرد نه؟_
دست بجنبون پارسا... این دختره همه چی رو گذاشته تو سرش.. اگه بره یه _

 ..یه بچه ی کوچیکجای بی در و پیکر مستقر شه با 
 !میدونم ایمان میدونم... تو دیگه تکرار نکن_

 .هر دو سکوت کردند
باید باهاش حرف بزنم.. نمیتونم اجازه بدم خودشاو بدبخت کنهگ شااده از _

 !راِه قانونی پیش میرم تا حق و حقوقی بهش تعلق بگیره
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 .ایمان سوار شد و بخاری را روشن کرد
و بوران.. بدون وسایله و امکانات.. اصااال با مطم نی میتونی؟ تو این برف _

 !عقل جور در نمیاد پارسا
 .نفس عمیقی کشید

لج بازه... دلم میخواد ساارمو بکوبم تو دیوار.. دیگه نمیدونم باید چیکار _
 !کنم
شاید بهتر باشه یکم صبر کنیم هان؟ از دور کیس هایی که واسه دیدن میره _

 !رو کنترل میکنم
اش حرف میزنمگ اگه قبول نکرد مجبورم بازم از راه فرعی بی فایده ست. باه_

 !وارد شم
*** 

در اتاقش را با خشونت باز کرد و داخل شد. روی صندلی نشست. سرش را 
پایین انداخت و میان دستانش فشرد. خسته بود. از این بن بسِت بیراه... از این 

ولی نبودن خسته  برزِخ جهنمی.. از این همه پس زده شدن... از این همه بودن
بودگ دقیقه ای طول نکشاید که ایمان پشاِت سرش وارد اتاق شد. با چشمهای 

 .غضبناک نگاهش کرد
تو آبونماِن این بیمارسااتانی؟ نمیتونی با دوساات دخترت بیروِن این خراب _

 شده قرار بذاری؟؟
فرشاته صدایش را شنید.. لبش را به دندان گرفت و از جلوی در به سرعت 

 .مان نزدیکش شدگذشتگ ای
 نگرانت بودیم ... چی شد؟ صحبت کردی باهاش؟_
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 .سرش را با تاسف تکان داد
تو کت اش نمیره... نمیفهمه تهران دیگه اون تهراِن پنج سااِل پیش نیست. _

جامعه داره روز به روز خراب تر میشااهگ نمیدونم با چه عقلی به حرِف خاتون 
 !گوش دادم

صله کنگ چی بین اتون رد و بدل شد که مگه نمیگی گفت صابر کن... حو_
 این شکلی شدی؟

 .چشمانش را به نقطه ای دوخت و لحظاِت ساعتی پیش را به یاد آورد
 ! از اینجا برو پارسا.... خواهش میکنمگ اینجا محِل کاِر منه_"

 .دستش را روی میز گذاشت
 گینمیرم.. تاا حرف نره تو کلاه ات نمیرمگ چرا داری لج میکنی؟ مگه زند_

فقط زنادگیه توئه؟ بریم خونه رو بزنیم به ناِم بهار.. دورو بِر اون خیابون آفتابی 
 !نمیشمگ فقط بدونم راحتین

دو ماه پیش هم همین و میگفتی.. گفتی دیگه پیدات نمیشااه.. چی شااد _
 پس؟

 .دستی به پشِت گرنش کشید
 س زدی..اون موقع فرق میکردگ سام بود... خاتون بود.. چته نیل؟ همه رو پ_

 میخوای بگی بزر  شدی؟
 :در چشمانش دقیق شد و با جدیت زمزمه کرد

آره.. بزر  شاادم. دیگاه میتونم از پِس زنادگِی کوفتیم بربیاامگ بهتره دیگه _
 !مزاحمم نشی

 .هر دو نگاهشان در هم قفل شده بود
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نامیتونیگ همین اآلنشاام چیزی ازت نمونادهگ داری باا چی میجنگی؟ _
یل. من دشاامنت نیسااتمگ مردی ام که یه روزی عاشااقش چشاامات و باز کن ن

 !بودی.. که هنوزم عاشقته
نگاهش را به پایین دوخت.. از این ریتِم تند شااونده و کر کننده قلبش بیزار 

 !بود
پاارسااا من ناه تو اون خونه و نه هیچ جای دیگه که مربوط به تو باشااه پا _

 .نمیذارمگ حاال هم بهتره بری
 "ارش ایستاد.. نیل با خود اندیشید: "لعنت به این بوی تل میز را دور زد و کن

پس چرا تو چشامام نگاه نمیکنی؟ چرا وقتی میگم دوساتت دارم سرت و _
 ...میندازی پایین؟ این از نفرته یا

ساارش را بلند کرد.. در نی نِی چشاامانش کوچکترین انعطافی نبود... ولی 
 ! تهییک تغییِر بزر ... یک چیِز بیرنک... یک جای 

خیلی خوش غیرتی.. همه چی فیلم بود؟ اینکه دیگه ما رو به حاِل خودمون _
 !میذاری؟ اجازه بده یک روز از طالقم بگذره

انگشتانش از خشم مشت شد.. نگاهش سرد و سفت شد و در نهایت دری 
 "!که با نهایِت قدرت بر هم کوبیده شد

 !هرچی میگم بازم حرف حرفه خودشهگ دارم روانی میشم_
بیا و از همون راه فرعِی خودت برو... نمیدونم چی تو ساارته ولی مطم نا _

 !وضع بدتر از این نمیشه
 .سرش را متفکر تکان داد
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آره.. با بنگاه صااحبت میکنم یه مورِد خوب تو محله ی خلوت و مطم ن _
 !.پیدا کنه

 !اینجوری که لو میره همه چی_
ی رو که نیل میخواد پرداخت کنه نمیذارم بره. مبلا و میدم. فقط اون قسمت_

ناقص میدم. باید یه غلطی بکنم یا نه؟ نمیتونم همینحوری بشینم مثل گاو نگاه 
 !کنم که

 .دستش را زیر چونه اش کشید
خاله طبقه ی باال رو میخواد اجاره بده.. میشاناسی که؟ محله ی خوب و _

 !آرومیهگ نمیدونم مد نظرش چیه ولی خونه هم تمیزه هم مبله
 !پرستاری بعد از زدن چند تقه به در وارد شد

آقای دکتر همه چیز آماده اساات. تا یک ساااعت دیگه بیمار واسااه عمل _
 !حاضره

 .سرش را تکانی داد
 !بسیار خب... اآلن میام چک میکنم_

 .بعِد رفتنش دوباره حواسش جمع ایمان شد
 !پسر خالت چی؟ نمیخوام جایی باشه که مزاحمت ایجاد شه واسش_
ای بابا خوابیا؟ اون بدبخت زن گرفته بچه اش تو راهه. جز دل انگیز و خاله _

 !و شوهرش کسی نیست که
 .مردد نگاهش کرد

 !سه میشه ایمان... اگه بفهمه روزگارم سیاهه_
 .ایمان نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد
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رم زن رلیلی.. میدونستی؟_  ولی خودمونیما اینجا غریبه نیست.. خیلی نافه
 .ودش هم خنده اش گرفتخ
چیکار کنم؟ نمیخوام بیشااتر از این ناراحتش کنمگ به حد کافی گند زدم به _

 !زندگیش
 .هر دو سکوت کردند

ولی یه چیزی بگم پارسااا؟ زیاد امیدوار نشااوها... ولی حس میکنم مثِل _
 !قدیم ازت کینه ندارهگ قبلنا حتی اسمتم نمی آورد

 .به رو به رو خیره شد
این همه مقاومتی که داره از خودش نشااون میده حس میکنم یه  عجیبه با_

کور ساوی امیدی هساتگ خودمم گیج شادم. تصامیمم برای پس کشیدن... 
 !شرایِط جدیدشون

 :صدایش به زمزمه تبدیل شد
 !حرفای سامیار_
 هنوزم نمیخوای بگی چی گفت که از رفتن منصرف شدی؟_

های در هم و فکری که تماِم مدِت با بی حواسی به رو به رو خیره شد. با اخم
 .این دو ماه به شدت درگیِر آن یک جمله ی سنگین بود

 "یک بار با رفتنت همه چی رو خراب کردی... نذار تاری  تکرار شهگا"
*** 

خودکارش را پایین گذاشت و باِر دیگر سعی کرد حواسش را متمرکز به نقشه 
کجا؟ رهنش درگیر بود... درگیِر ی رو به رویش کند. یک جاِی کار میلنگید اما 

نیل و خانه به دوشی اش.. درگیِر بهار.. میدانست به زودی صبرش تمام خواهد 

http://www.roman4u.ir/


 0111 سیمرغ

شد و بر خالف قولش بهانه گیری هایش را آغاز خواهد کرد. برای نیل ناراحت 
بود.. برای صاابر و حوصااله ای که باید در مقابل سااوال های تمام نشاادنِی 

برای فشااری که باید به تنهایی بر دوش میکشایدگ  کودکشاان به خرج میداد...
سرش را روی میز گذاشت. نمیتوانست بی خیال باشدگ مگر میشد موضوع نیل 
و بهار باشااد و او در بی خیالی طی کند؟ تلفن بیساایم را چند بار در دسااتش 
چرخاند و در نهایت شماره را گرفت. با اولین بوق صدای خسته و آراِم نیل در 

 .شدگوشش پر 
 جانم بابا؟_

 .تعجب کرد
 نیل؟_

 .نیل با مک  کوتاهی جواب داد
یی؟ فکر کردم باباست_  !تو

 !چرا صدایش این همه خسته بود؟
 سالم.. خوبی؟_
 !خوبم.. اگه این تلفن های پشت سر هم بذارن کارمو بکنم_

 .کنایه اش را نادیده گرفت
 میخوای بعدا تماس بگیرم؟_

 .هول شد
و نبودیگ بابا و بردیا از صبق شصت بار زنک زدن.. ناااااااااهگ.. منظورم ت_

 !نگرانن
 .نفسش آه شد
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حق دارن.. من که گفتم بمون تا وقتی براتون خونه بگیرمگ مثل همیشه حرف _
 ..حرِف خودتهگ پول هم که

 سامیار؟ میشه دربارش حرف نزنیم؟_
دگ ومثل مرده ای که آخرین نفساش را بیرون داده باشد آه کشید.. تمام شده ب

ساام بودنش برای نیل.. آشانا بودنش.. مثل همان محرم بودنش تمام شده بودگ 
 ."دوباره سامیار شده بود.. با همان پس ونِد تلِ  "یار

 نگرانتونم.. چیکار کنم؟ _
 !صدای نیل استوار تر از چند شِب پیش بود.. ولی خسته تر

ام خودم حال اش میکنم... انقادر منو دساات و پا چلفتی ندونین.. میخو_
 !مشکلم و حل کنمگ خواهش میکنم بهم اعتماد کنین

 .معلوم بود بردیا و پدرش فشاِر زیادی رویش آورده اند
 ...اگه بهت اعتماد نداشتم_

ید" اون وقت هیچ وقت ازت  لبش را گزید و مابقِی حرفش را خورد تا باز نگو
 "....نمیگذشتم

 کاری نداری؟ سامیار باید برم.. بنگاه دار منتطر منهگ فعال_
 .لبخندش تل  شد

 ..نه... مراقب باشینگ اگه کاری بود_
 !حتما... خدانگه دار_

 .گوشی را در دستش فشرد
 .خداحاف _
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دقایِق طوالنی به گوشای خیره ماند. این سااخناِن کالفه را میشااناخت.. این 
صاادای خسااته را.. این بی رمق حرف زدن را... حتی این "حتما" عجوالنه را. 

ید... نگران نیل نم یخواسات با او در ارتباط باشدگ نمیخواست بپرسد.... بجو
 "باشدگ با زباِن بی زبانی میگفت: "راحتم بگذار

تقه ای آرام به در خورد. با صدایی که حتی خودش هم نشنید اجازه ی ورود 
داد. هلن باا فنجاِن چایی وارد شااد.. حال و هوای این روزهای این دختر هم 

دانست به خاطر دلتنگِی بهار است یا دلیل دیگری دارد. فنجاِن عجیب بودگ نمی
چای مقابلش قرار گرفت. چشمش به دستاِن تریِف هلن افتاد و باز هم فکرش 

 !درگیر شد
 !چرا زحمت کشیدین؟ این چیزا دیگه جزو وتایف کاریتون نیست_

در دِل هلن چیزی ساانگینی کرد.. خودش نمیدانساات ولی وقتی گاهی بی 
مفرد خطابش میکرد و گاهی بر حساِب احترام جمعش میبست؛ میان حواس 

عقال و دلش مادت هاا کشاامکش شاادیدی بر پا بودگ غوغایی میکردند این 
 !کلماتگ لبخند آرامی زد و رو به روی میزش روی صندلی نشست

خیلی حس هایی که تو این خونه داشتم و چیزایی که اتفاق افتاد تو حیطه _
 !..ا زندگی کردمگ نه کارشغلیم نبودگ من اینج

افعاِل به ماضی برده شده اش چشم های سام را ریز کرد.قبل از اینکه چیزی 
 :بپرسد هلن خودش به آرامی جواب داد

اینجاا موندنم دیگه دلیلی ندارهگ بهار که برنمیگردهگ تاهرا به من هم نیازی _
 !نیستگ که اگه بود نیل حتما باهام تماس میگرفت
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آخرین رشته هم در حال پاره شدن بودگ دستانش را در هم قلبش چنک شد. 
 .قالب کرد و متفکر به صورت مغمومش زل زد

 کجا میخوای بری؟ مگه نمیگفتی اینجا کسی رو نداری؟_
سرش پایین بود.. میترسید نگاهش کند و خراب کند.. میترسید نتواند روی 

 ....حرفش بایستد و
 !ظارم و نمیکشه ولی خانوادم اونجانبرمیگردم روِدهن... درسته کسی انت_

 .چشمانش از تعجب گرد شد
 رودهن؟؟؟_

 .سرش را به آرامی تکان داد
 !بله.. همه کس و کارم اونجان_
 !منم اونجا کار میکنمگ هفته ی بعد هم دوباره برمیگردم سِر پروژه_

ید"میدانم... روز به روزش را با تمامی جزئیات میدانم  "خواست بگو
گ مزاحم شاادم بگم اگر با من امری نیساات من برای فردا بلیط به سااالمتی_

 !بگیرم
ساام به ساِر به زیر انداخته اش خیره شاد.. بی شک چیزی آزارش میداد.. 

 !حرف هایش بوی گریز میداد
 !این هفته رو هم بمون... هفته ی بعد با من میری_

 .ضرباِن قلبش شدت گرفت
ا دخترش رفتاه کرج و میااد ممنون ولی باایاد برمگ خااتون هم گفتن رز_

 !همیشگی اینجا پیششون بمونهگ خدارو شکر خیالم از این بابت راحته
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 دستت درد نکنه هلن خانومگ ما هم کال گالبی هستیم نه؟_
آب دهانش را به ساختی فرو داد. هوای اتاق سام سخیلی سنگین تر از آنی 

 !زندد کمرنگی ببود که می اندیشید. حتی نتوانست به این مزاِح لطیف لبخن
دور از حضور.. فقط نمیخوام وقت شما و خودم بیهوده تلف بشهگ مطم ن _

 !باشین اگه نیازی به حضورم بود میموندم
اصاارار بیهوده بود... خودش هم نمیدانساات چرا نمیخواهد هلن را راهِی 
شااهری دیگر کند. شاااید حس میکرد این خانه برای دوامش به بوی نفِس زنی 

اردگ کساای که حِس زندگی را منتقل کند و پای سااخنان پخته و پند جوان نیاز د
 !آموِز خاتون بنشیند

هرطور مایلی... تا آخر شب حق الزحمه این چند مدت رو حساب میکنمگ _
 مطم نی با من نمیای؟

 .از جایش بلند شد
 !ممنون از لطفتون.. بهتره زودتر راهی شم_

 .سرش را تکانی داد
 ...با اجازه_

تنش را با چشاام دنبال کرد. هنوز در را نبسااته بود که تردد را کنار مساایر رف
 .گذاشت

 !صبر کن_
 .هلن دوباره داخل شد

یه ساوال میپرسام.. بر حسِب فوضولی نذارش باشه؟ دلم میخواد جواِب _
 !درست بدی
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 .هلن قدمی جلو آمد
 چی شد که طالق گرفتی؟_

 .چشماِن هلن از وحشت گرد شد
لی خوب من پرونده ی کاری و شناسنامه و مدارکت قصذ فضولی نداشتم و_

 !رو چک کردمگ خیلی نباید تعجب میکردی
 سرش را تکانی داد. دعا کرد هنوز صدایش جان داشته باشدگا

 !بله.. میدونم. فقط یک آن شوکه شدم_
 .چشمانی سام جست و جو گرانه صورتش را میکاوید

 نمیخوای بگی؟_
 :خیره به چشمانش آرام زمزمه کرد

 !اون نخواستگ خواست جدا شیم_
سام دقیق نگاهش کرد.. تجربه ی زندگی با زن زخمی و لطیفی مثِل نیل این 
آگااهی را به او میداد که بداند موجوِد تریِف رو به رویش در حاِل فروریختن 

 .استگ "چرا" ی پر سواِل نوِک زبانش را بلعید و سرش را جدی تکان داد
 !ب و کتاب خبرتون میکنمبسیار خب.. شب برای حسا_

هلن تنهاا باه تکاان دادِن جزئی ساارش اکتفا کرد. همین که پایش را بیرون 
گذاشات چشامانش سارخ شاد و بدنش داغ. دستانش را مشت کرد با آخرین 

 :قوایش زیر لب گفت
 !لعنت به تو و اسِم نحس ات کیارش_

*** 
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مد دش نمی آسااه پایه ی بزرگش دقیقا مقابل پنجره ی بزر  قرار داشاات. یا
آخرین باری که روی کاغذ صاورتک کشایده بود دقیقا ِکی بودگ شاید از همان 
زمانی که قانوِن کشیدِن آن چشماِن سیاه و نافذ را از یاد برده بودگ از همان زمان 
ها با کشاایدن هم بیگانه شااده بودگ شاااید هم میترساایدگ میترسااید تا رهنش با 

 !هماِن صفحه ی سفیدش کندغافلگیرِی دیگری، نبایدی دیگر را م
ولی هر چه که بود، ترس یا دلهره یا فراموشی، در این روزها دیگر خبری از 
آنها نبود. این روزها آرامش داشاات.. سااکون داشاات.. گوش ماهِی بزر  و 
محبوبش دوبااره صاادای امواج دریاا میادادگ زندگی اش، با تماِم دلهره ها و 

اس تعلق نمیکرد... مجبوریت مشاکالِت جدید آرامش خاصای داشتگ احس
نداشت... مورب نبود... دلشوره ی دل شکستن نداشتگ خودش بود و دخترش 
و مشاکالت واضاحی که میکوشاید برای حل کردنشاان مادِر نمونه ای باشدگ 
شاب ها بعد از خوابیدِن بهار، سه پایه ی نقاشی اش بود و فنجانی چاِی سبزگ 

توانست مزه ی تل  و گس اش را چاِی سابز دوسات نداشات.. هیچ وقت نمی
تحمال کندگ قهوه و چای را ترجیق میدادگ اما این روزها، این روزها که زندگی 
اش با همیشااه فرق میکرد و رنک و لعاِب دیگری داشاات؛ چاِی ساابز هم بر 
دهانش طعم و عطر دیگری داشاتگ این خلوت را دوست می داشتگ خلوتی 

ِق کنااری اش نبودگ خلوتی بی عاذاِب کاه در آن نگراِن خلوِت دیگری در اتاا
 !وجدانگ بی دلشورهگ بی اضطرابگ چگونه بیان کنم؟ آرامش داشت.. آرامش

سرش را خم کرد و نگاهی به موهای بلند و تکه تکه ی پرتره انداخت. لبش 
را به دندان نگرفت... خجالت نکشید.. شرم نکرد. در این خلوِت دلچسب از 

چیز شرم نداشت.. حتی از احساسی که سالیاِن  هیچ چیز نمیهراسایدگ از هیچ
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ساال زیر پوسِت منطق و کینه اش سرکوب شده بودگ به خودش قول داده بود تا 
در این اتاق خودش را بیابد.. همان دختِر نوزده ساااله و لطیف.. همانی که با 
تکه های کاموا و دکمه های اضافی و مروارید سیاه آن طرِح بی نظیر را آفریده 

گ حاال در پشااِت دِر بسااته و در خلوِت شاابانگاهِی این شااِب زمسااتانی بود
 !میخواست کمی هم خودش باشدگ برای خودش باشد

مقابِل سه پایه، روی صندلِی پایه بلند نشست.. چشمانش را چگونه ترسیم 
میکرد؟ مانند همان پنج ساااِل پیش نفور ناپذیر و خواسااتنی، با همان نی نِی 

ا مانند این روزها ، خسته و پر حرف... کمی تر و البته درخشانده و تاریک؟ ی
کدر تر از همیشاهگ؟... اصاال مگر میتوانست چشمانش را ترسیم کند؟ طرِح 
چشااماانی را کاه دیگر حتی یکباار هم عکس خودش را درش نادیده بود... 
نخواسته بود ببیندگ گریخته بودگ هم از خودش.. هم از جادوی سیاه و خطرناِک 

 :اگ چشمانش را بست و صدایی بی اراده در گوشش طنین انداختآن چشم ه
یر از قلبت پاک شااهگ اون روز من دیگه دنیا رو " نیال؟ روزی که این تصااو

نمیخوام.. بهم قول بده . قول بده حتی اگه روزی از من هیچ ا ری به جا نموند 
یرم عین همین تابلو روی قلبت بمونه.. اینجوری قلب منم آرو  مباز هم تصااو

 ".میگیره
 .نفس عمیقی کشید و دستش را روی قلبش گذاشت

دستگیره ی در به پایین کشیده شد. با ترس و تعجب به پشِت سرش نگاهی 
انداخت. بهار چشاامانش را میمالید و موهایش پریشااان بود. لبخندی زد و از 

 .جایش بلند شد
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 چرا بیدار شدی مامانی؟ ترسیدی؟_
 .سرش را چش و راست کرد

ییمیخوا_  !م برم دسشو
لبخندش مهربان شد. جلو رفت و در آغوشش گرفت. میدانست با وجوِد آن 
یِی خانه ی جدید میترسدگ فضایش  یی باز هم از دستشو همه صاحبت و بازگو

 .کمی تاریک بود و رنِک کاشی ها تیرهگ دستش را گرفت و با هم خارج شدند
 !بیا بریم مامانم.. نمیدونم ِکی میخوای عادت کنی_

 .بهار که کمی هشیارتر شده بود سرش را باال نگه داشت
 مامانی چی میکشیدی؟_

 .دماغش را با دو انگشت فشرد
یر_  !یه تصو
 به منم نشونش میدی؟_

خیره به گوشه ای بی جواب سرش را به معنِی "نه" تکان داد. بهار ناامید سواِل 
 :آخر و همیشگی اش را پرسید

 بابا سام کی میاد؟_
غمگین شد.. هنوز هم خیلی وقت ها سواالت و اتفاقاتی با بی  چشماِن نیل

 !رحمِی تمام آرامش اش را می ربود
نمیادونم عزیزم.. هر وقات کارش ساابک تر بشااهگ زود برو تو همین جا _

 !ایستادم
 !لبهایش را پشت و رو کرد و بی میل داخل شد

. 
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. 
تگ شاید سااعات آخِر شاب بود... نزدیک های سحرگ خیاِل خوابیدن نداش

دیگر هیچ گاه جرات نمیکرد دست به کشیدِن این غیر مجاز بزندگ باید تمامش 
میکردگ دستی به چشمانش کشید و به پنجره ی بخار بسته خیره شد. یک ماهی 
از آمادنشااان باه منزل جادیاد میگاذشااتگ خاانه ای که در اوج نا امیدی و 

ید اگر شاارایط سارافکندگی به ناچار بهش متوصال شاده بودگ خانه ای که شاا
ایجاب نمیکرد هرگز پا درش نمیگذاشت و بهار را محکوم به این وحشت های 
شاابانه از جای جاِی خانه نمیکردگ همان خانه ی کذایی ای که به امکانت بد و 
محدودش سااعت ها با سعید و گالره خندیده بودند. همان تنها موردی که با 

 !ی و خلوتش با کودکش شده بودشرایط آن زمانش جور بود و حاال مامن تنهای
یاِد اتفاِق ماِه قبل لبخند تلخی روی لبش نشاندگ آن خانه ی تمیز و کذایی... 
همان که مانند پدیده ای به یکباره مقابلش نازل شاده بود. آپارتمان سه واحده 
ای که قرار بود در طبقه ی ساومش اقامت داشاته باشاندگ همان صاحبخانه ی 

یشگ هماان محلاه ی زیباتر و محیِط دلچساابگ زیادی مهرباان و دختر زیباا
 !دلچسب

آهی کشید.. کاش پارسا را انقدر خوب نمیشناخت.. کاش شک نمیکرد که 
یش  همچین موردی چگونه در ساخت ترین فصِل سال به این قیمت رو به رو
قرار گرفتهگ و در نهایت، کاش روز عقد قرارداد واژه ی ایمان از زباِن صاحبخانه 

نمیپریدگ کاش نمیفهمید و حس نمیکرد مانند همیشااه ساااده و بی خبر بیرون 
 ...میاِن نقشه ای از پیش تعیین شده قرار گرفتهگ کاش لج نمیکرد و کاش
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چشامش به چراغهای روشاِن اتوموبیل آشنایی افتاد.. حس کرد چند شب 
پیش همین اتوموبیل را رو به روی پنجره دیده اسات.. جلو رفت و پشِت پرده 

ضاخیم پنهان شد. مردی از اتوموبیل پیاده شد. به تنه ی ماشین تکیه داد و ی 
 !دست به سینه شدگ چیزی در قلبش فرو ریخت.. پارسا بود

لبش را از داخل گاز گرفت و پرده را در دستانش فشرد. با خودش اندیشید: 
 ""این وقِت شب و تو این سرما؟

. روی صاندلی نشست و نفس عمیقی کشاید. پرده را انداخت و کنار رفت
سعی کرد فکرش را منحرف کند.. نهگ شاید هم اشتباه میکردگ اصال پارسا خانه 
ی او را از کجا میشناخت؟ کالفه بلند شد و این بار بی مالحظه تر نزدیک شد. 
نوِر چراِغ مطالعه ساایه اش را متوجه پارساا کرد. پارساا دست هایش را پایین 

ی جلو آمدگ چهره اش کم و بیش زیِر نوِر چراغ اناداخات و خیره به پنجره قدم
برق آشاکار شد. نیل از دیده شدن نهراسید.. نمیدانست این همه جرات را از 
کجاا و چگوناه در خود یاافات ولی پنجره را بااز کرد. باِد ساارد میاِن موها و 
گریبانش پیچید. دستانش را به طاقچه تکیه داد و بی حرف به مرِد رو به رویش 

د. برف نم نم میبارید.. از همان جا سایه ی کم رنک و سفیدش روی خیره شا
موهای سیاِه پارسا نمایان بودگ بی اختیار لبخند تلخی زد و بی اختیار تر زمزمه 

 :کرد
 !دیوانه_

نمیدانست چقدر گذشته بود.. چند دقیقه بود که حریصانه از پشِت آن پنجره 
آرام، با سری که کمی به طرِف چش به پارسا خیره بود. پارسایی که بی حرف و 

متمایل بود نگاهش میکردگ نفِس عمیقی کشید.. شاید زیادی خودش شده بودگ 
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دسااتانش عرق کرده بودندگ به سااختی پرده ها را کشااید و با قدم های ساانگین 
خودش را به اتاِق مشترکشان، کناِر بهار رساندگ دستانش را دوِر کمِر بهار حلقه 

یید. میاِن همان بهشِت کوچک آرام زمزمه  کرد و عطر کودکانه ی موهایش را بو
 :کرد
 ... چرا راحتم نمیذاری؟ چرا دوباره داری_

 !چشمانش را روی هم فشرد و سعی کرد حتی به ادامه ی جمله اش نیاندیشد
*** 

دساات هاایش را محکم تر روی گوش هایش نگه داشاات. بعد از یک ماه 
ه های آغشاته به شاماتت دیگر توانش را شانیدن.. یک ماه طعنه و یک ماه نگا

نداشت. مگر این زندگی از آِن او نبود؟ پس چرا نمیگذاشتند آنگونه که خودش 
میخواهد به سرانجامش برساند؟ از این همه دلسوزِی تاهری... این همه زجر 
و اجبار... از این همه دخالت بیزار بودگ کاش آخرین خانه برای برگشتش اینجا 

 !نبودگ کاش
صاادای مرتعِش مادرش را از پِس همان دسااتاِن محکمی که روی گوشااش 

 .میفشرد شنید و دست و دلش شل شد
بیوک آقا جاِن ملیحه.. ارواِح خاِک مادرت بیخیال شوگ بخدا روا نیست.. با _

 !این کارا فقط از اینجا فراری میشه
دختِر  ربه ساِک سایاه که فراری میشهگ هزاران بار گفتم بازم میگمگ این دخت_

همون احمِد نمک نشااناسااهگ این همه سااال براش پدری کردم چی شااد؟ آبرو 
برامون نموند زنگ خدا میدونه تو اون خراب شده رفته چه غلطایی کرده که این 
همه پولم جمع کردهگ بیا... بیا خودت ببینگ این پیرهنی که واسه ملیحه خریده 
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می.. صادق میگفت باالی اصاِل جنسه.. مارکه میفهمی؟ سواد نداری که بفه
دویست تا قیمتشهگ چفت و بست نداشت که کسی بفهمه چه غلطی کرده؟ زِن 

گ کسی چه میفهمید هان؟ نه تو.. نه من..  *ن*ا*همطلقه و هزار جور خبط و 
 ...نه حتی روِح اون پدرِ 

در را باز کرد و به یکباره بیرون پرید. تماِم تنش میلرزید و اشک دیدگانش را 
 .رده بود. مقابل بیوک ایستاد و دستانش را مشت کردتار ک

یک ماهه که دارین هرچی میخواین به من و زندگیم میگینگ باشااه بگین.. _
 !بازم بگین ولی اجازه نمیدم روِح آقاجونم و تو قبر بلرزونین

حلقه ی چشماِن مریم از ترس گشاد شد.. عواقِب تندی و درشتی با بیوک را 
 !خوب میدانست

جلو رفت . بدوِن کالمی حرف دسااتش را باال برد و با تماِم قدرت بر بیوک 
صورتش فرود آورد. یک طرف صورتش از درد بی حس شدگ سرش را برگرداند 

 :و بدوِن اندکی ترس و لرزش گفت
بزنین.. باز هم بزنینگ تا عمر دارین و جون به تنتون هساات بزنید ولی من _

باشم چه بی آبرو.. چه بی خانواده چه بی  زیر باِر این وصلت نمیرمگ چه مطلقه
یی از انسانیت نبرده نمیشم  !خانمان زِن مردی که همسِن پدرمه و بو

 .بیوک قدمی جلو تر رفت
ِد آخه مغز پوکیده ی تو از کجا میخواد خوب و بد و تشخیص بده هان؟ تو _

ِق این شاهِر کوچیک.. با این اوضااِع اسام و رسمی که در کردی... با این اجا
کورت و قیاافاه ای کاه یاه قرون نمی ارزه میخوای شااوهر پیدا کنی؟ یا نکنه 
میخوای تاا آخر عمرت تو خوناه ی ماا بلونبونی و بکپی؟ خوناه.....داره. 
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ماشین..... داره. مغازه فرش فروشی به اون بزرگی .... داره. دیگه چی میخوای 
 تو هان؟ قناری نشسته سِر بومت. مشتبه شدی واسه ما؟

 .یم با نگرانی و ترس جلو آمد و دستش را گرفتمر
الهی مادر قربونت بره... بابات راس میگهگ حاجی نه بچه میخواد و نه بر و _

روگ فقط میخواد یکی باشااه چراِغ خونش و روشاان نگه دارهگ یکی که مثِل تو 
 !تحصیل کرده و خانوم باشهگ خوشبخت میشی مادر

ادرش زل زد. چهره ی زنی که در دسااتش را پس کشاایاد و با ناراحتی به م
سرمای شِب یلدا کودِک چند ساله اش را زیِر چادِر گل گلی پنهان کرد بود و به 
یِر  سارعت مساایری را طی میکرد پیِش رویش زنده شااد. از آن روز تنها تصااو
ناواضااِق آن زن که گریه کنان چیزهایی زیر لب میگفت و چادرش را به دندان 

مله ای که بعد از توقف مقابِل دِر ساابز رنگی به مرِد گرفتاه بود یادش بود و ج
درشت هیکلی گفته بود..." آقا بیوک قبولمه... هرچی شما بگیگ.. نذار بچم تو 

 "!سرما تلف شه
حاال در مقابِل این مادر چه حرفی برای گفتن داشاات؟ کساای که خودش 

مالحظه  زنادگی اش را در خانه ی مرِد دیگری دیده بودگ مردی کوته فکر و بی
کاه بدکاره گی و خرابی را به بیوه گی نساابت میداد و به قوِل او بی صاااحبیگ 
صااحب را مرد میدانست.. مردی که در نظِر او نبودش مصادف بود با به لجن 
کشیده شدن زنگ مادرش عمری زیِر عقایِد این مرد زندگی کرده بودگ حاال برای 

 توضیق و توجیه چه داشت تا بگوید؟
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تاساف تکان داد و وارد اتاقش شاد. ساک وسایلش هنوز دست  سارش را با
یض لباسااش زیپش را پایین میکشاایدگ  نخورده بود.. فقط گه گداری برای تعو
روپوشااش را تن کرد. به عادت بچگی اش و به اراده ی همین مرد ، همیشااه 
روساری اش بر سرش بودگ بیوک میگفت:" خانه ای که در آن موی زن پدیدار 

ی شایاطین اساتگ" سااکش را دست گرفت و بیرون رفت. این بار باشاد النه 
برعکِس بااِر قبال توجهی باه اشااک های مادرش نکردگ این زن اساایر بود و 
میخواسات اسایر بماندگ اسیر مردی که اسارت را عفت و زندگِی واقعی را بی 

 !قیدی و خرابی میدانست
 :بیوک از پشت سر صدایش کرد

.. حااجی به گردِن ما خیلی حق دارهگ اگه این شااانِس آخرتاه دخترجاان._
خاطرت و نمیخواست نمیذاشتم پای زِن خراب به این خونه باز بشهگ کسی که 
تو کوچه و خیابون خوابیده لیاقتش نه حاجی فتاِح و نه کیارشگ یا مثل آدم برگرد 
و توبه کن و با حاجی زندگی بساز.. یا اینکه همون بیرون و تو همون برف مثِل 

 !میرگ البته اگه سک دونی ای واسه موندن پیدا نکردیسک ب
 :پوزخندی زد. مادرش با گریه نالید

بیوک آقا توروخدا.. چند روز که بگذره قبول میکنهگ اآلن لج کرده.. شااما _
 !بزرگی کنگ شما پدری کن در حق اش. مثل تموِم این چند سال

ادرش "پدر" برگشاات و با حقارت به مادرش و کساای که عمری به احترام م
 .صدایش زده بود نگاه کردگ ساکش را پایین گذاشت



wWw.Roman4u.iR  0118 
 

میادونین چیه مادر؟ هیچ وقت بهتون نگفتم کجا بودم چون از نظِر شااما _
ه.. همه چیز  *ن*ا*ههماه جاا برای یه زِن بی صاااحب جهنمه.. همه کار 

 !حرامه
 .با استهزا به بیوک نگاه کرد

چ وقت پاتو از خونه بیرون نذاشتی نه شما و نه من مرد ندیده بودیمگ شما هی_
 !تا مرد ببینی و همیشه فکر کردی که مردونگی تو آقا بیوک خالصه شده و بس

 :چشمان بیوک به خون نشست. بی توجه به نگاهش ادامه داد
اماا من رفتم.. رفتم و دیدم مرد چیه.. کیه.. چجوری زندگی میکنه و برای _

 !خانوادش از چی میگذره
اسار تحقیر شاد و تمسخر.. مریم با دست جلوی دهانش را نگاِه بیوک سار

 .گرفت
آره خونه ی یه مرد بودمگ یکی که به خاطر خانوادش از خودش گذشاات نه _

کسی که به خاطر خودش از حقوق خانوادش بگذره... خونه ی کسی بودم که 
بچه ی یکی دیگه رو بدوِن منت و با عشااق چندین سااال بزر  کرد و اون بچه 

بوی پیراهن پدرش رو اساتشمام نمیکرد نمیخوابید.. کسی که اتاقش.. شابا تا 
دنیاش.. خلوتش..احساسش.. همه چیزش با زنش بیگانه بود ولی قلبش هنوز 
هم برای زن اش میتپیادگ آره من خوناه ی یاه مرد بودم.. مرد ....ناه مردنمااگ.. 

له ی پرسااتااِر بچاه اش بودم. بچاه اشگ.... نه تحفه ی یکی دیگه.. نه وصاا
 !ناجور... نه نون خوِر اضافه

 .با دست به بیوک اشاره کرد
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بیرون پِر مرِد مادر... اینو مطم ن باش.. ولی من برای پناه بردن به یه مرد از _
اینجا نمیرمگ کاری که توکردی رو نمیکنمگ میرم تا رو پای خودم زندگیمو بسازم. 

ا تو این خونه معصاایت من درس خوندم.. مدرک گرفتم. پیانو زدم. همه ی این
بود و من باهاشون جنگیدم. سر تک تک اشون کتک خوردم و خون باال آوردم. 

 !ولی کوتاه نیومدمگ امروزم نمیام
یری شد از خانه ای که کودکی هایش  سِر پایین افتاده ی مادرش آخرین تصو
را باه نوجوانی.. و نوجوانی اش را باه جوانی اش هادیه کرده بودگ ساااکش را 

شات و تا حیاط پیش رفت. ملیحه پشِت پرده ی اتاِق حیاط ایستاده بود و بردا
بی صاادا اشااک میریختگ برایش با لبی خندان ساار تکان داد و با قدم های 

 !سنگین خودش را به کوچه رساند
احسااِس بهتری داشت.. تماِم روزهای سختی که در خانه ی او گذشته بود 

نگرفته که در دلش سنگینی میکردگ  مملوء بود از حرف های نگفته و حق های
 !باید میگفت.. حتی به قیمِت بی خانمان شدن

به یاد نیل افتاد.. قطعا بی پناهی و شاکساات بزرِ  عشااق با آن کودِک درون 
بطن اش بسی دشوارتر از شرایِط فعلِی او بودگ و در آخر خانه ای که بی منت و 

 !با عشق به رویش باز شده بود
نکه کیارش هیچ گاه او را دوسات نداشت و او این را از خوشاحال بود از ای

همان شِب اول ازدواجش فهمیده بود... کودکی هم نداشت تا مانند نیل نگراِن 
آیناده و زندگی اش باشاادگ ولی در عوِض تماِم اینها، مردی هم نبود تا برایش 

 !دری از مهر بگشاید و زندگی اش را ازآن اش کند
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تکاان داد و آدرس هتِلی را باه راننده سااپرد. برای اولین تااکساای دساات 
نمیتوانست در این سرما و با این تنهایی به مسافرخانه ها اطمینان کندگ با توقف 

 !ماشین ساکش را برداشت و وارد البی شد
پساِر جوان مدارک اش را تقاضاا کرد. غرق در افکارش شاناسنامه و کارت 

 :ی انداخت و پرسیدملی را روی پیشخوان گذاشت. پسر نگاه مشکوک
 تنها این؟_

 .سرش را بی حال تکان داد
 چند شب اقامت میخواین؟_

شااکی و بی حوصاله خیره ی صاورت پسرک شد که با خوانده شدن نامش 
 !توسط صدایی آشنا سرش را برگرداند

 !!هلن؟؟_
 .از دیدِن سام یکه خورد.. آنقدر زیاد که شناسنامه از دستش روی زمین افتاد

 !سالم_
م خم شاد و شناسنامه را دستش داد. نگاِه سام سراسر تعجب بود و نگاه ساا

 !هلن یک دنیا ناباوری
 اینجا چیکار داری؟_

 :زبانش خشک شد. سرش را پایین انداخت و با اخم گفت
 هتل برای چه کاری میان؟_

خودش هم ندانساات چرا وارِد این الِک دفاعی و سااخت شااده.. شاااید 
 !رورش پیِش نبایست ترین انسان بر باد رودنمیخواست آخرین جرعه ی غ
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 :چشماِن سام ریز شد. نگاهی به سرخِی گونه اش انداخت و ناباور گفت
 صورتت چی شده؟ چه خبر شده؟_

هلن نفس کالفه ای کشید و با صورتی که از درد و خجالت آتش میگرفت به 
 .طرف متصدی پذیرش برگشت

 میشه کلیدامو بدید لطفا؟_
 .سام اخم کرد

 اینجا چیکار داری؟ مگه نرفته بودی پیِش خانوادت؟ _
 :نیشخندی زد. دستش را برای گرفتِن کلید دراز کرد و با همان نیشخند گفت

 !پیِش خانواده بودمگ ولی دیگه نخواهم بودگ از این به بعد خودمم و خودم_
 .از کنارش گذشت

 !از دیدِن دوبارتون خوشحال شدم مهندس نیکنامگ با اجازه_
ام با تعجب به مساایر رفتنش خیره ماند. حرفش را زیر لب برای خودش ساا

 !تکرار کرد و قبل از داخل شدِن هلن در آسانسور صدایش زد
 خانومی بهادری؟_

 !با دو خودش را به آسانسور رساند و مقابلش ایستاد
وسااایلتون و باذارین داخل اتاق و برگردین البی... یه قهوه با هم بخوریم _

 ممکنه؟ خواهشا...
این همه درد و مشکالت... فکر و خیال.. عذاب و بی کسیگ قطعا جای سام 
میان این همه بسااط جایی دیگر بودگ جایی خا  و دست نخورده ، قهوه ای 

 !داغ .. به نظر صمیمی میرسید
 .لبخند کمرنک و مالیمی به نشان موافقت زد و وارد آسانسور شد
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به چشامانش اعتماد نداشاتگ شاید این  در اتاق را بسات و به در تکیه داد.
اولین تصااادف زیباای زنادگی اش بودگ اولین و قطعاا آخرینگ رو به روی آینه 
ایستاد. سرخِی صورتش بیش از حد واضق بودگ کرم پودرش را بیرون آورد و با 
عجله روی گونه اش کشایدگ دلش نمیخواست سام را منتظر بگذاردگ شاید این 

یتوانست یک دِل سیر نگاهش کندگ به آن پیشانِی بلند و آخرین فرصتی بود که م
موهای همیشه سبک که صالبِت خاصی به چهره اش میدادگ جلوی آینه نفس 

 !عمیقی کشید و از اتاق خارج شد
رو به روی هم پشاِت میِز کوچک و مساتطیلی نشاستندگ توجه سام هنوز به 

 ه بود زیِر وسایِل آرایشسرخِی گونه ی هلن بود که به طرز ناشیانه ای سعی کرد
 :پوشش اش دهد. سرش را به طرف دیگری برگرداند و آرام پرسید

 کاِر کیه؟_
 !هلن دستش را آرام روی صورتش کشید و لبخند محزونی زد

 !زیاد شخِص مهمی نیست_
 .آرنجش را روی میز گذاشت و به طرفش متمایل شد

 !میخوام بدونم شاهکاِر کدوم بی غیرتیه_
 .آشکاری زد هلن پوزخندِ 

 !ناپدریم_
 .چهره ی سام جمع شد

 !ناپدریت؟؟_
 .سرش را تکان داد

http://www.roman4u.ir/


 0151 سیمرغ

 مگه تو دختِر چهارده ساله ای که کتک ات میزنه؟_
بی جواب و با همان لبخنِد محزون قهوه اش را باال آورد و مزمز کرد. سااام 

 .کالفه نگاهش کرد
وِن اینکه چیزی خانوِم بهادری؟ چندین ماه تو خونه با هم زندگی کردیم بد_

 !ازتون بدونمگ همیشه حس کردم یه چیزی آزارتون میده
 .کمی مک  کرد

 میشه مثِل یک ماِه پیش راحت و خودمونی باهات حرف بزنم؟_
لبخناد هلن عمق گرفات و گرم شااد. ساارش را آرام تکان داد و با خودش 

 ر واندیشید:" صدات هنوز هم مثِل یک ماِه پیش تو گوشمه... همون قدر مقتد
 "!دلنشین

داشاتم میگفتم.. همیشه میدونستم یه چیزی تو زندگیت میلنگهگ از همون _
روِز اولگ ولی هیچ وقت نخواسااتم با دخالت و فضااولی بیجا مورب ات کنمگ 

 !حس میکنم اگه بدونم چی به سر زندگیت اومده بتونم کمک ات کنم
یاِت معده اش تا دهانش باال آمد.. کمک.. مساعده.. خو بی.. لطف.. محتو

همان واژه هایی که ختم شده بود با ازدواِج او و نیلگ نگاهش را به فنجاِن قهوه 
 .اش دوخت

چرا حس میکنید در مقابل بدبختی و بیچارگِی همه ی زنا مساا ولین؟ این _
 !خصوصیتتون گاهی آزاردهنده میشه

 :داد باینبار سام پوزخند زد. پیام نهفته ی کالمش را دریافت و به آرامی جوا
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شاااید چون مثِل بقیه ی مردا نمیتونم بی تفاوت از کناِر لِه شاادن و پایمال _
شاادِن حِق یاه زن بگذرمگ ولی اگه منظورت نیلهگ کاری که در برابر اون انجام 

 !دادم لطف نبود
حس کرد قلبش دیگر نمیتپد.. با خودش هزاران بار گفت"جمله ات و تموم 

 "کن.. بگو دوستش نداشتی
ای من با تماِم زنای این دنیا فرق دارهگ نمیگم عشاق.. نهگ من عشق و نیل بر_

باور ندارمگ ولی یه جورایی برام خا  و عزیز بودگ مثِل یه سااراب که همیشااه 
 !برای رسیدن بهش دویدم و آخرش هم زدم به بیراهه

 .نگاهش را که غرق در افکار بود دوباره متمرکز هلن کرد
 و بشنومگ میشه؟بگذریم.. دلم میخواد از ت_

هلن حس میکرد نایی برای حرف زدن ندارد.. بدنش از استرس خشک شده 
یش را دهان بسته صاف کرد  .بود. گلو

 چی بگم؟_
 !از خودت.. از زندگیت.. از اوِل اولشگ مطم ن باش هدف خاصی ندارم_

 :لبخند عمیقی زد و ادامه داد
 !قول میدم درخواست ازدواج هم ندم_

هی نگاهش را به دِر شیشه اِی ورودی هتل دوخت.. جایی که هلن با آه کوتا
از بارش برف سنگین ماشین ها در تالطم بودند.. نگاهش همان جاها گم شد 

 .و رهنش به گذشته پر کشید
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من از چهار ساالگی پیانو میزدم. پدرم اساتاِد موسیقی بودگ هنوز هم یادمه _
ها میکشیدیمگ همه به  که بغلش مینشاساتم ودساتامون و با هم روی کالروت

اساتعدادم غبطه میخودنگشاش سالم بود که پدرم و از دست دادمگ ورشکست 
شاد و پشات بندش ساکته کرد. تنها چیری که طلبکارا برامون گذاشتن همون 

 !پیانو بود
مادرم تحمل نداری رو نداشاات.. همین شااد که بعد فوت پدرم زِن بیوک 

که گوشاات و برنج میخوردیم و  شااد.. همین نااپادریمگ از نظر ماادرم همین
لباساامون نو بود یعنی خوشاابخت بودیمگ آدمی خشااک مذهب و بداخالق با 
قوانین خاِ  خودشگ حاال فکر کن منی که از پشِت پیانو بلند شده بودم باید 
خونه ی اون فقط و فقط رادیو گوش میدادمگ پیانوم گوشه ی سالن خاک میخورد 

هم من و هم مامان کتک میخوردیم.   *ن*ا*هو هر بار به خاطِر این اسااباِب 
موسیقی.. الک زدن.. آواز خوندن.. روسری درآوردن از سر.. قبل نماز ها غذا 
خوردن..تنها بیرون رفتن... همش حرام بودگ من از همون اوایل همه چیز یادم 
بود ولی ملیحه که با من پنج سااال تفاوت ساانی داره تا شااانزده سااالگیش 

تنی هساتیمگ من غد بودم و اون طابع. اون گفت چشم.. شد نمیدونسات که نا
نور چشامِی مامان و بیوک. نفر سوم کنکور.. قارِی قرآن.. منم کتک خوردم و 
تنم سیاه شد و شدم مربی پیانو. کالس زبان میرفتم.. الکی میگفتم میرم کالس 

ما طولی مگ اقرآن.. وقتی خوناه نبود تا جایی که یادم بود پیانو میزدم. به یاد پدر
نکشااید که فهمید و خون به پا شااد. هیچ وقت روزی رو که پیانوم و گذاشاات 
وسِط کوچه یادم نمیرهگ اگه اون موقع کیارش نبود همون جا آتیشش میزدگ همین 
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شااد که با صاالوات و کوتاه بیا و التماس پیانو رو گذاشااتیم خونه ی کیارش، 
 .برادرزاده ی بیوک

. همیشه دفاعم و میکرد. بیوک ازش خیلی حرف پسِر خوبی به نظر میرسید
شاانوی داشاات. رازام و فاش نمی کرد. کم کم که دانشااجو شاادم گفتم کالس 
دارم. دروغ میگفتم و میرفتم کالس پیانو. استادم میگفت خیلی استعداد دارمگ 
موقع هاایی کاه زن عمو و عموی ناتنیم خونه نبودن میرفتم پیِش کیارش.. من 

 !اون نگاهم میکردپیانو میزدم و 
نفِس عمیقی کشاید. سااام بدون کوچکترین حرکتی نگاهش میکرد و سااراپا 

 !گوش بود
احمق بودمگ تو همین رفات و آمدا بهش عالقه مند شاادم. بهش نگفتم تا _

روزی که من و از بیوک خواستگاری کرد. ههگ منه احمق بال نداشتم پرواز کنم. 
م اون وقتا داشتگ لیسانس مدیریتم و فکر میکردم دوساتم دارهگ نمیدونم شااید

کاه گرفتم ناامزدیمون تموم شااد و رفتم خونه ی خودم. همه چیز خوب پیش 
میرفات. ناه تنادی میکرد و نه تحقیر. با بیوک خیلی فرق داشاات. ولی بعدا 
اونقدر بی وفایی کرد که با خودم گفتم بیوک هرچی هم که بود مادرم و دوست 

 !!!داشت
 .سام خیره شد برگشت و به چشماِن 

زندگِی من پر از خِط تیره اساات.. یه جایی می ایسااته و از یه جایی دوباره _
 تداوم پیدا میکنه. عجیه نه؟

 .سام بی جواب نگاهش کرد
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بعد جدایی از کیارش خودم و با پرورشاگاه مشغول کردم. مربی شدم و تو _
هیچ  یتونستمدنیای بچه گونه و بی ریاشاون غرق شدم. شاید اگه اونجا نبود نم

 !وقت خودم و پیدا کنم
 برام از کیارش بگو.. چی شد که جدا شدین؟_

 .به چشم های پر از سوالش خیره شد
 دونستنش چی رو براتون عوض میکنه؟_
 !باور هام و... اینجوری خیلی جاها میلنگهگ دلم میخواد تمامشو بدونم_

 .دوباره به همان نقطه خیره شد. نگاهش تل  تر شد
لی از عروسیمون گذشت و فهمیدیم بچه دار نمیشیم. نه که نشیم.. دو ساا_

هر کدوم میتونستیم با کس دیگه ای بچه دار شیم.. ولی با هم نهگ خدا شاهده با 
تمام عشااقی که به بچه داشااتم اون روز هیچی برام در مقابل زندگی با کیارش 

 ...عوض نشد ولی اون
 :آرام گفتنفسش لرزان شد. سرش را پایین انداخت و 

هنوز یک ماه از این قضیه نگذشته بود که زن گرفت. دستشو گرفت و آورد _
 !تو خونه ی منگ گفت یا قبول کن یا بروگ منم مهریه امو بخشیدم و طالق گرفتم

نگاِه سااام منقبض شااد. واژه ای برای گفتن نمیافت.. چقدر در مقابِل دنیا 
 شرمنده بودگ این مردها چه میکردند؟

 ..مهنوز ه_
نه دوستش ندارمگ کیارش دیوانگِی محض بود. اونقدر زیر باید و نباید بیوک _

کمرم خم شااده بود کاه حس میکردم باا مردی مثل کیارش میتونم به همه جا 
برساامگ رساایدم.. به همه جا جز قلبشگ کیارش قلب نداشاات... چون شاانیدم 
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وجوِد اینکه ازش همین اآلن هم داره باه همون زِن بعد از من خیانت میکنهگ با 
 !بچه هم داره

 برای همین اومدی تهران؟ به خاطر کیارش؟_
 .سرش را چش و راست کرد

بعاد طالقم نااپادریم حبس ام کرد.. کتک ام زد. گفت میمردی دندون به _
جیگر میگرفتی؟ میگفت زنی که اجاقش کوره باید هوو رو تحمل کنهگ خالصه 

ده به شاریکشگ کسای که همسن اینکه بعد از کلی زجر تصامیم گرفت منو ب
 !خودش بودگ شایدم بزرگتر

 .چشماِن سام گرد شد
 یعنی شوهرت بده؟_

 .سرش را باال و پاببن کرد
بارم و بساتم و اومدم تهران.. دو ساالی تو پرورشگاه مشغول بودم که خدا _

بهار و ساار راهم گذاشاات و یه خونه که توش پر از آدمای خوب بودگ ولی بعد 
فت تصمیم گرفتم برگردمگ از آوارگی خسته بودمگ دلم هوای مادرم و اینکه بهار ر

داشات. اومدم و دیدم بیوک هنوزم رو حرفش هساات.. ساافت تر از همیشااه. 
 !مجبور شدم بازم بارم و دستم بگیرم و برم

 !حاال کجا میخوای بری؟ تا آخرش که نمیتونی تو هتل بمونی_
 .شانه اش را باال انداخت

ِی من اینجوریه.. اآلن فنجونی قهوه کناِر شما.. فردا مسافِر گفتم که.. زندگ_
 !یه شهِر دیگه
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 .سام ناراحت و متفکر به فنجاِن قهوه اش خیره شد
 !این اصال منظقی نیست_

 .لبخنِد دردمندی زد
 !زندگی جایی برای منطق نداره. بابِت قهوه ممنون_

 .قصد بلند شدن کرد که سام صدایش زد
ی تو این هتل اقامت دارمگ خوشحال میشم تو این روزا هلن؟ من چند روز_

 !همراهیت کنمگ حتی شده چند دقیقه
 .چشماِن هلن خشک شد و  ابت

 برمیگردین تهران؟_
 .سام هم از جایش بلند شد

ناه.. میرم پیِش پادرم.. یاه مدت اونجا میمونمگ بابت قبوِل دعوتم ممنونمگ _
 شمارم و که داری؟

 :درش مانده بود سرش را تکان داد و گفت با همان اندک توانی که
 !بله_
 !پس منتظر تماست میمونم_

با اخم های در هم از پشاات میز بیرون آمد ودور شااد. دور شااد و هلن را با 
 .همان یک جمله ی تکرار شونده در سرش تنها گذاشت

 "میرم پیِش پدرم.. یه مدت اونجا میمونم"
انِی چرمش را گوشه ای پرت کرد. بی حوصله و ناراحت وارد اتاقش شد و بار

دستانش را در جیب شلوارش فرو برد و آهسته به پنجره نزدیک شد. دیگر درک 
نمیکردگ واژه ی عدالت جایی میاِن مرداِن این دنیا گم شااده بودگ نیل... هلن.. 
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چند زِن دیگر اینگونه بی دفاع و زخم خورده جای جاِی این روزگار رها شااده 
بودند بدوِن آنکه وجودشااان برای کساای حامل کوچکترین بودند؟گ رها شااده 

 !ارزش باشد
چه ساااده میگذشااتند از کنارشااان.. یکی با کودکی در بطن اش و دیگری با 
کوله باری پر از خاطراِت تل گ کسی چه میدانست؟گ یقینا بودند زن هایی که به 

که  علات بیماری ها و کاسااتی ها و نداری ها طرد شااده بودند از زندگی ای
 !حقشان بود

هلن.....گ چقدر آرام به نظر میرساایدگ شااب ها چقدر آرام و پر آرامش برای 
بهار کتاب میخواند و روزها تا چه حد موقر و با حوصله کنارش روی صندلِی 
پیانو مینشاساتگ.. چه بی حاشایه میان مشکالت غول آسای خانه خودش را 

مه ی پربارش آرامش و پنهاان میکرد و چاه بی طرف، گااهی تنهاا باا چند کل
اطمینان میبخشاایدگ کساای فکرش را میکرد؟گ در تمامی این مدت او هم زن 
بود.. زنی آسیب دیده که نه تنها برای کار که برای زندگی به آن خانه پناه آورده 

 !بود
شب بودگ حوصله ی شام خوردن را  09کالفه نگاهی به سااعتش انداخت. 

کشیده ای که بعد از تهر در سمینار حاضر نداشت. با همان کفش و لباِس اتو 
شده بود ، روی تخت دراز کشید و ساعدش را روی پیشانی اش گذاشت. دلش 
هوای بهار را داشتگ با خودش اندیشید."فقط بهار؟؟" محکم و با صدا جواب 

 :داد
 !آره... فقط بهار_
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ار به هفتاه ای بود که او را ندیده بودگ نمیدانساات اگر برود چگونه با دورِی 
کناار بیاایدگ عکسااش را از داخل جیب پیراهنش بیرون کشااید و به چهره ی 
دوسات داشاتنتی اش خیره شد. اشک در چشمانش حلقه زد. گذشتن از این 
دختربچاه کاِر او نبودگ ولی اگر هم میماند باید از دور بزر  شاادنش را نظاره 

 !؟میکرد و تنها حسرت عایدش بودگآیا این شکنجه ی بدتری نبود؟
دستانش را کالفه روی پیشانی اش گذاشت. میدانست که بهار این دوری را 
تااب نخواهاد آورد... میدانساات که با رفتنش فرقی با مرداِن تالِم این زمانه 
نخواهد داشت.. یک خودخواهی محض... یک رفتِن دیگر و یک نگاِه تخریب 

گ تا فاش شاده ی دیگر از جنِس لطیف درست پشت سرشگ ولی چاره ای نبود
شادِن اساراری که تمنایی برای پنهان شادنشان نمانده بود تنها چند قدِم کوتاه 

 !فاصله بود
بهاار پادر داشاات. پدری که با تمام کاسااتی ها و خطاهایش باز هم برای 
رسایدن به او ونیل دست به هرکاری میزدگ شاید تنها کسی که بازنده میماند او 

زندگی نداشتگ برای او تنها یک لبخنِد بودگ ولی نمیدانسات چرا هرگز حس با
رد بود  !از ته دِل نیل و خوشبختی اش، بزرگترین و شیرین ترین به

*** 
خالصاه اینکه مهندس.. تا هفته ی بعد همه چیز به خوبی و خوشی تموم _

میشااهگ اگه امر کنین مزد کارگرا رو هم این هفته پرداخت میکنیمگ فقط میمونه 
یِل پروژه که من به   ! ..نیابت شما حضور خواهم داشتتحو
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ممنون از زحماتت آقای رساولیگ همه چیز عالی پیش رفت. ترسم از این _
بود که به خاطر برف سنگین مجبور باشیم تا عید صبر کنیمگ ولی خدا رو شکر 

 !باالخره تموم شد...خسته نباشید
لبخنِد رضاایتمندی روی لب های رسولی نشست. با اجازه ای گفت و بعد 

ز خداحافظی از جایش بلند شاد. چشماِن سام همزمان با بدرقه ی او به هلن ا
یش را روی ساارش کشاایده بود و وارِد هتل میشاادگ لبخندی  افتاد که کاله پالتو
روی لبش نشست. قطعا خودش نمیدانست با این پالتوی شطرنجی و کالهی 

استگ با  هکه تا پایین بینی اش کشایده بود چقدر شابیه دختران دبیرستانی شد
همان لبخند جلو رفت و مقابلش ایستاد. هلن قدمی مانده بود تا با او برخورد 
کند که با دیدن کفش های مردانه اش ایستاد. سرش را باال کرد. نوِک بینِی ی  

 .زده اش لبخنِد سام را عمیق تر کرد
 !سالم_

 .سام ابرویی باال داد
 سالم از ماست. از کجا با این عجله؟_

 !می چرخاند و روی اولین کاناپه ی پیِش پایش نشستهلن چش
 !رفته بودم با مدیر خانه ی شادی صحبت کنم_

 .سام هم با فاصله کنارش نشست
 خانه ی شادی؟_
 !همون پرورشگاه دیگه.. از شانِس من ترفیت کادر مربی هاشون تکمیله_

 .نگاهش را به دستاِن قرمز و پوست پوست شده ی هلن دوخت
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 و زدن؟برای پیان_
 .خندید

ییگ موسیقی _ نه بابا... اینجا واسه غذای معمولیش معطلن بچه ها چه پیانو
 !رو تو پرورشگاِه تهران آموزش میدادم

 :چهره اش در هم شد و ناراحت.. ادامه داد
 !برای مددکاری یا اگه بشه آموزش ابتدایی رفته بودمگ اونم که نشد_
 !ا میخوریپالتوت خیسه.. درش بیارگ اینجوری سرم_

هول شد... عادت به این صمیمیت و توجه نداشت. از جا بلند شد و سر به 
 :زیر گفت

 !آره.. میرم باال عوض اش کنم_
 .سام لبخندی به رویش زد

من از صابق کاِر خاصای نداشتم. اگه زنک میزدی میرسوندمت که انقدر _
 !خیس نشی

 :نش زمزمه کردسرش را بلند کرد و نگاهش کرد. خیره در چشماِن مهربا
 !نه مشکلی نیست.. من عاشق برف و بارونمگ دوست دارم زیرش قدم بزنم_

جمله اش آنقدر با احسااس و از تِه دل بود که بی اراده ساِر سام را به طرِف 
 !خیابان برگرداند

جالبهگ فکر کنم از وقتی یاد گرفتم بند کفشاام و درست ببندم این دیوونگی _
 !رفتهگ خوش به حاِل تو که هنوز باهاشون حال میکنی ها و لذت ها هم از یادم

 :خنده ی کوتاهی کرد و بی حواس گفت
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میتونم به شما هم یاد بدم.. کاری نداره که.. فق  ممکنه خیس شین و یکم _
 !سرما بخورین

یش کشید یش را روی گلو  .سام چهره اش را جمع کرد و دو طرف یقه ی پالتو
 !دمممنونگ داشتن چتر و ترجیق می_

 .لبخنِد هلن جمع شد.. به خودش آمد و سر به زیر انداخت
 !با اجازتون_

 :سام نگاِه کوتاه دیگری به بارش برِف درشت و مالیم انداخت و گفت
 کجا؟؟ اول اخفال میکنی بعد میری؟؟_

 .هلن قدمی به عقب برگشت.. نمیتوانست لبخند روی لبش را محو کند
 یعنی میخواین برین قدم بزنین؟_
 .رش را با جدیت چش و راست کرد و از جایش بلند شدس
نه... یعنی میریم قدم میزنیمگ شاما اآلن موتفی جاهای قشنک برای پیاده _

 !روی تو شهرت و نشونم بدیگ این رسِم مهمون نوازیه
 :لبخندش عمق گرفت. جلوتر از او راه افتاد و گفت

روشاون برف نشسته و یه پارک میشاناسام که پر از درختای بیِد مجنونه..  _
 !خیلی خوشگل شدنگ زیاد دور نیست

سااام از پشاات قدم های تندش را نظاره کرد و لبخنِد گرمی زد. چترش را از 
روی میز برداشات و پشِت سرش راه افتاد. هلن چند قدم جلوتر از او زیر دانه 

 !های ریز و درشت برف قدم میزد
 ریا؟مطم نی چتر نمیخوای؟ لباست خیسهگ سرما میخو_
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 .ایستاد و ابروهایش را باال داد
 !خیلی پاستوریزه این جناِب مهندس_

 .با سام همقدم شد
خیلی وقت ها با ملیحه میرفتیم تو حیاط و اونقدر باال رو نگاه میکردیم تا _

 !سرمون گیج بره. دوست داشتیم بدونیم برف از کجا میریزه پایین
 .لبخندش کم کم محو شد

اون بیچاره فقط یه سالش بود که مادرش رو از دست  با هم همدرد بودیم._
داد. وقتی یه خانواده شادیم یک سالش بودگ مادرم برای اون مادر شد ولی پدِر 

 ...اون
 .نفِس عمیقی کشید

 بگذریم.. دلم برای بهار تنک شده. تازگیا دیدینش؟_
 .سام چترش را به دست دیگرش داد

زر  شده. هر بار که میبینمش از آره.. هفته ی پیش دیدمش.. پدرسوخته ب_
 !باِر قبل بزر  تر شده

 وقتی به چیزی عادت کنی دل کندن سخت میشه. قبول دارین؟_
 .چهره اش متفکر شد

دل کندن همیشاه سخته.. وقتی به چیزی دل میبندی یعنی برات مهم بوده _
 !که دل بستی

 .برگشت و به هلن نگاه کرد
 ل؟برنامت چیه؟ تا ِکی میمونی تو هت_

 .ناراحت شانه ای باال انداخت
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 !تا هر وقت که کار پیدا کنمگ دوست ندارم برگردم تهران_
 چرا؟_

از چرای پر از سااوالش دلش لرزید. در دلش آرام گفت: "چون اونجا منو به 
 :یاِد یه مرد می اندازه" سوالش را بیجواب گذاشت و پرسید

 شما ِکی میخواین برین؟_
یل پروژه نمیمونماحتماال هفته ی بعد. من_  !.تظر تحو

 :آستین هایش را در دست گرفت و متفکر پرسید
 چرا داریین میرین؟ به خاطِر بهار و نیل؟_

بی جوابِی ساام را که دید سارش را چرخاند. سااام خیره به قدم هایش نفس 
 !های منظم و عمیق میکشید

 !اگه دوست ندارین نگینگ قصدم فضولی نبود_
 .اخت و چتر را با زور به دستش سپردسام نیم نگاهی بهش اند

 !دو دیقه نگه اش دار باالی سرت.. اینجوری لرز میفته به جونت_
 .با تعجب نگاهش کرد

 ولی شما؟_
یش را باال آورد  .یقه ی پالتو

 !من به این زودیا خیس نمیشمگ تو نگراِن من نباش_
 .لبخندی به رویش زد و به ردیِف درختاِن بیدمجنون چشم دوخت

 !ین جاست.. باید بریم اون وِر خیابونهم_
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سام نگاهی به دو رو بر انداخت و با احتیاط و هم پاِی هم وارد محوطه پارک 
شادند. چهره اش آن مقاومِت چند دقیقه ی قبل را نداشت. چشمانش به دانه 
های برف عادت کرده بودندگ هلن چتر را با احتیاط بست و کنارش نگه داشت. 

یبش بیرون کشید و نیمکِت سفیدپوِش نزدیک به زیباترین ساام دستمالی از ج
 .بیدمجنون را پاک کرد

 !اگه سردت نیست یکم بشینیمگ اینجا خیلی قشنگه_
 .هلن بی اعتراض کنارش نشست

من هیچ وقت دخالتی تو اتفاقاِت زندگیم نداشااتمگ همیشااه همه چیز یهو _
م.. اآلن هم که میخوام پیش میاد.. اومدنم تصمیِم یک روزه بود.. برنگشتنم ه

 !برگردم باز نتیجه ی بی خوابِی یه شب تا صبحه
 !فکر میکنین تصمیِم درستی باشه؟ بهار به شما نیاز داره_

 .پوزخندی زد
 !بهار به پدر نیاز دارهگ کسی که براش پدری کنهگ کسی که واقعا پدرش باشه_

 .هلن با تعجب به نیم رخ اش خیره شد
 اونو ببخشه؟ یعنی فکر میکنین نیل_

 .چشمانش را با اطمینان روی هم گذاشت
 !نمیتونه بیشتر از این مقاوت کنهگ عشق همیشه کاِر خودش رو میکنه_

 .نفس عمیقی کشید
 !پس رفتنتون فقط برای خودتون نیستگ یه جور فراره_

 .سر چرخاند و به نیم رخ اش خیره شد
 رفتِن تو از خونه چی؟ فرار نبود؟_
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 .باال انداخت هلن شانه اش را
من اینجوری تعبیرش نمیکنمگ من دوست دارم اونجوری که میخوام زندگی _
 !کنم

 .سام با لبخند نگاهش کرد. منظورش را دریافت و اعتراض کرد
نگین که شااما هم دوساات دارین اونجوری زندگی کنینگ هر کی ندونه من _

 !میدونم به بهار چقدر وابسته این
 .چهره اش جدی شد

د ماهی دور باشم گ اوضاع خیلی ریخته به همگ یه طرف معامله اگه باید چن_
 !حذف بشه مس له راحت تر حل میشه

 .هلن ناراحت و مس  شده به رو به رو خیره شد
شااماا دارین میرین چون حس میکنین دلیلی برای موندنتون وجود ندارهگ _

ون تمیرین چون حس میکنین نیازی بهتون نیستگ پس کی میخواین برای خود
 !زندگی کنین؟ به خاطر خودتون تصمیم بگیرین؟

 .دستش را باال برد و برِف انباشته شده روی سرش را تکاند
 هوا داره سرد میشه.. میخوای برگردیم؟_

 .نتوانست عصبانیتش را کنترل کند. بلند شد و روبه رویش ایستاد
ن و.. وخودتون و فراموش کردین.. بودنتون و زنادگیتون و.. دالیال زنادگیت_

امروز برای یکی اینجا.. فردا برای یکی دیگه اونجاگ این اسمش زندگی نیست.. 
شما هم حق دارین برای خودتون زندگی کنینگ تصمیم بگیرینگ حرفاتون قانع 
کننده نیستگ یه عمره که دارین به خاطر دیگرون زندگی میکنین.. حاال هم که 
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فکر کردین شاااید شااما هم به  دیگرون نیازی بهتون ندارن دارین میرینگ هیچ
کسی نیاز داشته باشید؟ کسی که درکتون کنه.. شما بی مالحظگی کنید و اون 
ببخشاه.. شما ناراحتش کنید و اون بگذره.. کسی که بی برو برگشت دوستتون 
داشته باشهگ به این جنبه ها فکر کردین؟ به اینکه شاید بودنتون نیاِز کسی باشه 

 !میسازیننه زندگی ای که براش 
 .از جایش بلند شد و رو به روی هلن ایستاد

نیل از خیلی وقت پیش انتخابش و کرد.. من هیچ وقت انتخاب نشاادم.. _
همیشه انتخاب کردمگ این امر هم جنبه های منفی و هم جنبه های مثبت دارهگ 

 !من از زندگی فرار نمیکنمگ فقط همه چیز رو به دسِت خودش میسپرم
ید "نهاِد جمالِت نگاهش غمگین و س رد شد. زبانش بند آمد. نتوانست بگو

ید من از خودم گفتمگ از کساای که بودنت براش  من نیال نبودگ نتوانساات بگو
باالتر از نیازهگ" مرِد رو به رویش با تماِم گذشااتن ها و عبور های سااخت هنوز 
هم قلبی گرِو نیل داشااتگ این را مطم ن بودگ فروغ چشاامانش خاموش شااد و 

اش مسکوت. چتر را باز کرد و به طرِف سام گرفت. دست هایش را در  حنجره
یش فرو برد و بی صدا کنارش مسیر برگشت را طی کرد  .جیِب پالتو

همین که از سام جدا شد، سیل اشکش هم روانه شدگ خودش را روی شکم 
روی تخت انداخت. با همان لباس های خیسی که از بهترین پیاده روِی زندگی 

مغان داشت. سرش میاِن مالفه ی سفید و تازه آنکارت شده گم شد... اش به ار
 !صدایش نیز

خدایا چرا؟ چرا هر بار که میخوام رو پای خودم واسااتم سااام و سااِر راهم _
میذاریگ وقتی برام نیسته.. وقتی غیر ممکنهگ وقتی قلبش ماِل یکی دیگست چرا 
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متت رو گاهی تو وجوِد سر راهم قرارش میدی؟ خدایا تو بزرگی.. بزرگی و عظ
این بندت میبینمگ نذار محِو این مردونگی شاام و خودمو ببازمگ دساات و دلم و 

 !کنترل کن ای بزرگوارگ من تحمِل روزای بعد از این نزدیکی ها رو ندارم
 .چنگی به مالفه زد

حاال چرا لعنتی ها؟ حاال که میخوای بری.. حاال که برای همیشه از دستت _
را انقدر نزدیکمی؟ چرا مثِل قبل باهام بی تفاوت نیسااتی؟ مثِل میدم.. حاال چ

همه ی اون روزا و شبایی که به نقطه ای خیره میشدی و میدونستم داری به کی 
فکر میکنیگ مثل همه ی اون وقتا که سهمم ازت فقط همون نگاه های یواشکی 

کافی بود و ساوزش قلبمگ من به همونم راضای بودمگ همون قدرشم برای مرگم 
بودگ چرا حاال با این نزدیکِی چند روزه و صمیمیت میخوای همه ی مقاومتم و 

 بشکنی؟
 .گریه اش اوج گرفت

 چرا میخوای منو بی خودت بذاری؟_
 .هق هق کرد

 !چرا منو نمیبینی؟_
سارش را روی سااعدش گذاشت و به نقطه ای روی دیوار خیره شد. اشک 

شد و به دنباِل گوشی اش گشت.  چشمش کم و کمتر شدگ در حرکتی آنی بلند
همین که در جیب پالتوی خیسااش پیدایش کرد، همان جا کناِر تخت تا روی 
زمین سر خورد و روی زانوهایش نشستگ تلفِن خانه با اولین بوق جواب داده 

 .شد
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 بفرمایید؟_
یش را صاف کرد.. هرچقدر که میتوانست  !...صدای رزا را شناختگ گلو

 سالم.. خوبین؟_
 م.. ممنون. شما؟سال_
 هلن هستم.. میتونم با خاتون صحبت کنم؟_
هلن جان شامایی؟ خوبی مادر؟ دلتنگت بودیمگ خاتون نیستنگ با آقا رضا _

 !رفتن دیدِن بهار
 .دلش با کلمه ی بهار هزاران بار لرزید

 ممنونم.. گفتین آقا رضا؟_
آقا کارای  اووو... شااما که خبر نداریگ آقا رضااا راننده ی جدیدنگ در نبودِ _

 !خاتون و میرسن
 .نفس عمیقی کشید و لبش را به دندان گرفت

 بسیار خب. میشه به محِض اینکه اومد بگین باهام تماس بگیره؟_
 با همین شماره که افتاده؟_
 !بله_
 !باشه دخترم میگم_
 !پس فعال خداحافط_
 !یا حق_

ی به ندگوشی را روی تخت پرت کرد و سرش را میاِن دستانش گرفتگ پوزخ
خودش زد.. به مادرش گفته بود هرگز به یک مرد متوصاال نمیشااود آن وقت با 
همین نزدیکِی چند ساعته دریافته بود که بدوِن سام قطعا دنیا برایش به گونه ای 
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دیگر خواهد بودگ بیتاب و بی حوصله خودش را تا باالی تخت رساند و با یک 
بالشت گذاشت و چشمانش  دست پالتوی خیسش را از تن کندگ سرش را روی

را به سختی بستگ گوش هایش همچنان آماده برای شنیدِن صدای زنِک موبایل 
 .بودندگ ندانست چقدر گذشت که تسلیم خواب شد و دیگر چیزی نفهمید

. 

. 
آقا برای ما مسا ولیت دارهگتا خودشون اون تو ان که نمیتونیم کلید بندازیمگ _

 !شما یه چیزی میگینا
ی دارم میگم از تهر تا حاال تلفن اتاقش رو جواب نمیده....از مرِد حساااب_

پدیرش هم که میگن بیرون نرفتهگ دلیل از این واضاق تر؟ اگه چیزی شده باشه 
 تو جوابگو میشی؟؟

 .پسِر جوان نچ نچی زیر لب کرد
 ...باز میکنم ولی مس ولیتش با خودتونهگ این دوربینا دارن فیلم میگیرن.. اگه_
 !مومنبازش کن _

بی میل کلید را در قفل چرخاند. ساام سراسیمه وارد شد. با دیدِن هلن اخم 
 :هایش درهم شد. برگشت به طرف پسِر جوان و با اخم گفت

 !شما میتونی بری_
 :پسر که سعی داشت پشتی سِر سام را برانداز کند گفت

 ...ولی این خانوم_
روی بازویش در را به رویش بساات و به طرف تخت رفت. هلن ساارش را 

گذاشااته بود و نفس های منظم میکشاایدگ نفِس راحتی کشااید و با احتیاط به 
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تخت نزدیک شد. موهایش تا روی سرشانه اش ریخته بود و حتی صورتش را 
هم پوشانده بودگ بافتنِی تیره رنگی بر تنش بودگ با همان شلواِر جیِن نیمه خیس 

اتاق روی خوشی ندارد روی تخت خوابیده بودگ میدانسات حضورش در این 
ولی به شدت نگران شده بودگ جلو رفت و دستش را روی پیشانی اش گذاشت.. 
حرارت کمی داشاات. خیالش که راحت شااد پتوی کنار داده شااده را تا روی 

 .گردنش باال کشید و با دست آرام به سرشانه اش ضربه زد
 هلن؟.. هلن خوبی؟_

ند... از حالت خوابیدنش اصااوات نامفهومی زمزمه کرد و ساارش را چرخا
 .خنده اش گرفت

 این دیگه چه مدلشهگ..... هلن؟ پاشو یه لحظه بعد بخواب.... خوبی؟_
صادای ساام کم کم در سارش واضق شد. مانند برق گرفته ها به یکباره از 

 .جایش پرید و پتو را تا انتهایی ترین نقطه ی بدنش باال آورد
 شما اینجا چیکار میکنین؟_

 .ِه مستقیم امتناع کردسام از نگا
 این چه وضِع خوابیدنه؟ میدونی چند بار زنک زدم به اتاق؟_

سرش را چرخاند و به دنبال روسری اش گشتگ سام مورب از شرایط، عقب 
 :گرد کرد و همان طور که خارج میشد گفت

 !بپوش تا میام_
 .با بیرون رفتِن سام خیزی برداشت و روسری اش را از روی کاناپه چنک زد

 :پالتوی خیسش را هم سریعا تن کرد و با عجله گفت
 !بفرمایید_
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سااام داخل شااد. از دیدِن همان پالتوی خیس بر تن اش اخم هایش در هم 
 .شد
چرا دوباره اینو پوشیدی؟ مثل اینکه قسم خوردی سرما بخوریگ البته بعید _

 !میدونم تا االنشم نخورده باشی
ی تخت برداشت. چندین تماِس هلن دسات انداخت و گوشی اش را از رو

از دسات رفتهگ با وحشت شماره ی خاتون را از لیست پاک کرد و گوشی را در 
 !دستش فشرد

سرم خیلی درد میکرد.. یه قر  خواب خوردمگ زیاد قوی نبود ولی من کال _
 !با قرِ  خواب میونه ی خوبی ندارمگ ببخشید نگران شدین

 !سرش را با تاسف تکان داد
بودم درباره ی کار حرف بزنیمگ یکی ازدوستای قدیمیم اومده بود زنک زده _

به دیدنم. یه شاارکت داره.. شاارکت خدماتی.به خونه ها ساارویس میده برای 
 !نظافت. دنباِل منشی بودگ فکر کردم در شرایط فعلی از هیچی بهتر باشه

در این برهه به آخرین چیزی که می اندیشید خودش بود و کارش. سر به زیر 
 :انداخت و آرام گفت

 !لطف کردین.. ممنون_
 .سام رو به رویش نشست. به چهره اش دقیق شد

 همین؟_
 !غافلگیر شد و نگاهش کرد. لعنت به این حواس پرتی

 !آهان نه... من.. نمیدونمگ آخه تا بحال منشی گری نکردم_
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نمیگم تا آخر ولی تا کاری پیدا کنی بد نیساتگ بازم تصمیم با خودته ولی _
 !محیط تمیزیه

 .بی حواس سرش را تکان داد. بی حواسی اش توجه سام را جلب کرد
 !هلن؟ چیزی شده؟ حس میکنم یه دفعه از این رو به اون رو شدی_

 .لبخنِد تلخی زد
 !نمیدونمگ شاید چیزایی شنیدم که زیاد از حد ناراحتم کرده_

 .چشمانش گرد شد
 از جانِب من؟_

 .سرش را با لبخند تکان داد
تاا جاایی کاه یادم میاد حرفی نزدم که باع  ناراحتیت بشااه.. مگر اینکه _

 ...ندونسته
دونساته یا ندونسته اش زیاد فرقی نداره آقای نیکنامگ ناراحت شدِن من هم _

مهم نیستگ من اصوال انسان زودرنجی امگ زود به دل میگیرمگ شما به خودتون 
 !نگیرین

 .گیج و سرگردان از جایش بلند شد
 !!شه واضق تر حرف بزنی؟ من اصال متوجه نیستم منطورت ومی_

 .لبخندی دردمند به رویش زد
 اگه اجازه بدین میخوام یکم استراحت کنمگ ممکنه؟_

 .با اخِم مردانه ای انگشتانش را به بازی گرفت
 !البتهگ شبت بخیر_
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شب بخیر زیر لبی گفت و تا پشِت در راهی اش کرد. به محِض خالی شدِن 
 .اتاق از بوی سام نفس عمیقی کشید و چشمانش را بستهوای 

 !خداجون دیگه دارم کم میارم_
صدای زنِک تلفنش را که شنید، هر چه توان در پاهایش داشت به کار برد و 
تا کناِر پاتختی دوید. شماره ی منزِل خاتون مانند نسیم خنکی دلش را تسکین 

 .داد. لبخند آرامی زد و جواب داد
 !ن جونسالم خاتو_

 .خاتون صدای گرفته اش را به راحتی تشخیص داد
 !سالم دختِر گلم.. خوبی مادر؟ تو که کشتی منو از نگرانی_

گوشی را محکم به گوشش فشرد. انگار به این باور رسیده بود که با این کار 
 !خاتون را نزدیک تر حس خواهد کرد

 !اس گرفتینخوبم خاتون جونگ نگران نباشینگ خواب بودم نشنیدم تم_
 .نفِس راحت خاتون بی تابی اش را بیشتر کرد

 !..خدا رو شکر که خودت خوبی_
 .کمی مک  کرد

 دلت چی مادر؟ اونم خوبه؟_
چشمانش را بست.. نباید خجالت میکشید.. مگر به جز محبِت این زن چه 

 داشت که آروقه ی وجودش کند؟
 !خوب نیست خاتون... حال و روزش به هم ریخته_
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ید.. این سااکوت ها را خوب  سااکوِت  خاتون را که دید فهمید که باید بگو
میشاناخت. ساکوت هایی که در پس اش دو گوِش شنوا و قلبی مهربان بود تا 

 !بی دلیل و با محبت چراغ راهش شود
سام اینجاست... تو همین هتلی که من اقامت دارم.. تصادفی دیدمشگ داره _

 !ا فرامرزمیره خاتونگ میخواد برگرده پیِش آق
 !تو توی هتل چه کار میکنی مادر؟ اگه قراِر بشنوم از اولش بگو_

در مورد زندگی اش قبال به خاتون گفته بود.. اتفاقاِت این یک ماِه اخیر را هم 
تعریف کرد و باا کلمه به کلمه اش اشااک ریخت. خاتون در سااکوت گوش 

از همان ایی که میکرد و هر از گاهی از آن نفس های بلند و شاااکی میکشاایدگ 
 !دِل هفت آسمان را میلرزاند

از مادرت خرده نگیر دخترمگ اون عرف و باید ها رو تو این نوع زندگی دیدهگ _
 !نمیشه عوض اش کرد

من از کسی چیزی به دل نمیگیرم خاتون.. حتی از پدرمگ من تحمل همه ی _
 همشااکالت و دارمگ هیچ وقت کساای تو زندگیم نبود که حس کنم اگه نباشاا

 !......زندگیم مثِل قلعه ی شنی فرو میریزهگ اما سام
 .از شرم سکوت کرد

 از احساست چیزی بهش گفتی؟_
 .با ترس چنگی به گوشی زد

 !معلومه که نه_
 میخوام باهات رک و بی پروا صحبت کنم. طاقت اش و داری؟_
 .بله" ی آرامی گفت"
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م کننده.. نقِش اول... سام همیشه.. تو تماِم مراحل زندگیش پناه بوده.. تما_
دوبار خواسااته زندگیش و با یه زن مفهوم بده و هر دوبارش هم زمین خوردهگ 
خودت خوب میدونی که چه عالقه ای به نیل داشاات و بسااا همین حاال هم 
دارهگ نباید انتظار داشته باشی با دو تا امضا و رای دادگاه این عالقه و رشته پاره 

گ میکنهگ شاید قلبش نکنه ولی رهنش باالخره یه بشاهگ نمیگم فراموشش نمیکنه
روز فراموش میکنهگ ولی همین فراموشای هم آسون نیست دخترمگ به صراحت 
میگم.. تو اولین زنی نخواهی بود که شاید سام دوستش داشته باشهگ ولی اولین 

 زنی هستی که سام رو این همه دوست دارهگ برات مفهومه منظورم؟
 :آرام جواب داد

 !بله_
یادته یه روزی بهت گفتم صبر کن؟ گفتم صبر کن تا روزی که عشقت در _

جهت مثبت بارور بشااه دخترم؟ حاال امروز همون روزه. ازت یه سااوال دارمگ 
 سام رو با همه ی اینهایی که میدونی میخوای؟

 ..اگه به خواستِن من بود_
 .فقط جواب منو باده دخترمگ میتونی همین جوری قبولش کنی؟ حتی.._

حتی اگاه بادونی قلبش تاا مادت هاا برای نیل میزنهگ میتونی بدوِن ناامیدی و 
 شکست برای به دست آوردنش بجنگی؟

 :چانه اش را باال داد و با صراحت و اطمینان جواب داد
 !بله.. میتونم_

 .خاتون مک  کوتاهی کرد
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پس به هر قیمتی که هست نذار بره.. از احساست بگو.. خجالت نکش.. _
ته که زن همیشاه معشاوقه؟ زن هم میتونه عاشاق باشه و عشقش رو به کی گف

معشوقش  ابت کنهگ حواست باشه دخترم.. ساِم من مرِد دو خط شعر و فضای 
رمانتیک نیسات... سام اگر باورت کنه.. اگه بدونه که از ته دل دوستش داری 

 نبیشاتر از جونش دوساتت میدارهگ خجالت نمیکشام از گفتنش.. آره پسِر م
تشانه ی محبته.. تشانه ای که سال ها سیراب نشده.. و تو میتونی با عاطفه ی 

 !درست و غیِر ساختگی اون و به خودت امیدوار کنی
چشمانش برق زد. حس میکرد انرژی مثبتی از پشِت این صدا ساطع میشود 
و در تماِم فضاای اتاق پرگ خجالت از وجودش پر کشاید و اطمینان در بند بنِد 

 .قد َعَلم کردوجودش 
سام مرِد زندگِی منه خاتون.. از دستش نمیدمگ به هر قیمتی شده بهش  ابت _

 !میکنم
خاتون راضای و خشنود لبخندی زد که تماِم چین های گوشه ی چشمش را 

یدا ساخت  !هو
میدونم دخترمگ وقتی چیزی رو از تِه دل بخوای میشهگ فقط کافیه خودت و _

 ! ..باور کنی و به خدا توکل
 !ممنونم خاتون.. بابت همه ی مادری که در حق ام کردین ممنونم_
من ازت ممنونم که این همه پسارم و دوسات داری.. ساام دردونه منهگ نوِر _

 چشممهگ یعنی میشه روزی خوشبختیش و ببینم؟
آخرین قطره ی اشک را از چشمش زدود و با صدایی که کوچکترین لرزشی 

 :نداشت گفت
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 !یکنم خاتون.. بهتون قول میدمخودم خوشبخت اش م_
*** 

بهار را سفت و سخت در آغوشش جا به جا کرد. بدوِن اینکه توجهی به لج 
 .و گریه ی شدیدش بکند

 !من نمیرم مهِد کودک.. میخوام برم پیِش خاله هلن.. مگه زوره نمیرم_
کفش هایش را پوشاید.. خم شاد و کفش های بهار را هم با دسِت دیگرش 

 !ِک بهار قطره قطره روی سرشانه اش میریختبرداشت . اش
یی کاه برای هر چیزی _ داری دختِر بادی میشاای مااماان.. مگاه کوچولو

 !اینجوری گریه میکنی؟ دیگه مامانت نمیشم
 !نشو.. بابایی که نیست.. تو هم نباش_

برگشت و شاکی و ناراحت به چشماِن خیسش نگاه کرد. دلش برای مژه های 
بی به هم چسابیده و چشما ن قرمزش ضعف رفت. همان جا به جا کفشِی چو

 .تکیه داد و بهار را مقابِل خود قرار داد
الهی قربوِن اون چشمات برم من مامانی.. آخه میگی چیکار کنم؟ بهت که _

 !..توضیق دادم بابایی مجبوره جای دیگه ای باشه
 .دستش را روی چشماِن خیِس بهار کشید

 مامانم.. منم گریه کنم؟نریز این مرواریدای خوشگل و _
سرش را با ناراحتی چش و راست کرد و به یکباره از گردنش آویزان شد. نیل 
لبخند غمگینی زد و دِر خانه را باز کرد. به محِض باز شدِن در با چهره ی کریِه 
صادقی مواجه شد. ترِف شیِر محلی در دستش بود و از پله ها باال میرفت. با 

 .را پایین آمد و مقابلش قرار گرفت دیدِن نیل پله ی رفته
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 !سالم عرض شد خانوم بهرامی.. صبق عالی بخیر_
 :بهار زیر گوشش گفت

 !منو بذار پایین مامان.. خودم میتونم_
با اخم ساالمی زیِر لب داد و بهار را پایین گذاشت. بی توجه به حضورش 

 .مشغوِل پوشیدِن کفش های بهار شد
 خوای من بهار و بیارم؟پله ی جلوِی در لیزه... می_

 .با اخم بهش خیره شد
 !ممنون.. شما بفرمایین_

ردی اش را باال تر کشاید و نزدیک تر شد. صبق خروس  شالواِر آبی رنِک که
 !خوان سیگارش گوشه ی لبش بود

 !لج نکن دیگهگ یه ماهه که اومدی بازم غریبی میکنی؟ منم جای پدرت_
ید. از کنارش که رد شد بوی تعفن پوزخندی زد و دسِت بهار را دنبالش کش

 .بدنش و سیگار حالش را دگرگون کرد
دلم به حالت ساوخت.. اینه جواِب تشکرت؟ یه زِن تنها خدا میدونه اون _

 ...بیرون داره به کی
گوش هاای بهار را گرفت و سااراساایمه از پله ها پایین آمد.. آنقدر تند که 

. پراید مدل پایینش جلوی در خوشبختانه آخر جمله ی بیشرمانه اش را نشنید
پارک بود. همانی که با وساااطت سااعید و با زور از نمایشااگاه عموی سااعید 
خریده بودگ سرش را چرخاند و اطراف را نگاه کرد.. ندانست چرا دلش گرفت. 
به حضوِر وقت و بی وقِت آن ماشیِن سیاه عادت کرده بودگ همانی که هفته ای 

محله ی قدیمی و خانه ی قدیمی تر شده بودگبهار  بود تماِم پشتوانه اش در این
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را روی صندلی نشاند و سوار شد. بعد از نیم ساعت کلنجار رفتن و گرم شدِن 
 .ماشین.. کالفه راه افتاد

 .صدای گالره و سعید را از پشت در شنید. توقف کوتاهی کرد
گوش نمیکناه سااعیاد.. میگی چیکاار کنیم؟ هر چی هم میگیم بهش بر _

 !همیخور
سرش را تکان داد و یکباره وارد شد. چهره ی گالره و سعید زرد شد. کیفش 

 .را روی میز گذاشت
 سالم.. بازم غیبِت من بود؟_

هر دو ساالم دادند و ساکوت کردند. نیل نگاهی زیر چشمی به هر دویشان 
 .کرد . عینک کارش را به چشم زد

رح ؟ پاشین اون طچرا اینجوری نشستین؟ بعد مدت ها یه سفارش گرفتیما_
 !و از زیر میز نور بیارین ببینم به کجا رسوندین

سااعید با اخم های درهم طرح را مقابلش گذاشاات.. به ندرت چهره اش 
جدی و عصابی میشادگ پشِت میز کارش برگشت و مشغوِل کار شد. نیل روی 

 .صندلِی گردانش نشست و دست به سینه شد
اِر . اینجوری با این قیافه ی ترشی خیهر چی قراِر بشنوم بگین بعد کار کنیم_

 !شما نمیشه تمرکز کرد و اتود زد
 .سعید شاکی سرش را بلند کرد و به گالره نگاه کرد

 !گالره بگو دیگه_
 .گالره ناراحت به نیل خیره شد
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 چرا بهمون نگفتی صابخونت اریتت میکنه؟_
 .نفس کالفه ای کشید

 !چیِز مهمی نیست.. از پس اش بر میام_
 .د از پشِت میز بلند شدسعی

خیلی ببخشیدا؟ ولی این یکی رو دیگه زکیگ از پِس اون مرتیکه فقط یه مرد _
برمیاد نه تو.. اگه تو میخواستی از پس اش بربیای هر روز موقع رفتن و اومدنت 

 !جلوت سبز نمیشد
 .آرنجش را روی میز گذاشت و پیشانی اش را بهش تکیه داد

 !ط یکم وراجهگ همیندارین بزرگش میکنینگ فق_
بیاا گالره خاانوم... نگفتم انکار میکنه؟ آخه رفتی لج کردی تو اون محله _

داغون خونه گرفتی.. تو اون خونه ی بی در و پیکر و قدیمی که با اون صابخونه 
 قلچماق شده نور الی نورگ چرا نگفتی؟

 .سرش را بی حوصله تکان داد
یدا کردیم؟ نکنه دوسات داشتی چی میگفتم؟ ندیدی همین جارم با زور پ_

 برم خونه ی خاله ی ایمان بمونم؟
خیلی لجبازی.. این لجبازیت فقط به خودت ضرر نمیزنهگ داره به بهار هم _

 !صدمه میزنه
تو بگو چیکار کنم ساعید؟ من که کم آوردم تو بگو.. قشاون کشی میکردم _

چاره ی دیگه سااِر مردی که با زور و خواهش بهم خونه داده؟ در حاِل حاضاار 
ای ندارم .. جای من نیستین تا بفهمینگ بهار و از مهِد کودکی که میموند بیرون 
نیااوردم تاا صاادمه نخورهگ میدونی ماهی چند دارم پرداخت میکنم تا نهار و 
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عصارانه بدن و تا ساعت هفت نگه اش دارن؟ دارم ماهی ششصد تومن بابِت 
راب میشااه و خرج میذاره رو همون خونه میدم.. ماشااین هر روز یه چیزش خ

دسااتمگ از خوراک و پوشاااک هم کاه نگم بهترهگ یاه تنه و با این اوضاااِع کار 
چجوری از پس اش بربیام؟ باید دندون رو جیگر بذارم سااعیدگ عید فصاالی 
کاری ماسات میدونی که.. میریم یه جای بهتر.. حتما میریمگ ولی تا اون وقت 

 !چاره ای نیست
پایین انداخت و سکوت کرد. سرش دوباره سنگین  ساعید با اخم سارش را

شاده بود. آرام بخش همیشاگی اش را از خشااب بیرون کشید و نوک زبانش 
گذاشت. دیگر به فرو دادن قر  های رنگی بدوِن آب، عادت کرده بودگ سرش 
را روی میز گذاشت و سعی کرد این بحِ  خسته کننده و آزاردهنده را فراموش 

 !کند
. 
. 

ه و ساعید خداحافظی کرد و به طرف ماشینش راه افتاد. صدای بوق از گالر
های پی در پِی ماشینی توجه اش را جلب کرد ولی به عقب برنگشت، تا زمانی 
کاه ناامش با آهنک خاصاای خوانده شااد. همان آهنگی که تا دنیا دنیا بود با 

 .شنیدنش قلبش میلرزید
 خانوِم بهرامی؟_

ن پیاده شااده بود. با دیدش عینکش را از به عقب برگشاات. پارسااا از ماشاای
چشامش درآورد و جلو رفت. نیل بی حالت و سرد نگاهش میکرد. به محض 

 .رسیدنش نفس کالفه ای کشید
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 اینجا چیکار میکنید؟_
 !باید حرف بزنیم_
 !من واقعا دیگه نمیدونم با چه زبونی بگم حرفی برای زدن نمونده_

 .خشم به پشت سرش برگشت خواست برگردد که دستش کشیده شد. با
 !به من دست نزن_

 .فریاِد یکباره ی پارسا تکانش داد
میزنم.. دساات میزنم.. داد میزنم... تا وقتی به حرفم گوش ندی همه کار _

 !میکنم
 .با خشم به چهره اش زل زد

 !هر کاری دوست داری بکنگ مهم نیست_
 .با خشم دستش را در موهایش فرو برد

خام و بیساات ساااله نیساایتیمگ دارم میگم حرف دارم  من و تو دیگه جووِن _
باهات. اگه قبول نکنی تا خود خونه میام.. پشِت در می ایستم.. نشد باال میام.. 

 !میدونی که میکنم این کارو
 .دندان هایش را روی هم فشار داد

 چی میخوای هان؟ چرا دست از سرمون برنمیداری؟_
 ! ..فقط میخوام حرف بزنیم_

 .نگاهش کردنا امید 
 !باید برم دنباِل بهار_

 .پارسا شانه ای باال داد
 !با هم میریم_
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نگاهی به دور و برش انداخت و بی میل ساوار ماشاین شاد.هر دو سکوت 
کرده بودندگ تقریبا نصِف راه را رفته بودند که پارسا به خودش جرات داد و نیم 

بیرون را تماشااا  نگاهی بهش انداخت. دسااتش را تکیه گاِه ساارش کرده بود و
 !میکرد. آرامتر به نظر میرسید. یعنی واقعا میخواست اینگونه ادامه دهد؟

 میشه چند دقیقه حواست و بدی به من؟_
 .کالفه چشمانش را بست

 !حواسم به شماست.. بفرمایید_
 .آه کشید

چطور تونستی بری تو همچین محله ای؟ منی که مرَدم با ترس و لرز پا تو _
 یذارمگ داری چی رو  ابت میکنی؟همچین جایی م

 !فکر نمیکنم به شما ربطی داشته باشه_
نیل؟ لجبازی تا ِکی عزیِز من؟ هرچیزی که مربوط به تو و بهار باشه به منم _

 !مربوطه
 .به طرفش برگشت

 !من عزیزت نیستمگ یا درست حرف بزن یا همین جا نگه دار_
 .سرش را با تاسف تکان داد

 !ز بهارگ هنوز خیلی مونده بفهمی جات تو دلم کجاستبچه ای.. بچه تر ا_
 .سرش را بی حوصله چرخاند

 !حرفات و بزن پارسا.. نمیخوام جلوی بهار حرفی بزنیم_
 .جلوی مهِد کودک توقف کرد
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نیل؟ بذار براتون جاِی بهتری رو اجاره کنمگ اصااال به عنواِن قرضگ چطور _
 !دلت میاد بهار تو اون محیط و خونه بزر  شه

 .برگشت و با خشم نگاهش کرد
ِزت نمیخونه دخترت تو محله ی پایین نشااین بزر  _ چیه آقای تهرانی؟ با په

شااه؟ عارت میشااه؟ همه ی دردت همینه؟ ولی من عار نیس واساامگ همه اون 
بدبخت ها هم دارن زحمت میکشاان و زندگی میکننگ اونا هم آدمنگ همه مثِل 

س و ندارن ولی شاید از تو انسان تر بار تو تو کاخ بزر  نمیشانگ همه این شان
میانگ من بچم و تو پنبه بزر  نمیکنم جناب تهرانی که وقتی به کوچکترین بن 
بساتی رسید فرار و به قرار ترجیق بدهگ اونم الزمه که گاهی ببینه .. درک کنه.. 

 !سختی بچشه
تو حرِف من فقر و امکاانااِت کم نیس خانوِم عزیزگ من خودم هم از اولش _

یِی حیاط کشیدم. حرِف من محله ایه که  کاخ بزر  نشدمگ منم سرمای دستشو
هنوز فرهنک پذیرش یه زِن تنها رو نداره ...شب به شب با یه بچه از جلوشون 
رد میشی.. مثل گر  کمین کردن برات. هزارجور وصله بهت میچسبونن.. سِر 

 خونه ی ...ال الهسال هم نشده با سنک میفتن به جون شیشه خونت که اینجا 
 اال اللهگگ.......میتونی بفهمی اینارو؟

حرف مرد صاحبخانه در سرش تکرار شد. "یه زِن تنها خدا میدونه اون بیرون 
 "...داره به کی

کمی نرم تر شاد و آرام تر.. با تمام ناحقی هایش حق داشاات.. در این مورد 
 !حق داشت
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میگیرمگ فعال بودجه ی جای باید تا عید تحمل کنیمگ دارم چند تا ساافارش _
 !بهتری رو ندارم

 .به طرفش برگشت
چرا این کار و باهام میکنی؟ همیشااه پیشاات حس میکنم گالبی ام. این _

 حِس خوبی بهت میده؟ این که هر سری خوردم کنی؟
_من همچین منظوری ندارمگ دلیلی هم برای کمِک شما نمیبینم ِِ! 

 .پوِف کالفه ای کرد
ات به نتیجه رسااید. به خاطر یه نفرت داری با آینده هیچ وقت نمیشااه باه_

 !خودت و همه بازی میکنی
صاادای جیا بلند بهار آن ها را متوجه درب ورودِی مهد کودک کرد. مربی 
مهد شاکی جلوی در ایستاده بود. نیل برای عذرخواهی پیاده شد. بهار ولی با 

یق و بلند ، تا دو خودش را پارساا رسااند. خط های گوشاه ی چشِم پارسا عم
کنار گونه اش رساایده بود و چهره ی جذاب و مردانه اش را از همیشااه بازتر و 
خوش رو تر میسااختگ نیل لحظه ای سربرگرداند. لحظه ی هم آغوشی اشان 

 .قلبش را به لرزش درآورد
 !عمو پارسا باورم نمیشه اومدی.. باورم نمیشه_

 .ماشین گذاشت بهار را چندین دور در هوا چرخاند و روی سقف
 دلم برات قِد خودت کوچولو شده بود پرنسسگ چه خبرا؟_

 .دستش را روی صورِت پارسا کشید
 !مرسی که اومدی عمو.. دلم خیلی گرفته بود_
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قلبش گرفات.. هم از کالِم پر از غِم بهار و هم از "عموی" نیشااداِر پس از 
 !اسمش

نار ببینم گیره.. دستتو ببر کنه دیگه.. اومدم پرنسس ام و ببینم تا دیگه دلش ن_
 اصال این دل به چه حقی گرفته؟

دساتش را جلو برد و قلقلکش داد. صدای خنده اش در خیابان پر شد. نیل 
یر دو نفره شان خیره شد و آه کوتاهی کشید  !دوباره به تصو

در هر صورت من ازتون عذر میخوام.. هم بابت تاخیر.. هم بابت رفتاری _
 !تهکه با بچه ها داش

خواهش میکنم خانوم بهرامی.. به نظرم بهار خیلی آشافته شده.. این چند _
مااه هم که نیومده باع  شااده در مقابل قوانین اینجا بیخیال تر بشااهگ...عید 
نزدیکه..شاید با یه مسافرت یا هر جوری که خودتون صالح بدونین ، بد نباشه 

 !یکم روحیه اش ترمیم شهگ بچه ی حساسیه
 !ون از زحماتتون.. با اجازهبله.. ممن_

جلوی ماشااین ایسااتاد و با لبخند کمرنگی نگاهشااان کرد. لحظه ای از این 
 :حضوِر سه نفره دلش فرو ریخت. میاِن خنده ی بهار با صدای بلند گفت

 !بهارم؟ دیر میشه مامان... هنوز باید برم شام بپذم_
 .پارسا روی زمینش گذاشت

 !بشین میرسونمتون_
 .ای گرفتن دسِت بهار دراز کرددستش را بر

 .نه ممنون.. خودمون میریم_
 !...مامانی توروخدا_
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 !بشین... تا برسین نصِف شب میشه_
 :نگاهی به بهار انداخت و بی میل سوار شد. زیر لب به پارسا گفت

همین مونده از ماشیِن تو پیاده شم تو اون محله... دیگه نمیتونم پامو بیرون _
 !بذارم

 .ان هایش را با حر  روی هم فشردپارسا دند
چنان میگی از ماشاایِن تو انگار من الِت خیابونمگ تو غصااه اونجاهاشااو _

 !!نخور
 مامانی؟ عمو پارسا میاد خونه ی ما؟_

 .نگاه گذرایی به پارسا و بعد به بهار انداخت که میاِن دو صندلی ایستاده بود
 !بشین مامانم.. میفتی_
م ببند که میخوام زودی از این خیابوِن شلوغ در بهار خانوم بشاین کمربندت_
 !برم

 .نشست و دست به سینه شد. به آینه ی جلو زل زد
 میای عمو؟_

 .پارسا نفس عمیقی کشید و به نیل نگاه کرد
 !مامانت زیاد مهمون دوست نداره_

 .بهار در فکر فرو رفت
 !آره عمو.. هیچ وقت هیشکی نمیاد خونمون_

 !رسا رفت و به پشت برگشتنیل چشم غره ای به پا
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مطم نی دیگاه؟ پس دایی بردیاا و نساایم جون کاه هفته پیش اومدن چی _
 بودن؟؟

 .بهار شانه ای باال انداخت
 بردیا مشکلی نداره با اینکه اینجا میمونی؟_

 .دوباره به رو به رو خیره شد
 !زندگِی من به خودم مربوطه.. اجازه دخالت به کسی نمیدم_

 .ال دادپارسا ابرویی با
 !پس با همه لج کردی_

ترجیق داد جوابش را نادهاد.. سااکوت کرد و به مناتر بیرون خیره شااد. 
مکالمه ی شاایرین و بگو مگوی بین او و بهار را ترجیق میداد. آراَمش میکرد.. 
حِس خوبی بود برایشگ البته تا جایی که بهار سار به فاِش اسارار خصاوصاای 

 !نمیگذاشت
رد. کوچه شاالوغ بود. خاله زنک های بیکار دسااته رو به روی خانه توقف ک

دسااته جلوی در خانه ها نشااسااته بودند. با دیدن نیل چادر گل گلی اشااان را 
جلوی دهانشاان کشایدند و سرشان به هم نزدیک شد. پوزخندی روی لبهای 

 "!نیل نشست و اندیشید:" همتون برین به جهنم... حداقل بهار دلش باز شد
 .ی ناراحِت بهار حرفش را پس گرفتولی با دیدِن چهره 

 !عمو فقط چند دقیقه... میخوام نقاشی هامو نشونت بدم_
 .پارسا نشست و خودش را هم قِد او کرد

 همش و جمع کن بیار بیمارستان باشه پرنسس؟_
 .گوشه ی پالتواش را دست گرفت
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 !تا دِم درمون بیا.. نیا تو.. خودم میارمشون دم در ببینی_
داخل سااوزن سااوزن شااد. چشاامهایش را روی هم فشاارد و به قلِب نیل از 

 :سختی گفت
 عمو پارسا کار دارن عزیزمگ یه روِز دیگه میبرمت بیمارستان.. باشه دخترم؟_

 :پارسا با چهره ای گرفته ایستاد. از دور رو به نیل لب زد
 !فقط چند لحظه_

ی چشمانش نیل با ناراحتی نگاهشاان کرد و بعد از چند  انیه از روی ناچار
را باز و بسااته کرد. با ترس به دورو بر نگاه کرد. چشاامهای خبرچیناِن اطراف 

 :احاطه اشان کرده بود. جلو رفت و در مقابل خوشحالی بهار گفت
 !یواش تر مامانی.. بیاین بریم تو_

خودش وارد شد و پارسا و بهار پشِت سرش راه افتادند. نگاه پارسا به راه پله 
ر های تَرک خورده بودگ مقابل دِر صااورتی و قدیمی طبقه اول ی تاریک و دیوا

ایسااتادند. به محض باز شاادِن در بهار به داخل خانه دوید. نیل برگشاات و با 
 .خواهش به پارسا نگاه کرد

 ..اگه اصرار کرد که بیای تو_
 .لبخند غمگینی زد

 !میدونمگ حواسم هست_
 .لبخندش را با لبخند کمرنگی جواب داد

 ! ..م تومن میر_
 .چشمانشان خیرِه در هم بود
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 نمیشه تو هم بمونی؟ یعنی تحمِل من حتی برای چند دقیقه انقدر سخته؟_
نمیدانساات چه نیروی نهفته ای میان التماِس این نگاه پنهان اساات. همان 

 :گونه خیره در نگاهش زمزمه کرد
 !سخت ترش نکن_

 .پارسا قدمی نزدیک تر شد
 ِر آهنی ای که ساختی بشکنه؟چی رو؟ میترسی این دیوا_

 .سرش را چش و راست کرد
 ...دیگه گول حرفات و نمیخورم.... نمیذارم بازم مثل قدیما_
باه باه خانوِم بهرامیگ میبینم که جمعتون حسااابی جمعهگ آقا کی باشاان؟ _

 معرفی نمیکینین؟
 هر دو به یکباره به عقب برگشتند. پارسا با اخم و نیل با ترسگ صادقی در راه

 :پله ایستاده بود و خشمگین نگاهشان میکرد. پارسا از میاِن دندانهایش غرید
 این کیه؟_

 :و آرام شنید
 !صابخونمه_

 .عصبانی قدمی به جلو برداشت
 به شما ربطی داره؟_

 :نیل با ترس نالید
 پارسا؟_
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برگشاات و ناابااور نگااهش کرد. یادش نمی آمد آخرین باری که نامش را 
لحن از زباِن نیل شاانیده بود ِکی بودگ صااادقی از پله ها پایین اینگونه و با این 

 !آمد
 !بفرمایین توروخدا.. مزاحم کارتون نمیشمگ الو تو الو دیگه؟؟_

 .نیل دستش را با ناباوری جلوی دهانش گذاشت. پارسا جلو رفت
 چی داری میگی برا خودت؟ چیزی که میگی رو گوشت میشنوه؟_

یش را جلوتر د  .ادسینه ی پر مو
بله میدونم.. شوما نمیدونی.. این خانومی که داره واسه تو عشوه میاد نوبت _

 !ما که میشه جانماز آب میکشه
خون جلوی چشاامانش را گرفت. جلو رفت و با حرکتی یقه ی زیر پیراهن 

 !سفیدش را گرفت. صورتی کریه و سیاهش دقیقا از سینه ی پارسا بود
 !دندون مصنوعی هات و بریزم کِف دستتچی زر زدی؟ یه بار دیگه بزن تا _

بهار از کناِر در با یک چشم نگاهشان میکرد. کاغذهای نقاشی اش از ترس 
 .روی زمین افتاده بودند. نیل جلو رفت

 ! ..پارسا خواهش میکنم_
 :برگشت و داد بلندی زد

 !برو تو درم ببند_
 .صادقی با بی حیایِی تمام دندان هایش را به نمایش گذاشت

 یه؟ نونت به روغن نچربید حرصت و از من درمیاری؟چ_
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بدوِن لحظه ای درنک با ساار ضااربه ی محکمی به دماغش زد.. صاادای 
شکستِن استخوان دماغش برابر شد با جیِا بلنِد نیلگ دقیقه ای طول نکشید که 
مسااتاجران طبقه های باال به پایین هجوم آوردند. دعوا باال گرفت.. پسااری به 

بخانه به طرِف پارسا هجوم میبرد و چند مرد آن ها را از هم جدا طرفدارِی صاح
 :میکردند. صادقی که رسیدِن امداد را دیده بود با صدای بلند نعره میکشید

آی مردم بیاین.. اینجا رو کرده خونه ی فساد.. اینجا خانواده زندگی میکنه.. _
 ..ارم کردهروِز روشن مرد میاره خونشگ خودتون بیاین ببینین زده چی ک

 .نیل با چشماِن خیس از اشک به عقب برگشت. با دیدِن بهار نفسش گرفت
 .بهار برو اتاقت درم ببند_
 !مامان میترسم_
 !گفتم برو_

داد بلنادش چهار سااتوِن بدن بهار را لرزاند. با دو به اتاقش پناه برد و در را 
 !بست

 .پارسا برای آزاد شدن دستانش تقال کرد
 ا*هک*ن*خجالت بکش.. شرم نمیکنی رو زن و بچه ی بی از ریِش سفیدت_

 اسم میذاری؟
 !.. اصال شوما کی باشی؟ بگو ما هم ملتفت شیمک*ن*ا*ههه.. بی_
 من همه کس اشم... اصال نامزدشم حرفیه؟_

همه ی سرها با تعجب به طرِف نیل برگشت و او ناباور نگاهش کرد. از پِس 
 !اشکهایی که قطره قطره میچکید
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هم پپه دیگه نه؟ اگه شاوهرشاای چرا تنها زندگی میکنه؟ ما رو چی چی ما _
 گیر آوردی؟

 .نعره بلندی زد
به تو ربطی داره؟ خودت چی هستی ها؟ صابخونه ی این آپارتمانی یا دزِد _

 !ناموس؟ واسه زن و بچه ی کی داری کشیک میدی رو راه پله
 .با چشماِن ریز به اطراف خیره شد

ن نمیچسبه.. معلوم نیس این خانوم داره صبق تا شب اون این وصله ها به م_
 !بیرون چیکار میکنهگ برا ما معامله نچین

با حرکتی به طرفش خیز برد که مشات محکِم پساِر جوان مانع رسیدنش به 
صااادقی شاادگ... نیل با ترس و اشااک به قطره های خونی که از میاِن جمعیِت 

 :دوِن کنترل جلو رفت و فریاد زدچند نفره روی زمین میریخت خیره شدگ.. ب
برین گم شاین.. گم شاین برین خونه هاتون.. شماها خیلی ناموس دارین _

نه؟ شاامایی که صاابق به صاابق، شااب به شااب جلوی پنجره و مغازه هاتون 
میشاینین تا یه زِن بی دفاع و تنها مثل من از جلوتون رد شه و بتونین از پشت و 

دارین؟ خیلی مردین؟ اون وقت منی که بر جلو براندازش کنین خیلی ناموس 
 ای یه لقمه نوِن حالِل خودم و بچم دارم تا شب سک دو میزنم خرابم؟

 .پارسا جلو آمد و بازویش را گرفت
 !برو تو_

 .تفی جلوی پایشان انداخت
 !تف به روتون و غیرتتون.. فقط همینو دارم که بگم_
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 ماغش راه گرفته بود. دستشبه طرِف پارسا برگشت.. خون مانند شیر آب از د
 :را بر روی چشمانش کشید و استوار گفت

 !بیا بریم... داره از دماغت خون میاد_
 :دوباره به طرِف جماعِت مات و مبهوت برگشت و با تاسف گفت

شااماا هم بفرماایین خونه هاتون.. نمایش تموم شااد.. زود برین یه وقت _
 !دعا نمازاتون قضا نشهگ.. وقِت ارونه... التماِس 

همین که در را بسات، تن خسته اش را بهش تکیه داد و چشمانش را بستگ 
نکرده   *ن*ا*هپشِت دِر تنها پناهگاهش هزاران چشِم هرز و انِک هزار هزار 

بود و رو باه رویش مردی کاه التماِس چشاامانش فریاد میزد: "بگذار تمامش 
پارسا را از پشِت  کنم..گ" جرات باز کردِن چشامانش را نداشات. خیرگِی نگاهِ 

همین پرده ِ گوشاتی هم تشخیص میداد. اشک از دو طرِف صورتش راه گرفته 
 !بود
 ..نیل_

 .با صدایی دورگه از بغض حرفش را برید
 !برو دماغت و بشور..بشور و برو .. فقط برو_

صادای قدم های پارسا را شنید که نزدیک و نزدیک تر میشد. چشمش را به 
 .دیدن صورِت سرخ از خونش را نداشت آرامی باز کرد. طاقِت 

اگاه گفتم بیاای تو.. اگه اآلن اینجایی نه به خاطر بهاره... نه به خاطر چیز _
 !دیگه ای... فقط نخواستم با رفتنت همه ی تهمت هاشون و تایید کنم

اخم های پارسا در هم گره خورده بود.. سینه اش هنوز هم از عصبانیت باال 
 .جه به خوِن بینی اش سرش را با خشم پایین انداختو پایین میشد. بی تو
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 چرا بهم نگفتی؟_
 .لبخند تلخی زد

 چی رو؟ اینکه صابخونم صبق به صبق کشیکم و میده؟_
دستهای پارسا از خشم مشت شد.. نه تنها از کالمشگ حسرت و درِد صدای 
دورگه اش کافی بود برای دیوانه شادنشگ قدمی به سامِت در برداشت که کِف 

 .سِت نیل روی سینه اش قرار گرفت و مانعش شدد
 !کاریش ندارم... میخوام تصفیه کنم بریم_

 .پوزخند زد
 !بریم؟_

 .قدم به قدم نزدیک تر شدِن پارسا استرسش را دوچندان میکرد
 !..لج نکن.. با من.. با زندگیمون_

 :آرامتر گفت
 !با دخترمون_

 .ه اتاق اشاره کرددستش را از بغِل سرش حایِل در کرد. باابرو ب
 نگاش کن.. ببین.. اونی که اون توئه حاصِل عشِق من و توئه... یادت میاد؟_

 .نیل نیشخندی زد و از میان دستاِن پارسا بیرون خزید
آره یادمه.. همه چیز.. مو به مو.. از روز اول محرمیتمون تا اون روِز کوفتی _

 !که غیبت زد همه چی رو یادمه
چوِب یه اشتباه زندگِی هممون و به نابودی و فنا بکشی؟ تا کی میخوای به _

بخدا تقاصش و دادم.. با پنج سال در به دری.. بی تو بودن.. بی بهار بودنگ بس 
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نبود این همه سال؟ حتما باید جلوت بمیرم تا باورم کنی؟ ِد المصب من بدوِن 
 !تو نمیتونم زندگی کنم

 .پاک کردسرش را برگرداند و اشِک روی گونه اش را 
 !برو صورتت و بشور پارسا.. بهار میبینه وحشت میکنه_

جلو آمد.. نمیدانساات جرشتش را مدیوِن مالیمِت غیر قابل باوِر نیل بود و یا 
 !عشقی که دیگر سرکشانه سر به بیابان گذاشته بود

عزیِز دلم.. نفسم.. همه کسم.. دارو ندارمگ بخدایی که میپرستی.. به مرِ  _
ز جون برام عزیزترهگ باه مرِ  خودت که روحمی من به جز شااما دخترم کاه ا

کسی رو ندارم.. اجازه بده جبران کنمگ بذار منم  ابت کنم میتونم خوشبختتون 
کنمگ نیال؟ اگه خودت و از من بگیری این ساارگردونی تا ابد همین جور باقی 

 میمونهگ ببین چند سال گذشت؟
 .ت گرفتبا دستش موهای کناِر شقیقه هایش را دس

ببین؟ وقتی منو دیدی اینجوری بودن؟ ببین دارن سافید میشن.. من دیگه _
جووِن ساای ساااله نیسااتمگ ساای و شااش سااالمه.. دلم خانواده میخواد.. بچه 

 ..میخواد.. آرامش میخواد
 .جلوتر رفت. اشک از چشمانش به سرعِت برق پایین چکید

یاست.. تا نبضش میزنه و دلم زنمو میخواد... کسای که ماله منهگ تا دنیا دن_
 !نبضم میزنه ماله منهگ حتی اگه خودش نخواد و انکار کنه

قلِب بی طاقت و شکسته ی نیل، لحظه به لحظه تند تر از قبل میتپیدگ فکرش 
در گرو آن "م" مالکیت بود و چشاامش به قطرات درشااتی که با صااالبت و بی 

به الی خون آبه ی  خجاالت، از چشااماِن مرِد رو به رویش فرو میریخت و ال



wWw.Roman4u.iR  0011 
 

خشِک صورتش پنهان میشد. از کناِر دستش دستمالی بیرون کشید.. دستش را 
باال آورد و خیره در نگاهش آرام روی بینی اش گذاشت. بی حرکتِی پارسا را که 

 !.دید، خودش آرام آرام شروع به پاک کردنش کرد
 دستش شد.صداِی آراِم جا به جا شدِن دستگیره ی در، باع  توقف حرکِت 

هر دو به طرِف در برگشاتند. بهار با عروسِک همیشگی اش در آغوشش، میان 
 !در تاهر شد. از ترس به پارسا نگاه نمیکرد

 مامانی میتونم بیام بیرون؟_
 .ه بارانش کردب*و*سنیل با دو به طرفش دوید.. در آغوشش گرفت و 

 !ببخش سرت داد زدم عزیزمگ معذرت میخوام_
یی را پیش نگاِه کنجکاِو  بهار به پارساا بود که بیصدا و سر به زیر راِه دستشو

 !گرفته بود
 مامانی خیلی ترسیدم.. عمو پارسا چرا داد میزد ؟_

 .سرش را در آغوشش فشرد
 چیزی نیست عروسکم.. بزرگترا گاهی عصبانی میشنگ اآلن خوبی؟_

 .سرش را تکان داد
 !نقاشی هام خراب شدن_

به کاغذ های زیِر دساات و پا مانده ی نقاشاای ساارش را چرخاند و نگاهش 
 !افتاد.. لبخنِد غمگینی زد

 خوب دوباره میکشی.. مگه هنرمند نیستی؟_
 .سرش را باال و پایین کرد
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 مثِل تو؟_
 .بلندش کرد و به طرف راحتی های حال راه افتاد

 !نه.. از منم بهتر_
 .دستش را روی چشم های تِر نیل کشید

 گریه کردی؟_
وتاهی کشاید. چشامانش را به معنی "آره" باز و بسته کرد. با همه ی نیل آه ک

 .سختی اش دروغ نمیگفتگ بهار اخم کرد
 عمو پارسا سِر تو هم داد زد؟_
 مگه عمو پارسا میتونه سِر پرنسس هاش داد بزنه؟_

با تعجب به طرِف صدا برگشت. پارسا با لبخند محزونی میان حال ایستاده 
 .بود
 پرنسِس توئه؟ مگه مامانی هم_

چشام غره ی نیل را نادیده گرفت و چشمکی برای بهار زد. بهار هاج و واج 
 :چندین بار نگاهش را میاِن آن دو چرخاند و در نهایت آرام از نیل پرسید

 آره مامانی؟_
 .ه ای روی موهایش نشاندب*و*سنیل 

 !شوخی میکنه مامانم_
 .پارسا کنارشان نشست

 یی که تعریفشون و میکردی؟خوب؟ کجان اون نقاشی ها_
 .لب برچید و سرش را پایین انداخت

 !خراب شدن_
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 .دستش را دراز کرد و گونه اش را با پشِت دست نوازش کرد
 !خوب دوباره بکش_

 .بهار خوشحال و روق زده از آغوِش نیل بیرون پرید
 میمونی؟_

 .ببرگشت ونگاهی به نیل کرد
 !!تا تو یه نقاشِی خوشگل بکشی آره_

 .نند برق به اتاقش دوید و از همانجا فریاد زدما
 !اآلن میارم_

 .نیل خم شد و سرش را میان دستانش گرفت
 !میخوای چیکار کنی؟ دیگه اینجا موندنتون صالح نیست_

 .چشمانش را روی هم گذاشت
 !باید بگردم دنباِل یه جای دیگهگ بیِن این همه مشکالت همین و کم داشتم_
 ..من که گفتم_
 !..مهم نیست تو چی گفتی برام_

 .برگشت و با جدیت نگاهش کرد
نمیدونم چرا همه چی از کنترلم خارج شد.. اینجا بودنت.. حرفات.. حتی _

 !به حرفات گوش دادنم
 .سرش را تکان داد

ازم نخواه با چند جمله همه ی بغض و کینه ی چند سااال رو بریزم دور.. _
 !میدونی که نمیشه
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 .پارسا لبخند آرامی زد
من فقط ازت یه چیز میخوام.. خودت و ازم نگیرگ بدوِن تو نمیتونم زندگی _
 !کنم

 .سرش را برگرداند.. تحمل نگاه کردن به چشمانش را نداشت
 !نمیتونم باورت کنم پارسا. دست خودم نیست_

 .دسِت پارسا بی مالحظه روی دستانش نشست
خوای تا آخِر عمرم هم چندین ساله که دارم تو آتیِش نبودنت میسوزمگ اگه ب_

میمونمگ مشااکلی نیساات. چشاامم کور.. دنادم نرمگ ولی بااورم کنگ این بی 
شه  !اعتمادی منو میکه

نیل دسااتش را آرام از زیِر دسااتش بیرون کشااید. تماِم تنش در آتِش نگاِه 
 .چشماِن بی تاب پارسا میسوخت

یه  مچرا متوجه نیسااتی؟ حتی اینجا بودنت هم اشااتباههگ من چطور میتون_
عمر با شک و شبهه باهات زندگی کنم؟ یه عمر با ترس بخوابم که آیا صبق که 
بیدار میشم پدِر بچم سر جاش خوابیده یا نهگ این ترسیه که به جونم افتاده و از 

 !بین نمیره پارساگ من نمیتونم دوباره با این ترس زندگی کنم
 .سرش را پایین انداخت

 !شمحتی اگه هنوزم دوستت داشته با_
نیل؟ من اینجام.. از وقتی پشتت و بهم کردی و زندگیت و شروع کردی من _

اینجام.. همیشه بودم..تو عروِس یکی دیگه بودی و من نگات میکردمگ بچم به 
یکی دیگاه میگفات باابا و من نگاهش میکردمگ من همیشااه بودم.. همیشااه 

ده مگ بهم اجازه بهستم.. اگه قرار بود نباشم این همه سال از دوریتون نمیسوخت
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جبران کنم. بذار برای بهار پدری کنمگ بذار منم طمع شاایرینی بابا شاانیدن و 
بچشاامگ من پدرشاام نیل.. پدِر واقعیشاام و نمیتونم بدوِن پسااونِد عمو کنارش 
بااشاام.. ایناا درد داره.. میتونی بفهمی؟ دلم میخواد بغلش بگیرم و از ته دل 

پدرت منمگ کساای که از شاایره ی  فشااارش بادم.. بهش بگم: بهار دخترم..
 ...جونشی.. از وجودشی.. حاصل عشقشی

چشاماِن پر از اشاِک نیل در کثری از  انیه پر از وحشت و ترس شد.. حس 
میکرد دیگر کوبش قلبش را نمیشانود.. با ترس به وسِط سالن خیره شده بود.. 

.. بهار با هار.بدوِن اینکه حتی پلکی بزندگ پارسا مسیِر نگاهش را دنبال کرد.. ب
چشامانی ناباور ، مسا  شاده وسِط سالن ایستاده بودگ نقاشی اش در دستش 
بود.. بلند شدِن نیل را که دید سرش را با گریه چند بار تکان داد و به سرعت به 
اتاقش برگشات. پارساا با ترس و وحشت زده از این اتفاقی ناگهانی به نقاشِی 

ِی بلنِد سام از همان دور هم قابِل تشخیص افتاده بر روی زمین خیره شد. پیشان
 !بود.. شاخه گلی در دستش... کنارش نیل و در میانشاِن بهار

دلش با دیدِن این نقاشی لرزید. صدای مشت هایی که نیل با التماس بر دِر 
بساته ی اتاِق بهار میکوبید ناقوِس مرگش شد و دیدِن هر لحظه ی آن نقاشی، 

 !قابل آخرین نفس هایش بودمانند تالشی بیهوده در م
*** 

تهر گرم و مطبوعی بود.. درخشاِش خورشاایِد زیبا و نور خیره کننده ای که 
حاصل تالقی اش با برِف سفید و تازه بود شهر را از همیشه روشن تر میساختگ 
به طرف ماشینش راه افتاد. لحظه ای پایش از حرکت ایستاد .. بعد از آن بارِش 

اتفاقاِت دیشب گیج تر از همیشه بودگ بعد از آن حرف ساخت و سارِد دیروز و 
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های عجیب و لحن کالِم عجیب تِر هلنگ با اینکه پرده از رازهای گذشااته اش 
برداشااته بود باز هم مرموز و غیر قابل پیش بینی بودگ از نظرش چیزی در نگاِه 

ون راین دخترک بود که او مطلقا ازش سر در نمی آورد. موبایلش را از جیبش بی
 .کشید و شماره ای گرفت

 الو؟_
 !الو سالم سامیار جان.. صبحت بخیر_
 سالم .. بد موقع که مزاحم نشدم؟_
 اختیار دارید جانم.. امری بود؟_
 میخواستم ببینم خانوِم بهادری میتونه امروز برای مصاحبه بیاد دفترت؟_
 چرا که نه؟ خیلی هم عالی میشهگ میتونه اآلن بیاد؟_

هی به سااختماِن هتل انداخت.. مطم ن بود که صاابِق به این برگشات و نگا
زودی حتما در حاِل اسااتراحت اساات. مخصااوصااا بعد از آن پیاده روی و 

 !سرماخوردگِی احتمالی
 میشه یه کم دیرتر بیاد؟_
 !البته.. در هر صورت من امروز تا تهر شرکتم.. منتظرم_
 ...بِت لطف داری حامد جان.. فقط دیگه سفارش نکنم از با_
 !خیالت تخت.. گفتم که.. فقط منشی گری_
 !ممنون.. خدانگه دار_

ریموِت ماشین را زد و سوار شد. اما همین که خواست استارت بزند پشیمان 
شد و دوباره از ماشین پیاده شد. ساعت هشت بودگ شاید بهتر بود حالی ازش 

ری زماِن دیرتبپرسااد و نیز این موقعیات دساات نیافتنی در راجع به کار را به 



wWw.Roman4u.iR  0016 
 

موکول نکندگ با دودلی و شک تا نزدیکِی اتاقش رفت و پشِت در ایستاد. صدای 
دساتگاِه سشوار لبخندی روی لبش نشاند. چند تقه ی محکم به در زد. پشت 

 : بندش صدا قطع شد و هلن آرام پرسید
 بله؟_
 سامیارم.. بیداری؟_

رش گذاشت. موهای نیمه خیساش را سریعا بست و روسری اش را روی س
 .در را باز کرد و لبخندی به روی سام زد

 !سالم.. صبق بخیر_
نگاِه مالیِم ساام از روی لش های گل انداخته و صورِت بدوِن آرایش و بچه 

 .گانه اش گذشت و به شانه ی در دستش افتاد
 صبق بخیرگ بد موقع مزاحم شدم؟_

 .شانه را در دستش فشرد
 !نه.. داشتم آماده میشدم_

یی اونقدر عاقله که تعارف با خو دش اندیشید: "با همه ی سادگی و بچه سو
 "!نمیکنه برم تو

 دیروز در مورِد کار صحبت کرده بودیمگ یادته که؟_
 .هلن لبخند عمیقی زد

 حواسم سِر جاش بودگ همون دوستتون که شرکت داشت؟_
 !آره همون.. میتونی اآلن بری اونجا؟ البته خودم میبرمت_

 .یکباره گرفته شدچهره اش به 
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 !من نمیخوام اینجا کار کنم_
 .سام با تعجب ابرو باال داد

 پس داشتی کجا میرفتی؟میرفتی بلیط تهران بخری؟_
سرش را با اخم پایین انداخت... خاتون چه میدانست.. او حتی در نظِر سام 

 !زن هم نبود
 !میرفتم به چند جا ایمیل بزنم. گفتم که فعال میمونم اینجا_

 .نفسی کالفه ای کشید سام
تاا کی؟ تاا وقتی همین یه رره پولت هم تموم شااه؟ یه دختر تنها میخوای _

 چیکار کنی تو تهران؟
 ...من نگفتم میرم تهرانگ منتظِر یه کارمگ اگه ازش نتیجه بگیرم_
 !اگه نگیری چی؟ اصال چه کاری؟ بگو منم بدونم_

 .به چشمانش خیره شد
 !نمیتونم بگم_

 .را تکان دادبا خنده سرش 
حاال به خاطر من بیا مصاحبه رو برو.. رو انداختم زشته.. فوقش میگی با _

 شرایطت جور در نیومد.. هوم؟
 .سرش را تکان داد

 !باشه-
 !تو البی منتظرم_
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چشام زیر لبی گفت و وارد اتاق شد. لباس مرتب و رسمی ای بر تن کرد و 
هزاران جملاه که برای بیاِن پاایین رفات. رهنش باا هزاران جملاه درگیر بود.. 

 !احساسش تنها به یکی از آن ها نیاز داشت.. درست ترینش
ساام با دیدنش روزنامه را روی میز رها کرد و بیرون رفت. لحظاتی بعد کنار 
هم در ماشاین نشاسته بودند. هلن ناآرام و مشوش با انگشتانش بازی میکرد و 

دای بود. سکوِت بینشان با ص سام در سکوت حرکاِت عجیبش را زیر نظر گرفته
موبایِل ساام شاکست. نگاهی گذرا به شماره انداخت و نفسش را کالفه فوت 

 .کرد
 جانم؟_
علیِک ساالم.. از دیروز منتظرم زنک بزنی.. چی شد پس؟ واسه کی بلیط _

 گرفتی؟
پدِر من ، چند بار باید بگم؟ باید همه چی اوکی بشه یا نه؟ امامزاده صالق _

 !بیام که نمیخوام
 ! ...سِر من شیره نمال سامیار.. بگو دلم گیره.. بگو پام نمیکشه_
خودتونم میدونین که اینطور نیس.. جز بهار مشغله ی دیگه ای ندارمگ باید _

 !متقاعدش کنم
میدونی که نمیشه... اون بچه زیاد از حد بهت وابسته ست سامیار.. اگه به _

 !ا رو از سرت بیرون کنیمتقاعد کردِن اون باشه باید فکِر اینج
 .نفِس عمیقی کشید

 !دارم رانندگی میکنم پدر.. شب زنک میزم_
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 !باشه برو.. این بارم در بروگ خدانگه دار_
بوق ممتد را که شانید سارش را با تاسف تکان داد. هلن بیقرار تر از قبل در 

 :خودش مچاله شده بود. نگاهی متعجب بهش انداخت و پرسید
 مروز؟خوبی؟ چت شده ا_

 .صاف نشست و دور لبش را تر کرد
 میشه لطفا چند دقیقه صحبت کنیم؟_

 .ابرو باال داد
 بازم راجع به بهار؟_

 :چشمش را باز و بسته کرد و همراه با بازدم نفِس عمیقش گفت
 !نه.. راجع به شما_

 !راهنما زد و گوشه ای ایستادگ تا مقصد کوچه ای بیش نمانده بود
 !فرمایدگوشم با شماست.. ب_

دسات به ساینه شاد و یک طرفه، به هلن زل زد. نگاِه هلن به رو به رو بود.. 
ساعی میکرد با نفس های عمیق اعتماد به نفسش را به دست آورد و جمالتش 
را سانجیده انتخاب کند.. ولی مگر زیِر نگاِه خیره ی سام ممکن بود؟گ چالِش 

که روی زبانش آمد را با میان عقل و دلش را گوشه ای گذاشت و اولین حرفی 
 :صدای رسا و بی لرزش گفت

 !نرین_
ساام به رو به رو نگاه کرد و با دساتش روی فرمان ضرب گرفت. برای اولین 
بار بود که با چنین لحنی ، کسای ماندنش را آرزو میکرد.. حتی اگر شده برای 

 ..دیگری
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من بدش  بهار عادت میکنه... بچه ست.. اآلن عادت میکنه. شاید اولش از_
بیاد ولی اگه بمونم وقتی که بزر  شااد و همه چی رو فهمید بیشااتر ازم متنفر 

 !میشه
 !به خاطر بهار نمیگم_

 .چشمانش را روی هم گذاشت
 در مورِد نیل قبال صحبت کرده بودیم.. مگه نه؟_

 .صدای پوزخنِد هلن را شنید و با تعجب نگاهش کرد
 یعنی فهمیدنش انقدر سخته؟_

یز شده نگاهش کرد.. این صورِت گل انداخته.. انگشت های با چشاماِن ر
در هم گره خورده.. سِر در گریبان فرو رفته و این لحن خجولگ زیادی آشنا ولی 

 !دور به نظر میرسید
 فهمیدِن چی؟_

هلن برگشات و نگاهش کرد.. برِق چشمانش آخرین تکه ی پازل را هم سر 
اره به پا خواستند و دهانش خشِک جایش نشاند. موهای بدِن سام ،همه به یکب

 .خشک شد
 !گفته بودم شاید موندنتون نیازه برای زندگِی یه نفر_

 :مکثی کرد و خیره در نگاِه ناباوِر سام زمزمه کرد
 !ولی هیچ وقت اسمی از نیل یا بهار نبردم_
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سارش را دوباره پایین انداخت.. نگاِه ناباوِر سام مانند تیر زهرآلودی بود به 
قلبش.. این نگااه یعنی چرا؟ یعنی ِکی؟ یعی باه چه حقی؟ یعنی به چه  مرکزِ 

 ...جراتی؟.. یعنی
مدِت طوالنی ای از ساکوِت بینشاان گذشاته بود و این سکوِت مرگبار، هر 
لحظه بیشتر و بیشتر راه نفس هلن را میبستگ طاقت نیاورد.. سر بلند کرد و نیم 

معلوم در رو به رو بود.. بی حرف.. نگاهی به سام انداخت. خیره به نقطه ای نا
بی عکس العملگ و این برای او مساوی بود با مر گ خراب کرده بودگ بی مقدمه 
و توضیق.. بی توجیه و دلیل .. خراب کرده بود. آنقدر در خودش غرق بود که 

 .صدای آراِم سام او را در جایش جا به جا کرد
جااساات. آقای عطاپور اون کوچاه ی رو باه رو رو میبینین؟ شاارکات اون_

 !منتطرتونه
برگشات و ناباور نگاهش کرد.. رهنش مابیِن افعالی که توساط ساام به سوم 

 :شخص برده میشد در حال رفت و برگشت بود. با آخرین توانش نالید
 ...من_
 !شما خیلی اشتباها تو زندگیتون کردین.. ولی قطعا این بزرگترینشون بود_

 .شنیدصدای شکستن قلبش را به وضوح 
از صمیمیت من سوء استفاده کردید خانوِم بهادری.. از برادری و کمِک من _

به زنی که از نظرم وتیفم بود به خاطر حرمتی که تو خونم داشااته.. به خاطر 
 !زحمتی که برای دخترم کشیده بهش بکنم

تماِم تنش داغ شد... اختیار از کفش رفت.. مثِل فرصتی که به وضوح تنک و 
 .شدتنک تر می
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 ...سامیا_
 !نیکنام خانوِم بهادری... نیکنام_

 .پوزخند عصبی ای زد.. بدوِن اینکه حتی نیم نگاهی به هلن بیندازد
نمیادونم راجع به من چه فکری پیِش خودتون کردین.. یه مرد که به خاطر _

کمک و اجرش با زنا ازدواج میکنهگ یکی که برای خودش ارزش قائل نیست.. 
زود خام میشاهگ ولی اشتباه کردین.. در مورِد من خیلی اشتباه  یه پپه.. یکی که

 !!کردین و متاسفانه باید بگم تیرتون به سنک خورد
قادرت تکلم ناداشااات.. دیگر حتی نفس کشاایادن هم قادرتی اهورایی 
میخواست.. حرف های بیرحمانه ی سام تیر خال  را زده بود.. میتوانست.. 

 !باشد مرد مهربان او هم میتواست بی رحم
من این مکاالمه رو فراموش میکنم .. به احترام اون چند ماه زحمتی که تو _

 !خونه ی من کشیدین گ روزتون بخیر
سارش را برگرداند.. به دنباِل دستگیره میگشت.. چرا نمیافت؟ چرا جایی را 

 !!نمیدید؟ اصال نفس میکشید؟؟
دِر ماشین دساِت ساام از کنارش گذشت و دستگیره ی کذایی را لمس کرد. 

باز شد.. رهنش حالجی نمیکرد.. این یعنی چه؟ یعنی برو؟ یعنی زودتر پیاده 
 ...شو؟ یعنی

با آخرین توانش پیاده شااد. نگاِه آخر را به کساای انداخت که چند دقیقه ای 
بود که نگاهش را تماما از او گرفته بود. با لرزش غیر قابل کنترل لب هایش آرام 

 :زمزمه کرد
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 !اه میکنیندارین اشتب_
پوزخنِد عصابِی سام را شنید و صدای خشمگیِن الستیک های ماشینش راگ 
دهانش تل  شد.. تل  تر از زهر.. دستانش را دوِر خودش حلقه کرد و به تکیه 
گاِه پشت سرش که صندوِق صدقاتی بیش نبود تکیه کردگ چشمش را به آسمان 

ته بودگ حاال معنای حرف دوخت.. آسااماِن آفتابی به یکباره هوای باریدن گرف
های خاتون را درک میکردگ بودن با سااام بهانه میخواساات.. تنها یک بهانه ی 
کوچک الزم بود تا کنارش باشی.. مادرش.. همسرش.. دخترش.. پرستاِر خانه 
اش و یا هر کِس دیگرگ ولی دوسات داشاتن و عشق ورزیدن به او مردن و زنده 

نه عشق را و نه معشوق را... و این یعنی شدن میخواست.. سام باور نداشت.. 
 !!عمق فاجعه

یِر پشِت سرش نگاهی انداخت. همان گونه بی حرکت  از داخل آینه به تصو
کناِر جاده ایساتاده بودگ فشاار پایش را روی پدال گاز بیشتر کرد و سعی کرد به 
 لحظاِت پیش نیاندیشادگ تا به خودش بیاید و از فکر و خیال خارج شااود بلوارِ 
شااریعتی را رد کرده بود. باز هم به همان جا پناه میبرد.. منمن همیشااگِی این 
چند ماهشگ تنها جاییی که شااهد قطرات اشک مردانه اش بود و دلتنگی ها و 

 !بی تابی هایش را به چشم دیده بود
دشاِت الر" ...جایی که در آن روِز فراموش نشدنی هم، بعد از جمع کردِن "

خانه و بریدنش از خانواده ی کوچکش به آن جا پناه وساایل شاخصی اش از 
برده و ساعت ها گریسته بود. برای بهار.. برای بهاری که میتوانست از خوِن او 
باشد و نبودگ برای نیلی که از لحظه ی هم نفس شدنشان لحظه ای در هوایش 
تنفس نکردگ تنها جای شاهر بود که طبیعِت بکر و دست نخورده ی روستاهای 
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اف و قله ی زیبای دماوند را به نمایش میگذاشت. ماشین را گوشه ای رها اطر
کرد و در جای همیشااگی اش، مرتفع ترین نقطه ی پارِک جنگلی ایسااتاد. باِد 
ساوزناک با بی رحمِی تمام بر صورتش تازیانه میزد و برف های ریز و درشِت 

یش رد و به ب روی درختان را بر صورتش میکوفتگ دستش را داخل جیب پالتو
تخته ساانِک بزرِ  پشاات ساارش تکیه داد. رو به رویش قله ی زیبای دماوند 
وجود داشات. مظهر صالبت.. ایستادگی.. چیزی که با سکوتش فریاد میزد.. 

 !برپا باش.. ایستاده بمان
چشامانش را بست و به تماِم زندگی اش اندیشید.. همه و همه تنها در چند 

از ناکامِی اولش تا خانواده ی کوچکی که امید لحظه و یک حلقه ی متوالی.. 
داشت همان گونه معلول ولی پر احساس هدایتش کند. سعی میکرد به آخرین 
اتفاق نیاندیشادگ به این که میاِن آن همه کمی و کاستی چگونه امیِد کسی دیگر 
ک و با کدام وعده؟ سری برای خودش  شدهگ با کدامین کالم؟ با کدام رفتاِر َسبه

 .داد تکان
کلمااِت ساانگیِن هلن قابِل حالجی نبودندگ اینکه بودنش برای کساای نیاز 
باشاد... این که آن یک نفر هلن، پرساتاِر کناره گیر و ساکِت خانه یشان باشدگ 
نهگ نمیتوانست باور کندگ چگونه میشد دل بست به کسی که تماِم زندگی اش در 

دیشید: "یعنی درتماِم آن گروی کسانی دیگر بود؟ مغزش داغ شد. با خودش ان
چند ماه این دختر با چنین فکری با آنها زیساته؟" دساتانش ی  بسات... شرم 
کرد.. هم از خودش و هم از نیالگ عصااباانی بود. هم از دساااِت خودش و 
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صمیمیت نابه جایش و هم از دختری که در نظرش با زیرکی پا در خانوادشان 
 !ه بودگذاشته بود و با نیتی غلط ماه ها سر کرد

دست به سینه شد و نفِس عمیقی کشید.. چهره ی معصوِم هلن پیِش رویش 
جان گرفت. پیشاانِی کوتاه و موهای لختش که بی قید و سارکش همیشه روی 
پیشااانی اش مینشااساات و چهره ی کودکانه اش را کودکانه تر می کردگ لبخند 

ن روز پر های صامیمی اش.. حرف های از تِه دل و دلسااوزانه اشگ رهنش تا آ
کشاید.. تا آن روِز کذایی در بیمارساتان و روی آن نیمکت... سعی کرد حرف 

 !هایش را به یاد آَوَرد
تو زندگی بعضای چیزا سهِم ما نیستن آقای نیکنام.. هر چقدر که بخوایم.. "

هر چقدر که آرزو کنیم باز هم ساهِم ما نیستن......من یاد گرفتم تو زندگی به 
ر ممکن ها زندگیمو خودم بسااازم.. هر چند تنها .. هرچند جای آرزو کردِن غی

بیرنک ولی حداقل خیالم راحته که زندگیم ماِل خودمه.. حِق خودمهگ از کسی 
 "!قرضش نگرفتم

نفِس عمیقی کشااید.. آن قدر عمیق که ریه هایش پر و خالی شااد از هوای 
و دقیقه ها..به تک سرد و سرمای بهمن ماهگ اندیشید.. بارها و بارها... دقیقه ها 

تاک حرف هایش.. به معنای کلماتشگ نمیتوانساات باور کند تماِم این مدت 
داخال نقشااه ای از پیش تعیین شااده قرار داردگ هلن این گونه نبودگ با تماِم با 
تجربگی و پختگی اش شرور نبودگ ساده بود و ساده بیان میکردگ خدا را خواند.. 

 !کالفه و بی چاره
چیه؟ یه امیِد واهی که ندونسااته به یه دختِر بی پناِه دیگه  خادایاا پس این_

 دادم؟
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صاادای فریاادش به درختاِن خوابیده و طبیعِت عریان برخورد و هزاران بار 
بازگشاات. دسااتی روی بازویش قرار گرفت. یکه خورد و با ترس برگشاات.. 
انگشااتاِن حنایِی پیرزِن کولی روی بازویش بودگ چشاامهای ساایاه و ساارمه 

ده..لباسی عجیب و لبخندی که تمامی دندان های سیاهش را به نمایش کشای
 .میگذاشت

 چی شده جاوان؟ دردی دل داری؟_
 .به لهجه ی محلِی آرری اش لبخند کمرنگی زد

 !..ترسوندیم مادر_
 !.بیا اینجا بشین فالتو بگیرمگ برات بگم چرا درِد دل داری_

 .لبخندش تل  شد
 !ل دارمگ نیازی به فال نیستمن خودم میدونم چرا درِد د_

 .از جیبش اسکناِس ده هزار تومانی ای بیرون کشید و کِف دستش گذاشت
 !اینجا جز من کسی نیست.. تو این سرما این ورا نباشگ منم دیگه دارم میرم_

 :زِن فالگیر دور شدنش را نگاه کرد و با داد صدایش زد
 آی اوغالن؟_

 .ارسی حرف زدن برایش مشکل بودبا دو جلو رفت و راهش را سد کرد. ف
 !حاال که پول دادی دو دیقه وایسا فالتم ببینم_
 !من به فال اعتقاد ندارم_
 !اعتقاد میشی.. کفی دستت رو بده_
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سرش را کالفه تکان داد و دستش را دراز کرد. فالگیر چند خِط فرضی روی 
 .کف دستش کشید و شروع کرد به حرف زدن

 !لی اینجا نیستی ولی دلت اینجاستاز راِه دور اومدی.. ما_
 .سام خنده اش را با زور کنترل کرد

 !اینجا یه یار داری.. دوستش داری.. اونم دوستت دارهگ ولی به هم نمیرسین_
 .انگشتش را با لبخند زیر چانه اش گذاشت

 خوب نگاه کن.. ببین مادرزنمم میبینی؟_
 :فالگیر با تعجب نگاهش کرد و جدی گفت

 !نمیبینم نه.. اونو_
 !سرش را با خنده تکان داد و دستش را پس کشید

 !باید برم مادر.. بقیش و بعدا میگی_
ساوار شاد و استارت زد.. پیرزن فالگیر با دستش چند تقه به شیشه زد.. در 

 .صورتش دیگر خبری از لبخند نبود.. سام شیشه را پایین کشید و منتظر ایستاد
 !..دل شکستی_

رف و پشاات به سااام راه آبادی اش را پیش گرفت. سااام این را گفت و بی ح
مات و مبهوت مسیر رفتنش را با چشم دنبال کرد. با چشماِن سرگردان و دهانی 
نیمه باز.گ صاادای گوشاای اش او را از فکر بیرون کشااید. با تاخیر و بدوِن نگاه 

 .کردن به شماره جواب داد
 بله؟_

 !ا هم ربودصدای گریاِن نیل آخرین توانایِی امروزش ر
 !سام... سام بیاوو توروخدا_
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 چی شده؟ کسی اریتتون کرده؟_
 .بی جوابی و گریه ی نیل بی تاب ترش کرد

 حرف بزن نیل.. چیزی شده؟_
 ..بهار_

 .دستش را روی صورتش گذاشت
 بهار چی؟ نصفه جونم کردی نیل.. چی شده؟_
ر کنم سااامگ بهاار فهمیاد.. دِر اتااق و قفل کرده.. من نمیدونم باید چیکا_

 !توروخدا بیا
 :صورتش را با دستانش پوشاند.. نفس عمیقی کشید و آرام زمزمه کرد

 آروم باش.. بهش فشار نیار بذار همون تو بمونه... کسی پیشته؟_
پارساا... داشاتیم بح  میکردیم که شنید...حرفمون و گوش نمیده سام.. _

 !داره گریه میکنهگ میترسم حالش خراب بشه
اش نداشاته باشین بذارین خودش آروم شه..تا یه ساعت خودمو کاری باه_

 !میرسونم
*** 

پاهایش از درد روق دوق میکرد.. نمیدانست چقدر گذشته.. از آن هشت و 
نیِم صابِق دردناک چقدرگذشته و چه مدت است که بی هدف از خیابان های 

فت.. کوچِک شهر میگذرد. سربلند کرد و خودش را رو به روی کوچه اشان یا
لبخنِد تلخی زد. به گذشته.. به آینده.. به سرنوشتی که در نهایت در همین خانه 
رقم میخورد. با پای سست جلو رفت و زنک خانه را فشرد. صدای صندل های 

 .پاشنه داِر ملیحه را شناخت
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 کیه؟_
بی صادا پشات در ایساتاد.. نه یارای حرف زدن داشاات و نه بهانه ای برای 

شااد..ملیحه با دیدنش در آغوشااش پرید و محکم به خود  برگشااتنشگ در باز
 !فشردش

 برگشتی آبجی؟_
ه ای بر پیشانی اش زد.. قدش ماننِد بیوک، ب*و*ساروی نوِک پا ایساتاد و 

 !بلند بود.. یک سر و گردن بلند تر از هلن
 کی خونست؟_
 !فقط من و مامان.. بیا تو_

برنج در دستانشگ عادت داخل شد.. مادرش روی سکو ایستاده بود و آبکِش 
همیشگی اش بود.. برنج را روی گاِز تک شعله ی وسِط حیاط میپخت.. بیوک 

 !!اینطور دوست داشت
با دیدِن هلن آبکش را کناری گذاشات و نزدیک شد. چشمانش پر از اشک 

 .بود
 ! ..الهی مادر قربونت بره.. میدونستم برمیگردی_

فرِش دست باِف حال نشسته بودند. دقایقی بعد هر سه نفر در کناِر هم روی 
سااِر هلن روی زانوی مادرش بود و قطره قطره ی اشااکش در بر دامِن پر گلش 
میریخت و همان جا در ساکوت حل میشاد. دسات نوازشگر مادرش آرامِش 

 :تمام این سال ها بود. دست بر روی دسِت مادرش گذاشت و نالید
یش نیاز به مرد داره... من حق باا شااماا بود مادر.. یه زن برای بقای زندگ_

 !اشتباه کردم... حاال درک میکنم چرا به بیوک پناه آوردین
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 .ه ای بر روی سرش نشاندب*و*سمریم خم شد و 
زندگی همش رنگای قرمز و صاورتی نیست دختِر قشنگم.. زندگی همش _

احسااس و عشاق نیسات. اآلن زمونه زمونه ی گرونی و گرسنگیه.. همین که 
تو خونت باشاه.. همین که سفره ات پر باشه و به نامرد محتاج صادای یه مرد 

نباشی.. همین که بچه هات گرسنه نباشن و ژنده نپوشن یعنی خوشبختی مادرگ 
مگه زموِن پیغمبر عشق و عاشقی بود؟ اینا هم دبدبه کبکبه های نسِل جدیده... 

مون قبول دارم پدرت منو خیلی دوسات داشات و با احساس بود.. ولی اون ز
وضع فرق میکرد مادر.. آقا بیوک هم دوستمون داره.. هم شماها رو... هم منوگ 
دوساات داشااتن تنها به نوازش نیسااتگ ما سااِر ساافره ی این مرد آب و نون 
خوردیم... تو گرمای خونه ی اون جون گرفتیمگ آدم نباید گربه کوره باشه مادرگ 

 !اینجا خونه و کاشونه ی ماست
 : ا درد زمزمه کردلبخنِد تلخی زد و ب

 !حق با شماست_
ببین عاشاِق کیارش شادی.. گفتی دوستش دارم و ما هم نه نیاوردیمگ چی _

شد؟ به خاطر عیب و ایرادت ازت گذشت.. عشق تموم شد.. باز ما موندیم و 
 سفره ی باِز بیوکگ غیر از اینه؟

 !.اشک امانش را برید
 !نه مادر.. درسته_
ر از این بریزه مادر.. بذار حاجی پناهت باشااهگ نذار آبروی اون و ما بیشاات_

 !دیگه نمیتونی قسمت به این خوبی پیدا کنی .. خاطرت و خیلی میخواد
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ملیحاه نااراحات و نگران نگاهش کرد. با همان صااورِت خیس از اشااک 
 .لبخندی به روی خواهرش زد و صاف نشست

 !بگین همین امشب بیان.. هر چی شما و بابا بگین قبوله_
 .یدب*و*سجلور رفت و صورتش را با شادی  مریم

پس بگم زبیده بیاد یه صفایی به بر و روت بده تا شب.. الهی قربوِن شکِل _
 !ماهت بره مادر

. 

. 
نفِس عمیقی کشاید و ساینِی چای را مقابِل حاج فتاح نگه داشات.. سرش 
پاایین بود و حتی نیم نگااهی هم باه صااورتش نمیکرد. تعلل بیش از حدش 

را تحریک کرد. سر باال آورد و از گوشه ی چشم نگاهش کرد. لبخند  اعصابش
بی مالحظه ای گوشاه ی لِب حاج فتاح بود. همین که نگاِه هلن را دید دست 
پیش برد و چای را برداشات. هلن کالفه و عصبی راه آشپزخانه را پیش گرفت 

 .که با صدای بیوک وسِط راه متوقف شد
 !را رو ملیحه میرسهدخترم بیا بشین.. مابقی کا_

 .چنگی عصبی به پیراهنش زد و مقید و ناراضی روی صندلی نشست
 !خوب حاجی.. میفرمودید_

 :فتاح نگاهی به هلن انداخت و ادامه داد
بله.. گفتنی ها رو که به خودت گفتم آقا بیوک.. به جز سااه تا پساارم وارم _

ز هم نمیخوام.. یه دیگه ای ندارم. شرطت برای مقدار مهریه هم قبولمه.. جها
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عقاِد ساااده و بی تکلف برگزار میکنم و اگاه خادا بخواد میریم سااِر خونه و 
 !زندگیمونگ فقط چند کلوم حرف دارم که میخوام با خودش بزنم

 .بیوک اشاره ای به هلن داد
صاااحاب اختیااریاد.. بفرمااییاد.. ملیحاه بابا؟ حاجی و آبجیتو تا اتاق _

 !راهنمایی کن
را روی هم فشرد و از جایش بلند شد.. نگاِه مریم ملتمس هلن دندان هایش 

 .بود.. انگار میترسید هر آن همه چیز به هم بریزد و بر سرشان آوار شود
هلن پشِت سِر حاج فتاح وارد شد.. برایش خنده دار بود.. ماننِد تازه داماد ها 
 رفتاار میکرد مردی کاه چنادی از بهاِر اول و حتی دومش گذشااته بودگ روی

 .صندلی با فاصله از او نشست و سر به زیر انداخت
خوب هلن خانوم.. چند تا چیز هساات که باید از همون اول به عرضاات _

 !برسونم.. دوست ندارم برای قبل از شِب عروسی چیزی ناگفته بمونه
 :ناخن هایش را تا جای ممکن در کف دستش فرو برد و آرام گفت

 !بله_
فعالیت غیر خونه.. بازار و گشاات و گزار...  تو خونه ی من کار ممنوعه.._

خونه ی دوست و آشنا بی اطالِع من.. همه ممنوع و غیر ممکنهگ آوازه ی آزادگی 
هات به گوِش همه رساایده.. اگه خاطرت و نمیخواسااتم اآلن اینجا نبودم... 
دوست دارم چراغ خونم باشی.. دوست دارم تا وقتی نفِس راحت و دِم آخرمو 

رم باشی.گ مثِل یه زِن نمونه.. نه مثِل یه دختر بچه که دائما تو کوچه نکشیدم کنا
 و خیابونهگ روشنه؟
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 .پوزخنِد واضحی زد
 !بله_

نزدیک شد.. ضرباِن قلِب هلن شدت گرفت. از نزدیکِی مردی که از پدرش 
 !هم پیرتر و دنیا دیده تر بود

هفته عقد کنیمگ همین اآلن یه صیغه ی محرمیِت چند روزه میخونیم تا آخِر _
از وقتی اساتخون ترکوندی و قد کشیدی میدونستم ماِل خودمی.. وقتی شدی 
زِن حااج فتااح تازه میفهمی روِی خوِش زندگی یعنی چیگ ساارتا پات و طال 
میگیرمگ بهترین لبااسااا رو برات میخرم.. گرون ترین عطرا.. گ هماه ی اینا رو 

که بفهمم ساار و گوشاات داره  میریزم باه پات ولی... ولی امان از اون روزی
 میجنبهگ میفهمی که چی میگم؟

با وحشت سر بلند کرد و به چشمان سبز رنگش نگاه کرد.. مرِد نماِز بازار... 
مومِن خانه ی خدا دیده با همین چند جمله و فاصله ی چند مترِی بینشان هم 

 .چشمانش خمار بودگ ته دلش به این همه تظاهر و تاهرسازی پوزخند زد
نمیدونم چی به گوشتون رسیده ولی من بی عفت نیستمگ من از اول زندگیم _

 !با عزت زندگی کردم.. با عزت هم میام خونتون
 .لبهایش کش آمد و لبخنِد کریهی زد

 !خوبه.. گ فکر کنم حرِف هم و فهمیده باشیم.. بهتره بریم_
اه از قبال از آنکاه دل و روده اش به هم بپیچد از جایش برخاساات و با اکر

کنارش رد شد.. پیِش چشمش با همین چادر و پوشش هم فرقی با عریان بودن 
 .نداشت.. چشم ناپاِک فتاح مانند لیزری پوست تنش را میسوزاند
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به آشپزخانه پناه برد .. مابقِی صحبت ها بدوِن نیاز به حضوِر او زده میشد و 
دگ دیگر درست و قول و قراِر عقِد سااده گذاشاته میشادگ دلش در تب و تاب بو

نادرست را تشخیص نمیداد.. باورهایش را کناِر جیا الستیک های ماشیِن "او" 
جاا گذاشااته بودگ بعد از شاانیدِن آن جمالت کوبنده و تاریک که مانند اغما 
زندگی اش را به داالنی تاریک تر هدایت کرده بودند. دیگر امیدی به امیدها و 

میز گذاشت و همراه با صدای دسِت آرزوهایش نداشت. سرش را خسته روی 
جمِع حضااار در سااالِن رو به رویش، برای مرِ  آرزوهایش سااکوت کرد و 

 !بغضش را فرو داد
*** 

تا رسیدنش به منزِل نیل چند متری بیش باقی نمانده بود.. تماسش را رد کرد 
و ماشاین را جلوی در نگه داشت. نگاهی به اس ام اس اش انداخت.. پالک 

ودگ چند مرد جلوی پله ها ایسااتاده و مشااغوِل بگو مگو بودند... همین جاا ب
 .ببخشید آرامی گفت و از کنارشان رد شد

بیا.. معلوم نیس ان یکی کیهگ به خدا حسین آقا این نمیشه زندگی.. ما اینجا _
 ...ناموس میذاریم و میریم پِی نون

زنک را بی توجه و بی خبر از کنارشااان گذشاات و به طبقه ی اول رسااید.. 
 .فشرده نفشرده در باز شد. چشماِن متورم و قرمِز نیل وحشتش را دوچندان کرد

 !سالم_
سااالمی با اخم داد.. چشاامش به کفش های مردانه ی پشاات در افتاد و به 

 "!دلش نهیب زد: "به تو مربوط نیست... دیگه نیست

http://www.roman4u.ir/


 0015 سیمرغ

داخل شااد.. پارسااا با دیدنش از جا برخاساات و جلو رفت.. دسااتش را به 
دی فشارد.. چهره اش به شدت زرد و ناراحت بود. سری تکان داد و بدوِن سار

 :نگاِه مستقیم پرسید
 چجوری فهمید؟_

نیل بی اختیار به پارسا نگاه کرد.. پارسا با صدایی دورگه از ناراحتی جواب 
 :داد

اومده بودم با نیل صحبت کنم.. ال به الی حرفام بود که رسید و فهمیدگ در _
 !گ هر چقدر خواستم حرف بزنم فقط جیا کشیدو باز نمیکنه

 .نگاِه ناراحتی به دِر بسته ی اتاق انداخت
 !صدایی نیست_

 .این بار نیل جوابگو شد
از تراِس اتاِق بغل نگاهش میکنم.. یه گوشاه نشاساته با عروسکش.. بچم _

 !داره تلف میشه سام.. یه کاری بکن
به دِر اتاق نزدیک شد. تقه نگاهش را از دستاِن مشت شده ی پارسا گرفت و 

 .ای به در زد
 بهار؟_

 .صدایی نشنید
 بهار بابایی؟ منم ... باز میکنی در و دخترم؟_

به  انیه ای نکشید که دِر اتاق باز شد و بهار در آغوشش حل شد. خودش را 
به ساینه ی سام میفشرد و هق هق میکرد.. نیل تاب نیاورد. همان جا کناِر اتاق 

و دستش را روی قلبش گذاشت. پارسا به آشپزخانه پناه برد  روی زمین نشست
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و ساارش را به دیوار تکیه داد. سااام آرام پشااتش را نوازش میکرد و اجازه میداد 
پیراهِن پادرانه اش منوای اشااک های کودکانه اش گردد. وقتی صاادای های 
هاایش باه نفس های منقطع تبدیل شااد، او را از خود جدا کرد و به چهره ی 

ومش خیره شاد.. جز متانت و خونساردی چاره ای نداشت.. پدر بود و معصا
 !باید پدرانه رفتار میکرد

 تموم شد بابا؟_
 .بهار بی صدا و خیره به انگشتاِن الک زده ی پاهایش فین فین میکرد

ه ای روی گونه اش نشاند و او را با حرکتی در آغوشش گرفت.. وارِد ب*و*س
ا روی تخت نشاند و خودش پاییِن تخت، زیِر اتاق شاد و در را بسات. بهار ر

پاهای روی هوا مانده ی او زانو زد. لبخندش مهربان بود و چشمانش غمگینگ 
با انگشِت شصتش اشک های ریز و درشِت صورِت زیبای دخترش را میزدود 
و در سکوت نگاهش میکرد. خوب میدانست راِه آرام کردِن بهار را... چه کسی 

او بود؟ منتظر شااد تا اولین کالم را از زباِن او بشاانود.. دقیقه برایش پدر تر از 
های طوالنی در سکوت صبر کرد و با نوازش های پدرانه اش گریه و اشکش را 
پایان بخشاید. بهار ناراحت نگاهش کرد. دستش را روی صورت سام کشید و 

 :آرام و با همان صدای گرفته و بچه گانه گفت
.. همش و شنیدم. من بچه نیستم بابایی..گ مگه شنیدم به مامانی چی گفت_
 نه؟

 .ه بارانشان کردب*و*سدستاِن کوچکش را در دست گرفت و 
 !بهم بگو چی شنیدی باباجون.. تک به تک برات توضیق میدم_
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 .اشک چشمش را با پشِت دست پاک کرد
اون ...اون گفت بهار دختره منه.. گفت من باباشاام نه سااام.. گفت باباش _

 راست گفت بابایی؟ منم..
سااام نفِس عمیقی کشااید.. حس میکرد قلبش در حاِل ایسااتادن اساات. 
برخاست و کنارش روی تخت نشست.. با نگاه کردن به این چشم های اشکی 

 !توانی برایش نمی ماند
 دخترم.. شده تا حاال در موردی بهت دروغ بگم؟_

 .سرش را چش و راست کرد
 به بابا سام اعتماد داری؟_

ِن کوچِک بهار دور کمرش حلقه شد. نفسی تازه کرد و همراه با نوازش دستا
 :موهای بلندش گفت

 ...قبل از این که تو به دنیا بیای و مامانی با من آشنا بشه_
 .چشمانش را بست

 !مامانی و عمو پارسا با هم عروسی کرده بودن_
 .بهار سر بلند کرد و با تعجب نگاهش کرد

 مامانی بوده؟یعنی عمو پارسا شوهِر _
 .لبخنِد تلخی زد

 !قرار شد فقط گوش کنی خانومم_
 .سرش را پایین انداخت

اونا که با هم ازدواج کردن خدا تو رو بهشون داد. تو خیلی کوچیک بودی.. _
 !تو شکِم مامانی بودی که عمو پارسا مجبور شد برای کاری بره خارج
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 !همون جایی که بابابزر  هست؟_
جاگ.... وقتی پارسااا رفت خدا خواساات که من پدر تو آره دخترمگ همون _

باشامگ برای اینکه من همیشاه آرزو داشاتم یه دختِر قشنک و ناز مثِل تو داشته 
باشام خدا بهم این فرصت و داد که تا وقتی پارسا برگرده من پدرت باشمگ این 

 .جوری هم تو بابا دار میشدی و هم من دختر دارگ فرشته ها به فکرمون بودن..
 مگه نه؟

 .حلقه ی دستاِن بهار تنک تر شد
ولی این به این معنی نیست که من پدِر تو نیستمگ دخترم تو تو بغِل من بزر  _

شدی.. یادته چقدر با هم پارک و سینما رفتیم؟ هیچی قرار نیست عوض بشهگ 
ما این موضااوع رو بهت نگفتیم چون وقتش نرساایده بودگ ولی حاال که بزر  

 !همه چیز هستی دلیلی نداره ازت پنهون کنیمشدی و متوجه 
 .چانه ی بهار را دست گرفت و سرش را باال کرد

من پدِر تو هستم و میمونم.. تا همیشهگ ولی اینکه پدِر اصلِی تو پارساست _
 !واقعیته دخترم

 .چشماِن بهار دوباره اشکی شد
قط باشهگ من فمن نمیخوام دو تا بابا داشته باشم.. نمیخوام اون پدِر اصلیم _

 !تو رو میخوامگ میخوام باهات بیام..هر جا میری منم ببر
 !نفِس عمیقی کشید که بی شباهت با آه نبود

بهاارم؟ دختِر قشاانگمگ هیچ فکر کردی باا این کاار چقدر مامان ناراحت _
 !میشه؟ دخترا جاشون پیِش ماماناشونهگ نه تو خیابون و بیابون پیِش پدرشون
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و بری و اون بشه بابام.. من به اون بابا نمیگم.. بابای من ولی من نمیخوام ت_
یی  !فقط تو

 .دستانش را محکم دوِر بهار حلقه کرد
بااشااه دخترم.. نگوگ ولی ازت انتظار دارم با فهم و شااعور رفتار کنیگ من _

 اینجوری بزرگت کردم.. اینجوری یادت دادم.. غیر از اینه؟
پرنسس اش باشم.. اون میخواد من و دوساتش ندارم بابا... نمیخوام دیگه _

 !از تو بگیره.. خودم شنیدم که گفت میخوام به من بگه باباگ خودم شنیدم
 .با دستش دو طرِف صورِت بهار را قاب کرد

اون دوستت داره دخترمگ اون هم پدرتهگ کسی که تو رو از خدا خواستهگ اگه _
ش بدت بیاد... یکم قوی اون نبود تو هم اآلن پیِش من نبودیگ دلیلی ناداره از

 باش بابا باشه؟
در باز شاد و نیل داخل شد. صورتش خیس از اشک بود.. کنارشان نشست 

 .و دست بر صورِت بهار کشید
 !دخترم_

 .بهار رو برگرداند
بابایی نرو.. اگه بری بازم خودمو توی اتاق حبس میکنم.. من دیگه هیشکی _

 !و نمیخوامگ خواهش میکنم نرو
به نیل عالمت داد تا آرام باشد و با طمننینه دست بر پشِت بهار  سام با چشم

 .کشید
 !آروم باش دخترم.. هیچ جا نمیرم_
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پارساا خودش را کنار کشاید و از دِر اتاق فاصله گرفت.. دهانش گس شده 
سات و از ترِس وجود او به  بود.. دخترش در آغوِش دیگری محبِت پدرانه میجه

فااجعاه را امروز درک کرده بودگ یک چیز را به  کساای دیگر پنااه میبرد.. عمق
خوبی فهمیده بودگ عشااِق عمیِق پدر و فرزندِی سااام و بهار هیچ گاه گسااسااته 
نمیشادگ نه با بخشِش نیل و نه با عالقه ی استثنایِی بهار به خودش.. جاِی سام 
برایش جایی دیگر بود.. دیگر شاک نداشت که سام قهرماِن اوست.. کسی که 

 !ز او برای بهار وجود نخواهد داشتپدر تر ا
کتش را از روی کاناپه برداشت و بدوِن آنکه کسی را متوجه غیبتش کند آرام 
خارج شااد. این حس فرق میکردگ متمایز بود از حس و دردی که از حضااوِر 
عشقش در منزِل دیگری داشتگ این حِس تملِک سام بر تماِم وجوِد بهار انگیزه 

باییدگ یک بازنده در هر صورت بازنده بود.. این را امروز، ی زندگی را از او میر
با سی و شش سال سن فهمیده بودگ که هر رفتنی خساراِت غیر قابل جبرانی در 
پیش دارد.. که هر برگشاتنی مثمر نیسات و هر گذشتن به دنبالش هزاران هزار 

 جانش زِ آرزوی دست نیافتنی بر جا میگذاردگ او رفته بود و کسی دیگر برای عزی
پدری کرده بود.. در شب های سرد و تب آلودش بر بالینش بیدار مانده بود و با 
حوصاله تیمارش کرده بود.. قدم های نخساتین فرزندش را به چشمانی دیگر 
بخشاایده بود... سااخن های نخسااتین کودکش را هم.. این حقایق غیر قابل 

یض بودند  !جبران و تعو
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نه میپذیرفت.. با همین داشااته ها و همین باایاد از این پس زندگی را اینگو
نداشااته ها.. او رفته بود و در قباِل بر جای ماندگاِن پشاات ساارش هیچ حقی 

 "!نداشت.. در رهنش مدام با خودش تکرار کرد و تکرار کرد...: "او... رفته بود
روی تاِب کهنه و زنک زده ی گوشاه ی حیاط نشاسته بود و آرنجش را روی 

بودگ خیره به جایی نامعلوم زیر پاهایش، بیش تر از همیشه  زانوهایش گذاشاته
غرِق خودش بود. نه هوای سرد.. نه سوِز بهمن ماه.. نه دیروقتِی نیمه شب و نه 
نِم حاصاال از برِف نشااسااته بر روی تاب برایش مهم بودگ داغ تر از آن بود که 

او را مجاب سرمای زمستان را به یاد آورد. حتی صدای قدم های آراِم عفت هم 
به باال آوردِن سرش نکرد. همین که دستش روی شانه اش نشست، نفِس خسته 
ای کشااید و ساایگارش را زیر پاهایش خاموش کرد. به صااورِت شااکسااته ی 
مادرش نگاه کرد و به عصایش.. عصایی که چند هفته ای بود جاِی آن صندلِی 

 !چرخ دار را گرفته بود
 !هنمیخوای بیای تو؟ هوا هوای برف_

سرش را در جهتی مخالف چرخاند. عفت کنارش نشست و بافتنِی دوِر ش 
 !را روی سرشانه ی او گذاشت

 دوست داری یکم صحبت کنیم؟_
 ...باز هم سکوت

 برو تکیه بر حکم تقدیر کن...... نه چون جاهالن ترک تدبیر کن_
 !چو کس را رضایت بود بر قضا...... شود از غم و رنج گیتی رها

 .به چهره ی پر آرامش مادرش نگاه کرد برگشت و
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دارم سعی میکنم بفهمم تقدیر دقیقا میخواد چی رو نشونم بده مادر.. بس _
 نبود این همه سال تنهایی؟

 .لبخنِد عفت تل  شد
 ها  *ن*ا*هکاری که ما با اون دختِر بی پناه کردیم کم نبود مادر.. همه ی _

 !همیشه بخشوده نمیشن
 .ق پایین انداختسرش را با نفسی عمی

امروز فهمیدم که سام برای اون خانواده چی گذاشتهگ امروز فهمیدم نقشش _
تو زندگِی اونا چی بودهگ بهار اونو از مادِر خودش هم بیشااتر دوساات دارهگ نیل 
بدوِن اون دست و پاش و گم میکنهگ انگار همیشه یه جوری پشتش به حمایات 

 !نم خانوادشون و بهم ریختماون گرمهگ خراب کردم مادر.. با اومد
سکوِت عفت را که دید دستانش را ال به الی موهای بلند و تکه تکه اش فرو 

 .برد
پدر بودن به نساابِت خونی و ژن نیسااتگ بهار هیچ وقت.. هیچ جور قبولم _

نمیکنهگ از نظِر اون پدر کساایه که براش پدری کردهگ میبینی مادر؟ با اینکه بچه 
 !ی باالتر از ما آدم بزرگاستاست مرام و درکش خیل

این اریتت میکنه؟ اینکه حِد اقل کاری که در مقابِل امانت دارِی سام کرده _
 باشی این باشه که دخترت همچین مردی رو پدرش بدونه؟

 !.برگشت و با تعجب نگاهش کرد
امانت؟ اون مرد شاوهِر نیل بود..اونا تا قبِل اومدِن من خانواده بودن..گ اون _

 !ای دختِر من شد پدرمرد بر
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 .دستش را روی دستاِن سرد و در هم مشت شده ی پارسا گذاشت
سام مردیه که بدوِن کوچیکترین چشم داشتی با نیل ازدواج کرده.. پنج ساِل _

تمام باهاش هم خونه بوده ولی چون میدونساته دِل زنش باهاش نیساات بهش 
 جدا زندگی کردهگ یه انگشاات هم نزده.. تو اتااِق دیگاه ای باا امکانات کامال

زنادگِی مصاانوعی کرده ولی بیشااتر از یاه زندگِی واقعی عشااق و محبت به 
خانوادش بخشیده. نذاشته آب تو دِل هیچ کدومشون تکون بخوره.. از خودش 
گذشته.. به قولش وفا کرده و هیچ تقاضا و انتظاری از نیل نداشتهگ حاال هم که 

زنش هنوزم با توئه خودش و کنار کشیده و دیده تو برگشتی.. حاال که دیده دِل 
راه و برات باز گذاشتهگ به نظرت اینکه دخترت همچین مردی رو پدر صدا بزنه 

 خیلی دردناکه؟ خیلی ناحقه؟
 !!با چشمانی پر از شک و ناباوری به عفت خیره شد

 !چی داری میگی مادر؟_
 فت. سامچیزایی رو میگم که وقتی شانیدم تا مدت ها خواب به چشمم نر_

مرِد مادر... یه مرِد واقعی..گ اگه اون نبود تو هیچ وقت شانِس جبران نداشتی.. 
 !چون اگه اون نبود خانواده ای از کسایی که گذاشتیشون و رفتی باقی نمی موند

 .سرش را با ناباوری تکان داد
 ..شما.. شما اینا رو_
ت دارنگ زِن تو.. مهم نیست کی بهم گفته مادر.. مهم اینه که همشون واقعی_

کسای که تو دوسااتش داشاتی و تو تماِم این مدت با همه ی بدیهات دوسااتت 
داشات هیچ وقت حالِل کسی دیگه نشدگ اینم مهم نیست.. مهم اون کسیه که 
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هماه ی مردونگیش و پاای زنادگِی اماانتای تو گذاشاات و از زندگِی خودش 
 !گذشت

زیِر لب با حیرت  چنگی باه موهاایش زد.. کلمات در ساارش معلق بود..
 :زمزمه کرد

 ..امانت..گ یعنی میدونست برمیگردم.. میدونست نیل دوستم داره_
 .به طرف مادرش برگشت

 !..دوستم داره_
عفت با مهربانی به چهره اش خیره شااد. از جایش برخاساات و به سااختی 

 .قدمی برداشت
ربوط امیادت باشه.. سرن زندگِی یکی رو فاش نکردم که ته دلت به چیزای ن_

شیرین شهگ اگه اینا رو گفتم واسه این بود که بفهمی ارزِش اون مرد خیلی بیشتر 
 !از یه پدر صدا شدنه

مشتش را دردهانش فرو برد و چشمانش را بست.. یک صحنه، واضق و بی 
کم و کاست جلوی چشمانش جان گرفت.. صحنه ای که هزاران بار آتشش زد 

 !و دلش را سوزاند
ه ماه زِن خودش کرد.. واسااه من حرف از اعتماد نزن  نااموِس مردم و" تو ناه

خوب؟ از جلوی راهم برو کنار... بذار دخترم و ببینمگ.....هر چی باشه میتونی 
دوباره بخوابی بغِل اون شاوهِر از خودت دغل باز ترت و یه بچه دیگه درست 

ه نشه ککنی... یکی که اینبار واقعا ماِل خودش باشاه... شااید دیگه عقده ای 
 " !دست به دزدِی بچه ی دیگرون بزنه
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سارش را با تاسف تکان داد و چشماِن ملتهب و قرمزش را با ناراحتی روی 
 .هم فشرد

*** 
 .دسته ی پلستیشن رو با ناراحتی روی مبل رها کرد و دست به سینه شد

 !بازم ِجر زدی.. من دیگه بازی نمیکنم_
 !با صدای بلند خندید

 ؟ کم آوردی؟چی شد بهار خانوم_
 .بهار دست به کمر زد

 !نخیرم کم نیاوردم.. قول داده بودی منو نبری ولی بردیگ مثال من بچه اما؟_
 !اگه بچه ای با بچه ها بازی کن..من رقیب میطلبم_

نگاهی زیِر چشامی به ساام انداخت که چشامکی به رویش زد و با فشردن 
 !دکمه ی "شروع مجدد بازی" به دسته اشاره کرد

 !ینبار اگه ببری قهر میکنما_
 !تیمت و انتخاب کن وروجک.. حرِف اضافی هم نباشه_

یشان روی میز گذاشت. هر دو چنان به صفحه  خاتون ترفی پر از میوه جلو
ی ال سای دی خیره بودند که انگار مشغوِل شکافتِن اتم بودند. سری تکان داد 

 !ان میکردذت تماشایشو به آشپزخانه برگشت. نیل پشت میز نشسته بود و با ل
اصاال منو ندیدن.. چنان غرِق بازی ان که گفتم اگه بگم میوه پوست کندم _

 !کلم و میکنن
 .لبخند کمرنگی زد
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مادت ها بود بهار و اینجوری ندیده بودمگ دلم تنک شااده بود برای خنده _
 !هاش

 .خاتون آهی کشید و کنارش نشست
چند وقت بود که نیومده بود سااام هم دسااِت کمی از بهار نداره.. میدونی _

 اینجا؟
 .سر به زیر انداخت

 خودش به شما گفت که میخواد بره؟_
 !فرامرز گفت.. خودش روش نمیشه بهم بگه.. دست دست میکنه_

لب گزید.. چشامانش به حِد کافی در این ساه روِز بحرانی متورم از اشک 
 !شده بودگ دیگر توانایِی گریه کردن نداشت

کنم خاتون؟ دیدین که تو این سه روز چی بهمون گذشت  بهارم و چیکارش_
 !تا آروم شد؟

 .خاتون به فکر فرو رفت
منم مونادم ماادر... فکر میکناه اینجوری برای بهاار هم بهتره..ال به الی _

حرفاش میگفت دو هوایی شاادنش سااخت تره.. اینجوری پارسااا هم زجر 
 !میکشه

بی صدا رفتنش.. فریاد های  یاِد پارساا گوشه ی جگرش را سوزاند.. آنگونه
پر نفرِت بهار را شانیدنش.. دلش برای مرِد تنهای این چند ساالش پر کشید.. 

 !برای اول بار بعد از مدت ها
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موقعیت بدیه.. از یه طرف پارسا... از یه طرف سامگ وسطشون هم بچه ی _
 !من که داره تلف میشهگ خدا خودش کمک کنه

کاره گذاشت. با دو به طرِف آشپزخانه  صادای جیا بهار صاحبتشان را نیمه
 .دوید

 مامانی بردم... باالخره بردمشگ دیدی بردم؟_
 .سام دست به سینه جلو آمد و به در تکیه داد

آره بابایی بردیگ دیدی با لوس بازی چیزی حل نمیشااه؟ واسااه بردن باید _
 !تالش کرد

ه ب*و*س نگاه مغرورانه ای به سام انداخت و در آغوشش جای گرفتگ سام
ای روی موهایش نشاند و با چشم به خاتون اشاره داد. خاتون سری تکان داد و 

 :گفت
 !پسرم ِکی برمیگردی؟ کارات ناقص موندن_

 .بهار با ناراحتی به نیم رخ اش خیره شد
باید امروز برم مادر..اگه کارای ناقصم و نرسم مجبورم بیشتر بمونم و کمتر _
 !بیام

 .یدبهار بر صورتش دست کش
 بابایی ِکی میای دوباره؟_

نفساای آسااوده کشااید.. این یعنی رفتنش را پذیرفته بود. با چشاام از خاتون 
 .تشکر کرد

 !به محِض اینکه کارام سبک شه دخترم_
 :چهره ی بهار دوباره گرفته شد.چشمکی زد و با خنده گفت
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 !دوِر فینال و بزنیم؟ اینبار برزیل تیِم منه_
 !مثل برق از آغوشش پایین پرید لبهای بهار شکفته شد و

. 

. 
ه ای روی گونه ی بهار کاشت و از کنارش برخاست.. پتو را تا روی ب*و*س

ساینه اش باال کشاید و بیرون رفت. خاتون بیروِن اتاق ایستاده بود و نگاهشان 
 .میکرد

 شما چرا با این پات اومدی باال خاتون؟_
که بعد از نهار به همراِه هلن  چهره اش از همیشه جدی تر بود.. بعد از زنگی

زده بود.... خواهرش به جای او جوابگو شده بود و با لحنی ناراحت گفته بود: 
"هلن بازاره.. آخِر این هفته عروساایشااه.. رفتن خرید.. میگم باهاتون تماس 

 "بگیره
 !باید صحبت کنیم.. بریم اتاِق تو_

صندلی نشست.  با تعجب پشاِت سارش راه افتاد. خاتون وارد شاد و روی
یش گذاشات و با چشام های ناراضی و ناراحتش به سام  دساتش را روی زانو
خیره شد. نمیدانست دقیقا چه صحبتی بینشان گذشته ولی از آنجا که سام را به 
خوبی میشناخت، حدِس اینکه هلن را تا چه حد ناامید کرده که تن به ازدواج 

 !بدهد برایش پرواضق بود
نیم پسرمگ جدی و مردونهگ پس هر چی که میپرسم میخوام جدی صحبت ک_

 !بی قضاوت و درست جواب بده
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چهره ی سام به اندازه ی یک عالمِت سواِل بزر  متعجب شد. رو به رویش 
 !نشست

 !چشم.. گوشم با شماست_
عینکش را از چشامش بیرون کشید و مشغول پاک کردنش با گوشه ی دامِن 

 .بلندش شد
 هلن بهت چی گفت؟_

 .برافروخته شد.سر به زیر انداخت صورتش
 شما هم خبر داشتین؟_

 :سکوت خاتون را که دید کالفه جواب داد
 !.چیزایی که درست نبودگ در مورِد من دچاِر اشتباه شده بود... یه سوء تفاهم_
 از ِکی تا حاال احساِس یه آدم برات حکِم سوء تفاهم داره؟_

 .به چشماِن جدی اش خیره شد
 ..ش امید دادم مادر.. من نمیخواستمناخواسته به_
من اینجوری یادت نداده بودم پسارمگ یادت نداده بودم احساِس یکی دیگه _

رو که از قضا زن هم هست اینجوری سرکوب کنی.. از حرفات معلومه بهش 
 !چیا گفتی

 .سرش را دوباره پایین انداخت
 سامیار؟ چی گفتی بهش مادر؟_
ه از ن عشاق نیست.. گفتم یه امیده که برگرفتگفتم اشاتباه میکنه.. گفتم ای_

 !صمیمیِت نابجای من به وجود اومده
 .عینکش را به چشم زد و سرش را با تاسف تکان داد
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 !بد کردی مادر.. خیلی بد_
 .با ناراحتی به خاتون خیره شد

هرکااری کردم نتونسااتم درک کنم ماادر.. میگه دوسااتم دارهگ ولی چطور _
بهش ندادم.. هیچ رفتاری از خودم نشااون ندادم که ممکناه؟ من هیچ امیدی 

 !مبنی بر عالقه یا چشم داشتی باشه
عشق با این چیزایی که میگی به وجود نمیاد پسرم.. تو نه عشق رو خودت _

انتخاب میکنی و نه میتونی تصمیم بگیری کی عاشقت باشهگ عشق دعوت نامه 
ت و بدبختیش به تو دل نمیخواد.. امیاد نمیخواد.. اون دختر تو اوج مشااکال

بساتگ حاال حق داشات یا نداشت.. درست بود یا نبود... دلشو باخت.. فکر 
میکنی خودش دلش میخواست به یکی که نه خودشو و نه قلبش و میشناسه دل 

 ببنده؟
 :با ناراحتی و دلخور زمزمه کرد

 !خاتون_
و گ تو تهیچی نگو سامیار. اونقدر سن دارم که بفهمم حرفم درسته یا غلطه_

زنادگِی دیگرون خودت و گم کردی.. اونقدر که حتی نمیدونی برای زندگیت 
چاه برنااماه ای داریگ اونقدر غرِق زندگِی این و اون شاادی که این حق و به 
خودت میدی که دیگرون رو هم نسبت به احساسی که بهت دارن به استیضاح 

 !بکشی
 .گرفته و ناراحت سر به زیر انداخت
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یگه چه حرفایی به اون دختِر بیچاره زدی.. به خاطِر چی؟ خادا میادونه د_
چون جرات به خرج دادو مثِل یه شیرزن بهت گفت دوستت داره؟ کاری که از 

 !هر هزار تا زن یکیش میکنهگ اونی که واقعا عاشقه
 .ناباور نگاهش کرد

 !نمیتونه عشق باشه خاتون_
 .خاتون لبخندی زد

داشتن و ...گذشتن و ...بخشیدن و  تو عشاق و نمیشاناسی پسرم.. دوست_
خوب شناختی ولی عشق و نهگ اگه عشق و میشناختی نیازی به به زبون آوردنش 
نبودگ اگاه یکم.. فقط یکم دقت میکردی تنها از یه نگاِه اون دختر تو این مدت 

 !میفهمیدی چه حسی بهت داشته
 من زن داشتم مادر.. ازم چه انتطاری داشتی؟_
می ساااامیاارگ خودت میادونی منظوِر من باه اون دوره حرِف منو نمیفه_

برنمیگردهگ شاید این احساس اون زمان پا گرفته ولی وقت برای شکفتنش زیاد 
 !بود

 .با سکوت به نقطه ای خیره شد
من ..من تااباه حال بهش فکر نکردمگ نه به اون.. نه به عشااق.. نه به اینکه _

 !اتونکسی بتونه عاشقم باشهگ عشق و باور ندارم خ
 .خاتون بلند شد و دست بر شانه اش گذاشت

هیچ کس تا عشق و تجربه نکنه باورش ندارهگ تو این فرصت و از خودت و _
یکی دیگاه گرفتیگ نمیخوام مجبورت کنم بر خالِف میلات کااری کنیگ ولی 

 !شاید بتونی با به دست آوردِن دلی که شکستی جلوِی یه اشتباه رو بگیری
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 :را نگاه کرد. جلوی در ایستاد و آرام گفتسام سردرگم رفتنش 
 !فقط امیدوارم دیر نشده باشه_

*** 
خساته و کالفه کیفش را روی پیشاخوان گذاشت و تقاضای کلید اتاقش را 

 !کرد. متصدی بی توجه به خواهشش با مرد رو به رویش درگیر بود
 آقای محترم نمیشاه.. باید خودشاون باشن.. من از کجا بدونم شما راست_

 !میگین؟ میگین پدرشونید ولی نه فامیلیتون یکیه نه اسم ایشون تو شناسنامتونه
 !دختر خوندمه.. بابا بده بذار بریم به کارمون برسیم. ولمون کن سِر جدت_

 .سام دستش را چند بار روی پیشخوان زد
 !لطفا 11کلید اتاق _

 .متصدی عذرخواهی کرد و کلید را رو به رویش قرار داد
انون اینو گفته هان؟ بابا دختِر من نمیتونه بیاد.. شااید اصال مریض کدوم ق_

یه کنم  !احواله.. بدین به من بذارین حسابشم تصو
 !نمیشه جناب.. تا خانوِم بهادری نباشن از دستم کاری ساخته نیست_

 .سام روی پاشنه ی پا چرخید و با تعجب نگاهش کرد
 خانوِم بهادری دختِر شمان؟_

 .یش را برانداز کردمرد سر تا پا
 بله جنابعالی؟_

 :به فکر فرو رفت و زمزمه کرد
 کجا رفته؟_

 .مرد دقیق تر شد
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 شما میشناسیش؟_
 .سرش را تکانی داد

 من رئیس سابقشونم.. برگشتن خونه؟_
 .بیوک بدوِن جواب سرش را برگرداند

 همن فردا با مامور میام اینجا.. خدا میدونه وسایل دخترمو چیکار کردین ک_
یل نمیدین  !تحو

دستش را در هوا تکان داد و خارج شد. سام بعد از اندکی مک  پشت سرش 
ِورلت ساافید رنِک بیوک را تعقیب کرد.  راه افتاد. سااواِر ماشااینش شااد و شااِ
ماشاینش اواسط کوچه ای توقف کرد. ابتدای کوچه ایستاد و با چشمهای ریز 

نه شد ماشین را روشن کرد و شاده مسیر رفتنش را دنبال کرد. بیوک که وارد خا
 !راه هتل را در پیش گرفت

کتش را بی حوصاله روی تخت پرت کرد و روی مبِل راحتی نشست. هلن 
رفتاه بود.. آن هم آنقدر با عجله که وسااایلش را هم با خودش نبرده بود.. یاِد 
یری که از او بر روی آینه ی ماشینش منعکس شده  نگاهش افتاد.. آخرین تصو

یِر ایستادنش کناِر آن خیابان و نگاِه سرخورده اش که از همان فاصله بودگ تصو
هم قابل تشااخیص بودگ چه گفته بود؟ گفته بود هرگز به آن خانه باز نمیگردد.. 
گفتاه بود منتظر یاک نتیجه اساات برای برنامه ریزی و ادامه ی زندگی اش.. 

 :سردرگم زمزمه کرد
 یعنی منظورش من بودم؟_

 .یش را بیشتر به یاد آَوَردسعی کرد حرف ها
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زندگِی من پر از خِط تیره اساات.. یه جایی می ایسااته و از یه جایی دوباره "
 "تداوم پیدا میکنه

ناگهان جرقه ای در رهنش زده شد و تمامی وجودش را گرم کرد.. از وصلت 
صحبت کرده بود.. از وصلتی که قرار بود به خواسته ی ناپدری اش با شریِک 

 ...گترش داشته باشدگ حاال او برگشته بود به خانه و این یعنیاز او بزر
با عجله شااماره های گوشاای اش را باال و پایین کرد... نبود نبود نبود.. هیچ 
شماره ای از او نداشتگ چگونه بود که در تماِم این روزها با تمامی تاکیدهایش 

گ هم زنک نزده بودبر روی آن که در صورِت نیاز با او تماس بگیرد، هلن یکبار 
 :فریاد زد

 !لعنت به این شانس_
 .صدای خاتون ناگهانی در سرش پیچید

نمیخوام مجبورت کنم بر خالِف میلت کاری کنیگ ولی شاااید بتونی با به "
دسات آوردِن دلی که شکستی جلوِی یه اشتباه رو بگیریگ...فقط امیدوارم دیر 

 "!نشده باشه
نی ای منتظر ماند.. بعد از چند زنک شااماره ی خانه را گرفت و مدت طوال

 .متوالی صدای خاتون در گوشی پیچید
 الو؟_
 الو خاتون خودتی؟_
 !سالم پسرم.. رسیدن بخیر_

 .با عجله و پر استرس از جایش بلند شد
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 !خاتون درباره هلن چی میدونی؟خواهش میکنم هر چی میدونی بگو_
 .مکثی کرد

 !گفتفقط میدونم داره شوهر میکنهگ خواهرش _
 .ناامید خودش را روی تخت رها کرد

 مطم نی؟_
 آره مادر.. تونستی ببینیش؟_

 .دستش را کالفه روی عرق پیشانی اش کشید
 !نه ولی خونش و یاد گرفتم_
 ..مراقب باش مادر.. خانوادش_

 .آهی کشید
 میدونم مادر.. میدونمگ شمارشو داری؟_
 ..یه لحظه واستا_

 .ها را شمرده شمرده برایش خواند بعِد چند دقیقه برگشت و شماره
نمیدونم داماد کیه ولی میدونم این راه آخرش خوشاابختی نیساات... چون _

 !دلش با یکی دیگستگ باهاش صحبت کن مادر.. نذار خطا کنه
ساام نفسای عمیق کشید و خداحافظی کرد.. نگاهی به ساعت انداخت. از 

ا کنار شانی اش زد و تعلل روقِت شام گذشته بودگ گوشی را چند بار متفکر به پی
 !گذاشت

صااف و اساتوار رو به روی پنجره ایستاد و گوشی را روی گوشش گذاشتگ 
 .بعد از چند بوق صدای هلن را شنید

 بله؟_
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 .نفسی عمیقی کشید
 هلن؟ خودتی؟_

_.. 
 !الو.. هلن؟ سامم_

صادای بوِق آزاد سردر گم اش کرد.. دوباره تماس گرفت.. تماسش چندین 
 .شد و در نهایت، صدای تریِف دختری در گوشی پیچیدبار رد 

 بله؟_
 الو هلن؟_
 !اشتباه گرفتید آقا_

با تعجب نسابت به صادای متفاوت دختر ببخشیدی گفت و گوشی را قطع 
کرد.. شاید هم خاتون شماره را اشتباه داده بودگ اما آن صدای اول...گ سرش را 

 .رو به سقف روی تخت گذاشت و به باال خیره شد
 !نکن این کارو_

 .چشمش را بست
 !اشتباهی که من کردم و تو تکرار نکن_

لرزِش گوشی روی سینه اش او را نیم خیز کرد.. صاف نشست و پیامِک آمده 
 :را باز کرد

سالم.. من خواهر هلن ام.. اشتباه نگرفته بودید..نمیدونم کی هستین ولی _
 !احساس میکنم شما میتونین کمکش کنین

 :واب دادبا عجله ج
 عروسی ِکیه؟_
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 .بعد از چند دقیقه ی طوالنی جواب رسید
 !فردا عصر_

 .دستی به چشمانش کشید و تیِر خال  را زد
 باید باهاش حرف بزنم.. ِکی میتونم؟_

 :جواب آمد
 !.. پدرم تنها اون وقت بیرونه00فردا صبق ساعِت _

را زیِر  شگوشی را روی پاتختی گذاشت و دراز کشید. خوابش نمیبرد. دست
ساارش گذاشاات و اجازه داد افکاِر جدید و عجیب رهنش را درگیر کند..تازه 
بودند این درگیری ها.. این احسااساات عجیبگ حِس عجیِب دوساات داشته 
شادنگ برایش هنوز ملموس و قابِل درک نبودگ نه هلن و نه عشقی که ناگهانی و 

فشاارد و چراِغ عجیب در قلِب کوچکش جا گرفته بودگ چشاامانش را روی هم 
 !مطالعه را خاموش کرد

. 

. 
رو به روی دِر خانه ایساتاد. خبری از شاورلت بیوک نبودگ دستش را با تعلل 
جلو برد و زنک در را فشرد.بعد از چند دقیقه دِر خانه باز شد و دختری قد بلند 
رو به رویش تاهر شاد.. هیچ شباهتی با هلن نداشت ولی مانند او محجوب 

 !بود
 !سالم_
 !سالم.. شما باید خواهر هلن باشید_

 .سرش را تکان داد
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 !ملیحه ام.. شما هم باید سام باشین_
 :با تعجب نگاهش کرد که کنار رفت و با لبخند گفت

 !بفرمایید.. کسی جز من و اون خونه نیست_
داخل شد و اطراف را از نظر گذراند. خانه ی قدیمی و کم امکاناتی بودگ آرام 

 :پرسید
 ت من میام؟میدونس_
 !نه.. از اس ام اس ها هم خبر ندارهگ یه وقت چیزی نگین... بفرمایید_

 .متعجب وارد شد
 !نامناسب نباشه اومدنم.. خبر میدادین _

ملیحه لبخندی زد.. او چه میدانست که در خانه ی آنها در مقابِل دیوارها هم 
 حجاب رعایت میشود؟

حال کوچک پهن بود و چند با هم وارد حال شاادند. فرش دسااتبافی وسااِط 
 .صندلِی قدیمی

 !بفرمایین بشینین.. میرم صداش میکنم_
 .چشم چرخاند

 کجاست؟_
 .جوابش را نگرفته بود که هلن با لباسی سفید در دستش تاهر شد

 ...ملیحه ببین اینجاش و دیگه مروارید نزدمگ دوست نداشتم شلوغ_

http://www.roman4u.ir/


 0019 سیمرغ

 . چشمانش از ناباوری وبا دیدِن ساام بی حرکت و متحیر وسِط سالن ایستاد
حیرت برق میزد. دساتش کنارش افتاد و مروارید های اضافی از مشتش روی 

 .زمین ریختند. سام از جایش بلند شد
 !باید حرف بزنیم_

 :تکانی خورد و به سختی گفت
 اینجا چیکار میکنید؟_

 .ملیحه از کنارشان گذشت
 !میرم چای دم کنم_

 .جلوتر رفت
یِی بیوکمقاومتت همین بود؟ ا_  !یستادگیت.. مبارزت با زورگو

 .به پیراهن اشاره کرد
 با چند تا جمله همه ی باورات از بین رفت؟_

 .هلن سرش را با اخم پایین انداخت
 !..شما گفتنی ها رو گفتین.. درست هم گفتینگ من اشتباه کردم_

 .به سِر به زیر انداخته اش زل زد
ا اشااتباهاِت بزرگتری جبرانش همین؟ چون فهمیدی اشااتباه کردی باید ب_

 کنی؟
 .هلن نشست و پیراهنش را در دستانش فشرد

من دارم ازدواج میکنم آقای نیکنام.. نه اآلن وقت این حرفاست و نه اینجا _
 !جاشه

 .سام بلند مدت نگاهش کرد.. در سکوت و با دقت
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 !این ره که تو میروی به ترکستان است_
 .هلن خنده ی تلخی کرد

 !اشتباهاِت بزرگتر و میگیرم دارم جلوی_
 نه... داری اشتباه یکی دیگه رو تکرار میکنیگ از زندگِی من عبرت نگرفتی؟_

 .هلن معنادار نگاهش کرد
 خیلی ناراضی به نظر نمیرسیدین.. شما دوستش داشتین و دارین.. ندارین؟_

 .اخم کرد
 !ربطی نداره.. اشتباه اشتباهه_
شااما هم جوابم رو دادینگ من از هیچی  آقاای نیکناام.. من حرفمو زدم و_

پشیمون نیستم.. از هیچ کدوم از حرفایی که زدم.. شده همشون و تایید میکنم 
 !و پاشون امضا میزنم.. فقط از این متاسفم که همه ی اینا رو به شما گفتم

 .از جایش بلند شد
ببخشاایاد کاه نمیتونم اون طور کاه بااید ازتون پذیرایی کنم.. امروز روز _

 !عروسیمه و خیلی کار دارم.. با اجازتون
 .راه اتاق را پیش گرفت. سام عصبانی پشت سرش راه افتاد

یعنی میخوای زِن یه پیرمرد بشی؟ اینه آینده ای که میخواستی واسه خودت _
 بسازی؟

 .به چشمانش خیره شد
 !آره ... اینه_
 !داری لج میکنی هلن.. اینجوری فقط به بیراهه میزنی_

http://www.roman4u.ir/


 0050 سیمرغ

 !آقای نیکنام بهادری_
 .شقیقه هایش را با عصبانیت فشرد

قبول دارم اشتباه کردم.. نباید باهات اونجوری حرف میزدم.. نباید غرورت _
و میشاکستم .. ولی شوکه بودم.. نمیدونستم دارم چی میشنومگ به گوشام شک 

 ..کردمگ من به جز نیل و زندگیش دقدقه ای نداشتم.. فکِر این که
زن دوستتون داشته باشه براتون عجیب بودگ اینکه یکی بود که فکِر اینکه یه _

هربار با حسرت به قدم های دوِر همسرتون نگاه میکردین اونم داشت از پشِت 
پن با حسارت به حسرت خوردنتون نگاه میکردگ فکر اینکه کسی بود که موقع  اه

و لگخواب بهتون فکر میکردگ براش عزیز بودین... امیاد بودین..اسااطوره و ا
بودین... نگرانتون بود .. هر لحظه نگران بود که مبادا دلتون بشکنه.. مبادا زمین 

 ..بخورین.. مبادا
 .نفس حبس شده اش را به یکباره بیرون داد

من متاسافم آقای نیکنام.. خیلی متاسافم ولی همه ی اینا وجود داشاات.. _
 !میخوام اون زن من بودمگ شاید حق نداشتم باشم ولی بودمگ ازتون عذر

ساام ناباور و شاوکه نگاهش کرد. حرف های صامیمی و پر احساااسش در 
 :باورش نمیگنجید.. آرام لب زد

 یعنی واقعا دوستم داری؟_
 .سرش را برگرداند

داشتم آقای نیکنام. من امشب زن مرِد دیگه ای میشم.. و اونقدر شرف دارم _
 !که تو خونه ی شوهرم به کِس دیگه ای فکر نکنم
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با ساینِی چای وارد شد.. سام را همان گونه مس  شده گوشه ی حال ملیحه 
 .دید و با تردید پرسید

 چرا نمیشینید جناِب سام؟_
سااام باا حرفش باه خودش آماد.. نگاهی به هلن انداخت و از کنارشااان 

 .گذشت
 !ممنون.. منم داشتم میرفتم_

 هلن برنگشاات.. ترساایاد کاه یاک نگااه کوچک تماِم اراده اش را در هم
بشاکند.طرِح مروارید های جای گرفته بر روی سینه ی لباسش، از فشار زیاد 
روی کف دساتش نقش بسته بودند.. به دستانش خیره شد و صدای قدم های 
مردانه ی سااام و به دنبالش بسااته شاادِن دِر حیاط را با جان و دل گوش داد.. 

 !دآخرین صدایی که به عنواِن یادگاری از تنها عشقش برایش میمان
 !ملیحه سینِی چای را روی میز کوبید

 !واقعا که_
 .برگشت و دلخور نگاهش کرد

 به حِد کافی حالم خرابه آجی.. تو خراب ترش نکن.. باشه؟_
 .سرش را با تاسف تکان داد

بشااین و نگااه کن داری چی باه سااِر زنادگیت میاری آبجیگ فقط به فکِر _
یی کوت  ..اه میای.. فردا همخودتی.. امروز تو در مقابِل این زورگو

سارش را تکان داد و منقلب وارد اتاقش شاد. هلن روی صاندلی نشاست. 
پیراهِن سااده و بلندش را گوشاه ای رها کرد و با نفرت ازش چشم گرفتگ بی 
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توجه به ساردِی هوا پیش رفت و روی سکوی برفی نشست.. ملیحه با دیدنش 
است میگفتگ وقتی پرده های اتاق را کشاید. دلش گرفت. خواهر کوچکش ر

او.. اوی لجباز داشاات تن به این خواسااته ی ناعادالنه میداد، اویی که تا به 
امروز برای خواهرش هرچند در خفا الگو و افتخار بود، دیگر از ملیحه ی آرام 
و طاابع چه انتظاری میرفت؟ فردا هم نوبت او بود و وصاالتش با پا به ساانی 

 !!دیگر
یوک وارد شدند.. چهره ی مادرش زیادی شاد در حیاط باز شد و مادرش و ب

 .بود.. از این خوشحالی دلش گرفت. بلند شد
 .سالم_
 چرا اینجا نشستی؟ پیرهنت کارش تموم شد؟_

 .سرش را تکاِن آرامی داد
 !بله_
 !زود آماده شو.. حاجی جلوِی دره.. ملیحه رو هم با خودت ببر_

 :ناراضی نالید
 ... همینجا با ملیحهمادر نیازی به آرایشگاه نیست._
حرف نباشه دختر.. زِن عباس بقال که نمیشی؟ داری عروس خونه ی حاج _

فتااح میشاای.. هم ماا و هم اون آبرو داریم جلوی در و همسااایاه.. بگو اون 
ابروهاتم نازک تر کنن. اینجوری شابیه دختربچه های بیست ساله ایگ باید به 

 هم بیاین یا نه؟
 .کنارش شنید صدای پوزخند ملیحه را از

 !..سالم مامان_
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ساالم.. زود آماده شاین.. کفش و لباسات و بردار همونجا میپوشی.. ندی _
ابرو مبرو برات بردارنا؟ خواهر عروسی.. یه آرایش مالیمی کن به چشم بیای.. 

 !خدا رو چه دیدی؟ بلکه بخِت تو هم باز شد امشب
د و مانتو و روسری هلن با حر  داخل شد.. کفش های پاشنه دارش را پا کر

 .بلند و پوشیده ای پوشید. مادرش پشت سرش ایستاد
لج نکن دخترم.... مگه چه عیبی داره چادر پوشیدن؟ ببین ملیحه رو؟ چی _

 از خانومیش کم شد تو این ساال با چادر پوشیدن؟
 .برگشت و دلخور به مادرش زل زد

یی و تحمیل ع_ قاید بیوک و من با چادر مشاکلی ندارم.. مشکل من زورگو
فتاح و امثاِل اوناساات.. من زیر بار حجاب زوری نمیرمگ مگه چشااه حجابم 

 قربونت برم؟
 !من که حریف زبون تو نمیشمگ بدو عجله کن حاجی دو ساعته جلوی دره_

پوف کالفاه ای کرد و بی حوصاالاه همراه ملیحاه از خاانه خارج شاادند. 
ر رک بود. خواست پشت ساتوموبیل قدیمی ولی گران قیمِت فتاح جلوی در پا

ملیحه عقب بنشیند که در جلو برایش باز شد. ترس داشت.. نه از مدت صیغه 
ی سه روزه ای که دیشب به اتمام رسیده بودگ بلکه از ناپرهیزی ها و بی پروایی 

 !های فتاِح بی مالحظه نسبت به حضور ملیحه
 .نشست و سالم سر به زیری داد

 !دیر کردین_
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وی برگرداند و با اخم از شیشه به بیرون خیره شد. اتوموبیل ملیحه با نفرت ر
که راه افتاد و صادای موتور قدیمی و پر سار و صادایش در فضا پیچید، فتاح 

 :سرش را نزدیک تر برد و با لبخند دندان نمایش گفت
 !حاضری دیگه؟ از امشب عروِس خونم میشی_

د. فتاح سر به زیری هلن مورب و ناراحت از آینه ی بغل به ملیحه خیره شا
اش را دال بر خجالتش گذاشت و لبخندش عمق گرفت. رو به روی آرایشگاه 

 .نگه داشت
 چقدر طول میکشه؟_

 :ملیحه به جای او جواب داد
 !تا شیش آماده ایم_

 .با اخم به ملیحه نگاه کرد
 ! ..چه خبره؟ ساعته هفت عاقد میاد...ساعت تازه یکه_

 .هلن بی حوصله جواب داد
 !ا پنج تمومیمت_

ملیحه بی خداحافظی پیاده شد و جلوی در آرایشگاه ایستاد. فتاح دستش را 
 .جلو برد و روی دستان سرد و منقبض هلن گذاشت

زیاد نمیخوام تو چشاام باشاای.. همین یکم ساارخاب ساافیداب کافیه.. _
 !همینجوریشم قشنگی

 :دستش را از زیر دست فتاح بیرون کشید و آرام گفت
 !خداحاف _
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پشِت سِر ملیحه وارد آرایشگاه شد و نفس حبس شده اش را آزاد کرد. وقتی 
با تنها یک تماِس کوچک و چند حرف اینگونه منقلب میشد چگونه میخواست 

 حجله ی او را تاب بیاورد؟
مانتو و روسااری اش را به دساات زنی سااپرد و با موهای باز روی صااندلی 

و مشکی اش برق زد. جلو  نشاسات. چشمان آرایشگر از دیدن موهای لخت
 .آمد و موهایش را باال و پایین کرد

 !میخوای یکمیش و برات باز بذارم؟ بهت میاد_
 .لبخند غمگینی زد

نه.. همش و سااده ببندید.. یه جوری که اصاال معلوم نشه.. روشم با تور _
بپوشااونین. آرایشاام در حد خیلی مالیم و محو میخوام. سااایه و ساارخاب 

 !نمیخوام
 !شگر با تعجب نگاهش کردآرای

 !مثال عروسیا؟_
یِر رو به رویش زد. ملیحه نزدیکش روی صندلی نشست و  پوزخندی به تصو

 :رو به آرایشگر پرسید
 ِکی تموم میشه؟_
 !با این اوصاف نهایتا تا ساعِت سه کارمون تمومه_

 .لبخندی زد و بعد از دور شدِن آرایشگر به هلن نزدیک تر شد
 میگم توروخدا خوب فکر کن و بعد نه بیارگ قول میدی؟آبجی؟ یه چیزی _
 !بگو_
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 .دستش را در دست گرفت
برای آخرین بار با آقا ساام صاحبت کنگ این فرصت و به خودت بدهگ تماِم _

 !وسایلت که همون جاست.. انگار خدا هم میخواسته این فرصت و بهت بده
ا چند حواساات هساات داری چی میگی ملیحه؟ من تو آرایشااگاهم.. ت_

 ساعِت دیگه دارم ازدواج میکنم.. برم بهش چی بگم؟
 .ملتمس نگاهش کرد

هلن دو ساعت وقت داری.. دو ساعت برای کل زندگیت.. ببین چی به سِر _
زنادگیت اومده؟ میخوای عروِس خونه ی اون پیرمرد خرفت بشاای؟ اآلن که 

اصال  میگهعروسی میگه تو چشم نباش.. فردا که رفتی خونش درا رو میبنده و 
 !جلوی چشم نباش

نمیتونم .. از اولشم اشتباه کردم. نباید باهاش اون حرفا رو میزدم. جز خورد _
شادن غرورم چه حاصالی داشات؟ بیشتر پیش چشمش خار شدم. حاال برم 

 بهش چی بگم؟ بگم ادب نشدم.. بگم بازم بگو؟
ه.. اگه ناه.. اآلن موقعیت فرق میکنه آبجی.. اون اآلن عشااقت و باور دار_

براش مهم نبودی نمیومد دنبالت تا باهات صحبت کنهگ خواهش میکنم برو و 
باهاش برای آخرین بار صااحبت کن.. اگه نتیجه ای نگرفتی برمیگردی همین 
جاا و روبه روی آینه میشااینی.. منم قول میدم تا آخر عمرم خفه خون بگیرم و 

 !چیزی نگم
 .سردرگم به خودش خیره شد

اره؟ اون دوساتم نداره.. بهم عالقه ای نداره.. تنها کسی که چه فایده ای د_
 !براش مهمه نیله
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از کجا میدونی؟ اون تازه این فرصت و پیدا کرده که راجع بهت جدی فکر _
کنهگ مگه چی از دساات میدی؟ حاضاار نیسااتی این کاِر آخر و برای زندگیت 

 بکنی؟
 !خواهرت راست میگه.. به ریسکش می ارزه_

ند و با تعجب به آرایشگِر باالی سرشان نگاه کردند که شانه ای هر دو برگشت
 .باال انداخت

دو سااعت وقت داری زندگیتو بسازی.. یا میشه یا نمیشه.. در هر صورت _
چیزی از دساات ندادی.. به جاش اگه برگشااتی و دوباره روی این صااندلی 

 !نشستی شرمنده ی دلت و وجدانت نمیشی
 .دش کردملیحه دستش را کشید و بلن

موبایلت و بذار بمونه.. خودم جواب میدم و میگم دارن آرایشااش میکننگ _
 !شک ننداز به دلت آبجی.. فقط برو

لبخند پر مهری به رویش زد و ساراسایمه به طرف مانتو و روسری اش خیز 
 .برداشت. هنوز بیرون نرفته بود که ملیحه صدایش زد

 آبجی هلن؟_
 .تبرگشت.. ملیحه در آغوشش جا گرف

امیادوارم حااال حاالها نبینمت.. حاضاارم دوریت و تحمل کنم و بدونم _
 !خوشبختی تا اینکه تو خونه ی حاج فتاح به دیدنت بیام

 .اشک چشمانش را زدود
 !برام دعا کن خواهری_
. 
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. 
وارد البِی هتل شاد و به طرِف پذیرش رفت.. قدم برداشتن با آن کفش های 

 .اک بودپاشنه بلند برایش دشوار و دردن
 سالم.. آقای نیکنام اتاقشونن؟_

 .مرد چشمانش را ریز کرد
 شما خانومی نیستین که کیف و وسایل و مدارکش مونده بود تو هتل؟_

 .بی حوصله سرش را تکان داد
 بله..هستن؟_

 .انداخت 11برگشت و نگاهی به کلیِد آویخته بر دیواِر اتاق 
یه کردن_ یل دادن و تصو  !نه.. همین اآلن تحو

قلبش فرو ریخت.. پشتش را به پیشخوان تکیه داد و دستش را روی پیشانی 
 .اش گذاشت

 !اینم از شانِس زندگِی من_
 همراهشون و ندارین؟_

 .برگشت و متفکر تکرار کرد
 همراه...؟_

آه از نهادش برخاسات.. تلفنش را به ملیحه سپرده بود.. نا امید به نقطه ای 
 :خیره بود که مرد گفت

 ن اینجا هست.. میخواین باهاشون تماس بگیرم؟شمارشو_
 .با خوشحالی برگشت

 میشه؟_
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 .مرد لبخند صمیمی ای زد
 .شدن که میشه ولی زیاد قانونی نیست. چند لحظه صبر کنین_

 :شماره را گرفت. هلن آرام گفت
 !اسمم رو نگین.. فقط بگین کسی منتظرشه_

 .سرش را تکان داد
 .تاب مزاحم میشمسالم آقای مهندس.. از هتل آف_

 .سام متعجب سرعتش را کم کرد
 !بفرمایید؟_
 خانومی اینجان که میخوان ببیننتون. براتون مقدرو هست برگردین؟_

 .سام نگاهی به ساعتش انداخت.. ساعِت هشِت شب از تهران پرواز داشت
 کی هستن؟_
 !.میگن از آشناهاتونن_

 .نفس عمیق و متعجبی کشید
 !طرم بموننبسیار خوب.. بگین منت_

ماشاین را داخل محوطه پارک کرد و داخل شد. از دیدِن هلن روی نیم سِت 
ناارنجِی رناِک گوشااه ی البی جا خورد و مبهوت جلو رفت. هلن که نزدیک 

 .شدنش را دید آرام از جایش برخاست
 !سالم_

با همان تعجب اشاره کرد بنشیند و خودش رو به رویش نشست...چشمش 
 .ه ای و پاشنه دارش دوخترا به کفش های نقر
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 سالم.. اینجا چیکار میکنی؟_
 !نگاه هلن مستقیم و آرام بود. بی ترس و دلهره

 !اومدم باهاتون صحبت کنمگ برای آخرین بار_
 .ابروهایش باال رفتند و چشمانش ریز شدند

 !میشنوم_
اگاه االن اینجام.. اینجا رو به روتون.. ؛ اگه به جای آرایشااگاهی که برای _
 !وس کردنم منتظر برگشتِن منه اینجام فقط و فقط یه دلیل دارهعر

 .مستقیم و صاف به چشمانش خیره شد
من بهتون عالقاه دارمگ نمیادونم حرفم و تا چه حد باور میکنید.. نمیدونم _

اینکه تو روِز عروسایم تو البِی هتل نشاستم و مجبورتون کردم برگردین باع  
 !لی برام مهم نیستمیشه راجع بهم چه فکری بکنین و

سکوِت سام و چشمان جست و جو گرش، سخن گفتن را سخت تر میکرد.. 
 !کاش او هم چیزی میگفت

 .آب دهانش را به سختی فرو داد
من یاه زنم.. یاه زن که بار ها و بارها زمین خورده.. یکی که قراره با زور و _

همه ی این  اراده ی کسااای دیگه تا چند ساااعِت دیگه همسااِر یه پیرمرد بشااهگ
اوصاف شرح حاِل منه ولی در کنارش فقط یه چیز دارمگ یه چیز که کناِر همه ی 

 !اینا منو سر پا نگه میداره.. اونم عشقم به شماست
 .نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست

حاضاارین منو بپذیرین و بهم اجازه بدین که خوشاابختتون کنم و کنارتون _
 خوشبخت باشم؟
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رزید.. این همه شهامت.. این همه جرات و این همه بدن ساام به وضاوح ل
 صداقت در باورش نمیگنجید..این دختر چه میگفت؟

ساکوتش لبخنِد تلخی بر لباِن هلن نشاند. چشم گشود و از پشت حلقه ی 
 .اشک نگاهش کرد

میبینین؟ من اشاتباه نکردم.. من از احساسم مطم ن بودم.. من میدونستم _
 !حتی تو این روز یه فرصت به خودم و شما بدم چی میخوام.. اون قدر که

از جایش بلند شد. حس میکرد زمینی زیر پایش وجود ندارد. در هوا معلق 
 .بود. قلبش تیر میکشید. همین که قدمی برداشت صدای سام را شنید

 اگه صادقانه بگم هیچ حس و عشقی نسبت بهت ندارم چی؟_
 :قلبش فشرده شد....تلخندی زد و مطم ن گفت

اون وقته که صاادقانه اعتراف میکنم منم عاشاِق همین صاداقت و راساات _
یی تون شدم  !گو

 !صبر کن_
برنگشات.. اگر برمیگشات اشِک چشمانش تماِم شهامتش را میشست و با 

 .خودش میبرد
تو از زندگیم خبر داشتی.. از این که چه عالقه و تعصبی به همسرم داشتم.. _

عشق و نمیشناسم هلنگ دختر زیبا و خواستنی عشق نه ولی دوستش داشتم. من 
ای هستی..مهربون و پاکی... مثل آب زالل میمونی.. تو این دو روز دقیقه های 

 !زیادی به داشتنت فکر کردم... ولی فقط تو همین دو روز
 ..مکثی کرد
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داشتن تو آرزوی هر مردیه.. ولی ازم نخواه که به دروغ بگم عاشقتمگ چون _
عاد دیگاه ای به تو.. به نیسااتمگ چون نمی شاانااساامات.. چون تاا حااال از به

 !خصوصیاتت.. به رابطه امون فکر نکردم
 .صدایش آرام تر شد

من تاحاال به خواسااتنت فکر نکردم.. به جذابیتت.. به زنونگی و ترافتتگ _
برای من همیشاه دختِر آروم و سر به زیر و متیِن گوشه ی خونه بودی.. پرستاِر 

اهنمای دلسوز و دوسِت خوبی که همیشه حرفاش تکون دهنده مهربوِن بهارگ ر
 !و زیبا بود

 .از پشت بهش نزدیک شد
تو اینکه تو دختری هساتی که قادری هر مردی رو خوشابخت کنی شکی _

نیسااتگ صاافاات باارز و بااطن خوبات زندگی میسااازه.. اینا رو میدیدم و 
اِن نمگ.... اینکه به عنومیدونستم... ولی... ولی اینکه تو رو کناِر خودم تصور ک

 ....یه زن بهت نگاه کنم
چشم های هلن بسته بود و نفسش حبس.. کاش تمام میشد.. تیر خال  را 

 !میزد و تمام میکرد.. فقط تمام میکرد این درد را
تازه چند روزه که متوجه بوی عطرت میشم.. چند روزه که میبینم ممکنه از _

بیاد.. چند روزه که متوجه موهای  موهای لخت و ساایاِه یه زن چقدرخوشاام
کوتاه روی پیشااونیت شاادم و دارم فکر میکنم تو تموم این مدت چقدر بهت 
میومد و من نمیدیدمگ تازه چند دقیقه است که متوجه شدم تا حاال کفش پاشنه 
بلند نپوشیدی.. من تازه دارم میبینمت هلن.. تازه دارم حس ات میکنمگ تازگی 

حس ها.. حس اینکه زنی تا این حد دوسااتم داره.. حس  داره برام همه ی این
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اینکه یکی هسات که از پشِت سرم صدام بزنه و نخواد برم.. یکی که با جرات 
 !!!داد بزنه و بگه خوشبختت میکنم.. یه زن

 ..نفِس عمیقی کشید
 !خواهش میکنم نگام کن.. اینجوری حس میکنم حرفام و باور نمیکنی_

. بدون ترس گ به نی نی لرزاِن چشم های سام خیره برگشت.. باالخره برگشت
 .شد
من هنوز خودم و پیدا نکردم.. هنوز نمیدونم قراِر چی به سااِر خودم بیاد.. _

حاال چه جوری برای زنی که الیق یه دنیا عشاق و محبت و دوسات داشتنه از 
عشااق بگم؟ من تاازه دارم تو رو میبینم هلن...چجوری میتونم باه این زودی 

 !کسی باشم که تازه دارم باهاش آشنا میشم عاشق
قطره اشکی از چشمانش فرو ریخت.. ایمان داشت.. هم به خودش.. هم به 

 :قلبشگ پس بی واهمه زمزمه کرد
من ازتون نمیخوام عاشقم باشیید.. نمیترسمم از اینکه دوستم نداشته باشید _

 .....چون به عشقم ایمان دارم
 :گفت سرش را باالتر کرد و استوار

تب مجنون واگیر دارهگ ... میدونم که اونقدر بهتون عشق و محبت میدم که _
 !یه روزی شما هم دوستم داشته باشین

چشماِن سام برق زد. لبخند آنی و بی اراده ای روی لبش نشست. اما طولی 
 :نکشید که چشمانش هاله ای از ترس را در خودش جای داد. آرام گفت

 !بازم اشتباه باشه.. هم راهم و هم انتخابم میترسمگ.... از اینکه_
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 .هلن لبخند زیبایی زد
ولی من نمیترساام.. چون میدونم میتونم.. میدونم میتونیم... شااما اینبار _

انتخااب نمیکنی جنااِب نیکناام.....اجاازه بدین یک بار هم انتخاب شااین گ 
گه یکی دی ...اونم توساط کسای که از تِه دل دوستتون دارهگ یه بار به خاطر دِل 

ریسااک کردین.. حاضاار نیسااتین یه فرصاات به خودتون بدین؟ خدا رو چه 
 دیدید؟ شاید تونستم و جای کوچیکی تو دلتون باز کردم.. خیلی غیر ممکنه؟

سااام نگاهش کرد...به چهره ی دوساات داشااتنی و معصااومش که آرام تر و 
انگی خترانگی و زنپایدار تر به نظر میرسید... این دختر مرد بودگ در عین تمام د

اش شایردل و مرد صافت بود.. نمیترسید.. نه از ساختن و نه از فرو ریختنگ با 
تمااِم زن هاایی که در زندگی اش دیده بود فرق میکردگ هلن از "زندگی " کردن 
نمیترسیدگ حتی زندگی با مردی که ممکن بود دلش گروی دلی دیگر باشدگگ در 

 !لبخند مردانه و صمیمی ای زدچشماِن پاکش غرق شد و بی اختیار 
 !هیچی غیِر ممکن نیستگ این امروز بهم  ابت شد_

*** 
رو به روی آینه ی قدی اتاقش ایساتاد و یقه ی تک کِت ساارمه ای رنگش را 
مرتب کرد. موهای جو گندمِی کنار شقیقه هایش نرم تر وبراق تر از همیشه به 

و آرام رویشان کشید. به  نظر میرسایدند. چهار انگشاتش را آغشاته به ژل کرد
درخشاش اساتثنایی موهایش برِق خیره کننده ی ژل هم اضافه شد. لبخندی 
رضایتمندانه زد و مشغول بستِن ساعتش شد. از داخل آینه پایین آمدن دستگیره 
در و به دنبال آن وارد شدن عفت را دید. برعکس همیشه که از این حضورهای 
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بخندی صمیمی ای زد و بدوِن اینکه برگردد آنی مقید و عصابی میشد این بار ل
 :پرسید

 چطورم؟_
 .عفت آرام وارد شد و با لذت سر تا پایش را برانداز کرد

 !مثل همیشه.. عالی_
 !سواِل بعدی را نپرسید.. پارسا برای گفتنش پیش قدم شد

 !دارم میرم دیدِن بهار_
 .لبخندش نگران شد

 مطم نی اآلن وقته مناسبیه؟_
 :دوباره مشغول بستن بند ساعتش میشد برگشت و گفت همان طور که

نه... ولی دیگه صاابر هم ندارم.. یه هفته ساات که ندیدمشگ دلم داره پاره _
 !میشه

عفت بزاقش را به سختی فرو داد.. عادت به این لحن سوزناک و پرحسرت 
 .کاِر یک مادر نبودگ تا کناِر تخت پیش رفت و رویش نشست

 یل مشورت میکردی؟بهتر نبود اول با ن _
 :نگاه خیره ی پارسا را دید و ادامه داد

برای این میگم کاه حااضاارش کنه.. اون بچه نیاز به زمان برای پذیرش و _
 !هضِم این موضوع داره

میدونم مادر.. ولی ازم نخواه بشینم و دست روی دست بذارمگ نمیتونمگ پاره _
 !ی تنمه
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 .آهش سینه ی عفت را بیشتر از خودش سوزاند
 میخوای بهش چی بگی؟_

کنارش روی تخت نشاسات.. انگار از خیلی وقت پیش انتظار این سوال و 
 !چشماِن نگران را میکشید.. برای یک تایید مادرانه.. یک راهنمایی.. یک کمک

میخوام برم باهاش مثِل یه پدر واقعی صااحبت کنم.. دخترم بزر  شااده _
ده.. سام برای تربیتش از هیچی مادر.. درساته من نبودم و ندیدم ولی بزر  ش

 !کم نذاشته.. خیلی عاقل و فهیمه.. مطم نم پدرش و درک میکنه
 :به نقطه ای خیره شد و ادامه داد

میخوام بهش بگم برای من مهم نیست اگه منو پدِر خودت ندونی.. میخوام _
بگم من میتونم تحمل کنم سام رو تا آخِر عمرت بابا صدا کنیگ میخوام بگم یه 

در همیشاه پدره و پدر میمونه.. هم سامی که براش یه عمر پدری کرد و حاال پ
 !برای بودِن من نیست، و هم منی که یه عمری نبودم و حاال میخوام که باشم

 .لبه ی کتش را به بازی گرفت
میخوام بهش بگم همین که دختِر من باشه و بذاره کنارش باشم برام کافیه.. _

داشاته باشامگ من انتظار ندارم پدر صدام کنه..  همین که حضاورش رو کنارم
 !دیگه ندارم

چشام در چشِم مادرش.. مادری که اشک از گونه اش میچکید پر حسرت 
 :گفت

 هان مامان؟ به نظرت درکم میکنه؟_
 .عفت دست برد و گونه اش را نوازش کرد
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اون دختِر توئه پسرم.. از وجودته.. چرا درکت نکنه؟ من مطم نم حرفات و _
 !قبول میکنه

ه بر انگشتاِن مادرش زد.. انگار همین یک تایید ب*و*سسرش را کج کرد و 
مادرانه کل بار شاانه هایش را خالی کرده بودگ چقدر جادو داشاتند این دستان 
حمایتگر.. این چشماِن خیس و این لحِن مادرانه و عجیبگ از جایش بلند شد 

 .و دوباره رو به روی آینه ایستاد
 !امروز خوش پوش ترین پدِر دنیا باشمگ خیلی هیجان دارمخواستم _

 .لبخنِد عفت گرم شد
 میری خونش؟_

 .عینکش را به چشم زد
 !نه.. میرم مهد کودک دنبالش_

 :تا جلوی در با همان اندک توان بدرقه اش کرد و امیدوار گفت
 !خدا پشت و پناهت پسرم_

شته بود که متوجه هنوز ربع سااعتی از حضورش در مقابل مهد کودک نگذ
پراید سفید رنِک نیل شد. عینکش را از چشمش برداشت و جلو رفت.. قبل از 
پیاده شدنش تقه ای به شیشه اش زد.. نیل با دیدنش غافلگیر شد و بعد از کمی 

 .مک  شیشه را پایین کشید
 !سالم_

 .نگاهی به تاهر آراسته اش انداخت و سالم داد
 !. خودم میارمش خونهمیخوام باهاش یکم صحبت کنم._
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نیل متعجب و موشااکافانه نگاهش میکرد.. بعد از چند دقیقه نگاه طوالنی 
 :نفس عمیقی کشید و گفت

 ....بهار خیلی حساس شده.. فکر نمیکنم اآلن_
 !میدونم.. میدونم هنوز نتونسته قبول کنه چنین چیِز بزرگی رو_

 :نگاهش را به دِر ورودی دوخت و آرام و غمگین گفت
ولی ازم نخواه بی تفاوت باشامگ وقتی عمو پارسااش بودم حد اقل دوستم _

 !داشت.. من طاقت ندارم ازم نفرت داشته باشه
 :قلِب نیل فشرده شد. دِر جلو را برایش باز کرد و خیره به رو به رو گفت

 !هنوز چند دقیقه ای تا تعطیل شدِن مهد مونده.. بیا بشین_
یت ساوار شد. نگاِه نیل هنوز به رو به رو با تعجب کمی مک  کرد و در نها

بود و انگشتانش سفت و پر تنش فرماِن ماشین را میفشرد. طاقِت نگاه مستقیم 
را ناداشاات.. بیتااب تر از هر وقتی بود.. باا دیدِن این دریاِی غِم بزر  و این 
سایاهِی کدر دسِت دلش شل میشد و برای به زبان نیاوردن واژه های زیادی با 

 !یجنگیدخودش م
 !به مدیر زنک میزنم.. همینجوری نمیذارن ببریش_

 :پارسا سرش را تکان داد. بعد از چند لحظه سکوت گفت
بهاِر من کینه ای نیست... هم تربیت سام و من. و هم رات خودش طوریه _

 !که هیچ وقت از کسی نفرت نداشته ... اآلنم نداره.. اینو مطم نم
 !ش را.. نهسرش را کمی چرخاند.. ولی نگاه
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ازت نمیپرساام میخوای بهش چی بگی.. فقط میخوام بدونی من به فهم و _
شااعوِر دخترم ایمان دارم.. اگه چیزی گفت.. حرفی زد که تل  بود پای کینه.. 

 !نفرت یا هر چیز دیگه ای نذارش
 .باالخره برگشت و نگاهش کرد

ولی  شتی بریپای اشتباِه غیر قابل جبران خودت بذار.. پای اینکه حق ندا_
 ..رفتی.. وقتی هم که رفتی

مکثی کرد.. لبخند تل  و غمگینی که روی لبهای مسکوِت پارسا بود را تاب 
 .نیاورد و سرش را دوباره برگرداند

دیشب ازم میپرسید چرا رفت؟ میگفت چطوره که بابای خودم میره و تو با _
 !جواابشون میترسم یکی دیگه ازدواج میکنیگ هزار تا سوال تو مغزشه که من از

 !منم برای جواب همون سواالست که اآلن اینجام، نه برای توجیق گذشته_
منتظر به چهره ی نیل خیره شد. وقتی سرش را برگرداند و چشم در چشِم هم 

 :شدند لبخند غمگینی زد و گفت
 !نگران نباش_

ا سنیل از داخل آینه دستی به روسری اش کشید و مورب از نگاِه خیره ی پار
 :زیر لب گفت

 !بهتره بری.. شاید اگه من و ببینه نیاد باهات_
 .پارسا نفسش را با آه بیرون داد و در را باز کرد

 نیل؟_
 .لحن ملتمس کالمش سِر نیل را به طرفش برگرداند
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 ...گفتی بهار کینه ای نیست_
 .مکثی کرد

 ...تو چی؟ هنوزم_
از شاانیادن جوابش لبش را گزیاد.. نتوانساات جملاه اش را تماام کناد.. 

 !..میهراسید
 :نیل سرش را پایین انداخت و آرام گفت

حرف و سخِن بین من و توحرِف دیروز و امروز نیست.. ما خیلی بیشتر از _
پنج سال از هم دور شدیم. خیلی بیشتر از پنج سال از زندگِی هم زدیم بیرونگ 

جایی برای  بیِن ما یه عمر گذشاات.. یه فصاال.. یه زندگی.. برای همین دیگه
 !کینه و نفرت بینمون نیست

چشمش را به دستاِن روی فرمانش دوخت و سکوت پر از حرِف پارسا را به 
گوش سپرد.. همین که فضای کنارش خالی شد دستان منقبض اش شل شد و 

 :قلبش آرامتر.. سرش را روی مچ دستانش گذاشت و زمزمه کرد
ردم.. _ ره دیگه نایی برای زندگِی دوباخیلی بیشااتر از پنج سااال با نبودنت مه

 !نیست
. 
. 

روی نیمکت پارک نشسته بود و پاهاِی در هوا مانده اش را تکان میداد. سعی 
میکرد نگاهش را به مرِد سرپا ایستاده ی رو به رویش نیاندازد.. با تمام کودکی 
اش مانند فرد بالغی دلخور و دل شااکسااته بود و پارسااا، این را از نگاهش به 

 .یفهمیدخوبی م
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 میخوای کیفت و بدی به من؟_
سرش را به معنِی نه تکان داد و کیفش را بیشتر به خودش فشرد. پارسا نفس 
عمیقی کشااید و رو به رویش ، روی زانو نشااساات. نگاِه بهار به پوتین های 
قرمزش بود و هر از گاهی ناشایانه از گوشه ی چشم گردِن کج شده ی پارسا و 

 !یدلبخند غمگینش را میپای
 بهار خانوم؟ نمیخوای نگام کنی؟_

 .اخمش عمیق تر شد
 !میخوام برم خونه.. مامانی نگرانم میشه_

 .دستش را جلو برد و دستهای سرِد بهار را در دست گرفت
 مامانی میدونه پیِش منی.. ببینمت؟_

 .سرش را کمی باال کرد و با همان اخم نگاهش کرد
 !نمیخوام باهات صحبت کنم_
 !رسا غمگین و آرام بودچرا" ی پا"

 .دستش را بیرون کشید و از روی نیمکت پایین پرید
 !میخوام برم خونمون_

 .پارسا کنارش صاف ایستاد و دست در جیب شلوارش فرو برد
ولی من به خاطر دیدِن تو اومده بودم پرنسسگ میدونی چند ساعت جلوی _

 !آینه بودم؟ خیلی بی انصافی
پایش را نگاه کرد. ولی چیزی نگفت و دوباره  بهار برگشت و با تعجب سرتا

 .سرش را برگرداند. پارسا روی لبه ی نیمکت نشست
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یادته اون روزی که بابا سام برای مرخص شدنت از بیمارستان جشن گرفته _
 بود چی پوشیده بودم؟

 :سکوت بهار را که دید ادامه داد
شه د.. گفتی همیهمین کت و همین شلوار.. یادته گفته بودی خیلی بهم میا_

همینارو بپوشامگ بببین. حاال با اینکه زمساتونه و خیلی هم سردمه به خاطر تو 
 !همینا رو پوشیدم

 .بهار برگشت و با اخم نگاهی به کت سرمه ای رنک اش انداخت
 !نخیر.. اصال هم بهت نمیاد_

 .تک خنده ای کرد
 یه رره با هم حرف بزنیم؟_

 :اخم گفتبهار با فاصله کنارش نشست و با 
 !من فقط با بابا سام حرفای بزرگونه ای میزنم_

 .لبخند پارسا غریب و تل  شد
 نمیشه این یه بار و بهم تخفیف بدی ؟_

رویش را با قهر برگرداند. پارسا نفس عمیقی کشید. باید حوصله ی بیشتری 
 .به خرج میداد

 ومیدونم تو مغزکوچیکت چه سواالیی هست.. دوست داری خیلی چیزا ر_
 ..بدونی. اینکه چی شد که یه شبه بابات شد یه نفِر دیگه.. اینکه

 !بابای من یه نفِر دیگه نشد.. بابای من فقط بابا سامه_
 .طوالنی نگاهش کرد
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بهاار خانوم.. عزیز دلم.. اگه اجازه بدی یه کوچولو حرف بزنیم اینجوری _
 !نمیشه ها؟ داری بد قضاوت میکنی

 !بابا سام.. هم مامانی.. همتون دروغ گفتین دروغ گفتین.. هم تو.. هم_
 .کالفه چنگی به موهایش زد

چی بگم؟ چی رو برات توضیق بدم؟ خیلی چیزا هست که تا بزر  نشدی _
نمیشاه برات توضیق داد.. خیلی چیزا هست که اآلن نمیتونی درکش کنی.. یه 

حق روزی.. یه روز که بزر  شدی و واسه ی خودت خانومی شدی، شاید بهم 
ندی ولی درکم میکنی.. اون وقت میفهمی چرا همه ی این اتفاق ها افتاد.. من 

 .اآلن هیچ توضیحی برات ندارم.. هر چی هم که بگم برات قابل درک نیست
 .صدای آرام و پر خشِم بهار را شنید

من بچه نیستم.. میدونم مامانیم و من و گذاشتی و رفتی.. بابا سام بهم همه _
گفت مجبور شدی بری.. گفت بعداز اینکه تو رفتی مامانی با چی رو گفت... 

 !اون عروسی کرد.. من خودم همش و میدونمگ همشو
چشامان بهار از هجوِم اشاک میساوخت.. دساتانش را تند و پشِت سر هم 
روی چشاامانش میکشااید تا اشااک های غرورش را از دیِد پارسااا پنهان کند. 

 .صدایش میلرزید
یکرد.. هیچ وقت با من و بابایی بیرون نمیرفت.. شبا مامانی همیشه گریه م_

نمیخوابید.. همش غصه اش میشد.. همیشه ناراحت بود.. حاال میدونم همش 
به خاطر تو بود.. تو من و مامانی و گذاشتی و رفتی.. حاال من باید به همه بگم 

 دو تا بابا دارم؟
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 .برگشت و با همان چشماِن خیس به پارسا خیره شد
. من دو تا بابا ندارم.. من فقط یه بابا دارم.. بابایِی من فقط بابا سامه.. نخیر._

فقط اونه. خودم دوساتش دارم.. خودم نمیذارم غصه بخورهگ خودم پیشش ام. 
 !مامانی پیشش نیست.. من که هستم

چشاماِن پارساا مانند گودال سیاه رنگی خالی و تیره شد. برای اولین بار در 
ن فرو ریخت. دستش را جلو برد و روی دستان کوچِک بهار تماِم عمرش از درو

گذاشت. سرمای منجمد کننده ی نگاهش، نگاِه بهار را هم تسلیم و بی حرکت 
 .کرد
نیازی به یادآوری نیست دخترم.. من خودم میدونم باباییت تا چه حد الیق _

ن مدوست داشتنه.. اون برات پدری کرده.. بزرگت کرده. دوستت داشته.. مگه 
 گفتم دوستش نداشته باش و من و دوست داشته باش؟؟

بهار ساارش را پایین انداخت. صاادای آرام ودورگه ی پارسااا را از کنارش 
 .میشنید و از تندِی چند لحظه ی پیشش پشیمان میشد

تو نبود که پدرت بی لیاقتی کرد.. اینکه حتی از بودنت خبر   *ن*ا*هاین _
ل و خانومی داره.. قسمت این بود که نداشات.. نمیدونسات چه دختر خوشگ

یکی بهتر از من برات پادری کناه.. قساامت این بود که پرنسااِس یکی دیگه 
 باشی.. مگه نه؟

لبش را به دندان گرفت.. این دختر عجیب شاابیه مادرش بود.. کمی بهش 
 .نزدیک تر شد و دستانش را دورش حلقه کرد
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ِد خودمی چه حالی شدم؟ میدونی وقتی فهمیدم تو دختر خودمی.. ماِل خو_
دلم میخواسات داد بزنم به کل دنیا بگم این پرنسس دختِر منه.. دختِر پارسا.. 

 !دختِر خوِد خودم
 ..نفسی تازه کرد

خیلی تنهام بابا.. خیلی.. از وقتی شاماها رو از دست دادم تا حاال یه روز _
م.. هم بگردی نشده که از این تنهایی زجر نکشم.. دلم میخواد باهات باشم.. با

بخندیم.. بریم پارک.. ساینما. برات لواشک و پشمک بخرم.. مثل همه ی بابا 
ها و دخترا جمعه ها با هم دوچرخه سااواری کنیم.. تو حیاط آب بازی کنیم.. 
شابا قبل خواب برات قصاه بگم.. توی شایطون نخوابی و خودم وساط قصااه 

خناده قش کنی.. دلم  خوابم ببره.. دلم میخواد اونقادر قلقلکات بادم کاه از
میخواد برات غیرتی شام.. وقتی یکی دو سال دیگه روسری سر کردی.. وقتی 
موهاای ناازت از زیرشااون زد بیرون، اخم کنم و باا اخم بگم بابایی موهاتو 
بپوشاون.. دلم میخواد با هم بریم خرید.. من لباس بپوشم و تو نظر بدی..دلم 

زونم و تو با تاسف و خنده نگام کنی... میخواد برات غذا بپدم.. من غذا رو بسو
دلم میخواد با هم بریم رستوران.. من حواسم نباشه و تو نمک بریزی تو طرف 
سااوپم.. دلم خیلی چیزا میخواد بهار.. خیلی حساارتا تو دلمه که نمیتونم به 

 !کسی بگم
 .بهار سرش را باال کرد و عمیق نگاهش کرد

قشنک ترش و با بابا سامت داشتی.. ولی  میدونم همه ی اینا.. شایدم از اینا_
من چی؟ منی که میخوام با دختر کوچولوم باشم.. منی که اندازه جونم دوستت 
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دارم...منی که دارم این فرصااتا رو از دساات میدم....من چی میشاام بهار؟ تا 
 حاال فکر کردی؟

 !جوابش همان سکوت بود و نگاِه عمیِق آن دو چشِم معصوم و تر
 :ر سرش زد و آرام گفته ای بب*و*س

نمیگم بااباا صاادام کن.. نگو.. نه بابا.. نه عمو..گ بگو پارسااا.. بگو دکتر _
تهرانی.. هرچی که خودت دوسات داریگ ولی ازم نفرت نداشته باش.. من تو 

 !رو از جونمم بیشتر دوستت دارم
 .بهار سرش را پایین انداخت

 مامانی رو چی؟ اونم دوستش داری؟_
 :کرد و بعد گفت پارسا کمی مک 

 اگه بگم آره ناراحت میشی ازم؟_
 .سرش را به معنی نه تکان داد

 !.من خیلی چیزا میدونم از مامانی_
 :سرش را دوباره باال کرد و خیره در چشماِن پارسا شمرده گفت

 !مامانی دوستت داره_
 .ابروی پارسا با تعجب باال پرید

 از کجا میدونی؟_
 .شانه ای باال انداخت

 !ونم دیگهمید_
 .ه ای بر انگشتانش زدب*و*سپارسا دستش را باال آورد و 

 هیچ راهی نداره که به منم بگی؟_
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 :کمی اندیشید و با تعلل گفت
خودم دیدم عکسات و میکشاید.. بعدش هم شبا هی نگاش میکرد و گریه _

 .میکرد
 .ضربان قلب پارسا شدت گرفت

از اولش هم میدونستمگ مامانی هیچ وقت بابا ساام و دوست نداشت.. من _
 ...اون موقع که عروِس تو بود

 ..کمی مک  کرد
 اون موقع تو رو خیلی دوست داشت؟_

 .پارسا نفس عمیقی کشید و به رو به رو خیره شد
من و مادرت عاشاِق هم بودیم.. اگه من به خاطر یه ترس مسخره میدون و _

 ...خالی نمیکردم هیچی اینجوری نمیشد
 :آهسته اش نصفش را هم نشنیده بود آرام گفت بهار که از جمله ی

 !..بابا ساِم من همه چیمه.. من به هیشکی جز او بابا نمیگم_
 .پارسا لبخند زیبایی به رویش زد

فقط میخوام پیشاام باشاای دخترم.. گفتم که.. برام فرقی نداره چی صاادام _
 !کنی.. تو پرنسِس منی.. همین برام کافیه

 .ی بهار دلش را زیر و رو کرد و قلبش را امیدوار لبخند کمرنک و نصفه نیمه
ییت بخوریم؟ تو این هوای سرد میچسبه_  !بریم یه چایی و بیسکو

 .بهار سرش را چش و راست کرد
 !خسته ام.. میخوام برم خونه_
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 .لبخندش را تکرار کرد و چشمانش را به نشانه ی تایید روی هم گذاشت
 !باشه پرنسس.. یه روِز دیگه میریم_

رو به روی منزل توقف کرد.. بهار در گرمای مطبوع ماشین به خواب عمیقی 
فرو رفته بود.. کاله کاپشن آبی رنگش را روی سرش کشید و گونه اش را نوازش 
کرد.. میدانست هنوز در دادگاِه کودکش تبرئه نشده است ولی امیدوار بود.. از 

ناه، هرچند کمرنک و نگااهی کاه دیگر منزجر و تیره نبود و آن لبخناد کودکاا
بیروح ، جانی دوباره گرفته بود. بهار را در آغوش گرفت و زنِک در را فشرد.بعد 
از آن درگیری باه نیل قول داده بود وارد آپارتمان نشااود.. و نیل هم در مقابل با 
تماِم لجبازی اش مجبور شده بود بپذیرد تا آخِر ماه به جای بهتر و مناسب تری 

ولی نکشید که نیل جلوی در تاهر شد. نگاهی به بهاِر فرو نقل مکان کنند. ط
 .رفته در آغوشش انداخت و لبخند کمرنگی زد

 !چرا بیدارش نکردی؟ سنگینه_
 .ه ای بر پیشانی اش زدب*و*سپارسا 

 خیلی خسته بود.. سردشم بود.. بیارمش باال؟_
 .با اخم سرش را تکان داد

 !نه... میبرمش_
 :ر جلو برد و همزمان پرسیددستش را برای گرفتن بها

 خیلی سخت بود؟_
 .نگاِه پارسا روی صورتش معطوف شد

 !نه به سختِی راضی کردِن مادرش_
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نیل بدوِن نگاِه مساتقیم بهار را در آغوش گرفت. صادای آرام پارسا ضربان 
 .قلبش را شدت بخشید

 !باالخره با دلم راه میای نیل.. میدونم که میای_
 :ت نگاهش کرد و در انتها آرام گفتنیل چند لحظه در سکو

 !شب بخیر_
لبخنِد غمگینی روی لبهای پارسا نشست.. از پشت رفتنش را نگاه کرد و زیر 

 :لب زمزمه کرد
 !شبتون بخیر عزیزای من_

*** 
ششِم فروردین ماه بود...بوی شکوفه های تر و تازه ی درختاِن نارنج و پرتغال 

ای یکی در میاِن پرنور از داربسااِت باالی باغ تماِم باغ را پر کرده بود. چراغ ه
آویزان بودند و زیبایی اطراف را هر چه بیشااتر به نمایش میگذاشااتند.. بوی 
درختچه ی کوچِک محبوِب شااب که دقیقا کناِر صااندلِی عروس و داماد قرار 

 !داشت، مدهوش کننده بود
لبته صد امیزهای گردی که رویشاان با ساتن سفید رنک پوشانده شده بود و 

گلدان های نقره ای که گلهای زیبای ارکیده را در بر داشااتند.. همه چیز آماده 
بود برای یک جشِن زیبا و به یاد ماندنیگ چیزی به شروع ساعت مراسم نمانده 
بودگ کاارگران داخل باغ مشااغوِل چیدن تروف میوه بودند و ژاله، با وسااواس 

 .ی میکردآخرین توصیه های الزم را برایشان یادآور
نمیخوام هیچی از قلم بیفته زهرا خانوم.. به کل بچه ها بسپار.. مهمونی که _

 !روی صندلی نشست باید سریعا پذیرایی بشه
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 !چشم خانوم_
با صدای جیا و داِد بهار سرش را به طرف ورودِی باغ برگرداند. دندان هایش 

 .فتاداز دیدِن بهار در آن لباِس صورتِی بلند و زیبا به قژ قژ ا
 !من اومدم مادرجون_

 .دستانش را از هم باز کرد
 !خوش اومدی فرشته_

نیل از پشاِت سر تاهر شد.. دنباله ی پیراهِن طالیی اش را در دست گرفته 
بود و ساعی میکرد با آن کفش های پاشانه بلند با احتیاط و ساریع قدم بردارد. 

 :خودش را به ژاله رساند و ناراضی گفت
 و که هنوز اینجایی؟سالم مامان.. ت_

ژاله که بعد از مدت ها از دیدِن دخترش در این لباس و چهره ی زیبا حسابی 
 :کیفور و غافلگیر شده بود با لبخند جواب داد

 چیکار کنم؟ منه پیرزن که سرخاب سفیداب نمیخوام؟_
 .نیل دلخور نگاهش کرد . دستش را گرفت و با خودش همراهش کرد

 !نی.. همراهم یه چیزایی آوردم.. اعتراض نمیخواممیدونستم اینجوری میک_
 .وارد اتاِق خانه باغ شد و ژاله را روی صندلی نشاند

 !مادر زیاد نزنه تو روق ها؟ زشته_
مداد سرمه ای اش را که همرنِک کت و دامِن ژاله بود بیرون کشید و مشغول 

 .شد
 !نترس مامان.. حواسم هست_
 ؟مامان من برم با مایک بازی کنم_
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 .تهدید وار برگشت و چشمهایش را برای بهار از حدقه بیرون آورد
قبال هشاادارش و بهت داده بودم بهارخانوم... حتی بهش فکرم نکنگ این _

 همه لباس پوشیدی و خوشگل کردی که بری با سک بازی کنی مامانم؟؟
 .گوشه ی پیراهنش را به بازی گرفت

 .ژاله با لذت براندازش کرد
ر ماشاااالله ماه شاادی دخترم... تا حاال با موی بسااته ندیده ماشاااالله هزا_

 !بودمت
نمیدونم دیگه بهم بیاد یا نهگ گفتم اول کاِر من و راه بندازن که بیام پیشت.. _

 !مامان نمیدونی عروس چه ماه شدهگ الهی قربونش برم من
 .لبخنِد ژاله عمیق تر شد

 اریم؟پس حسابی دِل داداشت و میبره امشبگ چقدر وقت د_
 .ریمل و لوازمش را داخل کیف گذاشت و ترف مخملی را بیرون کشید

 !اآلنا دیگه میرسن مهمونا.. بهار بیا اینجا_
گردنبناِد تریف و زیبا را از داخل ترف بیرون آورد. مثل تماِم این سااال ها 

 :لبخنِد تلخی زد و آهش در سینه ماند. آرام دور گردِن بهار بستش و آرامتر گفت
 !ب باش تو شلوغی از گردنت نیفته ها مامانممراق_

بهار برگشاات. دسااتش را روی ساایمرِغ کوچک و طالیی گذاشاات و کالفه 
 :گفت

هزار تا سنجاق قلفی که زدی.. ده هزار بارم همیشه سفارش میکنی.. نمیفته _
 !بابا نمیفته.. این گردنبند از گردِن من نمیفته
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 .وی پیراهنش کشیدلبخنِد تلخش غمگین شد و با محبت دستی ر
 !برو بشین عزیزم.. اآلن دوستاتم میان_
. 
. 

چند سااعتی از مراسام گذشته بود. اکثر مهمان ها رسیده بودند.. دی جی 
همه را حساابی به وجد آورده بود و پیسااِت رقص لحظه ای خالی نمیشااد. از 
آنجا که مهمان های هر دو طرف یکساان و مشترک بودند ، جمعیت زیادی را 

نمیشادند ولی همان دویسات نفری هم که حضور داشتند، از آنجا که  شاامل
بیش از نیمشان متشکل از گروه های جوان و نوجوان بودند، جشن عروسی را 
تبادیال به سااالِن رقص کرده بودند. نگاِه خیلی ها به نیل هنوز هم همان بودگ 

یخته همان نگاه های پر از ساوال و شاماتت باری که سال ها از ترحمشان گر
بود... نیما و مهین با همان لحن ساالم داده بودند ..سارد و خشک و سرد تر و 
منجمد تر جواب شنیده بودندگ با تماِم این ها دیگر هیچ چیز برایش مهم نبودگ 
از اینکه روزی از حرف های این جمع و نگاه هایشان تا چه حد رنجور میشد 

ت، آن هم به قیمت خیلی چیز در دل به خودش میخندید. حاال که بهار را داش
ها.. حاال که نامالیمتی های بسای ساخت تر را دیده و چشایده بود، حاال که 
میدانسات طعِم تلِ  از دسات دادن و شاکستن را، حتی حاال که دیگر سامی 
نبود باز هم از این نگاه های زیرزیرکی و لبخند های تصنعی نمیرنجید.. برایش 

باس زیبای صورتی رنگش، که همراه با دوچرخه تنها دخترکی مهم بود که با ل
ای به همان رنک، کادوی روز تولدش بود درمیان جمعیت باال و پایین میپرید 
و شااادی میکردگ برایش خناده هاایش مهم بود.. "مااماان ماامان" گفتِن پر از 
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هیجاانش... رقصاایدنشگ کودکی اش که بعد از مدت ها از میان مشااکالِت 
 !ت آورده بودبزرگان دوباره به دس

یاِد روز تولدش لبخندی روی لبش نشاااند و او را به دو هفته ی پیش برد... 
وقتی که از مهد کودک برگشاته بودند و آن دوچرخه ی زیبا و بسته ی کادوپیچ 
شده ی بزر  را جلوی خانه دیدندگ او پارسا را دیده بودگ دقیقا چند متر آن طرف 

ان میکرد اما بهار..گ نه تنها پارسااا را تر داخل ماشاینش نشاساته بود و نگاهشا
ندیده بود بلکه بعد از باز کردِن بساته و فهمیدِن اینکه کادو از طرِف چه کسی 
سات، تمام ِخوشای اش زایل شده بودگ گوشه ای گرفته و ناراحت نشسته بود. 
غرورش اجاازه نمیاداد تا بپرسااد : "چرا عمو پارسااا خودش برای دادِن کادو 

ا به گفتن جمله ی "اگه خودش میداد بهتر بود" اکتفا کرده بودگ و نیومد؟" و تنه
چقدر این جمله ی شاااکیانه و پر حر  دِل نیِل این روزها را گرم کرده بود.. 

 !امیدوار شده بود و ته دلش به این تکنیِک هوشمندانه آفرین گفته بود
هرگز او  چرا که مطم ن بود اگر پارسا خودش هم با کادوها همراه میشد بهار

را نمیپذیرفت و با یک غرور بچگانه از گرفتن کادوی تولدش هم صاارف نظر 
میکردگ از وساوساه ی بودن کنار دخترش، آن هم در روز تولدش گذشته بود تا 

 !بتواند کمی هم شده با مالحظه تر بهار را برای پذیرفتنش آماده سازد
.. حمالت آرام و حساااب شااده حرکت کردِن پارسااا برایش لذت بخش بود

احسااسی نمیکرد.. عجله نداشت.. خودش را تحمیل نمیکرد.. سعی داشت 
رره رره جاایش را در قلاِب بهاار بااز و باازتر کند و چقدر این تالِش بی وقفه 

 !شیرین بود
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با اعالم ورود عروس و داماد توساط دی جی سراسیمه از جایش بلند شد و 
در دسااِت هم کناِر فولوکِس به طرف ورودِی باغ دوید. نساایم و بردیا دساات 

صاورتی رنک ایساتاده بودند و فیلمبردار توصایه های الزم را بهشااان گوشزد 
یر رهنش به همان روِز  میکرد. قلبش چنک شاد... هنوز هم با دیدِن این تصاو
کذایی و داِغ تابستان پر میکشید و وجودش زیِر ترکش های باقی مانده از همان 

دانست بغض سنگینش نتیجه ی همان ترکش روزها ساوراخ ساوراخ میشد.. ن
 !هاست یا از دیدِن برادرش در این لباِس سنگین و زیبای دامادی

بی اراده جلو رفت و بی توجه به حرف زدِن فیلم بردار دسااتش را دوِر گردِن 
بردیا حلقه کرد. بردیا که از این حضور ناگهانی جا خورده بود، کمی خم شد و 

 :زیر گوشش بامالیمت گفت
یل میگیرنا_  !چی شده آبجی کوچولو؟ بابا معموال عروس و بیشتر تحو

میاِن اشاک خندید و از آغوشش بیرون آمد. نسیم با آن آرایش ساده و لباِس 
 .یدب*و*سساده تر مانند فرشته ها شده بود. گونه اش را آرام 

 !الهی قربونت برم.. ماه شدی آبجی_
 .نسیم خجالت زده خندید

 !..دیخودت ماه تر ش_
صحبتشان میاِن هل کشیدن های مهمانان و صدای بلند موسیقِی مخصوِ  
عروس و داماد نیمه کاره ماند. پشت سرشان راه افتاد. هنوز پا در محوطه ی باغ 
نگذاشاته بود که دساتی روی شاانه اش قرار گرفت. به پشت برگشت. خاتون 

ا لی فشردش و بشاانه اش را فشاِر خفیفی داد و در آغوشش گرفت. با خوشحا
 :هیجان گفت
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کی اومدین؟ کی آوردتون؟ زودتر میگفتین کساای رو میفرسااتادم دنبالتون _
 خب؟

جوابش لبخنِد خاتون بود و چشماِن چین و چروک دارش که با اطمینان روی 
هم گذاشته شد. با هم داخل شدند. نیل خاتون را گرِد میز خانوادگِی خودشان، 

 .ن دستانش را گرفتکناِر خودش نشاند و با هیجا
 !فکر نمیکردم بیاین.. خیلی خوشحالمون کردین_

ژاله و فرهاد هم که از دیدِن خاتون تعجب کرده بودند نزدیک شدند و احوال 
پرسی های معمول آغاز شد. بهار با دیدِن خاتون جیا بلندی کشید و به طرفش 

ِل قوی که د دوید. حضاوِر خاتون برایشان چیِز دیگری بود. مثل نسیمی آنی و
همگان را قر  و خنک میکرد.. مثِل یک پشتوانه ی محکم و یک دیواِر بلند... 
بودنش مایه ی آرامش بود برای خانواده ای که بارها با کمک و مساعده ی این 

 !زن به پا خواسته بودند
همه گرِد میز نشااسااته بودند و مشااغوِل صااحبت بودند.. خاتون از سااام 

به تهران آمدن هایش و از منصرف شدنش از رفتن..  میگفت.. از هر از گاهی
ید از خبرهای  از آپارتماِن قدیمی میگفت که در این هفته به فروش رسااید.. نو
تازه ای میداد که قرار بود به زودی شنیده شود ولی با تماِم اصراِر جمع باز هم 

یی اشان نشد  !راضی به بازگو
کر کننده بود... ژاله و  عروس و داماد میرقصاایدند و صاادای جیا و سااوت

فرهاد غرق در خوشای و لذت به عروس و داماد می پیوساتند و رقِص سنتی و 
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رایِج شاامالی)سااما( را جزو به یاد ماندنی ترین صااحنه های عروسااِی زیبا 
 !میکردند

فضا شاد بود.. لبهای نیل بعد از مدت ها به خنده و شادی گشوده شده بود و 
یِر زی  !بای زوِج رو به رویش مدام پر و خالی میشدچشمانش از دیدِن تصو

اواخِر شااب بود و ریتِم مراساام کند ترشااده بود... موساایقِی الیتی در حاِل 
پخش بود که همه را آرام و ریتمیک در جا به حرکت وا میداشت. بهار خسته و 
هالک در آغوِش نیل به خواب رفته بود و کِت فرهاد رویش را پوشانیده بودگ نیل 

 .وی موهای خرگوشی و بلندش کشیددستی ر
 !بابا به نظرت ببرمش تو؟ میترسم سرما بخوره_

سکوِت فرهاد را که دید سرش را بلند کرد. فرهاد خیرِه به نقطه ای اخم هایش 
هر لحظاه بیش از پیش در هم میرفات. ساارش را با تردید برگرداند. از دیدِن 

جغدی شوم، روی  صاحنه ی پشات سرش زیر پایش خالی شد و دلهره مانند
بلند ترین نقطه ی قلبش خانه کرد. پارسا کناِر دی جی ایستاده بود و چیزی در 
گوشاش میگفت. فرهاد از روی صاندلی نیم خیز شاد که دسااِت خاتون روی 

 .آستیِن پیراهنش قرار گرفت
 .اگه من و به مادری و بزرگی قبول داری بذار حرفاش و بزنه آقا فرهاد_

 .نگاه کردبا تعجب به خاتون 
تو مراساِم عروساِی پساِر من چه حرفی واساه گفتن داره خاتون؟ میخوای _

 همون یه رره آبروی مونده مون هم بره؟
 !خاتون با خواهش نگاهش کرد.. هم او را و هم ژاله ی مضطرب تر از او را
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بذارین ببینیم چی میگهگ ما ها باید به جوونا فرصت بدیم.. اگه ما هم راه و _
 ببندیم که دیگه زندگی زندگی نمیشه؟ به روشون

 .سکوت و خشِم فرهاد را که دید با چشم به بهار اشاره کرد
 !به خاطِر این بچه_

فرهاد نشاسات و بعِد گفتِن کلماتی زیِر لب سارش را میاِن دستانش گرفتگ 
نیال اما همانگونه که اختیاِر کنترل تپش های نامنظم قلبش از دسااتش خارج 

هم بی اراده و با ترس روی حرکاِت مطم ن و شمرده ی شاده بود؛ چشامانش 
یی که  پارساا قفل شاده بودند. تماِم ترساش از سار رسیدِن بردیا بود.. از آبرو
روزی از او رفتاه بود و حااال قرار بود یاک بی آبرویِی دیگر دامااِن برادرش را 
 بگیرد.. نمیدانساات دسااتانش به یکباره ناتوان شاادند یا بهار در همین لحظه
 !چندین کیلو سنگین ترگ نفس حبس شده اش حال خرابش را خراب تر میکرد

پارسااا باال رفت و میکروفون را به دساات گرفت.. پچ پچ های دِر گوشاای 
شدت گرفتند و عرِق سرِد روی گردن و گریباِن خانواده ی عروس و داماد بیشتر 

ی در همین شااد. تماامی این تنش ها در چند دقیقه ی کوتاه اتفاق افتادند ول
مدت راه نفس افراد زیادی بساته شادگ مخصوصا نسیمی که دستش را به کناِر 
صندلی گرفته بود و با استرس و ترس در دلش برای دیر برگشتِن بردیا از پشِت 

 !باغ خدا خدا میکرد
 !میخواستم اگه ممکن باشه چند لحظه وقتتون و بدین به من_

ر راهی برای فرار نبود.. به مرِد رو به چشماِن هراساِن نیل دو تکه ی  شدگ دیگ
رویش چشم دوخت و لبهایش را روی هم فشرد. پارسا نگاهش کرد. استوار تر 
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و مصاامم تر از هر وقتی به نظر میرسااید.. در صاادایش کوچکترین تردید و 
 .لرزشی نبود

میدونم اآلن جاش نیست. وقتش نیست.. قصدم فیلم هندی بازی کردن و _
 !آوردن نیستگ اگه این باالم فقط و فقط یه دلیل دارهآرتیست بازی در 

 .دستش را به طرِف نیل نشانه گرفت. پچ پِچ جمعیت کم و کمتر شد
کسای که باهاش بد کردم.. داغونش کردم.. شاکساتمشگ اونجاسات... با _

 !همه ی شکستگی هاش هنوز همون جا صاف نشسته
بود بزاقش را فرو دهد.. همه ی سر ها به طرِف نیل برگشت. دیگر حتی قادر ن

 !پارسا میگفت و او لحظه به لحظه بیشتر به مر  نزدیک میشد
خیلی هاتون منو میشاناساین.. من همونی ام که قرار بود شاش ساِل پیش _

 !همسِر نیل باشه.. کسی که تهران عروسیش دعوت بودین
 .صدای زنی را از کنارش شنید و ر  های گردنش منبسط شد

 ه؟دیدی گفتم خودش_
 .پارسا در چشمانش خیره شد

 !همون دامادی فرارِی معروف.. همونی که روِز عروسیش غیبش زد_
دستش سبک شد.. بیژن بهار را از آغوشش گرفت..نگاهش را برنگرداند... 

 !روی همان زغال های گداخته معطوف بود و مبهوت
ا ت همونی کاه تو یاه روز.. باا یاه ترس، با یه حماقت، وقتی فقط چند قدم_

 .خوشبختی مونده بود همه چی رو خراب کرد
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یِر رو به رویش حتی به اندازه ی  روی پله ی اوِل سن نشست. در مقابِل تصو
یک لحظه مجاِل پلک زدن نداشت.. برای خودش میگفت و زنی که با خودش 

ید  !عهد کرده بود برای آخرین بار گفته ها و ناگفته ها را برایش بگو
. وقتی فقط چند ساااعت مونده بود تا عروِس خونم نیال؟ بهت بد کردم.._

باشای تنهات گذاشاتم.. تو بدترین شارایط.. به بدترین شکلگ خردت کردم.. 
جلوی همینا.. همینایی که روی صاندلی هاشون نشسته بودن و منتظر رسیدِن 
عروس و داماِد مجلس بودن.. بزدلی کردم.. به خاطر خبط و اشااتباِه خودم تو 

 !دمرو قربونی کر
 .چشمش را به بهار دوخت

 ...دخترمونو_
 .هیاهو میاِن جمع باال گرفت.. فرهاد از جایش بلند شد

 هدفت چیه مرد؟ بس نبود اون همه خار و خفیف کردنمون؟ _
میکروفون را کنارش رها کرد و جلو رفت.. تا کنار میزی که فرهاد با دسااِت 

روی  ان نیل سر خورد ومشت شده پشتش ایستاده بود پیش رفت.. نگاِه سرگرد
کفش هاایش افتاد. جایی که شاااید کمی میاِن خش اش فرصااتی برای نفس 

 !کشیدن بود
راسات میگی آقا فرهاد.. آبروتون و بردم.. از اعتمادتون سواستفاده کردم.. _

 !امانت دار نبودمگ همه ی اینا درست
 .صدایش را بلند تر کرد
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بهاار دختِر من و نیلاه خجالت ولی اینکاه میگم دخترمون.. اینکاه میگم _
 !نداره.. آبرو بری نیست. عار نیست

 .دستش را مشت کرد و به سینه اش کوبید
نیل زِن من بود.. شرعِی شرعی.. قانونِی قانونی.. حالِل حاللگ ....... بهار _

 !هم دختِر منهگ هم شرعا.. هم قانونا
 .سِرش را به طرِف نیل برگرداند

داداشت و خراب کنم یا بخوام با خود شیرینی ازت  نیومدم اینجا تا مراسِم _
 !عذر بخوام

روی زانو نشست.. درست رو به روی نیل.. نیلی که هنوز مصرانه نگاهش به 
 !پایین بود و قلبش دیوانه وار میکوبید

من موتف بودم بیاام.. بیاام و تو همین جمع.. همین جمعی کاه یه روزی _
وتف بودم به همه بگم اونی که با جون و پیششون خردت کردم اینا رو بگم.. م

دل این بچاه رو بزر  کرد.. اونی کاه با چنک و دندون به زندگیش چساابید.. 
اونی که با عرِق پیشاونیش و نون حالل مثِل یه مرد شش سال تو غربت زندگی 

 !کرد و برای این بچه زندگی ساخت تو بودی
 .صدایش آرام و غمگین شد

اونی که باخت، اونی که فقط از دساات داد، اونی  اونی که بی لیاقت بود.._
 !که الیق نیست که حتی تو چشماش نگاه کنی منم

نیل لبش را گزید و چنگی به کناِر پیراهنش زد. چگونه این دل را آرام میکرد؟ 
 !دلی که با هر کالمش قدری بیشتر در خودش مچاله میشد

 .پارسا بلند شد و صاف ایستاد
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م.. فقط خواسااتم ِمن بعد وقتی دارید درباره ی اون از همتون عذر میخوا_
روِز معروف و مزخرف حرف میزنید ، یادتون باشه نیل کی بود و من کی بودمگ 
شاید تو نگاهاتون که برای یه زِن بی پناه بدتر از هزار تا نیِش زهردار بود جدیِد 

 !نظر کنین
رد. ا برخورد کعقب گرد کرد و قصااِد رفتن داشاات که سااینه به سااینه با بردی

چشامانش به خون نشسته بود.. فاصله اش با پارسا تنها چند قدم بود.. نیل از 
 .ترس سریع از جا بلند شد

 کجا؟_
 .با پشت دست چند ضربه ی آرام به سینه ی پارسا زد

 فقط همین؟ ببخشید و اشتباه کردم و تموم؟_
 .قدمی جلو تر رفت

که مثل یه مرد واستم جلوت و همیشاه منتظِر این فرصات بودم.. یه روزی _
بگم این بود قوِل مردونت؟ این بود قول و قراری که تو اون سیزده بدر ازش دم 

 زده بودی؟ این بود مردونگیت؟؟
 .باز هم جلو تر رفت

قساام خورده بودم زندت نذارم.. همون روز.. همون روز که خواهرم مثل _
 !دیوانه ها اتاقای خالِی خونت و دنبالت میگشت

 :ک مانند سیل از چشماِن ملتمِس نیل راه گرفت.. با بغض نالیداش
 ..داداش_

 :دستش را به عالمِت سکوت برای نیل باال برد و ادامه داد
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یی پیدات شاد فقط به احتراِم اینکه سام گفته بود _ وقتی بعد چند ساال یهو
دکتِر بهاری کاری به کارت نداشتم.. ولی اینکه بخوای سرت و بذاری و صاف 

 ..صاف دوباره وارِد حریم خونوادگیمون بشی و حتی از فکرت بگذره که با نیل
 :فرهاد هشدار گونه صدایش زد

 !بردیا؟.... بابا جان اینجا جاش نیست_
 :پارسا با زهرخندی گفت

 !بذارین بگه آقا فرهاد_
پایاِن حرفش مصاادف شااد با مشاات محکمی که گوشااه ی لبش فرو آمد.. 

لند شااد. نیل دسااتش را ناباور روی دهانش گذاشاات. صادای جیِا مهمانان ب
 .فرهاد جلو آمد و بردیا را دور کرد. از همان دور انگشت اشاره اش را باال برد

اینو زدم که یادت باشه نمیتونی هر وقت خواستی سرت و بندازی و بیای تو _
 این خونه و خونواده.. آینده ی خواهرمو تباه کردی.. حالیته؟

 .چند مرد از میاِن مهمان ها دورشان حلقه زدند نسیم و پدرش و
 !دامادی امشب بردیا جان.. خوبیت نداره_
راساات میگه باباجان.. به خاطِر نساایم کوتاه بیاگ ببین رنک به روی زنت و _

 !خواهرت نمونده
پارساا سرش را کج کرد و انگشتش را گوشه ی لبش کشید. زهرخندی دیگر 

که مات و مبهوت و با چشاماِن اشکی به پارسا  زد و نگاِهش را به نیل انداخت
خیره بودگ نگااِه اخرش را باه خااتوِن ناراحت دوخت و با قدم های بلند از باغ 
خارج شد. بعد از رفتنش نیل خودش را روی صندلی رها کرد. ژاله لیوانی آب 
به دساتش داد.. هر کسای به طرفی میدوید و ساعی در آرام کردِن جو داشت. 
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ا آرام و شاوکه قصِد ترِک مجلس را داشتند. نسیم کنارش نشست و مهمان ها ن
 .دستانش را نوازش کرد

 نیل؟ یه رره از این آب بخور قربونت برم.. خوبی؟_
 :آخرین قطره هم از چشمانش فرو ریخت.. برگشت و با بغض گفت

 !مجلستون بهم ریخت.. بازم به خاطِر من_
مراسام تموم شده بود دیگه.. تو به  بردیا رو بردن خونه باغ یکم آروم شاه.._

 فکِر خودت باش.. خوبی؟
 .سرش را گنک تکان داد

 !خوبم_
 :خاتون از کناِر گوشش گفت

این حرفا باید زده میشاد مادرگ هر چقدرم که ناراحت و مورب شیگ خودم _
 !جلوشو نگرفتم.. ناراحت نباش

 :خیره به نقطه ای لب زد
 !نیستم_

بین خودشان رد و بدل کردند و لب گزیدند. یک  نسایم و ژاله نگاه ناراحتی
ساعتی از رفتِن مهمانان گذشته بود. همگی کناِر دِر ورودِی باغ ایستاد بودند و 
عروس و داماد را راهی میکردند. بردیا مقابل نیل ایسااتاد و با صاادایی گرفته 

 :گفت
نتونستم جلوی خودم و بگیرم. خیلی سعی کردم ولی هضمش برام سخت _
 !گ این غده ی چرکی از خیلی وقت پیش ته دلم بودبود
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 :لبخند ساختگی و خسته ای زد و آرام گفت
 !میدونم_

 .یدب*و*سبردیا خم شد و گونه اش را 
 نمیرین؟_

 :سرش را چش و راست کرد. ژاله به جایش جواب داد
یل بدیم.. بابات گفت _ تا شهر بیست کیلومتره.. فردا هم باید اینجا رو تحو

 !ینجا بخوابیمشب و هم
 .ناراحت به خاتون که کمی دورتر ایستاده بود نگاه کرد

 خاتون چی؟_
 :نیل جواب داد

 !با ما میمونه_
چشامانش را باز و بساته کرد و سوار شد. بعد از راهی کردنشان همه داخِل 
ویال شادند و قصاد خوابیدن کردند. فاصله ی ویال تا دریا بسیار کم بود. نیل 

ارش را با کفش پاشنه تختی عوض کرد و بافتنِی سیاهش را کفش های پاشنه د
 :دورش پیچید. فرهاد کنار استخر ایستاده بود. با دیدِن نیل با تعجب پرسید

 میری بیرون؟_
 !میرم لِب آب. زود میام_
 !این وقته شب؟ صبر کن باهات بیام_

ایسااتاادو نگااهش کرد.. فرهااد حرفش را از نگاهش خواند و بعد از نفس 
 :یقی ناراضی گفتعم

 !.زود برگرد_
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چشم زیر لبی گفت و راه افتاد. کناِر آب روی تخته سنک کوچکی نشست و 
به موج های پر ساار و صاادا خیره شااد.. کِف ساافیِد موج های خروشااان تنها 
صحنه ی روشن و قابِل رویت از دریای بزر  بودند. پاهایش را داخل شکمش 

یش گذ اشات. صادای پارسا و حرف هایش جمع کرد و چانه اش را روی زانو
لحظه ای خاطرش را رها نمیکرد. سردرگم بودو درگیر با افکارش.. با رهنش.. 

 !با دلش و نجواهای بی وقت و بی ربطش
سنِک کوچکی از روی زمین برداشت و به طرِف آب پرتاب کرد...دستش را 

ب شنید. آ برای برداشتن سنِک دوم پایین برده بود که صدای برخورد سنگی را با
 .متعجب سرش را برگرداند. پارسا پشت سرش ایستاده بود

باا تعجاب نگااهش کرد که نزدیک آمد و کنارش روی ماسااه های نیمه تر 
 .نشست

 !میبینی؟ این سومین باریه که دارم به خاطرت کتک میخورم_
 .چشمش را به دریا دوخت

 !حقته_
می جدی تر شد و با خودش هم ندانسات چرا این کلمه را به زبان آورد.. ک

 :اخم گفت
 حتما باید مجلس برادرم و خراب میکردی؟_

متوجه شد پیراهنش از پایین کشیده میشود. متعجب سر برگرداند. دنباله ی 
پیراهنش در دسِت پارسا بود. صورتش دیده نمیشد ولی مشخص بود که سرش 

 .را کج کرده
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 !.امشب خیلی خوشگل شدی... از همیشه خوشگل تر_
 !ر  چشم بستبا ح

 متوجهی چی میگم؟_
 .تک خنده ای کرد

ِد بی انصااف من چی دارم میگم؟ یعنی فقط مجلِس داداشت مهم بود؟؟ _
 اصال این پایین پایینا رو میبینی؟

یر ناواضحش گفت  :خیره در تصو
نمیدونم دیگه باید چی بگم.. عادت داری همیشااه وارد حریمی بشاای که _

 توش جا نداری؟
 :با اخمی ساختگی گفتنیم خیز شد و 

 !!ندارم؟؟_
 .با حرکتی پیراهنش را از دست پارسا آزاد کرد و سرش را برگرداند

 !نخیر... نداری_
 .از جایش بلند شد.. مقابِل نیل ایستاد ودستانش را از هم باز کرد

 ندارم دیگه؟_
 :نیل از میان دندان های کلید شده اش غرید

 !نداری_
پاهایش در آب فرو رفتند. با همان دستاِن باز عقب عقب رفت.. تا جایی که 

 :از هم گفت
 مطم ن؟؟_

 :نیل نگاهش را از او گرفت و بلند تر گفت
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 !آره مطم ن.... نداری...نه دا ری_
 :پارسا عقب تر رفت. نیل از جایش بلند شد و عصبی گفت

 این مسخره بازیا چیه پارسا؟_
 :عقب عقب رفت و فریاد زد

 ندارم؟_
 :د او داد زدنیل هم مانن

 !نه نااااداری_
باز هم عقب تر رفت.. تا جایی که نیمی از بدنش داخِل آب فرو رفته بود.. 

 :نیل با ترس گفت
 بیا بیرون نمیبینی دریا طوفانیه؟_

 .عقب تر رفت
 جواِب منو بده... ندارم؟؟_
 پارسا بیا بیرون.. تو دیوونه ای میفهمی؟_

با فشاار و محکم با سرش برخورد  باز هم عقب رفت.. امواِج آب از پشات
 .میکردند و تعادلش را بر هم میزدند. نیل جیا کشید

 !بیا بیرون روانی.. بیا بیرون_
 .با اخرین توان فریاد زد

 آره روانی ام.. امشب و روانی ام.. دارم یا ندارم؟؟؟_
 !میگم بیا بیرون لعناااتی_

 .اشک فریاد زدعقب تر رفت و میان موج های خروشان گم شد. نیل با 
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 کجایی؟_
 .جلو رفت.. تا کمر در آب فرو رفت و با دست دنبالش گشت

 کجایی لعنتی؟ ...پارسا؟_
 :قلبش تنها یک نفس تا ایستادن فاصله داشت.. با آخرین توانش فریاد زد

 داری لعنتی داری ...کجایی؟... پارساااا؟_
گشت.. بردستی از پشت کمرش را سفت گرفت. جیا محکمی زد و به پشت 

پارساا پشات سارش ایستاده بود.. هر دو تا کمر میاِن موج ها شناور بودند. با 
 :مشت به سینه اش کوبید و با اشک داد زد

 روانِی آشغال.. این چه کاری بود هان؟_
 .پارسا خنده ی بلندی کرد و دستانش را در هوا قاپید

 !چی گفتی دوباره بگو_
ره بازیات.. قلبم داشت میومد تو ولم کن.. اصاال بامزه نیسات این مساخ_

 !دهنم
 !بگو.. چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو_

 :فریاد زد
 نمیگم.. برو به درک خوب؟؟؟_

 .یکی از دستانش را رها کرد و مسیرش را برگرداند
 نمیگی دیگه؟؟_

 .با وحشت نگاهش کرد
 عقده اِی روانی... این کارا یعنی چی؟_
 نیل بخدا میرم جلو ها؟_
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 :با خشم گفت
 گفتم داری.... اینو میخواستی بشنوی ؟؟_

 :پارسا با صدای آرامی گفت
نه.. اون یکی ها رو... همونا که چشاامات میگن ولی لبات نهگ...حاال که _

 !اعترافت گل کرده بگو همشو
پشاتش را به طرِف پارساا کرد و به سختی سعی کرد از آب خارج شود.. در 

 :همان حال داد زد
 !اصال برو بمیر _
 .نده ی بلنِد پارسا دلش را زیر و رو کردخ
 !بگو دوستم داری دختر... من که میدونم داریگ بگو خالصمون کن_

 .با خشم داد زد
 !!عمرا_

پارسا پشِت سرش از آب بیرون آمد و کنارش روی ماسه ها دراز کشید. نیل 
 .نشسته بود و ماسه های خیس و چسبناک را از روی بدنش میتکاند

 لباسم.. به کل شبم.. چی میخوای از جونم تو؟ گند زدی به_
یک دساتش را زیِر سارش گذاشت و به طرفش برگشت. با لذت براندازش 

 .کرد
 !زنم و میخوام_

 :با لرزش غیر قابل کنترل چانه اش از سرما گفت
 اینجوری؟ با زور؟ با اعتراف گرفتن؟_
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چیدش نیل پیخندید، بلند شد و از پشِت تخته سنک کتش را برداشت.. دوِر 
 :و با همان ته مانده ی خنده گفت

 ! ..آره با زور.. با کتک.. با دعوا.. هر چی بگی امشب پایه ام_
نیال نتوانساات جلوی لبخندش را بگیرد.. میاِن لبخندی که با آخرین توان 

 :سعی در کنترلش داشت ، با اخمی ساختگی گفت
 !این گوی و این میدونگ من اهِل حرِف زور نیستم_

وز جمله اش تمام نشااده بود که میاِن زمین و هوا، در آغوِش پارسااا قرار هن
 .گرفت

 :فریاد زد
 بذارم پایین پارسا.. به چه جراتی بهم دست میزنی؟_

 .پارسا با سرخوشی به طرِف آب حرکت کرد
 !تو امشب از آب بازی سیر نمیشی انگار_
 .م میاد اینجامریض میشم احمق.. بذارم زمین.. اآلن بابا از صدای داد_

 :شانه ای باال انداخت. خیره در نگاه نیل زمزمه کرد
 !بذار بیاد ببینه دخترشم دوستم داره... نیل؟ ...بگو قبوله و تمومش کن_

 :کالفه نالید
 چی قبوله ها؟ چی قبوله؟؟_

 :آرام لب زد
همه چی.. بگو دوباره همه چی با من قبوله.. بگو یه فرصااِت دیگه میدیگ _

 !نگی تا جایی که نفسم قطع شه پایینت نمیذارم و ولت نمیکنمبخدا اگه 
 .صورتش را به صورِت نیل نزدیک تر کرد



wWw.Roman4u.iR  0111 
 

 !دیگه ولت نمیکنم_
دیگر چهره ی رو به رویش ناواضااق نبود.. به راحتی میدید آن دو مروارید 

 :سیاه را که در نگاِه مقابلش موج میزد. شمرده گفت
 !بذارم زمین پارسا_

 :وارد کرد و مصرانه گفت فشاری به کمرش
 !بگاااو_

نیل چند لحظه ی طوالنی به چشامانش خیره شاد.. مقابله با این سمفونِی 
مرگباار و دلتناک دیگر کاِر او نبودگگ .. ساارش را در سااینه اش پنهان کرد و با 

 :صدایی که به زور از حنجره اش خارج میشد آرام گفت
 !باشه لعنتِی من.. قبوله_

قابل چشمهای خجولش داخل جیِب شلوارش شد. چیزی دسِت پارسا در م
را از جیبش بیرون کشید. دستش را باال آورد و مقابل نوِر ماه نگه داشت. حلقه 

 ی ازدواجشان در نوِر مهتاب
درخشید. لبهای نیل به لبخند آشنایی مزین شد. انگشتش را گرفت و حلقه 

باه لحظه به را نرم داخاِل انگشااتش کرد.. سااپس، باا صااورتی کاه لحظاه 
 :سرانگشتانش نزدیک تر میشد آرام زمزمه کرد

 !دیگه هیچ وقت.. هیاااچ وقت نمیذارم درش بیاری_
 ...دو سال بعد

دسااتش را محکم روی تک صااندلِی چوبی کوبید که با این کارش همه ی 
 .بچه های اطرافش "هین" بلندی گفتند و با ترس نیم متر از جای خود پریدند
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اشه.. این موجودات خبی  تو حموم.. زیر تخت.. توی خالصه حواستون ب_
کمد.. همه جا هساتنگ اگه میخواین در امان باشاین همیشه پناه ببرین به اتاق 

 !خواب پدر و مادراتون
 !ولی ماماِن من نمیذاره. میگه بچه باید اتاق خودش بخوابه_

 .اخمی کرد
دا اید راهش و پیمن همیشاه وساطشون میخوابم.. اون از بی لیاقتیه توئهگ ب_
 !کنی

 .دستش را زیر چانه اش زد
 چه جوری؟؟_

خواساات لب باز کند که با برپا شاادِن آنِی بچه ها از جایش بلند شااد و با 
لبخند شاروری به دِر ورودِی کالس خیره شد. خانوم حکیمی ناتم مدرسه با 
ابرویی که باال مانده بود به صاندلِی برعکس و سخنرانِی همیشگی اش چشم 

 .ختدو
بهار تهرانی.. اگه نطق ات تموم شاد.. سریع وسایلت و جمع کن.. اومدن _

 !دنبالت
 !چشم خانوم_

 .چشمکی برای پرستو زد و کیف و کاپشنش را برداشت
 بقیه اش و شنبه میگم.. تو هم یه کم عرضه از خودت نشون بده. هوم؟_

 .اره کردا نظپرستو با مظلومیت سرش را به معنِی "باشه" تکان داد و رفتنش ر
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با خارج شادن از مدرسه و دیدن اتوموبیِل سام بی اراده جیا بلندی کشید. 
سااام با خنده ساارش را تکان داد و در را برایش باز کرد. همین که نشااساات از 

 .ه بارانش کردب*و*سگردنش آویزان شد و 
 !سالم به بهترین بابایِی دنیا_

خنده ی ریزی کرد و سرش را اخِم هشادار گونه ی ساام را دیگر از بر بود.. 
 .پایین انداخت

 !حواسم هست باباجان.. اینجا که هیشکی نیست.. قلمروی خودم و خودته_
 .سام سرش را با خنده تکان داد

 !ببند زیش اون کاپشنت و موشموشک. شنیدم بازم رو منبر بودی_
 .اخم کرد

 !هایه بار نشد ما یه کاری بکینم خانوم حکیمی نذاره تو دسِت شما_
 .با خنده ی بلندی نوک دماغش را کشید

 زبون درازی نکن بچه.. واسه شب چی بخریم؟_
 :دستانش را با روق برهم کوبید و با فریاد گفت

 !!آخ جووون پشماااک_
. 
. 

 .ترف بزر  انارها را وسِط خانه گذاشت و کناِر خاتون نشست
 !دیر نکردن؟ باید اآلنا میرسیدن_

 .مشغول برش دادِن اناِر بزر  شد خاتون چاقو را برداشت و
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سامیار و که میشناسی مادر.. با این بچه بیفته خودش هم، هم قد و قواره ی _
 !اون میشه. اآلن خدا میدونه کجاها چیکار میکنن

 .با لبخند سرش را تکان داد
راست میگین.. راستیگ بابا زنک زد گفت هندونه پیدا نکردن.. دیر جنبیدیم _

 !یگه هر چی هست له و پوچهخاتون.. امشب د
ای بابا چه عیبی داره؟ یه بار هم بی هندونه بگذره.. این همه مزه و تنقالت _

 !هست.. انار به این خوشگلی
 !وای من که از همین اآلن دلم ضعف رفت_

 .خاتون با نگاه معناداری بهش خیره شد
 نکنه؟_

 .سرش را پایین انداخت
 !ه برای هفت پشتم بستهنه بابا خاتون جون.. همین یه دون_

 .با صدای بلند خندید
 !چیه خونه رو رو سرتون گذاشتین؟ نمیذارین آدم دو دقیقه بخوابه_

برگشت و به چهره ی برزخِی بردیا نگاه کرد که دست در دسِت نسیم از اتاق 
 .بیرون آمده بودند. چینی به بینی اش داد

ل؟ ناسااالمتی خونه ی شااما دو تا هم فقط بخوابینا.. عروس هم انقدر تنب_
 !خواهر شوهرته

 .خاتون با خنده اعتراض کرد
 !چیکارشون داری مادر؟ از راه رسیدن.. خسته ان_

 .بردیا دست انداخت و اناِر از وسط نصف شده ای را برداشت
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 !چه قرمزن اینا.. نسیم بیا.. به این میگن انارا_
 .نسیم خسته و خواب آلود کنارشان نشست

 میکنین؟واسه امشب دون _
آره دیگه.. همه چیز امادست.. گفتم اینا هم دون شن دیگه کاری نمونهگ تو _

 !هم دستت و کثیف نکن. برو آماده شو
 !حاال بذار کمک کنم.. با هم آماده میشیم_

 :خاتون گفت
به نظِر من هر دوتاتون دسااتتون و بشااورین و برین. من عاشااق انار دون _

 !کار دارین. من بیکارمگ برین مادر جونکردنم. شما بزک و دوزک و صد تا 
 .نیل لبخندی زد

 !چشم_
و همراِه نساایم به طرف اتاق انتهای راه رو راه افتادند. دیری نگذشاات که 
صدای سالم و احوال پرسی ها از هال به گوش رسید. پیراهن پشمی و پوشیده 

 .اش را روی تنش مرتب کرد و از کناِر نسیم گذشت
 !ومدن. دستت درد نکنه عزیزممن میرم.. مهمونا ا_

نسیم در حالی که رژ گونه اش را روی لپش میکشید چشمکی برایش زد و با 
 :اصوات نامفهومی گفت

 !خواهش میشه_
با صدای صندل هایش مهمانان را متوجه خودش ساخت. جلو رفت و قبل 

 .از هر کس عفت را نرم در آغوشش فشرد
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 خوش اومدین مامانگ چرا زحمت کشیدین؟_
 .عفت هنوانه ی بزر  و تزئین شده را به دست بردیا سپرد

از دو روز پیش خریدمش.. هر سال برامون کنار میذاره. هیچ وقت نشده بد _
 !از آب در بیاد

تشااکری کرد و به طرِف هلن پا تند کرد. شااکم بزر  و برآمده اش مانع از 
کشید و آغوش گرم و احوال پرساِی جانانه شان میشدگ دستش را روی شکمش 

 :با لبخند صمیمی ای گفت
 چقدر مونده مامان خانوم؟_

 :هلن خندید و با سرخوشی گفت
 !یه ماه و نیم_

 .با چشم به دنبال سام گشت
 سامیار کو؟ نرسیدن هنوز؟_

 :بردیا به جای او جوابگو شد
 !نخیر... هر وقت میره دنبال خانوم مثل غول چراِغ جادو غیب میشن_
 !بلیم براشون شرایط مالقات ایجاد میکنمتقصیِر منه که با تن_

همه ی سارها به طرف پارساا برگشات که شایرینی به دست، با سرشانه ای 
 !سفید از بارِش برف وارد خانه شده بود

 :نیل جلو رفت و جعبه ی شیرینی را از دستش گرفت. آرام گفت
 !خسته نباشی عزیزم_

 :و آرامتر شنید
 !مرسی خانومم_
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 .رشانه اش را تکاندرو به جمع کرد و س
یِل بنده _ سرِی پیش که با هم غیبشون زده بود بهار و ساعِت یازدِه شب تحو

داد. البته با سار و صاورِت داغون از کاکائوگ... راساتیگ سالم به همه.. خوش 
 !اومدین

 .صدای خنده ی جمع بلند شد
 ا*هن* *حاال یه زنگی بزنین.. ترافیکه.. هوا برفیه.. امشبم که چله ستگ _

 !بچه هامو نشورین انقدر
پارسااا جلو آمد و با بردیا دساات داد. خم شااد و نیمه ی دیگِر انار را دساات 

 .گرفت
به من ربطی نداره.. بعدا انک حساودی و چشم تنگی و هزار تا چیِز دیگه _

ه هلن خانومگ ببین کجاست ب*و*ساروهم بهمون میزننگ دساِت خودت و می
 !این شوهرت

ی ساام را گرفت. آرام صحبت کرد و بعد از چند  انیه  هلن با لبخند شاماره
 :رو به جمع گفت

 !سِر کوچه ان.. رسیدن_
 .بردیا دست به کمر و با چهره مشکوکی به نقطه ای خیره شد

فقط مونادن ژالاه خاانوم و آقاا فرهااد که جدیدا خیلی با هم تنهایی تیک _
 ...میزنن.. میترسم

 .نسیم حرفش را نیمه کاره قطع کرد
 !نه آقا بردیا شما نترس عزیزم.. باهاشون صحبت کردم. تا ده دقیقه میرسن_
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 :خاتون رو به نسیم گفت
 !کاش آقا محمود و زینت خانومم میومدن. جاشون خیلی خالیه_
شااما لطف دارین.. به خاطر بیژن و ساامیرا نتونسااتن بیانگ بیژن یه مدته _

 !ی و خطرناک بودماموریته.. نخواستن تنها باشهگ راه ها هم که برف
صدای زنِک توجه همه را به سمِت در جلب کرد. به  انیه ای نکشید که بهار 

 .و پشِت سرش سام در آستانه ی در تاهر شدند
 !سالم بر همه.. نگین که منتظر ما بودین_

 .بهار سالِم بلندی داد و با دو خودش را در آغوِش پارسا انداخت
 !لی خوش گذشتسالم باباخان. جات خالی.. خیاااا_

 .پارسا قبل از هرکس جلو رفت و دستش را فشرد
خوش اومدی.. دیگه عادت کردیم به این برنامه های شااما .برامون تازگی _

 !نداره
 .نیل جلو امد و نایلون بزر  خوراکی ها را از دستش گرفت

 !زحمت کشیدی دستت درد نکنه_
 آورد و لبخنادی زد و باه طرف خااتون رفات. دسااات انااری اش را بااال

 .یدب*و*س
 والده ی ما چطوره؟_

 .خاتون با لبخند سرش را نوازش کرد و با چشم به هلن اشاره کرد
 !خانومت دو ساعته واست سِر پاست مومن_

سااام با رویی گشاااده به طرفش رفت و بی مالحظه ی جمع پیشااانی اش را 
 .یدب*و*س
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 !شما چرا پا میشی تاِج سر_
 .هلن لبخندی خجولی زد

 !ومدیخوش ا_
سام نگاهی به شکم بزرگش انداخت. وسوسه ی نوازش شکمش را داشت. 
مثِل همیشاهگ ولی تنها با ولع و چشامانی درخشان به حجِم رو به رویش خیره 

 :شد و آرام گفت
 کوچولوی بابا چطوره؟_

 :هلن در جواب آرام لب زد
 !خوبه_

پِن آشپزخانه خلوت دو نفره شان را زیر نظ لبخند  ر گرفته بودنیل که از پشِت اه
صاامیمی ای بر لاب آورد و ساارش را تکانی داد. صاادای آراِم پارسااا را از 

 :کنارگوشش شنید
 بد نگاه میکنی خانوم؟ شما هم میخوای؟_

 .برگشت و با تعجب نگاهش کرد
 تو کی اومدی اینجا؟_

 .پارسا به صورتش خیره شد
 !جواِب منو بده_

 .خجول لبخند زد
 معلومه که نه؟_

 .دستانش را گرفتپارسا 
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 چرا اونوقت؟؟_
 چون هنوز بهار بچه ست.. چون_
 ..به جای اون بگو چون بهار خانوم نذاشته چند وقته درست و حسابی_

 .دستش را باال آورد و روی لبهای پارسا نگه داشت. ریز خندید
 !بسته بابا... میشنون_

 .پارسا انگشتش را نرم و نامحسوس گاز گرفت
 ..روجک کوتاه میاد.. بخدا نیل اونقدرباالخره که این و_
اینجوری نمیشه ها؟ یکی تو آشپزخونه با زوجش خلوت کرده.. یکی گوشه _

 !ی هال.. بابا حرمتی.. احترامیگ مثال بزر  داریم تو مجلس
 .پارسا با چشم برای بردیا خط و نشان کشید

 خودت احساس نداری حسودیت میشه؟_
ز و سربلند از آشپزخانه بیرون آمد و با جمع از صدای خنده منفجر شد.پیرو

 :خونسردی گفت
مرد بودن به صدا کلفت کردن که نیست.. باید لطافت داشته باشی.. بیچاره _

 !نسیم خانوم
نیل "پارساا" ی بلند و هشدار گونه ای گفت که دستانش را به حالت تسلیم 

 :باال برد و چشمکی حواله اش کرد. از همانجا گفت
 !موضوع هم دوباره حرف میزنیم. فکر نکن همینجا تموم شددر مورد اون _

نیال با خجالت به طرف اجاق گاز روی برگرداند و لبش را به دندان گرفت. 
هنوز هم گااهی این خوشاای.. این خوشاابختی و این حاال و هوا در باورش 
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یی ساحره  نمیگنجید. همه چیز آنقدر سریع و باورنکردنی پیش رفته بود که گو
 !ای چوبی اش به تماِم اتفاقاِت اخیر نظم و جادو داده بودای با عص

ازدواج دوباره اش با پارساا.. ازدواِج اساتثنایی و غیر قابل باوِر سام و هلن.. 
زندگیی آرام و روابط صامیمی اشان با آن ها.. همه و همه به طرز عجیبی باور 

از خواب نکردنی و زیباا بود. هنوز هم میترسااید.. هنوز هم صاابق ها وقتی 
برمیخواست با استرس ابتدا به دنباِل پارسا میگشت. پارسایی که این فوبیا را به 
خوبی فهمیاده بود و هر روز قبال از رفتن به مطب، پیشااانی اش را به آرامی 

ید و رفتنش را خبر میداد. رفتارهای بهار اما در این میان از همه چیز ب*و*سمی
ساااس گیر افتاده بود. نه از سااام و نه از عجیب تر بودگ کودکی که میاِن دو اح

پارسااا نمیگذشاات. با هر کدامشااان جدا و به شاایوه ی خود زندگی میکرد. 
تفریحاتش.. بازیگوشای هایش..تماِم مساائل ریز و درشتش.. از خرید لوازم 
مدرساه گرفته تا نوشاتِن انشای کالسی و انتخاِب الِک دستش با پارسا بود... 

م با او همراه میشد و برای جبراِن تماِم شش ساِل از دست پارسایی که قدم به قد
رفتاه، حریصااانه و بی محابا پدری میکردگ ولی هنوز هم وقتی بغض میکرد.. 
وقتی هیچ کس را در خلوتش راه نمیداد.. وقتی دلش میگرفت و چیزی از درون 
آزارش میاداد؛ شااریاِک تماِم رازهایش سااام بود و حرف های آرامش.. با او 

ت میکرد.. آرام میشاد.. به نتیجه میرسید و طولی نمیکشید که دوباره با صاحب
لبخنِد وسایع و خوشحال تر از قبل، به جمع خانوادگی اش باز میگشت. سام 
هنوز هم عجیاب بود. برای همه.. برای تمام کسااانی که با القاب و انصاااِب 

 !مختلف در زندگی اش جا داشتند عجیب و نعمتی دست نیافتنی بود
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با دسااتی که روی شااانه اش قرار گرفت از خیاالتش خارج شااد و به طرف 
 .نسیم برگشت

 کجایی؟_
 .سرش را به طرفین تکان داد

 !همین جاها_
 بابا اینا اومدن.. سفره رو بندازم؟_

 :شعله ی روشِن گاز را خاموش کرد و با همان لبخند گفت
 !آره.. بندازیم کم کم_
. 
. 

همه دور تا دور هم نشسته بودند. فرهاد برای  سااعت از دوازده گذشته بود.
تک تکشاان فال حافط میگرفت و بردیا سریعا تماِم فال ها را در  انیه ای سوژه 
ی خنده و مسخره بازی میکرد. بهار زیِر شومینه و کناِر ترِف پشمک به خواب 
رفته بود و هلن، خساته و خواب آلود سارش را به شانه ی سام تکیه کرده بودگ 

 .رین فال که گرفته شد، خاتون زودتر از همه از جا بلند شدآخ
 .دیگه کم کم رفع زحمت کنیم مادر.. ببخش. کلی خونه رو زدیم به هم_

 .سام و هلن از جا برخاستند
 !این حرفا چیه خاتون؟ خونه ی خودتونه_

 عفت هم به پا خواست
 !منم برم. دیر شده_

 .پارسا سوئیچش را دست گرفت
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 !ادرمیرسونمت م_
یش را تن کرد  .سام پالتو

 !الزم نیست پارسا جان. من میرسونمش_
نیل کنار در ایستاد و تک به تک بدرقه شان کرد. هلن آخرین نفر بود. دستش 

 .را روی شکمش کشید
ماه های آخر و مراقب باش.. بیرونم لیزهگ سعی کن زیاد نری. منم ماه های _

 !آخرم زمستون بودگ سخته
 .هلن لبخندی زد

ساام نمیذاره دسات به سایاه و سفید بزنم. هر کاری هم باشه خودش میاد _
 !میبرتم

 .لبخندش را بی جواب نگذاشت
 خوبه.. اسم انتخاب کردین؟_

 .سرش را تکان داد
 !امیر حسین_
 !خیلی قشنگه... دارم لحظه شماری میکنم کوچولوتون و بگیرم تو بغلم_

 .سام از پشت به هلن نزدیک شد
 ؟ بریم؟خوب خانوم_

 .نیل چشمانش را روی هم گذاشت
 !برین به سالمت.. مراقب خانومت باش آقا_

 :سامیار با حالت خاصی به هلن خیره شد و گفت
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 !عمرمه.. نگران نباش_
با رفتِن مهمانها وسااِط سااالن ایسااتاد و پشاات ساارش را خاراند. پارسااا که 

 .ش کردشلوارش را با شلوار راحتی ای عوض کرده بود با لبخند نگاه
 چیه؟_
دارم فکر میکنم چجوری جا به جاشاون کنم؟ اتاقا تخت دارن ولی ساه تا _

 !اتاق بیشتر نداریمگ یکیش که ماِل بهاره.. تختشم کوچیکه
 .نسیم از اتاق بیرون آمد

 !من و بردیا همین جا تو حال میخوابیم دیگه_
ه امان هم تو یناه باابا چرا حال؟ شااما و بردیا تو یه اتاق بخوابین.. بابا و م_

 !اتاق. من و نیل هم تو اتاِق بهار پاییِن تختش جا میندازیم میخوابیم
 !نه اخه اینجوری سخت میشه_
 سخت چرا؟ ما راحتیم مگه نه؟_

 .نیل لبخند رضایتمندی زد و به طرف اتاق بهار راه افتاد
نیمه ی شاب بود. همه در اتاق هایشاان مساتقر شاده بودند و پارسا و نیل، 

تشک کوچکی زیِر تخت بهار خوابیده بودند. پارسا دستش را زیر سرش روی 
 .زد و به طرِف نیل برگشت

 !میگما.. اینجا موندنشون زیادم بد نشد_
 .نیل به طرفش برگشت

 چطور؟_
 .اشاره ای به بهار کرد

 !شاید فرجی شه عادت کنه جاش بخوابه.. انقدر باباش و عذاب نده_



wWw.Roman4u.iR  0106 
 

 .نیل ریز خندید
 !شنوه یه وقتیواش.. می_

 .سرش را به پیشانِی نیل تکیه داد
 !بشنوه.. پدرم و در آورده پدرسوخته_

 .نیل خجالت زده لبخند زد
 !من جدی بودما.. منم پسر میخوام_

 .لبش را به دندان گرفت
 !زوده پارسا_
 زود؟ واسه منی که درست و حسابی پدری نکردم زوده؟_

 .دلخور به چشمانش خیره شد
 موقع ها هیچی نگو باشه؟ دیگه از اون_

 :خیره به لبهای نیل لب زد
 !باشه.. تو هم کم برام نه بیار_

 .با یک حرکت پیراهنش را از تنش بیرون کشید. نیل خندید
 !سرده احمق.. میچایی_
 !من گرممه.. تورو نمیدونم_

 .خنده ی نیل شدت گرفت
 چله ست دیوونه..چه گرمی؟_

رآورد. حرارت نگاهش برای روب دسااتش را روی موهاای نیل به حرکت د
کردِن هر شای ی کافی بود. ولی هنوز صورتش به صورِت نیل نزدیک نشده بود 
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که صادای ناله های ضاعیِف بهار هر دو را متوقف کرد. چشمانش را با خشم 
 :بست و در مقابل خنده ی نیل گفت

 !فیلمه.. بخدا فیلمشه_
 :نیل آرام گفت

 داره خواب بد میبینه؟برو کنار پارسا.. شاید واقعا _
 :دردمند و ناچار زمزمه کرد

 !فیلمه.. بخدا فیلمه_
 .هر دو با لبخند به یکدیگر نگاه کردند و آرام شمردند

_1...2...3.. 
شمردِن عدِد سه برابر شد با صدای بهار که نیم خیز شد و با موهای پریشانی 

 :گفت
 !!بابایااای.. مامانااای.. خواب بد دیدم_

 .یک حرکت از روی تخت بلندش کرد و میان خودشان جایش دادپارسا با 
امشب یه کاری میکنم تا خوِد صبق صدای سک بدی پدر سوخته.. برا من _

 هر شب خواِب وحشتناک میبینی نه؟
سرش را الی گریباِن بهار فرو برد و این شد آغاِز یک جنِک بزر  و سه نفره 

 !در رخِت خواب
 "پایان"

یزانوم مدیا خاز با تشکر  یبا رمانبابت نوشتن این  عز  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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