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رمان بوک :اولین و آخرین رفیق مجازی شما!
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فصل اول:
صدای زنگ خانه از هزار سو آمد و دوبار پشت رس هم توی
رسش پیچید  ...دستهایش را روی گوشها ر
فشد و جیغ زد :بس
کن  ...بسه...
صدا محو شد و چشمهایش دوباره روی هم افتاد .اما تمایم
نداشت کیس دستش را روی شایس زنگ گذاشته و خیال
برداشت نداشت .چشم باز کرد اعداد ساعت دیواری مدور
دنبال
هم یم دویدند و تالش چشمهایش برای به بند کشیدن زمان کاف
نبود .موهایش را چنگ زد تلخابه ای که توی دهانش جمع شده
بود را بلعید ،یم خواست بلند شود نیم توانست .انوار طالی
خورشید آخرین روزهای اسفند را لعنت کرد و اینبار صدای زنگ
تلفن به همه صداهای دیوانه واری که توی رسش بود اضافه
شد :طلوع! خوشکلم  ...آمت اومده دنبالت  ...جشن داریم
یادت که نرفته! طلوع جواب بده آمت پشت دره...
ی
این دیوانگ ها از آمت بریم آمد این که دستش را یی مالحظه
خب است .اما واژه
روی زنگ خانه ای بگذارد که از داخلش یی ی
ی جشن ،آمدن آمت را نیم توانست تحلیل کند.
پراکنده بود استخوانهایش مثل اسکلن تجزیه شده دور از
فرمانهای مغزش بودند .نالید :ستاره  ...درو باز کن...
هیچ صدای در خانه نبود .دستش را کشید از روی عسیل
قرصش را بردارد دوباره صدای زنگ توی خانه پیچید قویط از
دستش رها شد .باالخره خودش را جمع کرد و هر طور بود روی
2

آمین

@Romanbook.ir

پاهایش ایستاد .یی آن که بخواهد تصویر خودش را توی آینه
دید،تصویر هزار طلویع که توی آینه ی قدی یم رقصید؛ .یادش
نیم امد بلوز و شلوار صوری گشاد را یک به تن کرده ! و
چشمهایش  ...چشمهایش را که یم دید ناگهان دنیا متوقف یم
نامرتن بود
شد .دو گوی فرو رفته در سیایه ،باالیشان ابروهای
ی
که چند روز پیش ستاره ناشیانه تویشان دست برده بود تا به
وی حالت
قول خودش خوشکلش کند .اما هنوز همانطور پر ی
بودند توی صورتش.
نگاهش را که از چشمهایش یم گرفت .مغزش مثل کاغذی
سفید ،خایل یم شد .همانقدر یی انتها هیچ تعریف برای حالش
نداشت خودش را تا باالی پله های مدور رساند دستهای
الغرش را دور نرده گرفت و چشمهایش را بست تا ارتفایع که
جلوی چشمش بازی میکند را نبیند .نوک انگشتهای پایش را
روی اولت پله گذاشت وتنش به رعشه افتاد هزار بار گفته بود
اتاقهای باال را نیم خواهد  ...این خانه ی لعنن را از همان روز
صبانه برای صدمت بار زنگ را
اول هم نپسندیده بود .آمت یی ی
ر
فشد و همزمان صدای شورانگب توی پیغام گب خانه بغضش را
بزرگب از پیش کرد :طلوع من! مادر ...بیا دور هم جمع باشیم...
روی پله نشست رسش را روی زانو ها گرفت و به هق هق افتاد
.دوپله ی دیگر را همانطور نشسته پایت رفت و سیع کرد به
دره ای که در انتهای پله ها انتظارش را یم کشد نگاه نکند.
زمزمه وار خودش را دلداری داد :کیس نیست  ...اونجا هیچ
نیست  ..اینجا خونه ست این پله ها وصل یم شه به سالن بعد
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مبم دکمه آیفون رو فشار یم دم و هیچ نمیشه  ...بلند شو
طلوع...
نفس های منقطع و سینه ی پردردش او را به یاد خش خش
مانتوی زی انداخت که رسش را روی سینه یم ر
فشد و داد یم
زد :یا امبالمومنت  ...خدایا ...نه  ...نه...
صدای جیغش توی گوشهای خودش و همه خانه پیچید .نفس
هایش تند و رسد شد اینبار صدای زنگ باعث شد چشمهایش را
ببند و با رسعت بیشبی که در آن حال نشسته درد استخوان
هایش را بیشب یم کرد پله ها را پایت برود .کف سالن را که
لمس کرد با پشت دست اشکهایش را پاک کرد و خودش را تا
پای آیفون تصویری کشاند...
از آمت بریم آمد که انگشتهایش را روی لب دوربت بگذارد.
ی
دکمه را ر
فشد و همانجا ایستاد وسط سالن بزریک که با وجود
همه وسایل شیک و درجه یگ که تویش بود خایل و یی روح به
نظر یم رسید از بس تاکید کرده بودند روی رنگ سفید و
طالی ...آمت را دید با قدم های بلندی که به قامتش یم آمد.
شانه هایش لرزید یادش نبود آخرین بار آمت را کجا و در چه
حایل دیده بود؟ آمت پشت در ایستاد .حتما خودش را توی آینه
یم دید و نیم دانست از این سو طلوع چشم دوخته به لبها و
پلک زدن های یی قرارش و تال ریس که برای آرام کردن خودش
یم کند .توی نگاهش دلهره ی تمام روزهای دوری نشسته بود.
او هم داشت روزها را یم شمرد مدی زیادی از آخرین
دیدارشان میگذشت  .باالخره در را باز کرد با دیدن طلوع وسط
4

آمین

@Romanbook.ir

سالن در ان حال زار برای لحظه ای همه افکارش از هم گسست
دوست داشت زن وسط سالن فریاد بکشد آقا اشتباه اومدی
وسط
خونه ی چیکار میکن؟
اما هر چه منتظر ماند این اتفاق نیافتاد .طلوع چند بار پلک زد
و
او به خودش ،به دلش ،به آن خانه و هر چبی در دنیا لعنت
فرستاد .دندان هایش را روی هم ر
فشد و به جای همه حرفهای
که آماده کرده بود .گفت :تو که هنوز آماده نیسن؟ با این
شلوارمامان دوز یم خوای بیای جشن...
طلوع از میان همه کلمای که یادش رفته بود واژه ای پیدا کرد و
با درد لب زد :سالم...
ر
نماییس خم شد دستش را روی سینه گذاشت و
آمت با حرکن
گفت :سالم بانو ...جسارت شد ببخشید حواسم پرت
شده...
بعد ناگهان رس بلند کرد صاف ایستاد وبا خشونت گفت :جمع
کن این مسخره بازی رو من وقت اضاف ندارم معطل تو بشم...
بپوش یببم برسونمت...
خودش را آماده کرده بود از همان لحظه که شورانگب خواسته
بود برود دنبال طلوع ،تمام آن دقایف که به مادر یم گفت :من
نیم رم یگ دیگه رو بفرست  .تمام زمان که اشکهای مادرش
را دیده بود و چاپلویس طیبه و آذر برای این که قبول کند برای
آوردن طلوع برود خودش را اماده ی دیدنش کرده بود  .اما این
5

آمین

@Romanbook.ir

چبی که یم دید خارج از تصورش بود و دستپاچه احساسات به
هم ریخته اش را برای گفت جمله ای یم کاوید ...جمله های
تلخ که برای زخم زدن به طلوع آماده کرده بود حاال با نرمبین
لحن ممکن بیان شده بودند و بد ماجرا این بود که دخب هیچ
عکس العمیل به آنها نداشت  .نه حرص خورد نه اشک توی
چشمهایش جمع شد و نه لبهایش از ناراحن و بغض لرزید فقط
با همان صورت یخ زده ی و لبهای سفید ،گفت :من نیم تونم
بیام آمت...
_چ شده که نیم توی؟ شورانگب جونت زنگ زد  ...چرا
نتوی؟
توی دلش زار زد :آمت چه تلخ شده  ...اصال این تلچ آمت
است یا کام من هنوز از قرص های شب قبل تلخ مانده و زهرش
به همه جانم یم ریزد؟
_من نیم تونم...
توی رسش غوغای شده بود برای دانست دلیل جشن که همه
از
آن حرف یم زدند! جشن که آمت بخاطرش آمده بود دنبالش!
دوست داشت بداند اگر برود با چه کسای مواجه یم شود و چرا
او آخرین نفر است که دعوت شده برای جشن که آنقدر مهم
است.
_نیم توی؟ مگه دست خودته؟ غلط کردی نمیای اگه نیم
خواسن بیای باید یم گفن من از اون رس شهر نیم اومدم
ی
اینجا. . .مردم کار و زندیک دارن دست به سینه شما نیست که
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ببت یک وقت داری از قرصت بزی ببون بیان. . .
دستهایش را روی گوشها ر
فشد ،مدتها بود که به هر صدای
حساس شده و تحمل نداشت فرکانیس بلندتر از حد معمول را
بشنود .آمت پیش چشمهای پر اشکش چرخید پشت به او
ایستاد
یم خواست به خودش مسلط شود یم خواست دوباره یادش
بیاید
این زن زار و پریشای که مقابلش ایستاده همان طلوع مهربان و
خوش رسوزبان روزگار نه چندان دور است که اگر روزی به
این حال یم افتاد همه تالشش را یم کرد تا حالش را بهب کند.
سیع کرده بود برای چنددقیقه هم شده ذهنش را خایل کند و
همان کاری را انجام بدهد که برای ان آمده بود .بردن خواهرش
به جشن! اما مطمت نبود زخم های که این خواهر نادان به
قلب
و غرورش زده بود آرام بگبند تا او بتواند منطف باشد .آهسته
برگشت و گفت :برو آماده شو دیر شد همه اونجان.
اینبار به جای او طلوع صدایش را بلند کرد :نمیام آمت نمیام...
_به جهنم که نمیای دخبه ی روان...
فریادش را دیر فرو خورد و همان زمان با نگاه وحشت زده اش
به صورت طلوع که ریتم نامنظم نفس هایش یم گفت تا ته
جمله
را خوانده تلفنش زنگ خورد لبهای خشکیده اش را به هم ر
فشد
و ر
گویس را از جیب شلوار جت ببون کشید.
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صدای شورانگب هم نتوانست آرامش کند :چ شد مامان
اومدین؟
_کجا بیام؟ وقن یم دوی نمیاد چرا منو یم فرسن مگه من
مسخره ام...
_ناراحت یم شه آمت! نکن این کار رو پشم االن کیل حرف
زدیم مگه نه؟
_چه حرف؟ تو حرف زدی فقط تو ،مثل همیشه ! این اصال
نیم شنوه که بخواد ناراحت بشه خیالت تخت با دیوار فرق
نداره ،نوار ضبط شده گذاشت تو رسش یه بند یم گه نمیام...
_آمت..
_یه نگو آمت آمت  ...ر
گویس رو یم دم با خودش حرف بزن
ببت اگه نمیاد منو اینجا معطل نکن.
ر
گویس را به طرف طلوع که مبهوت به آن همه خشم نگاه یم
کرد گرفت و گفت :بگب...
نگاه مات و صامت طلوع را که دید خودش ر
گویس را کنار گوش
او گذاشت و گفت :کاش یم فهمیدی این حالت چقدر تهوع
آوره...
چبی در دل طلوع به هم پیچید و به سوی گلویش هجوم آورد
نالید :قرصامو یم دی؟
صدای شور انگب خسته و غمگت بود :طلوع قرار بود بیای
بخاطر مامان.
به شورانگب ،به مادری که یک عمر صبورانه همرایه اش
کرده بود که نیم توانست بگوید «نه  ...نیم توانم نیم آیم» به
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جای گفت هر کلمه ای توی چشمهای آمت رس تکان داد کالفه
دور خودش چرخید و باالخره راه رسویس بهداشن طبقه پایت
را به یاد آورد .به آن سو دوید .وقن رس خم کرده بود توی کاسه
ی
.
ی توالت فرنگ و عق یم زد صدای بلند آمت را شنید که به
شورانگب یم گفت :چرانیم ذاری زندگیمو کنم  ...این همه آدم
چرا منو یم فرسن دنبال این؟ چرا شدی مامور شکنجه ی من
مامان؟
_چون جز تو کیس رو قبول نیم کنه آمت جان  ...کمکش باش
...
_االن یادت اومد؟
_هیچ وقت اینقدر بد نبود...
صدای شورانگب در گلو شکست و آمت کالفه گفت:این طلوع
طلوع سابق نیست مامان یم فهیم؟ اگر باشه هم من دیگه نیم
خوام کمک باشم مامان یم فهیم؟
_باشه حاال بیارش بعد حرف یم زنیم.
تماس را قطع کرد .کالفه به سوی که طلوع رفته بود قدم
خوی؟
چوی زد و گفت :ی
برداشت چند ضبه به در ی
انگار وقن صورت جدیدش را نیم دید یادش یم رفت چه
خشیم از او توی قلبش جا مانده .ضبه ی دیگری به در زد و
گفت  :طلوع جان...
لب گزید .اینبار در را باز کرد طلوع روی رسامیک های سفید
و طالی کف نشسته بود ،زانوهایش را بغل گرفته و یم لرزید
...نگاه سیاهش تا روی صورت متاسف آمت باال رفت با چانه
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ای لرزان که از آب دهانش خیس بود گفت :لباسام بو یم ده
آمت...
آمت لب گزید و گفت :بیا بریم چند روز اونجا حال و هوات
عوض یم شه!
دست برد یقه پباهنش را گرفت کشید و گفت :بو گند گرفتم
آمت!
مقابلش زانو زد گفت :باشه...
عوضش یم کنیم...
گفت :برو عقب...
آمت از این یم ترسید که تپش های قلبش رسوایش کند واین
دخبک دیوانه بفهمد هنوز قلبش همانطور دیوانه وار یم زند
وقن پریشای اش را یم بیند.
چند قدم عقب رفت تا نزدیگ در رسویس کیم نگاهش کرد
کیم حرفهایش را سبک سنگت کرد و در آخر سکوت را به هر
حرف ترجیح داد .طلوع نشان یم داد هیچ حرف را نیم شنود
موهای چربش توی صورتش ریخته بودند و نگاهش هر بار به
نقطه ای خبه یم شد باالخره رس بلند کرد رو به آمت گفت:
برو...
چند بار هوا را بو کشید و گفت :بو یم دم ...برو...
_طلوع جان! بذار کمکت کنم آماده ر
بیس حن نخواسن خونه
بیای یم ریم تو شهر یه دور یم زنیم.
لبهایش که بسته شد به خودش نهیب زد لعنت به تو ،به تو چه
که
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یببی تو شهر دورش بدی!
ندای دروی اش را پس زد قدم های بلندش را اینبار به سوی
شب آب برداشت دوش فبی را پایت کشید آب را باز کرد و یی
توجه به خیس شدن لباسهایش حرارت آب را چک کرد و بعد
یی
هوا ان را رو رسطلوع گرفت.
پرش به اول 👇
https://t.me/c//
پرش به قبل (پارت)
https://t.me/c//
دخب با هین بلند به خود آمد رسبلند کردو در حال پلک زدن
های مداوم زیر دوش اب به آمت چشم دوخت.
ابروهایش توی هم گره خورده بود و به روزهای کودیک فکر
میکرد که توی حیاط خانه شیلنگ آب را روی رس او و آذر یم
گرفت و با خنده به نوبت ازشان اعباف یم گرفت تا باالخره
دستبدی که به شکالت هایش زده
یگ شان اقرار کند به
ی
بودند.همیشه طلوع بود .گونه های برجسته اش زیر فشار
مستقیم
ر
دادایس  ...دیگه تکرار
آب گل یم انداخت و یم گفت :من بودم
نیم کنم...
همیشه تکرار یم کرد و اصال آمت هم همت را یم خواست که
طلوع یواشگ شکالت هایش را بردارد و چندتا چندتا توی
دهانش بگذارد حاال که فکر یم کرد آن شکالت ها را انگار
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برای همت یم خرید و توی دسبس ترین کشو اتاقش یم
گذاشت.
کالفه شب را کف حمام انداخت و فشار آب کفش ها و پاچه
های
شلوارش را خیس کرد دیگر برخالف لحظه ی ورود که یم
خواست زود از آن خانه خارج شود ،نگران آمدن کیس نبود.
شامپو را برداشت و با بباری از بوی تبش آن را روی
موهای طلوع ریخت که حاال رسش را به زانوها چسبانده بود و
با صدا گریه یم کرد .کیم با خشم موها را چنگ زد و دوباره
شب را باالی رسش گرفت و با صدای که به زحمت صاف نگه
یم داشت گفت :پاشو خودتو جمع کن  ...این وضیع که برای
خودت ساخن شایسته ی تو نیست  ...گند زدی به روزگار همه
بس بود با خودت این کارو نکن...
طلوع میان زار زدن هایش گفت :قرصامو بده آمت خواهش یم
کنم....
صورتش رسخ شده بود کف ها را شست و آب را بست نگایه
به لباسهایش کرد نیم فهمید چرا دوباره خودش را توی این
بازی انداخته  .نمیدانست باید از خودش خشمگت باشد یا
شورانگب یا طلوع.
اینبار دست کشید مچ دستش را گرفت و بلندش کرد از رسما یم
لرزید مثل گنجشک باران خورده بود زمزمه وار پرسید :اتاقت
کجاست؟ چشمهای طلوع به باال چرخید اینبار آمت بدون
مکث
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به طرف پله ها کشیدش .اولت بار بود به خانه ی طلوع پا یم
گذاشت .اولت بار بود تای کردن های طلوع روی سنگفرش
های گران قیمت آن خانه را یم دید و باال رفت پر دلهره اش از
ان پله های لعنن را!
در اتاق را باز کرد با دیدن تخت نامرتب وسط اتاق لبهایش را
روی هم ر
فشد .طلوع را به داخل اتاق هل داد و گفت :نیم
ی
ساعت بیشب معطلت نیم مونم زود بیا برسونمت کار و زندیک
دارم...
طلوع در را بست و به رسعت کشوها را باز کرد و باالخره
قویط قریص پیدا کرد .یگ از قرص ها را با اب دهانش بلعید
و با احساس آر ر
امیس عمیق دوباره مقابل آینه ایستاد و به
خودش
نگاه کرد.
آمت چند بار به در ضبه زد و بعد با وحشن که به رسش
افتاد به شدت در را باز کرد او هنوز همانجا ایستاده بود و گیج
و گنگ حضور آمت در خانه اش را مرور یم کرد و سیع یم
کرد به خودش بفهماند خواب نیم بیند و آمت واقعا آنجاست!
آمت کالفه از تعلل او جلو رفت و گفت :طلوع بخدا من بیکار
نیستم خسته ام کردی زنگ بزن مامان خودت قانعش کن که
نیم
ری  ...پدر منو در اوردید شما دوتا ،با تصمیم های مسخره ی
تو و دلسوزی مسخره تر اون زندگیم داغون شد...
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کالفه دور اتاق چرخید طلوع ناگهان به سوی تخت خب
برداشت
و پتو را روی تصویر مردی که به تاج تخت تکیه داده و سیگار
دود یم کرد انداخت .پتو از آتش سیگار مرد یم سوخت و آمت
کالفه در کمدی که پر بود از لباسهای مردانه با بوی تلخ را
کوبید .و در دیگری را باز کرد و با صدای پر خشم گفت :حوله
ت کجاست؟
طلوع به دری اشاره کرد آمت غر زد :خدا رو شکر القل الل
شدی دیگه صداتو نیم شنوم که شعار یم دی...
حوله را روی رسش انداخت در حال خشک کردن موهایش
ادامه داد :از ما گذشن به چ بریس به این حال؟
حوله را روی تخت انداخت با رسعت برس را برداشت روی
موهایش کشید کاش یم توانست دلش را از سینه در بیاورد و به
جای دور پرت کند جای که دیگر هیچ وقت دستش به ان نرسد
کاش همان بخش حافظه اش که طلوع را در خود جا داده بود و
مدام فرمان یم داد طلوع را دریابد از دست یم داد کاش القل
وقن با آن شامپوی متفاوت موهایش را شسته بود هنوز بوی
نمشان کودیک هایش را به یادش نیم اورد وقن به ترتیب
موهای او و آذر را یم بست.
خبه توی چشمهایش گفت:
طلوع بیداری اصال؟
طلوع بیدار بود اما انگار توی بیداری داشت خواب یم دید
خوای که محال بود تعببش خوش باشد
ی
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دوباره ضبه های پیای به در خورد دوباره آمت در را باز کرد
اینبار با تردید و آهسته با دیدن او که لب تخت نشسته بود.
خیالش راحت شد و داخل رفت و گفت :خب یه لباس بردار
واسه
مهمای...
طلوع هنوز گیج بود آمت یگ از درها را باز کرد .لباس یآی
نفن بلندی را ببون کشید.
طلوع از آن لباس ببار بود اما یی حرف به سلیقه ی آشنای
آمت نگاه کرد و او با گره ای محکم میان دو ابرو کفش های
نقره ای پاشنه بلند را روی لباس انداخت .طلوع به سوی پنجره
رفت و آمت صدا زد :بریم؟
مانتو را روی شانه اش انداخت شایل برداشت روی رسش
گذاشت و کفش ها را جلوی پایش جفت کرد  .طلوع به کفش
ها
نگاه یم کرد و دنبال روزی یم گشت که ان کفش های نوک تب
پاشنه بلند را انتخاب کرده! پایش را با تردید بلند کرد توی کفش
گذاشت و تنش به لرز افتاد داشت یم افتاد
 .قویط قرص را خود طلوع برداشت و آمت
ی
کیف دسن بزریک از کمد ببون آورداز خرت و پرت های
روی مب توالت پرش کرد وغرید :با خودت چیکار کردی دخب!
توی ماشت که نشستند نفس راحن کشید طلوع هم انگار
راحت
شده بود رسش را به شیشه تکیه داد و منتظر حرکت ماند.وقن
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از کوچه عریض ببون رفتند همانطور خبه به حاشیه ی
خیابان پرسید :چرا لباس جشن برداشن؟ عروسیته آمت؟
آمت پوزخندی زد و گفت:آخ آخ طلوع حن حواست نیست
واسه
چ داریم یم ریم خونه!
سکوت طلوع آن چبی نبود که آمت انتظارش را داشت .مثل
همه ی چبهای دیگری که در آن روز برخالف انتظارش بود.
چهره ی طلوع که بیش از یکسال ندیده بودش ،تپش های یی
امان قلب خودش ،اضار شورانگب به همرایه اش با طلوع و
هزار اتفاق کوچک دیگر که در کنار هم هولناک ترین روز
ی
زندیک اش را یم ساخت.
نزدیک خانه بودند طلوع نفس کشید و آمت با لحن که سیع یم
کرد آرام باشد گفت :بهت گفتم که تولد باباست یادت نموند؟
خودش را به سوی داشبورت کشید در را باز کرد جعبه ی
سیایه را ببون اورد به دست طلوع داد و گفت :اینو بده به
بابا ...حواستو جمع کن گیج بازی درنیاری گند بزی به تداریک
که شوری دیده!
وقن جعبه را یم گرفت چرخید با چشمهای پر اشک توی
چشمهای آمت لب زد :قرصامو خوردم؟
انگار تکرار این حرف مجازای بود که برای خودش در نظر
گرفته بود .آمت دستهایش را روی فرمان گذاشت و رسش را
روی دستها ،با این طلوع تازه چه بایدیم کرد؟ نفس عمیف
کشید
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رس بلند کرد و گفت :پیاده شو.
طلوع باز هم یی حرکت بود پیاده شد در سمت او را باز کرد
دستش را گرفت و کمک کرد با ان کفش های پاشنه دار که کمب
به پای طلوع دیده بود پیاده شود.
هوای کوچه ی قدییم را نفس کشید به رسدر خانه که گلهای
کاغذی صوری و یاس های سفید از آن آویزان بودند نگاه کرد
بغضش آب شد .روزی که از خانه ببون یم رفت آخرین
چبی که به آن فکر کرده بود همت کاغذی های مورد عالقه ی
شوری بود و حاال که یم دیدشان یم فهمید چقدر دوستشان
ی
دارد .چقدر وقن در بچگ آمت از انها دسته گل یم ساخت به
دستش یم داد حرصش یم گرفت .گلها را به سوی آمت پرت
یم کرد .رز یم خواست و آمت نیم فهمید چرا طلوع به اندازه
ی آذر از دیدن دسته گل ها صوری ذوق نیم کند.
کلید انداخت در را باز کرد و گفت :بیا تو...
یم ترسید تردید داشت برای چندمت بار پرسید:
قرصاموخوردم؟
این سوال احمقانه هر بار ویرانبش یم کرد و بار بعد دیوانه
وار تکیه یم کرد روی همت جلمه ی دو کلمه ای و عالمت
سوایل که مثل پتک روی رسش فرود یم آمد و گردنش را کج
یم کرد.
آمت گفت :اگه اون کوفتیا رو نیم خوردی که هنوز مات و
مبهوت وسط اون خونه ایستاده بودی.
نه حرفهای آمت تلخ نبود او اشتباه یم کرد.محال بود آمت به
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ی
.
دیوانه یک اش اشاره بکند قدم توی حیاط گذاشت انگار هیچ
وقت از خانه نرفته بود .انگار همت حاال داشت از سالن تئاتر
بریم گشت .نه ،از یک جای دیگر ،از خریدی با آذر ،یا
مدرسه ،یا کالسهای کنکور آذر ،همه چب رس جای خودش
مانده
بود .باغچه های دو طرف حیاط که یگ پر بود از درخت های
سبی خوردن ،آن که روبه
نارنج و پرتقال و دیگری کرت های ی
روی ساختمان اصیل بود درخت خرمالو و بوته های شب بو و
محمدی بابا بود که هیچ کس اجازه نداشت گلهایشان را بچیند.
و
فقط آمت چند باری به خودش جرات داده بود و دور از چشم
پدر از بوته گل محمدی چند شاخه چیده بود...
آمت گفت :خب دیگه مرورخونه ای که فروخن به قرص اون
یارو رو ول کن بیا داخل همه منتظرن.
شورانگب روی ایوان ایستاد .پوست سفیدش از تمبی یم
درخشید.لبخند پروپیمای روی لب داشت که نشانه ی رضایتش
از جمع شدن دوباره ی همه ی اعضا خانواده اش در خانه بود.
طلوع یم دید که موهای ررس یای چقدر به پوست سفیدش یم آید
و چقدر او را جوانب از همیشه نشان یم دهد .آذر و طیبه پشت
رس شورانگب ایستادند و حالتشان نشان یم داد برای دیدن طلوع
فاصله ی سالن تا ایوان را دویده اند .آذر دستش را در هوا تکان
داد و گفت :باالخره اومدی بدجنس دلمون رفت...
پله ها را دوتا یگ کرد تا نزدیک طلوع دوید و آمت گفت :یه
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لبخند بزن به ذوقشون القل!
لبهایش را به دو سوی کشید و به رسعت آنها را روی هم ر
فشد.
آذر محکم در آغوشش کشید همانطور که رس روی شانه اش
گذاشته بود برای استخوان های ببون زده اش که قابل شمارش
بودند بغض کرد .او را بلند کرد توی هوا چرخاند .کاری که
قبلب ها طلوع با او یم کرد .وقن روی زمت گذاشتش طلوع
دچار رسگیجه شد مچ دستش را گرفت به سوی پله های آهن
ایوان برد و چشم طلوع به فرهای ریز روی موهای آذر ماند .فر
منظیم که روی موهای طیبه درشتش را یم دید .از پله ها باال
رفت دستش به نرده بود و گایه برگ های پیچک و گاه بوی
شمعدای ها را حس یم کرد.
اول شورانگب بغلش کرد و گفت :قربونت برم دخبکم...
دورت بگرده مادر...
طیبه او را از دستهای شورانگب ببون کشید محکم به خود
ر
فشد و گفت :یی وفا قرار بود دورس فامیل باشیم که...
همه نبویش را گرفته بودند .آمت از پله های روبه رو امد و
گفت :ولش کنید دیگه این االن تا دوروز تو شوک محبت های
شماست.
شورانگب گفت :ساکت باشیم...
طلوع به یاد کودیک هایشان افتاد و هشدارهای شورانگب...
داشت فکر میکرد چرا آنجاست؟ آمده خانه ی پدری اش که از
ان طرد شده تا چه کند؟ به چشمهای آمت نگاه کرد بعد شانه
به
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شانه ی شوری داخل رفت...
مهتا و زندای رسپا ایستاده بودند زندای همای بود که آخرین
بار توی جشن عرویس اش دیده بود همانطور فربه با موهای
بلوند و صوری رسخ چشمهای یآی اش زیر حجم پلک ها و
گونه ها کمب پیدا بود .برعکس او مهتا الغرتر از قبل بود القل
ی
الغرتر از روزی که زندیک اش را...
طیبه گفت :حاال چرا همه رسپا ایستادید بفرمائید زندای جان!
زندای اما هنوز خبه بود به طلوع ،حن بوسه ای که به صورتش
زد مبهوت و کم جان بود انگار شک داشت آشنای را بوسیده
باشد .مهتا فقط دست داد و طلوع فکر کرد انها چرا آنجا
هستند؟ نکند آمت ...برگشت به آمت نگاه کرد که لباسهایش
هنوز نم داشت .انگار اصال برایش مهم نبود با ان لباس جلوی
مهمان ایستاده ...یم خواست به افکارش نظم بدهد ...آمت دم
به تله ی مهتا داده بود؟ دخب دای چشم یآی باالخره کار خودش
را کرده بود و حال او آخرین نفری بود که به جشن نامزدی
برادرش رسیده! لبهایش لرزید ،رستاپای مهتا را نگاه
کرد.پباهن طالی بلند پوشیده بود و موهایش را پشت رسش
جمع کرده بود و از همیشه زیباتر به نظر یم رسید .لبهایش
داشت به یتبیک باز یم شدکه آمت به آذر اشاره ای کرد و آذر
گفت :بیا بریم آماده بشیم االن دیگه بابا میاد.
او را دنبال خود کشید و به اتاق برد.
سبه زارها را
اتاق بوی آذر را یم داد بوی عطری خنک که ی
به یادش یم آورد .کاش آذر یم گذاشت کیم در همان حال
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چوی آذر که رنگ کرم
بماند.در استانه در اتاق به مب تحریر ی
قهوه ایش را هنوز دوست داشت و کتابها جوری روی آن باز
مانده بودند که دوران مدرسه اش را به یادش یم آوردند نگاه
یم کرد .کاش آذر یم گذاشت کیم به درهای کمدی که هنوز
بعض وسایلش توی آن بودند خبه شود و احساس راحن اش
را پیدا کند.
اما آذر برخالف گذشته چبی از درون او نیم دانست دستش را
گرفت و همانطور که کلید چراغ را یم ر
فشد با پایش در را
بست و با خنده گفت :چیه مات موندی طلوع! تعارف نکن تو
رو
خدا خونه خودته ها!
خندید و حتما انتظار داشت طلوع هم بخندد اما نگاه گیج طلوع
به دنبال موج موهایش این سو و آن سو یم رفت حن وقن
روی تخت نشاندش و گفت :چرا با خودت اینطور کردی؟ چ
شده؟ نگاه کن صورت قشنگت چطور شده! چرا به خودت نیم
ریس؟
جواب طلوع دو چشم سیاه بود که یک دم در چشمخانه نیم
ماندند .آذر مثل همیشه همان خواهر صبور بود ،خسته نیم
شد
از سکوت؛ مثل وقتهای که طلوع قهر یم کرد نازکشیدن رابلد
بود .شال را از رسش برداشت وگفت :چندماه به ما رس نزدی
جواب تلفن هامونو ندادی که القل ما بتونیم بیاییم قبل از این
هرچ بود یم تونستیم بیاییم ببینیمت .بگو چ ناراحتت کرد از
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ما؟
دستش را روی موهای نرم و یی حالت طلوع کشید و گفت:
خیسه موهات...
کش مو را کشید و با خنده گفت :ررسط یم بندم اینو آمت بسته
هنوز یادنگرفته کاربرد کش مو چیه پشه ی یی سلیقه!
بلند شد سشوار را برداشت و روی موهایش گرفت و در همان
حال گفت :هنوزم مثل قدیم از سشوار بدت میاد طلوع؟
طلوع یی تفاوت نگاهش را دوخته بود به مب تحریر آذر و فکر
میکرد آن روزها که این مب را با هم ررسیک بودند چقدر از آن
استفاده کرد؟ همه وقت های که آذر پشت مب درس یم خواند
او روی ایوان دراز یم کشید و همانطور که نگاهش روی کتاب
بود هوش و حواسش دنبال توپ بازی با آمت و پریدن توی
کوچه بود .آذر شانه را نوازش گونه روی موهایش کشید و
گفت :موهاتو هیچ وقت اینقدر بلند ندیدم ! عادت داشن زود
کوتاه کن مامان هم نیم ذاشت تو بلند بذاری مخصوصا
زمستونا ...طلوع چ شده ؟ چرا دیگه دوست نداری ما رو
ببین؟
لبهایش را انگار به هم دوخته بودند.
ا
ینبار طیبه داخل آمد به هر دوشان نگاه کرد و گفت :چقدر
طول دادین؟ االن بابا میاد؟
طلوع لب باز کرد و گفت :بچه ها آمت نامزد کرد؟
همه فضای ذهنش را همت سوال پرکرده بود .خیال یم کرد اگر
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همت حاال جواب نه را نشنود یم مبد باید یم فهمید که آمت
یی حضور او نامزد نکرد .نگاه طیبه و آذر توی هم گره خورد
آذر مردد گفت :نه اونجوری یه حرفهای زدن فعال...
قطره ای اشک میان پلک های طلوع راهش را گم کرده بود.
طیبه دنباله ی حرف آذر را گرفت و گفت :فعال یه انگشب
انداختیم دستش تا آمت بتونه جمع و جور بشه  ...اگر نامزدی
و
خبت یم کردیم عزیزم.
این حرفا بود که ی
خیال یم کرد اگر بفهمد یم مبد اما نمرد .لب زد :یک؟
دوباره نگاه طیبه و آذر توی هم گره خورد باز هم طیبه گفت:
ی
همت دوهفته پیش ! طلوع تو نیم خوای بگ چ شده؟ تو این
چند ماه چه اتفاف افتاد که نخواسن دیگه بیای پیش ما؟ چرا
این
شکیل شدی دخب!
یک جای رسش یم سوخت سیع یم کرد پرسش های طیبه را
در صدای سشوار گم کند .مثل همه چبهای که یم دانست و
نیم خواست بداند .مثل همه حرفهای که پشت سوال یی
معنای
مثل :قرصهایم را خورده ام؟ پنهان شده بودند .دوست داشت
حاال
که توی اتاق کودیک هایش نشسته دست دخبک خیالش را
بگبد
و برود میان کمدهای بلند اتاقشان پنهان شود و تا وقن آمت
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وعده ی شکالت مغز دار ندهد ببون نیاید .طیبه روبه رویش
نشست آرایش صورتش کامل بود .خط پهن باالی چشمهایش
او
را تبدیل کرده بود به همان خواهر بزرگبی که گایه نقش مادر
دوم را بازی یم کرد ابروهایش را به هم نزدیک کرد و گفت:
حرف بزن دخب!
دوباره لب باز کردوگفت :یک قراره عرویس کت!
طیبه هوف کشید و گفت :دارم بهت یم گم تا وقن که آمت
اوضاع کارش بهب بشه و بتونه خونه بگبه...
چرا گب کردی رو همت یه سوال ؟ چرا نیم شنوی دارم چ
ازت یم پرسم؟ یم فهیم ما چ یم کشیم بخاطر حال تو؟ یم
دوی چقدر نگرانیم؟
چند تقه به در خورد آمت در را باز کرد .موهای طلوع خشک
شده و درخشان دورش ریخته بودند برای لحظای به آن صورت
غمگت میان انبوه موها خبه شد .آذر سشوار را خاموش کرد
گوشه ای گذاشت و آمت آهسته گفت :مامان یم گه االن دیگه
بابا میاد زودتر...
طیبه آه بلندی کشید و گفت :االن میاییم.
نگاه آمت هنوز روی دو گوی سیاه وسط صورت یی رنگ
دخب بود که آذر گفت یه دسن هم به صورتش بکشیم.
توی خانه دوستش داشت ،توی خانه یادش یم رفت یی معرفن
هایش را ،توی خانه یم توانست دوباره همه چب را دور بریزد
و صدایش کند :پاندا کوچولو!
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به استخوان ببون زده ی ترقوه اش نگاه کرد و به نظرش آمد
تناسن است پاندا! به قلبش نگاه کرد و دید محال
چه لقب یی
ی
است یادش برود این ته تغاری نازپرورده چه به روز خودش و
غرورش آورده...
در را محکم بست وهمانطور که به شورانگب یم گفت دارن
وی حرف به
آماده یم شن به سوی مهتا رفت کنارش نشست ی
مبی که چند ساعت پیش دخبها چیده بودند چشم دوخت.
حضور مهتا را احساس کرد برگشت توی
چشمهای یآی اش نگاه کرد و به یاد روزی افتاد که این چشمها
به خون نشسته بود و موهای طالی اش توی چنگ طلوع
کشیده
یم شد  ...صدای جیغ های مهتا هنوز توی رسش یم پیچید و
طلوع با صدای که سیع یم کرد ترسناک باشد یم گفت :بگو
غلط کردم  ...تو زن داداش من نیم ریس بگو غلط کردم.
دخبها با ر
تش شورانگب به خود آمدند و توی ذهن آمت هزار
خیال کاشته شد  ...فردای آن روز به جای چنگ مهتا روی
صورت طلوع اشاره کرد و گفت :جنگجوی ما رو باش!
و طلوع خیال کرده بود از مهتا جانبداری یم کند گفت :کور
خوندی که بذارم اون جادوگر رو بیاری تو این
خونه  ...اگر مهتا رو بگبی دیگه باهات حرف نیم زنم دیگه
نیم ذارم داداشم ر
بایس تو غذاش سم یم ریزم یم کشمش...
نامزدش بود و طلوع حتما همت حاال
از زبان خواهرهایش یم شنید .چرا خودش نگفته بود؟ چرا
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وقن طلوع حرفش را پیش کشیده بود از بازگو کردن ماجرای
نامزدی اش ترسیده بود؟ رستکان داد تا ذهنش خایل شود توی
دلش خودش را لعنت کرد که به حرف شورانگب گوش داده و
برای آوردن طلوع رفت مهتا آهسته گفت :چبی شده ؟
حتما مهتا یم دانست این حال بد به طلوع ربط دارد .یک ربط
بزرگ ،حتما یم دانست که هنوز هم با همه اتفاقهای که افتاده
حق ندارد خط قرمزها را رد کند اگر نیم دانست هم باید یم
فهمید دیر یا زود  ...دعوای او و طلوع میان خودشان بود مهتا
نباید دخالت یم کرد همان یکبار که آمده بود وسط ماجرایشان
بس بود.
گفت :نه
چبی نیست!
مهتا یم دانست چبی هست .خییل وقت بود که یک چبی
پش
عمه ی شوخ طبعش را آزار یم داد خییل وقت بود که دلش
برای ان آمت طناز یی خیال تنگ شده بود .هرچند که هنوز
پوسته ی ببوی اش همان پوسته ی شاد بود اما زود به هم
ریخت ها و از کوره در رفت هایش چب تازه ای بود که در
یکسال گذشته کشف کرده بود.
کیم خودش را نزدیک تر کرد و گفت :آمت هدیه ی بابا رو با
هم بدیم؟
شانه باال انداخت و گفت :نیم دونم...
فکرکرد نکند طلوع برسد مهتا را اینقدر نزدیک ببیند و دوباره
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...بهب بگذار دیوانه شود از این خیال که باالخره مهتا عروس
این خانه شد و او رفت...
خم شد رسش را میان دستهایش گرفت این حرکت از دید زن
دای دور نماند از باالی رسش به مهتا نگاه کردو با چشمک
چبی پرسید.
بلند شد به بهانه خوردن آب به آشبخانه رفت شورانگب
مشغول
کاری بود کیم نگاهش کرد و گفت :مگه نگفن بیارمش که
باهاش حرف بزی! کو اون حرف زدن که یم گفن؟
دستپاچه نگاهش کرد و گفت :آخه االن که مهمان هست!
_تو که یم دوی دخبت سیندرالست تا قبل از دوازده باید
برگرده تو اون خراب شده چرا این پا اون پا یم کن؟
_آمت چرا اینقدر عصبای هسن مامان؟
_تو یم دوی چرا؟ فقط تو میدوی پس نبس چرا منو
فرستادی دنبال طلوع چرا با احساسم اینقدر بازی یم کن چرا
اینقدر برات راحته!
_طلوع خواهرته تو تنها بر ر
ادریس جز تو کیو بفرستم دنبالش
رایص یم شدی فهیم بره؟
پوزخندی زد و گفت :مصیبت از جای ررسوع شد که من تنها
پش این خونه بودم مگه نه؟
ی
_نه قربونت برم تو نعمت زندیک من!
_دیگه هر وقت خواسن طلوع رو ببین از من مایه نذار،
اعصابمو به هم نریز خواسن دعوتش کن بگو من برم گورمو
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گم کنم یه جا!
چشمهای شورانگب پر اشک شد دلش برای لبهای لرزان پشش
سوخته بود یا حال نزار دخبی که وقن رایه اش یم کرد امید
خوشبخن اش را داشت؟ روی صندیل نشست رسش را میان
دستها گرفت و گفت :کاش یم دونستم این تاوان کدوم گناهمه
آمت...
_من نیم خوام هیچ بدونم حرفم واضحه در مورد طلوع دور
منو خط بکش یه بالی رسجفتمون میارم...
ی
شورانگب وحشت زده رس بلند کرد و گفت :چ داری یم یک!
_نمیفهیم ؟ من بهش زخم یم زنم  ...این بچه حالت عادی
نداره  ...ههه یم گم بچه دیگه باید بگم خانم  ،این خانم روح و
روانش به هم ریخته شورانگب خانم مشاور با سابقه ی مرکز
ی
دخبت حالش خرابه یی قرصاش زندیک نداره  ،پشت با
زبونش بهش زخم یم زنه  ...سیع نکن از دخب و پشت
خواهرو برادر بسازی دیگه نمیشه دیر شد.
بطری آب را از یخچال برداشت مهتا داخل آمد نگاهش را بت
آمت و شورانگب چرخاند و گفت :بازم بحث طلوعه؟ خواهش
یم کنم آمت من سه ساعت اینجا چشمم به در خشک شد تا
تو
ی
بیای اونوقت با رستاپای خیس اومدی؟ هوس آب بازیای بچگ
تونو کرده بودی؟
بطری آب را رسکشید مهتا را کنار زد و ببون رفت .روی
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ایوان ایستاد به بوته های شب بو نگاه کرد که آن وقت روز
فقط
سبی شان لذت برد و خاطرای که البه الی آن جا
یم شد از ی
مانده بود.
طلوع را یادش آمد.پشت به همه ،الی شب بوها نشسته بود و
یک بند جیغ یم کشید .طیبه دمپای اش را پرت کرد و ناغافل
فرود آمده بود وسط کمر قوز کرده و گوشن طلوع ،صدای
جیغش قطع شد نفسش بند آمده بود .تنها بودند توی خانه،
آن که
پا برهنه به سوی باغچه دوید آمت بود .سیع کرد روی
دستهایش بلندش کند وزن طلوع برای یک دخب یازده ساله زیاد
بود و آمت همانقدر که قد کشیده بود الغر مانده بود ...به
سخن
طلوع را بلند کرد از باغچه ببون برد به صورت کبودش نگاه
کرد و گفت :طلوع ! غلط کردم همه شکالتا مال تو به مامان هم
نیم گم به خدا ...داشتم باهات شوچ یم کردم طلوع...
طیبه از ترس جانش رفته بود و آب قندی را یی وقفه هم یم زد.
آمت داد زد :طیبه ،طلوع مرد.
از این حرف چشمهایش پر اشک شد .آذر دستش را توی آب
کرد روی صورت طلوع پاشید و چند بار بین اش را کشید این
خب مرگ مادرش
را از شورانگب یاد گرفته بود وقن زن دای ی
را شنیده و بیهوش شده بود.
طلوع با هت بلندی چشمهایش را نیمه باز کرد و آمت با
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چشمهای پر اشک نفس راحن کشیده بودانگشت اشاره اش را
جلوی صورت طیبه تکان داد وگفت :اگر یه بار دیگه اذیتش کن
به خدا به بابا یم گم!
گریه های طیبه به جیغ تبدیل شده بود خواهرش را نکشته
بود!
قدمهایش را کوتاه به سوی شب بوها کشید طلوع همیشه یم
گفت :اگر الی شب بوها یم مردم جسدم بو گل یم داد!
با اخم یم گفت :ببند دهنت رو  ...دیگه حرف مردن نزن...
اما یک روز ایستاده بود توی چشمهایش نگاه کرده و گفته بود:
کاش الی شب بوها یم مردی طلوع کاش!
و این کاش را آنقدر با حشت گفته بود و از ته دل که همان
لحظه مردن طلوع را دید...
رستکان داد .تا یک باید رسش را تکان میداد تا خاطرات لعنن
طلوع را از یاد یببد؟ دستهایش را توی جیبش کرد .برگشت
سوی خانه کیم به در اتاق آذر نگاه کرد که پشت آن طلوع به
چهره ی تازه اش توی آینه چشم دوخته بود.
طیبه ماهرانه خط چشم نازک را باالی چشمش کشیده و امتداد
داده بود تا چشمهایش از آن حالت در بیایند آذر توی گوشش
گفته
ی
بود ببت چقدر قشنگ! ما از صبح آرایشگاه بودیم تو با یه خط
از این رو به اون رو شدی!
آب دهانش را فرو داد و چشمهایش را دور اتاق به دنبالش
کیفش
30

آمین

@Romanbook.ir

گرداند شورانگب در اتاق را باز کرد و گفت :بیایید همه اومدن.
همه یعن چه؟نفس خسته اش را توی گلو حبس کرد .بد شده
بود ،پب شده بود ،خط های سیاه دور چشمش او را شبیه
جادوگرها کرده بود .دستش را به سوی چشمش برد آذر با
شدت
زیر دستش زد و گفت :نکن دیگه اون رومو باال میاری...
مچ دستش را گرفت و ببونش کشید .طیبه کیم از پشت
نگاهشان کرد وای این طلوع بود؟ این همان طلوع کوچکش بود
که همیشه باید لباسهایش دوسایز بزرگب از لباس آذر یم بود که
بابا بهش یم گفت تپیل من! آمت صدایش یم زد پاندا کوچولو و
آذر یم گفت :خییل هم قشنگه آبجیم دخب باید خوشکل باشه
سفید
و کیم چاق که ماشاهلل طلوع همه رو با هم داره  ...وای کجای
ی
زندیک برای طلوع کم گذاشته بودند که در عرض یک سال به
این روز افتاده بود؟
نقش فهیم در چهارچوب در باعث شد رس تکان بدهد .به
سب همشش خبه شد و قبل از این که سالمش را
چشمهای ی
جواب بدهد گفت :طلوع رو دیدی؟
فهیم رس تکان داد و طیبه لبهایش را روی هم ر
فشد و گفت:
تقصب تو بود یا من؟
فهیم کالفه نفس خسته اش را فوت کرد تکیه اش را از در
برداشت و گفت :تمام کن این ماجرا رو!
_طلوع داره از یه چبی رنج یم کشه!
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_طلوع عاشق شد ،ازدواج کرد .به ما مربوط نیست طیبه جان
بفهم اینو اینقدر هر روز و هر شبمون رو با این حرف زهر نکن
...بیا بریم.
دنبال فهیم راه افتاد طلوع را خودش با فهیم آشنا کرده بود .توی
سالن تئاتر طلوع با شادی دست فهیم را ر
فشده بود یی توجه به
اخم طیبه به هوا پریده و گفته بود :وای چقدر دلم یم خواست
از
نزدیک پشت صحنه رو ببینم.
سبش را به چشمهای دخب دوخت و
فهیم چشمهای ی
گفت :امیدوارم روی صحنه هم همینقدر پر جنب و جوش
ر
بایس
...
ی
و همان وقت از ذهنش گذشت طیبه در مورد افشدیک این دخب
دروغ یم گوید.
همه توی سالن نشسته بودند .نگاه طلوع برای لحظه ای روی
پدر مکث کرد ،هاتف اما یی نگاه به او با اخم رسچرخانده بود
سوی دای مسعود و به رسم ادب جواب های کوتاه به
حرفهایش
یم داد!
دای مسعود طلوع را که دید با لبخند بلند شد و گفت :به به
طلوع خانم! چطوری دای؟ پارسال دوست امسال آشنا!
طوالی به دای نگاه کرد لبخندی آورد روی لبها نشاند و گفت:
خوبید؟
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صدایش یی حس و حال بود .شورانگب گفت :بفرمائید داداش
جان.
مسعود منتظر همت بود دوباره نشست و چشم طلوع ماند
جای
میان او و هاتف.
طلوع روی یک مبل تک نشست که انزوایش را بیشب به رخ
یم کشید .آذر ،طیبه و مهتا خورایک های دیگر را روی مب یم
چیدند .آمت با همان اخم نشسته وسط ابروهایش رفت طرف
آذر
و گفت :تنهاش گذاشتت چرا؟
خییل زود از پرسیدن این سوال پشیمان شد شانه اش را باال
انداخت و نگاه خبه ی مهتا را نادیده گرفت .آذر گفت :خب یه
کم خسته ست...
منتظر شنیدن بقیه ی حرفهای آذر نماند ،رفت روی مبل روبه
روی طلوع نشست کاش القل حرف یم زد تا با یک جواب تلخ
دل خودش را خنک کند .اما طلوع در دنیای آنها نبود .داشت
فکر میکرد برای نامزدی آمت دعوتش نکردند .حتما مهتا ررسط
کرده بود طلوع توی هیچ یک از مراسمش نباشد این را بارها
گفته بود اصال این رویای مهتا بود که ابای نداشت به زبان
بیاورد  :طلوع جان تو خواب ببین عرویس من و آمت ررسکت
کن! من به آمت یم گم اصال تو رو نیارن ...اونوقت یم بین
آمت به حرف یک گوش یم کنه...
بار اول نبود که مهتا با این حرفها رسش را درد یم آورد و بار
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اول هم نبود که او دستش را بلند کرد و محکم روی صورت
مهتا نشاند.دعوایشان که باال گرفت شورانگب به هر دویشان
سییل زد .آمت از دور آمد گفت :مامان چیکار به طلوع داری
...
چبی از ماجرا نیم دانست فقط جای انگشتهای شورانگب را
روی صورت طلوع دیده بود و چشمهای تخس طلوع که به
زحمت گریه شان را نگه داشته بودند شورانگب با فریاد گفت:
برو تو کوچه!
و آمت رفته بود  .شورانگب نصیحت شان کرد گایه آرام و
گایه با فریاد :زشته شما از این حرفها یم زنید مهتا تو هنوز
شانزده سالته عمه خییل زوده واسه این حرفا آمت هنوز هیجده
رو تموم نکرده هنوز درسش مونده خدمتش مونده دانشگاهش
مونده هر روز رس چ دعوا یم کنید شما دوتا...
مهتا رفته بود توی اتاق پیش آذر و طلوع برای این که در اتاق
مشبکشان نباشد رفت توی حیاط با همان صورت سییل خورده
و چشمهای که اشکشان را به زحمت نگه داشته بود .آمت که
برگشت هنوز توی حیاط بود روبه رویش ایستاد و گذاشت
اشکهایش بریزند :یم خوای مهتا رو بگبی؟ منو ینبی تو
عروسیت؟
آمت به خنده افتاد ...خوشش یم آمد از توجه دخب چشم یآی
دای مسعود! حالش دگرگون یم شد وقن مهتا با طلوع از
عرویس شان حرف یم زد و حن گایه توی خلوتش
رویاپردازی کرده بود .طلوع انگشت اشاره اش را جلویش تکان
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ی
داد وبا بغض بزریک که همه اشکهای عالم برای آب شدنش کم
بود گفت :اگر بخوای با مهتا عرویس کن نیم بخشمت آمت،
خودمو یم کشم یم رم از پنجره خودمو یم ندازم پایت  ...اون
لیاقتت رو نداره  ...هزارتا دخب هست یم تونن لب بذارن
چشمهاشون یآی بشه گول اینو بخوری به خدا باهات قهر یم
کنم...
آمت گفت :چشم پاندا کوچولوی من!
و تنها وقن بود که طلوع برای این لقب دعوایش نکرد
کاش آمت هنوز همان آمت بود کاش از قهرش یم ترسید ،از
ر
خودکیس لب پنجره اش ،از مردنش وسط شب بوها  ...اما
آمت خودش گفته
بود کاش وسط شب بوها یم مردی  ...آمت دیگر دوستش
نداشت...
رسش را کج کرد دوباره نگاهش را ررس داد روی صورت پدر،
صدای موذی مدام توی رسش تکرار یم کرد :اونا تو رو
نخواست ...حاال هم چبی نشده قرصت رو بخور! خوردی
طلوع؟ قرصت رو خوردی؟
زمزمه کرد :خوردم.
و باز هم به پدر چشم دوخت که ابرو در هم کشیده بود مثل
روزهای که اشتبایه یم کرد .صدای مردانه دوباره ذهنش را
به بازی گرفت :انداختنت ببون؛ بابات رس عقدحن نگات
نکرد .انگار منتظر این روز بود البته حق داره سه تا دخب
ی
داشت خستگ میاره  ...سه تا جهاز سه تا...
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_طلوع!
رس بلند کرد و هاتف را دید که با اکراه پشت مب ایستاده .پدرش
حن تولدهای که در نوجوای برای خودشان یم گرفتند را هم
لوس بازی یم دانست چه برسد به حاال که مهمان دعوت کرده
بودند .حتما بعد از رفت مهمانها به شورانگب ر
تش یم زد :بچه
شدی؟ یم خواسن کاله بوف هم بذاری رسم!
هر سال همت برنامه را داشتند و شورانگب کوتاه نیامده بود.
ی
.
شورانگب از آن زن ها بود که برای دلش زندیک یم کرد برای
شادمای هایش جان یم داد .اما همیشه غمگت بود .توی درد
دلهایش با خودش یم گفت برای بچه هام ! اما حاال گوشه ی
سالن ایستاده بود و بچه هایش را یم دید که انگار بمب وسط
زندگیشان منفجر شده بود آمت را یم دید که با پایش ریتم
گرفته
بود و بدتر از هاتف دنبال راه فرار بود .طیبه را یم دید که با
عذاب وجدان خودش را جمع کرده بود
طلوع را یم دید که انگار از یک دنیای دیگر آورده بودند
و اینجا نشانده بودندش و آذر که با دلنگرای همه تالشش را یم
کرد آبرو داری کند جلوی خانواده ی دای مسعود تا تابوی
خوشبخن شان توی چشم زندای نشکند ونشان بدهد هنوز
زندگیشان رسپاست!
هاتف تنها شمع روی کیک را فوت کرد و مهتا دستهایش را
چندین بار به هم کوبید تا بقیه هم به خود بیایند آذر همرایه
اش
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کرد بعد طیبه و بقیه!
مهتا هم بود که پیش قدم شد برای دادن هدیه بسته را به طرف
هاتف گرفت و گفت :این هدیه من و آمینه بابا جون انشاهلل
سایه
تون صد سال باال رس ما باشه!
هاتف روی موهایش را بوسید و گفت :زنده ر
بایس دخبم!
بعد از او نوبت طیبه بود که کادواش را بدهد وقن طیبه و آذر
دو طرف پدر را گرفته بودند وهاتف آنها را به خود چسبانده و
پیشای اشان را یم بوسید آمت به سوی طلوع رفت و گفت:
پاشو کادوی بابا رو بده.
_کادو یادم رفت آمت.
کم مانده بود دوباره بغضش آب شود که آمت گفت :وای طلوع
وای...
دستش را پشت گردنش کشید رفت و کیم بعد وقن هاتف و
مسعود روبویس یم کردند طوری که کیس متوجه نشود جعبه
هدیه ای که خریده بود را به دستش داد واز الی دندان های به
هم ر
فشده غرید :پاشو تا بعد ببینم تو اون خونه لعنن چ به
رست اومده...
به رسعت از او فاصله گرفت حوصله ی نگاه خبه ی مهتا را
نداشت .حن حوصله خودش و رسزنش هایش را نداشت یم
خواست از آنجا ،از خودش فرار کند و دیگر هیچ وقت پیدایش
نشود .آخرین باری هم که از خانه رفته بودهمت حس را
داشت.
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آذرخب عرویس طلوع را رساند
رفت و دیگر نیامد تا روزی که
ی
خب گریه های طلوع را و او خودش را رساسیمه رسانده بود...
ی
به دیوار روبه روی مب تکیه داد و طلوع را دید که غریبانه
نزدیک پدر ایستاده جعبه را با دستهای لرزان به سوی او گرفته
و هاتف زل زده به نقطه ای نامعلوم جعبه را گرفت و یی تفاوت
روی مب گذاشت...
ی
طلوع داشت یم مرد برای هزارمت بار در زندیک اش داشت
از درون یم مرد حاال انگار رفته بود به ارتفاع و داشت از آنجا
یم افتاد پایت؛ صدای آمت توی گوشش پیچید که یم گفت:
طلوع گند نزی به جشن که شوری برای بابا گرفته.
نگاهش را به چشمهای نگران آمت دوخت مثل همان وقتها که
کیس دعوایش یم کرد همه رسش نبض گرفته بود .صدای
همهمه دیگران یک گوشه مانده بود و او در سکوت به سوی
آمت یم رفت.
میان آن آدمها که هر کدام مشغول کاری بودند آمت اولت کیس
بود که واژگوی اش را دید با دو قدم بلند خودش را رساند
وقن چشمهای طلوع بسته میشد و لبهایش زمزمه یم کرد:
آمت...
 .دیگر برایش نه
نگاه مهتا مهم بود و نه اخم هاتف ،نه دلنگرای شورانگب که
توی چشمهایش موج یم زد .طیبه و آذر دنبالش دویدند طلوع
گفت :منو یبب آمت...
قلب آمت هر بار که اسمش روی لبهای دخب جاری یم شد،
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هزار تکه یم شد .روی تخت آذر رهایش کرد و با صدای فریاد
گونه گفت :قرصاش کو؟
مخاطن نداشت ،همه دستپاچه بودند .شورانگب گریه یم کرد.
ی
لب تخت نشست و گفت :مامان طلوع  ...مامان...
صدای خش خش مانتوی زی توی گوشش پیچید .یی هوش
نبود.
فقط نیم خواست چشمهایش را باز کند و ببیند که شب زیبای
آن
آدمهای خوشبخت را خراب کرده ! زمزمه وار گفت :قرصم...
آمت قرص را روی زبانش گذاشت از تلچ اش تنش به رعشه
افتاد .باز هم آمت بود که
لیوای که تازه آذر آورده بود را جلوی دهانش
گرفت...
چشمهایش را باز کرد و گفت :یم خوام برم.
آمت لبهایش را روی هم ر
فشد ،از لب تخت بلند شد دوباره
خودش را لعنت کرد و با قدمهای بلند به سوی در اتاق رفت از
نگاه پر غیظ مهتا گذاشت از زیر نگاه سنگت هاتف که یی
تفاوت به حال طلوع توی هال نشسته بود رد شد و خودش را
به
حیاط رساند .به تماشای شب بوها رفته بود که با تاریک شدن
هوا بویشان پیچیده بود توی حیاط و تپش های قلبش را صدها
برابر باالتر برد .دم عمیف گرفت و به سوی در حیاط رفت که
مهتا صدا زد :آمت...
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برگشت نیم نگاه خسته اش را به او دوخت .مهتا پرسید :کجا
یم ری؟
_مهتا خسته م باید برم...
_جشن تولد دارین  ...منم کار داشتم واسه خاطر تو موندم.
_نیم موندی!
_باورم نیم شه هنوزم بخاطر طلوع با من این کارو یم کن
...انگار همه چ یادت رفته هنوز یم خوای براش برادری
کن؟ او حن واسه برادریت هم یه رسسوزن ارزش قائل نبود...
_من چیکار کردم که تو به این نتیجه رسیدی مهتا؟
_آدم قحط بود که بلندش کنه تا اتاقش یببه؟ آدم قحط بود
قرص
بگبه جلو دهنش؟ با من روراست نیسن با خودت باش! تو
نبودی یم گفن طلوع واسه من مرده ؟
_مهتا بذار یه وقت دیگه حرف بزنیم.
_هر جا یم خوای بری با هم یم ریم.
کالفه پوف کشید و گفت :خسته ام االن...
_منم خسته ام اما یم خوام وقن خسته ایم با هم باشیم یم
فهیم
آمت؟
نفس عمیف کشید بغض ها و بددیل هایش را کنار زد و با لحن
نرمبگفت :حق داری خواهرته دلت سوخت تو این حال
دیدیش
و...
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رسازیر شدن طلوع از پله ها نگاه هر دوشان را به آن سو
کشاند.
آذر سیع یم کرد نگهش دارد :طلوع جون تازه رسشبه عزیزم
خب حالت بد شد چه اشکایل داره؟
_باید برم آذر  ...باید برم.
وقن طلوع یم گفت باید دیگر هیچ کس نیم توانست جلویش را
بگبد.حاال انگار حواسش برگشته بودند و بیشب شبیه طلوع
گذشته بود .آذر یی تاب گفت :القل بذار فهیم یا آمت
برسونندت!
_خودم بلدم برم .فقط یه تاکیس برام بگب.
مهتا آه بلندی کشید وگفت :زندگیمون تا ابد رو حال و هوای
این
دخب یم چرخه ای خدا!
نگاه غضبناک آمت را به جان خرید و ادامه داد :کاش نبود!
عصن گفت :کجای دنیاتو تنگ کرده؟ چرا مزخرف یم
یآذر ی
یک؟
اما طلوع ،طلوع آن روزها نبود که چنگ بیاندازد روی صورت
مهتا فقط نگاهش کردو خبه توی چشمهایش با لحن غمگین
که
اشکهای آذر را جاری کرد،گفت :آمت!
این آمت برای اجابت دعای مهتا بود کیس را صدا نزده بود .با
این حال آمت گفت :این مسخره بازیا رو تمام کن رسو لباست
رو درست کن برگرد خونه تولد باباست  ...مهتا آذر شما هم!
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_وسط زندگیتون جای ندارم!
_خودت خواسن!
طیبه و شور انگب از روی ایوان تماشاچ بودند هیچکدام رمق
نداشتند جلوتر بروند هر دو به یک اندازه خود را مقرص یم
دانستند و تصمیم داشتند فقط از دور نگاه کنند و به رسزنش
خود
ببدازند.
هیچکس حریف طلوع نبود مدام ریه اش را از بوی شب بوها پر
یم کرد و با هر باز دم یم گفت :بذارید برم راهمو باز کنید.
آمت خسته گفت :به درک! گمشو دیگه هیچ وقت نبینمت....
در خانه را باز کرد و با دست اشاره کرد ببون برود .آذر با
عصبانیت گفت :واقعا که!
و دنبال طلوع که از در خانه ببون یم زد دوید .آمت دست
مشت شده اش را روی در آهن کوبید و گفت :لعنن...
مهتا دیگر جلوی اشکهایش را نگرفت نگایه به دست آمت که
از شدت ضبه رسخ شده بود انداخت و گفت :یه عمر خودمو
کشتم تو یه روز به بادش یم ده این لعنن  ...از خودم ببارم
...
گوش آمت به صدای آذر و طلوع بود که از کوچه یم رسید.
نگاه مهتا را پشت رسش جا گذاشت و ببون رفت ماشت توی
کوچه بود .طلوع شده بود همان دخب بچه ی لجبار؛
.انگشت اشاره ی دست دیگرش را
جلوی چشمهایش تکان داد و گفت :ببت طلوع ظرفیتم قد یه
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حرف یی ربطه که بزی! دهنت باز نشه که یم کنم کاری رو
که بایدخییل وقت پیش یم کردم .پس مثل بچه ی آدم بتمرگ
تو
ماشت تا برسونمت تو همون یقبستوی که بودی  ...فهمیدی؟
اشکهایش از درد بود یا از تلچ حرفهای آمت که به آنها عادت
نداشت؟ آن حال بد را قبال تجربه کرده بود همان وقن که
همینطور محکوم انداخته بودندش توی ماشت و...
روی صندیل جلو جا خوش کرده بود .آذر گفت :آمت!
_بگو...
_مواظب باش ،باهاش حرف بزن!
_این روای...
قلب طلوع هزار تکه شد از حرف که آمت دیر فرو داده بود.
آذر لب گزید و گفت :خییل بدجنیس خییل کینه ای شدی...
_آذر رپرم ،حرف نباشه!
پشت فرمان نشست در ماشت را کوبید .آذر یی توجه به او رس
خم کرد به شیشه ی ماشت زد طلوع شیشه را پایت کشید با
همان نگاه ثابت رو به جلو ،آذر گفت :قربونت برم الیه...
فردا یه قرار یم ذارم همو ببینیم ببون از این چهاردیوارهای
لعنن خب؟ اگر دیدی الزمه بگو آمت یببدت بیمارستان...
آمت ماشت را روشن کرد باز هم صدای آذر بود خسته و خش
دار :طلوع خودم باش! اینطور نبینمت دیگه ،یم مبم من ،طلوع
خوب شو!
رسش را عقب کشید .ماشت که حرکت کرد شکست آن بغض
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را که از لحظه ی دیدار طلوع توی گلویش نشسته بود .داخل
رفت دیگر ر
تالیس برای حفظ ظاهر نکرد ،پیش چشم همه نگاه
غضبناکش را به هاتف انداخت و بعد به رسعت به اتاقش رفت
کتای که از صبح باز
در را کوبید .پیشای اش را گذاشت روی ی
مانده بود و ذکر گفت دست به دامن خدا شد و دعا کرد  :آمت
حرف نزند که طلوع بدتر از آن شود.
*******
ی
خیابان ها هنوز شلوغ بود .چراغ های رنگ ،نور اتومبیل ها،
سب و قرمز ،آن همه نور توی شب آزارش یم داد.
چراغ ی
طلوع رسش را چسبانده بود به شیشه و یی حالت تر از قبل
نگاهش را به ببون دوخته بود.اگر صدای گاه و بیگاه نفس
هایش نبود خیال یم کرد با چشمهای باز مرده .شیشه را پایت
کشید و آهسته گفت :طلوع!
جوای نگرفت فرمان را کیم بیشب میان انگشتهایش ر
فشد،
ی
شاید برای این که به خودش مسلط شود .آهسته گفت :یه
جوری
شدی که انگار اون طلوع نیسن! انگار بعد مدتها منو فرستادن تا
یه آدم دیگه رو بیارم اگر چشمات نبود فکر میکردم  ...فکر
میکردم خونه رو اشتبایه رفتم و اگر ترست از پله ها نبود از
خودم یم پرسیدم کنار زن مردم چه یم کنم.
کمرش را صاف کرد و نفس عمیف کشید و گفت :باهام حرف
بزن!
_درست فهمیده بودی آمت! من مرده بودم...
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باد از پنجره ی ماشت یم آمد و صدای طلوع را با خود یم برد
در صدای ماشت ها گم یم کرد دوباره شیشه را باال داد و طلوع
گیچ حاصل از دو قریص که خورده بود گفت :من اون
با ی
روزی که از خونه ببونم کردین مرده بودم تا حاال رفن بت
بوته های شب بو نگاه کن؟ من اونجا مردم جا موندم...
این لحن غمگت طلبکار دوباره اعصاب متشنجش را به هم
ریخت با صدای فریاد گونه گفت :ما ببونت کردیم؟ افتادی
دنبال دلت  ...پدر خودمو در اوردم  ...یک ببونت کرد؟ یک؟
نگاه طلوع به چشمهای کشیده ی غمگت آمت بود .به صدایش
که از دردی کهنه یم لرزید .به لبهای گوشن اش که مثل همان
روزهای نوجوای اش یم لرزید و حرف را پنهان کرده بود...
باید حرفش را پس یم گرفت نباید یم گفت ببونم کردید! اشتباه
بود با درد گفت :تو زن گرفن آمت ،از این همه دخب چشم یآی
تو دنیا دست گذاشن رومهتا  ،مهتا نخواست من باشم تو
نامزدیت ،تو یادت نبود اصال من هستم .یادت نبودکه قول
دادی
آبچ داماد نفر اول باشه ،که آبجیت نبودم من آمت!
ی
_نخواسن که ر
بایس!
_نذاشت که باشم!
_نخواسن لعنن نخواسن یادم نیار نخواستنت رو ،یادم نیار!
ضبه های ی در ی اش روی فرمان با فریادی که در فضای
بسته ی ماشت خفه یم شد پایان گرفت .آمت هیچ وقت
عصن
ی
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نبود آمت همیشه یم خندید حن روزهای که پدر تنبیه اش یم
کرد و همه نگران غرور جوای اش بودند آمت با خنده رسوته
ماجرا را هم آورده بود.
دوباره صدا زد :آمت!
و او با همان چشمهای یی رمق و خسته نگاهش را از خیابان
پیش رو گرفت وبه او دوخت .هیچکدام تریس نداشتند از این یی
حوایس که شاید منجر به تصادف یم شد .طلوع توی
چشمهایش
لب زد :تو نبودی!
_اگر بودم یم خواسن چه گیل به رسم بزی.
پوزخندش پر درد بود ،حرفهای که بیش از یکسال در قلبشان
مانده بود را نیم شد به این راحن ببون ریخت کلمه کم داشتند.
آمت نگاه کالفه و شایک اش را از چشمهای او گرفت و دوباره
به خیابان دوخت حرف از قلبش یم آمد تا پشت لبهایش و او
مدام درگب پس زدن آن کلمات بود نیم خواست دوباره خودش
راقایط بچه بازی های دخبی کند که به زور خودش را انداخته
بود توی دنیای آدم بزرگها و حاال نیم دانست چطور باید خانم
باشد.
نزدیک خانه ی طلوع رسیده بودند که لبهایش دیگر از اوفرمان
نگرفتند و زمزمه وار گفتند :بهم بگو چیکار کنم برات که
اینطور ر
نبایس؟!
طلوع لب باز کرد تا حرف بزند ،آمت دستش را باال برد و
گفت :حرف زیادی نزن فقط بگو چکار کنم...
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طلوع دوباره توی خودش مچاله شد .به درچسبید و گفت:
مامانت ،بابات ،خواهراتو قانع کن که من دیگه مال جشن اونا
نیستم  ...قانع کن که بذارن زندگیمو کنم.
_این زندگیته؟
_اگر این نباشه اوی که امشب تو خونه ی شما بود هم نیست!
_تو حالت بده طلوع!
ی
_تو از حال بد چ یم دوی؟ برو دنبال زندیک خودت.
جلوی در خانه بودند نگاه هر دو از پشت شیشه ی جلو به
پنجره
ی طبقه ی دوم خانه دوخته شد که چراغش روشن بود و پرده
اش کنار رفته ؛ دست طلوع سمت دستگبه رفت .یی حرف از
هم جدا شدند با ان کفش های پاشنه دار تلو تلو یم خورد و
فکرمیکرد چطور باید از پله ها باال برود .خواب آلود بود یم
خواست یک گوشه ی دنیا بنشیند و از هر رایه که یم شود
افکارش را خایل کند .یی اعتنای پدر را دور بریزد .نگاه پبوز
مهتا را دور بریزد .حن دلسوزی های شورانگب طیبه و آذر
را ،حن نگاه خبه مانده ی فهیم را!
کلید را به سخن پیدا کرد همانطور که در را باز یم کرد
انتظار یم کشید صدای کشیده شدن الستیک ماشت را روی
زمت بشنود .داخل شد در را که یم بست آمت را دید که رسش
را به پشن صندیل تکیه داده بود و هر دو دستش را روی
پیشای به هم قالب کرده بود.
در بسته شد و او ماند با خانه ای که حیاط بزرگ و پر درختش
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رس ذوقش نیم اورد با آن کفش ها به سخن تا نزدیک در سالن
خوی بود برای وقن که با آن
رفت و فکر کردآمت چه تکیه گاه ی
کفش ها راه یم رود.
بوی مرد پیچیده بود توی خانه! بوی که دوست نداشت .کفش
هایش را همان جلوی در از پا در اورد به پله ها نگاه کرد
توانش را نداشت نه یم توانست باال برود و نه یم خواست با
مردی مواجه شود که حاال حتما دود سیگار گران قیمتش اتاق را
پر کرده بود و کاغذهایش روی تخت را پر کرده بودند.
به طرف مبل سه نفره ی وسط سالن رفت به انتهای راهرو نگاه
کرد ستاره خانه بود این خیالش را راحت یم کرد .یم ترسید،
از تنهای ،از تاریگ و ستاره آمده بود تا خیالش را راحت کند
که تنها نیست .روی مبل دراز کشید .پلک هایش را روی هم
خب آمت
گذاشت و تالش کرد بوی تلچ که بیش از نامزدی یی ی
و یی اعتنای پدر آزارش یم داد را فراموش کند.
یم خواست بیدار بماند یم خواست حالش خوب باشد .دیدن
آذر
و طیبه هوای اش کرده بود.
*******
از فشار پایش روی پدال گاز خسته بود .رسش را ببون گرفت
تا باد خنک دایع صورتش را متعادل کند .اما تنها چبی که
نصیبش شد رسچ یی حد چشمهای بود که با آن رسعت در
معرض باد هم قرار گرفته بودند .تصویر طلوع را مرور یم
کرد تالش یم کرد یادش بیاید آخرین بار او را کجا و در چه
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حایل دیده بود تالش بیهوده ای بود آنقدر آن چشمهای به گود
افتاده ی غمگت همه ی فضای رسش را اشغال کرده بودند که
امکان نداشت بتواند به یاد بیاورد پیش از آن طلوع چه شکیل
داشت...
پلک زد ،نفس کشید ،پلک زد ،پلک زد تا شاید قطره های اشک
گم بشوند اما بعد از این پلک زدن ها بود که قطره های سمج
راهشان را پیدا کردند رس خوردند روی ته ر
رییس که مهتا از
چند روز پیش گب داده بود اصالحش کند و وقتش را پیدا نیم
کرد.
صدا زنگ تلفن توی فضای ماشت پیچید با دیدن اسم
شورانگب
یی حوصله جواب داد :بله مامان!
صدای بغض آلودش از گوش شورانگب پنهان نماند آهسته
پرسید :کجای؟
_دارم میام خونه!
_زودتر بیا کیک بخوریم.
_از گلوتون پایت یم ره؟
_آمت جان!
_ولم کن مامان! ولم کن.
_داییت رساغت رو یم گبه!
_یم رسم.
تماس را قطع کرد دستش را محکم روی صورتش کشید .چرا
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دلش برای طلوع سوخته بود دست مشت شده اش را چند بار
به
پیشای اش کوبید .پیامک مهتا که نوشته بود :تماس منو
ندیدی؟
یک دقیقه قبل از عمه زنگ زده بودم.
را خواند و یی جواب گذاشت .همان دم دوباره صدای زنگ
ی
پیچید .رامبد بودبا همان صدای شاد همیشگ :چطوری پش!
_پشت فرمونم رامبد بعد بهت زنگ یم زنم.
_جا پیدا کردم واسه ررسکت یک بریم ببینیم! فردا صبح خوبه؟
خبت یم کنم رامبد.
_ ی
تماس را یی خداحافظ قطع کرد .اگر ماجرای امشب با طلوع
نبود حتما خوشحال یم شد که باالخره جای برای ررسکت پیدا
کرده بودند .رامبد دوست دببستانش بود که دوره کاردای را
هم با هم گذرانده بودند همای که وقن میخواست برود
خدمت
گفته بود احمق شدی آمت؟ درسمون رو ادامه یم دیم
حاالبعدش
یه فکری واسه اون یم کنیم.
اما او فرصت دوباره پشت کنکور ماندن نداشت .باید یم رفت تا
از زیر نگاه های سنگین که احاطه اش کرده بودند خالص
شود .همه همت را گفته بودند هیچکس رایص نبود در اوج
تحصیالتش به خدمت رسبازی برود طلوع با آن موهای کوتاه
که
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همیشه به صورت گردش کمک یم کرد مقابلش ایستاده
بود و دست به کمر گفت :خییل مسخره ست که یم خوای یی
خیال ما ر
بیس و بری؟
انگشت اشاره اش را روی بین اش زد و گفت :حاال یک گفته
من یی خیال تو یم شم؟
_دوسال نبینمت؟
_برو جوجه تو که از خدا یم خوای منو نبین! با اون آذر
ورپریده بری رس وسایل من!
ر
دادایس؟
_بخدا دیگه نیم رم ،نرو باشه
_مسخره بازی که نیست دفبچه گرفتم دیگه!
_آمت من خییل تنها یم شم اگر بری.
_بیخود رسمنو نخور دخب ،هنوز هیچ معلوم نیست شاید
اصال همت جا بود خدمتم.
از زیر نگاه پر بغض طلوع گذشت و اینبار آذر مقابلش ایستاد
چشمهای درشت آذر آنقدر که طلوع یم توانست اشک ها را
نگه
دارد اشک نگه نیم داشت با اولت لرزچانه اش اشکها جاری
یم شد .آذر حرف نیم زد .حن اگر درد یم کشید هم فقط
لبهایش را یم گزید .با درک همت مسئله ،لپ آذر را کشید و
گفت :باور کن همت االن از دست پاندا نجات پیدا کردم .هنوز
جای نرفتم که...
_ویل یم ری!
این صدای طلوع بود که حرفش را گفته و رفته بود توی اتاقش
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در را کوبیده بود.
آمت رفت و وقن برگشت رامبد مقطع بعدی را هم به پایان
رسانده بود .سخت بود خودش را دوباره رو به راه کند .سخت
بود که به هر مصیبت خودش را برساند به پذیرش ترم بهمن
ی
دانشگاه آن هم با وجود نقشه ای به بزریک مهتا که شورانگب
برای دلش کشیده بود.
حاال با همکاری رامبد و ساسان قرار بود ررسکت تبلیغای بزنند
.سهم ررساکتش را هاتف یم داد و او تالش کرده بود یی خیال
گذشته شود و آینده ای روشن برای خودش رقم بزند.و حاال
دوباره طلوع آمده بود که خراب شود وسط برنامه هایش.
ماشت را جلوی درخانه نگه داشت و داخل رفت .از حیاط با
قدمهای بلند گذشت و وارد سالن شد .سالم مخترصی کرد و
جوای ندهد .مهتا
نشست .سیع یم کرد به نگاه خبه ی هاتف
ی
کنارش نشست .ظرف کیک را به طرفش گرفت و گفت :یم
خوری؟
_نه!
تکه ای کیک رسچنگال زد یه طرف دهانش برد و گفت :یه کم.
رسش را عقب کشید و گفت :نیم خورم مهتا!
صدای بلندش توجه بقیه را جلب کرد .زندای با اخم نگاهشان
یم کرد .مهتا ظرف را روی مب گذاشت و یی نگاه کردن به
بقیه دستهایش را روی سینه به هم رساند و در سکوت به دلیل
رفتار آمت فکر کرد.
******
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خوی عزیزم؟ ساعت خواب  ...اینجا
_به به طلوع خانم  ...ی
چرا؟ عادت نیم کن به تخت ؟ عزیزم دیگه دل بکن ازاین شیوه
 ...باور کن که به اندازه ی کاف عزیز این دل هسن!
طلوع یی حوصله گفت :دست از رسم بردار...
با همان کرخن که در تنش مانده بود از جا بلند شد .مرد نگایه
به رستا پایش انداخت و با لبخند گفت :این همون لباسیه که
من
برات خریدم؟ پوشیدیش باالخره؟ این همه انتظاری که یم کشم
آخرش از من یه مجنون تمام عیار یم سازه طلوع! کدوم مردی
واسه دیدن لباس مورد عالقه ش تو تن همشش اینقدر انتظار
میکشه که من کشیدم؟ کجا بودی؟
_خونه مون!
_خونه ی شما که اینجاست خانم خانما!
_خونه ی پدرم...
_باور کن نیم فهممت طلوع! باز بلند شدی رفن اونجا؟ منو
اگر یکبار از جای ببون کت محاله پا بذارم .تو چطور یم
توی بازم بری؟
نگاه پر از دلسوزی اش را به چشمهای یی فروغ طلوع دوخت و
همانطور که نزدیکش یم شد گفت :یم فهمم دل تو شبیه دل ما
نیست تو خییل ناز و لطیف خانم قشنگم!
توی رس طلوع حیس بزرگ در جریان بود یم خواست از این
خانه برود آمت حمایتش یم کرد ...همت دیشب گفته بود ...و
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چه اهمین داشت که آمت با مهتا ازدواج کرده بود؟ فقط باید
به
آمت تکیه یم کرد و از این خانه یم رفت از زیر نگاه های
ی
خبه ی این مرد که نجات پیدا یم کرد .خودش راه زندیک اش
را پیدا یم کرد .صدای بم مردانه توی گوشش پیچید :دیگه در
موردش صحبت نیم کنیم ،تو یه خانم آزادی هرجا دوست
داشن
رفن عزیزم ،قرصای صبحت رو خوردی؟
این سوال همیشه دیوانه اش یم کرد برخالف هر بار دیگر که
یی اراده رس عقب یم داد و بعد دو قرص صوری و سفید را از
دست ستاره یم گرفت و با آب فراوان یم بلعید اینبار نفس
عمیف کشید و گفت :آره...
نگاه مرد چرخید سوی در آشبخانه ،طلوع خودش را از آن
مهلکه ببون کشید و گفت :دست از رسم بردار گفتم خوردم...
_دیشب از پنجره اومدنت رو دیدم...
_خب که چ؟
_با یک بودی؟
_با آمت...
خنده اش را فرو داد و گفت :پس با داداشت آشن کردی؟!
آفرین
خوب کاری کردی عزیزم ...خب بیا بشت برام جالب شد
عزیزم.
_چ جالب شد؟
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_خب چ یم گفت؟
_یک ؟
_آقا داداش دیگه!
_تو مریض!
یم خواست آرام باشد اما صدایش خش برداشت و لبهایش
ناامیدانه روی هم ر
فشده شد برعکس طلوع او رفتارش ثابت
بود انگار هیچ چب توی دنیا نیم توانست برافروخته اش کند.
خبه توی چشمهای طلوع داد زد :ستاره پس قرص های خانم
چ شد؟
_من قرصمو خوردم...
پره های بین اش لرزید ترسیده بود و مرد یی توجه گفت :خب
صب کن  ...یم خوام وقن داریم
عزیزم داشن یم گفن؟! نه ی
صبحانه یم خوریم برام تعریف کن.
_هیچ کس درمورد تو چبی نگفت  ...اصال کاری به تو ندارن
شاید یادشون نبود که وجود داری!
طلوع شده بود همان دخب رسکش که یم دانست قلب هر کس
را چطور به درد بیاورد .خصوصا این مرد خودخواه را!
به تب و تاب طلوع لبخند دیگری زد و گفت :من که نگفتم
درمورد من حرف یم زدین یم خوام ببینم روزت چطور
گذشت؟ چرا اینقدر آشفته ای طلوع جان؟ کمگ از دست من
برمیاد؟
ستاره سین کوچک حاوی قرص و آب را مقابلشان گرفت  .مرد
دستش را پشت طلوع گذاشت و گفت  :بریم صبحانه بخوریم.
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_من سبم! یم خوام یه کم بخوابم..
_حن فکرشم نکن این همصحبن با خانم خوشکلم رو از
دست
بدم  ...رفن آرایشگاه؟
_نه.
از سوالهایش خسته بود .آرامش یم خواست باید فکر میکرد به
تصمیم تازه ای که به رسش افتاده بود .تصمییم که هزار بار
خودش را نشان داده بود و او با همت رفتارش با همت مهربای
وحرفهای دوپ هلو در نطفه خفه اش کرده بود به زور دست مرد
تا نزدیگ آشبخانه رفت .قبل از این که داخل شود دوباره
قرص را به طرفش گرفت و گفت :بخور عزیزم.
در یک حرکت ناگهای زیر دستش زد و داد زد :گفتم نیم خوام
لعنن...
صدای خنده ی مرد با افتادن سین روی زمت در هم پیچید.
آهسته دستهایش را به هم زد و گفت :ستاره اتاق خانم رو آماده
کن ،کمک کن لباسش رو هم عوض کنه!
از شنیدن کلمه اتاق خانم تنش به رعشه افتاد .از زیر دست مرد
خب
رد شد تا نزدیک در سالن رفت و با گریه ای عجیب که یی ی
رساغش آمده بود گفت :یم رم دیگه نیم تونم تحملت کنم ازت
متنفرم...
حن خودش هم باورش نیم شد که این حرفها را زده...
انگشتهای مرد در هم ر
فشده بود وقن یم گفت:پس باالخره کار
خودشون رو کردن!من چیکار کردم طلوع جان؟ یک یم خوای
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دوستم داشته ر
بایس؟ یک یم خوان بذارن زندگیمون رو بکنیم؟
چشمهایش پر اشک دوخته شده بود به صورت پر درد طلوع
دوباره لب باز کرد و گفت :مدام منتظرم ،تو یم فهیم این
انتظار چه یم کنه با آدیم مثل من؟ از روی کاغذ اوردنت خسته
شدم من همشمو کنارم یم خوام با یک حرف بزنم؟ بهم بگو؟
کدومشون یم تونه بهم توضیح بده که گناهم چیه جز
خواستنت؟
طلوع نماند تا بقیه حرفهایش را بشنود در سالن را باز کرد کفش
راحن ستاره که جلوی در بود را پوشید و به سوی در حیاط
دوید .صدای بم و خش داری که روزی عاشقانه به آن گوش یم
داد را از پشت رسش شنید :با آژانس برو عزیزم  ...اگر
ببونت کردن تو خیابون نمون برگرد خونه!
در حیاط را باز کرد...
_طلوع جان اسم قرصت رو برای فهیم پیامک یم کنم.
در را کوبید .کیم توی کوچه ماند هوا را تنفس کرد با ان لباس
بلند و شایل که از شب قبل روی رسش مانده بود کجا یم
خواست برود؟
مردی از انتهای کوچه یم آمد .نگاه مرد تا عمق جانش رسوخ
یم کرد وحشت زده رو گرداند پیشای اش را به در چسباند و
ررسوع کرد با خودش زمزمه کردن ،یادش نبود آخرین بار یک
از خانه تنهای ببون رفته و طوالی ترین مسبی که بدون
ی
همراه در ان قدم برداشته کدام مسب بود ترس لعنن همه زندیک
اش را گرفته بود همه جهان برایش کوه بلندی بود که چهار
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گوشه اش دره ای عمیق بود هر قدمش یم توانست زیر پایش را
خایل کند و سقوطش را در ی داشته باشد .انگشتش را برای
ر
فشدن زنگ خانه باال برد که صدای آشنا را پشت رسش شنید:
آبچ!
طلوع ...ی
برگشت آذر با خنده گفت :قربونت برم .اومده بودم دنبالت با
هم
بریم ببون...
سیع یم کرد با نگاه به لبایس که از شب قبل به تنش مانده
بودآزارش ندهد .از صندیل عقب آژانیس که با آن امده بود پیاده
خوی ؟
شد به طرفش رفت و گفت :ی
_بریم آذر...
وجود آذر به او قدرت یم داد دستش را ر
فشد و کنارش توی
ماشت نشست .آذر آدرس را داد و بعد دستش را روی گونه ی
طلوع که رس بر شانه اش گذاشته بود کشید و گفت :عزیز دلم
...
بابت دیشب ازت معذرت یم خوام.
_آذر من دیوونه نیستم!
_یم دونم عزیزم  ...میدونم یک همچت مزخرف بهت گفته!
_من اون قرصا رو یم خورم فقط برای این که رسم  ...رسم
از یه حرفای درد یم گبه...
انگشت اشاره اش را روی پیشای اش کشید و گفت :اینجا درد
یم گبه اون قرص رو دکب داده گفته اعتیاد آور نیست اما باید
مرتب بخورم تا رسدرد لعنن خوب بشه  ...یم دوی آذر من
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...روای نیستم به خدا!
_یم دونم ته تغاری ،یک گفته تو دیوونه ای؟ خوب ر
مییس بدون
اون قرصا هم رسدردت خوب یم شه  ...کافیه بخوای...
_آذر اون زن رو تو یم شنایس؟ اوی که بغلم کرده بود باید
پیداش کنم!
آذر لب گزید و گفت :طلوع جان! اون یه خوابه فقط...
_اون هر شب میاد رسمو تو بغل یم گبه صدای خش خش
لباساش تو گوشمه دکب یم گه باید به این صدا فکر نکنم اما این
فکر نیست آذر واقعا هست  ...این خیاالت نیست ! من توهم
نزدم.
انگشتهایش را محکم روی گوشش کشید آذر دستش را گرفت و
گفت :باشه بذار برسیم خونه بیشب حرف یم زنیم درباره ش.
رسش را روی سینه آذر گذاشت این تپش های مادرانه را دوست
داشت آذر برایش شبیه خانه بود همه چب را با هم داشت
خاطرات ،امنیت ،مهربای.
********
_سالم عمه  ...آمت کجاست؟
_خوابه عزیزم...
ی
نفس بلند مهتا از روی آسودیک خیال بود با لبخند گفت :یم رم
بیدارش کنم.
_دیشب دیر خوابید.
_کار بدی کردین فرستادینش دنبال طلوع!
_تو نیم توی جلوی دیدارشون رو بگبی اون خواهرشه!
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_واقعا فکر یم کن نیم تونم عمه؟ پس یم شه ازت خواهش
کنم خودت جلوی این کار رو بگبی!
_سیع نکن منو تهدید کن مهتا...
تلفن مهتا زنگ خورد با دیدن شماره ی رامبد روی ر
گویس ،به
یاد آورد چرا آن وقت صبح آنجاست! با قدمهای بلند به سوی
اتاق آمت رفت تقه ی کوچگ به در زد و در را باز کرد...
کیم به آمت که دمر خوابیده و بالش را توی بغل گرفته بود نگاه
کرد .ابروهایش هنوز در هم کشیده و صورتش خسته بود
گفت :آمت جان! آمت...
پریدن ناگهای آمت ،نشان از خواب آشفته اش بود .باد دیدن
مهتا
مشت کم جای به بالش زد و گفت :اینجا چیکارمیکن؟
خنده ی مهتا روی لبش خشک شده بود آهسته گفت :رامبد
باهات
کار داره زنگ زد جواب ندادی!
آمت نفسش را با پوف بلندی ببون داد و گفت :بهش بگو پیدام
نکردی!
دوباره رسش را روی بالش گذاشت و چشمهایش را بست .مهتا
گفت :یعن چ پیدات نکردم
...بلند شو واسه ررسکت زنگ زده...
_مهتا خسته ام...
_چ شده از دیروز همش خسته ای؟ بگو منم بدونم...
_اگر بهت ربط داشت یم گفتم ...
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دوباره زنگ تلفن مهتا به صدا در آمد با همان زنگ اول تماس
را وصل کرد وگفت :رامبد ،آمت خوابه یم گه خسته ام...
صدای رامبد آنقدری بلند بود که آمت هم بشنود :بیخود
خسته
ست مگه ما مسخره ایم دوساعته منتظریم...
غضن به مهتا انداخت و او خونشد
آمت چشم باز کرد نگاه پر ی
شانه باال انداخت و ر
گویس را به طرفش گرفت :صدای رامبد
توی گوشش پیچید :بهش بگو خودشو برسونه یم خوایم قرار
داد
ببندیم...
با همان صدای خش دار یی حوصله گفت :ببند  ...از طرف من
وکییل هر کاری دلت خواست بکن...
رامبد هوف کشید و گفت :همت اول کاری آمت؟
_جون رامبد خییل خرابم! بعد حرف یم زنیم.
تماس را که قطع کرد ر
گویس را به طرف مهتا گرفت و گفت:
بار آخر باشه تماس دوستای منو جواب یم دی یا زنگ یم زی
بهشون...
ی
_یم خوای چه حرف باهاش بزی بعد؟ بگ طلوع رو دیدی
از دیروز به هم ریخن؟ کاری که واسه ش این همه شوق داشن
رو گذاشن کنار تا...
_مهتا حوصله مو رس ینب...
_آمت من تحمل این یکیو ندارم بفهم منو...
کیم نگاهش کرد چشمهای پر اشک مهتا باعث عقب نشین اش
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شد آهسته گفت:باشه عزیزم یم فهمم.
ر
خوی بود
دل مهتا به این عزیزم ها خوش نیم شد اما رسوع ی
دوباره دستش را روی بازویش کشید و گفت :میای بریم ببون؟
_اول صبح اگر یم خواستم برم ببون که یم رفتم دنبال کار
...تو مگه کالس نداشن؟
_خسته بودم از کالس...
چرخید همانطور که به سقف نگاه یم کرد گفت :باشه عرص یم
ریم ببون خوبه؟
_آره خوبه ! االن پاشو دیگه.
کش و قویس به تنش داد باید طلوع را همانجا توی اتاقش جا یم
گذاشت آن دخبک تخس را باید میان خاطره ها جا یم
ی
گذاشت و بر میگشت به زندیک اش حق نداشت بخاطر او دل
مهتا را دوباره بشکند .یا اینده ی کاری اش را خراب کند .حن
نیم خواست دوباره خودش را با هاتف در بیاندازد.
************
آذر در خانه را با کلید باز کرد و گفت :بیا تو!
طلوع با تردید پایش را داخل خانه گذاشت آذر دستش را گرفت
و گفت :یه صبحانه یم خوریم یم زنیم ببون خوبه؟
طلوع یی جان راه پله ها را در پیش گرفت همان وقت
شورانگب روی ایوان ایستاد متعجب نگایه به او و بعد آذر
انداخت آذر با خنده گفت :اینم از طلوع ما!
شورانگب زمزمه کرد :چ شده؟
طلوع پله ها را باال رفت خودش را توی آغوش شورانگب
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انداخت و گفت :من دیگه برنیم گردم تو اون خونه شوری...
دیگه برنیم گردم...
رسش را روی شانه ی شورانگب گذاشت و با درد به هق هق
افتاد یم خواست از این بیداری نهایت استفاده را یببد یم
خواست اشک های که مدتها نریخته بود را روی شانه ی
شورانگب خایل کند.
در همان حایل که بودند قدم به سالن گذاشتند .صدای گریه اش
توی صدای خنده ی مهتا گم شد .برای لحظه ای هر دو صدا
قطع شد .نگاه طلوع از باالی شانه ی شورانگب افتاد به آمت که
با لبخند دکمه های پباهنش را یم بست و درست بعد از دیدن
او لبخندش روی لب و دستش روی دکمه ی سوم خشکید .
مهتا
حایل بهب از او نداشت و توی دلش به طلوع و آمدن یی وقتش
لعنت فرستاد که شده بود قاتل لحظه لحظه خوشبخن اش.
آمت سیع یم کرد افکار را نظم بدهد سیع کرد طبق همان
قراری که با خودش گذاشته یی تفاوت باشد طلوع رسش را از
شانه ی شورانگب برداشت و گفت :آذر من یم خوام یه کم
بخوابم.
آذر دستش را گرفت و گفت :بریم عزیز دلم!
وقن طلوع توی راهرو گم شد و کیم بعد صدای بسته شدن در
اتاق به گوش رسید آمت توانست انگشتهایش را روی دکمه
های
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دیگر حرکت بدهد  .خنده ای که مهتا به زحمت روی لبش
آورده
بود دوباره پر کشید یی حرف رفت روی مبیل که شب قبل طلوع
نشسته بود نشست و نگاهش را به شورانگب دوخت  .هیچکدام
خب شده؟
حرف نیم زدند مهتا به جای هردوشان گفت :باز چه ی
نگاهش بت شورانگب و آمت چرخید .شورانگب گفت :یم
خب باشه؟ چرا بس نیم کن مهتا؟ این حساسیتت
خواسن چه ی
یی مورده طلوع اومده خونه ش چرا باید در مورد اومدنش به تو
توضیح بدیم؟
_الزم نیست واقعا؟
_اصال الزم نیست و در این مورد شک نکن دخبای من هر
زمان که بخوان یم تونن بیان توی خونه شون.
ی
_آمت تو نیم خوای چبی بگ؟
_صداتو بیار پایت مهتا چبی نشده که ! ما یم ریم ببون...
_تو که حوصله ببون رفت نداشن!
_االن دارم؛ میای یا تنها برم.
بلند شد مهتا نگاهش را از چشمهای پر خشم شورانگب گرفت و
همراهش آمت شد .نگاه شورانگب پشت رسشان تا در سالن
رفت وقن در را بستند .به سوی اتاق آذر چرخید با همان دلهره
ای که از ورود ناگهای طلوع به جانش افتاده بود در را باز
کرد .طلوع روی تخت دراز کشیده بود پاهایش را توی شکم
جمع کرده و چشمهایش را بسته بود آذر کنارش نشسته و
آهسته
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روی موهایش دست یم کشید جلوتر آمد و گفت :چ شده
مامان؟
ی
طلوع یی این که چشمهایش را باز کند گفت :منو از اون زندیک
نجات بده شوری...
پایت تخت روی زمت نشست و گفت :هیچ وقت با ما حرف
نزدی از زندگیت! اذیتت یم کنه؟
توی حافظه اش دنبال معنای اذیت یم گشت پیدا نکرد آهسته
گفت :من حالم خوب نیست!
شورانگب آه بلندی کشید و گفت :اسباحت کن عزیزدلم...
بلند شد از اتاق ببون رفت و دوباره دلشوره ی آمدن هاتف به
جانش افتاد ر
گویس اش را برداشت و برای طیبه نوشت :طلوع
اینجاست برگشته  ...به فهیم بگو ببت باید چکار کنیم!
طیبه به رسعت پیام را دریافت کرد و نوشت :یم دونستم این
اتفاق یم افته یم خوای بفرستیش اینجا؟
_نه اینجاست!
_بخاطر آمت و مهتا گفتم.
_حق دخالت ندارن نگران نباش  .فقط زودتر فکری برای حال
طلوع کنیم.
خبه به صفحه ی ر
گویس نگاه کرد و حرفهای برای وقن که
هاتف یم رسید آماده کرد اما نیم دانست چطور باید بیانشان
کند.
دلش صدپاره شده بود گایه در اضطراب رسیدن هاتف بود
گایه در ی آمت و گایه کنار حال خراب طلوع که خودش را
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سبده بود به نوازش های آذر و خوابیده بود.
********
توی سالن نشسته بودند آمت دی وی دی را توی دستگاه
گذاشت
وگفت :هیچ کس طول فیلم حرف نیم زنه وگرنه خاموشش یم
کنم! دخبای لوس یم تونن همت االن برن آشبخونه ور دل
مامانشون!
طیبه نگاهش کرد و گفت :دست شما درد نکنه خان داداش!
ی
:
آبچ
نشه
جسارت
گفت
مندیک
آمت با خنده ای از روی ررس
ی
خانم! از شما به دور...
نگاهش را بت سه دخب دیگر چرخاند و با ادای بامزه زبانش
را ببون آورد .طلوع نگاهش را به باال چرخاند و گفت :اگر
یم خوای اینقدر ررسط بذاری برامون ،من بلند شم برم کیل کار
دارم اصال هم بیکار نیستم.
_تو ر
نبایس که اصال فیلم دیدن فایده نداره پاندا کوچولو!
لبهایش را به هم ر
فشد آماده ی گفت حرف بود که آمت با خنده
دکمه ی ریموت را ر
فشد و خودش را روی مبل سه نفره کنار او
رها کرد و گفت :ررسوع ررسوع!
و به این ترتیب طلوع را ساکت کرد.کیم بعد فیلم حوصله اش
را رسبرده بود .نیم خب شد تا جمع را ترک کند آمت دست روی
زانویش گذاشت و گفت :کجا؟
_ یی مزه ست آمت این چیه گرفن؟ جز چشمای یآی پشه
هیچیش قشنگ نیست!
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آمت کیم خبه نگاهش کرد و گفت :چشم یآی قشنگه؟
ی
به لحن پرمعنای آمت اخم کرد و با لحن همیشگ شورانگب
گفت :یی مزه نباشیم.
ی
_نه داشن از قشنگ یم گفن...
آمت شوچ نداشت اخیم غلیظ میان ابروهایش نشسته بود و
قصد کوتاه آمدن نداشت آذرکه صدایشان را یم شنید گفت:
داریم
فیلم یم بینیم ها!
و مهتا یی آن که چبی از داستان بداند گفت :همیشه همینه
طلوع خانم آزاده هرکاری کنه هر چند گند زدن به تفری ح بقیه
باشه!
طلوع ایستاده بود یم خواست از زیر نگاه پر توبیخ آمت فرار
مهین از سوی تلویزیون در جا نگهش داشت .به
کند که صدای ی
سوی تصویر چرخید ،کودیک روی پل ایستاده بود و از دورها
صداهای عجیب یم آمد .پاهایش سست شد .روی مبل افتاد
دستهایش را روی زانوهایش ر
فشد و چانه اش ررسوع به لرزیدن
کرد .آمت وحشت زده به سویش خم شد و گفت :طلوع ...
طلوع
چ شد؟
و باز هم صدای دیوانه کننده ی مهتا بود میان آن همه صدا:
بازم
ررسوع شد کارای رو مچ طلوع خانم ...اه  ...حدی داره واال!
آذر مقابل پاهایش نشست و گفت :طلوع جان؟
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کیم طول کشید تا طیبه متوجه تصاویر درهم ریخته ی
تلویزیون
شود و برای صدا زدن شورانگب به سوی حیاط بدود و در
همان حال به آمت که شانه های طلوع را محکم گرفته بود
بگوید :خاموش کن آمت...
آمت حواسش به حرف که طیبه یم زد نبود .در آن لحظات پر
تنش فقط این برایش مهم بود که طلوع از آن لرزی که در تنش
افتاده بود رها شود و دیگر آنطور بهت زده نگاهش نکند .فقط
این مهم بود که بداند طلوع خوب است هرچند که قهر کند و
نخواهد همراه آنها فیلم را ببیند .چند بار دیگر طلوع را تکان داد
و گفت :چ شده طلوع  ...طلوع حرف بزنن...
آذر کنارش روی زمت نشست و گفت :به چ خبه شدی طلوع
جان!
آمت رد نگاه اشگ و وحشت زده ی طلوع را گرفت و رسید به
صحنه ی آشفته ی تلویزیون؛ داد زد :خاموش کن اون تلویزیون
رو مهتا!
و مهتا با خونشدی گفت :دارم فیلم یم بینم...
_لعنن یم گم خاموشش کن ...طلوع  ...مامان بیا ....مامان...
ر
روفریس طلوع که دم دست ترین چب بود را به سوی
دمپای
مهتا پرت کرد و از الی دندان های به هم ر
فشده اش گفت:
خاموشش کن تا خرد نکردم اون تلویزیون رو..
مهتا یی تفاوت مشت دیگری تخمه برداشت .اصال برایش مهم
نبود توی رس آمت چه یم گذرد یا طلوع چرا به آن روز افتاده.
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باالخره آذر بود که بلند شد ریموت را از روی مب وسط
برداشت و تلویزیون را خاموش کرد اما طلوع هنوز زل زده بود
به صفحه ی خاموش! مهتا همچنان یی خیال حرفهای یم زد که
به متشنج شدن جو بیشب دامن مبد :داشتم فیلم یم دیدم
واسه
ی
دیوونه بازی یک نفر دیگه زندیک ما باید زهر بشه اه! خب تو
که جنبه نداری نشت پای تلویزیون...
عجین خیال یم
آمت سیع یم کرد او را به خود بیاورد و به شکل
ی
کرد اگر مهتا برای لحظه ای زبان به دهان بگبد طلوع از آن
بهت خارج یم
شود .با این فکر گفت :مهتا به خاطر خدا خفه شو وگرنه یه
بالی رست یم ارم حالش بده  ...بفهم...
چشمهایش رسخ بود و مژه هایش نم گرفته؛ وقن شورانگب
رسید انگار هزار سال گذشته بود .شورانگب از همان جلوی
درسالن گفت :پاشو ببینم آمت  ...چ شده؟ طلوع ...مادر...
طلوع جان ...طیبه براش آب بیار! با توام آمت بلند شو...
با نگایه پر غضب و لحن پر حرص سیع یم کرد آمت را که
پیش پای طلوع نشسته بود بلند کند .باالخره ناچار شد فریاد
بکشد :بلند شو دیگه! خودتو جمع کن!
آمت همانطور روی زانو کیم عقب رفت وگفت :از یه چبی
ترسید مامان هیچ نیم گه ،حرف نیم زنه ،حن نیم دونم
نفس یم کشه یا نه  ...مامان چرا وایسادی نگاه یم کن یه
کاری کن  ...د یه کاری کن.
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ی
شورانگب زن آرایم بود زندیک به او یاد داده بودکه آرام باشد.
اما این یی قراری دیوانه وارآمت نیم گذاشت روی حال طلوع
ی
تمرکزکند .مدام ذهنش گریز یم زدبه دستپاچگ و چشمهای نم
زده ی آمت .نگاهش به سوی ساعت کشیده شد وقت آمدن
هاتف
هم بود.به زحمت افکار مزاحم را پس زد .انگشتهای طلوع
رامیان دستهایش گرفت وگفت :طلوع جان مادر! چبی واسه
ترسیدن وجود نداره ،منو ببت مامان اینجاست...خواهرا و
برادرت هم هست...تو خونه ایم مامان جان...
لیوان آب را از دست طیبه گرفت ودرحایل که به دهان طلوع
نزدیکش یم کردگفت :یه کم آب بخورکه حرف بزنیم دخبم...
یی فایده بود درذهن طلوع هنوزآن تصویر تکراریم شد .نگاه
ی
آن پشبچه که خبه بودبه نورهای رنگ و صداهای که گایه
دور یم شد وگایه نزدیک!
شورانگب ررسوع کرد به زدن سییل های کم جان به صورتش تا
باالخره ازآن بهت خارج شد کیم به همه شان نگاه کرد .بلند شد
به سخن روی پاهایش ایستاد و به سوی اتاقش رفت
شورانگبهوف کشیدانگار بهت طلوع باری بود که روی دوشش
سنگین یم کرد و این برخواست طلوع برداشت کویه از رو
شانه اش بود .نگاهش را بت بقیه چرخاند و گفت :چ شده
بوداینجا؟
مهتا شانه باال انداخت وگفت :داشتیم فیلم یم دیدیم یهو زد به
رسش...
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طیبه گفت :مهتادرست حرف بزن!
آذرمیانه را گرفت :داشتیم فیلم یم دیدیم یه دفعه بلند شد که
بره
فیلم رو دوست نداشت بعد یهو...
مهتا میان حرفش آمدوگفت:بحثش با آمت رو یادت رفت
آذرجون...
شورانگب با نگایه موشکاف به سوی آمت برگشت .آمت نگاه
پر غضبش رابه صورت مهتا انداخت بلند شدبه سوی اتاق
طلوع
رفت پشت در ایستاد و گفت :طلوع بیام حرف بزنیم؟
جوای نیامد برگشت درمانده به شورانگب که پشت رسش از پله
ی
ها باال رفته بود نگاه کرد .هردوشان ازیک چب ترسیده بودند از
تکرارخاطره ای نه چندان دور اینبار شورانگبچند قدم جلو
رفت وگفت :طلوع مامان بیام حرف بزنیم؟
جوای ازسوی طلوع رایم کشیدند
درفاصله ای که انتظار ی
نگاهش راتوی چشمهای آمت دوخت وگفت:چه ی
بحن داشتت؟
_بحث نبود اون دخببرادر روانیت رو باید تا االن شناخته
ر
بایس بیخودی به این بچه حسودیش یم شه.
_نه تو بچه ای نه طلوع از تکرار این حرف به تو دچار
رسسام شدم آمت یک یم خوای بفهیم؟
_االن مشکل کج فهیم منه؟ یا این که طلوع رفته تو اتاق و در
رو باز نیم کنه...
دوباره با انگشت چند ضبه به در زد و گفت :طلوع...یه لحظه
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ببینمت؟ بعد اگر خواسن یم ریم ببون باشه؟
شورانگب ضبه کم جای به بازویش زدو آمت یی توجه شانه
باال انداخت وگفت :یم ریم پیبا یم خوریم خوبه؟ طلوع  ...پس
من درو باز یم کنم باشه؟
کم کم بقیه هم آمدند پشت رسشان طیبه با دل نگرای های
مخصوص خواهر بزرگب گفت :بذار من برم داخل!
آمت رس عقب دادوهمانطور که دستگبه را محکم گرفته
ی
!
بودگفت :طلوع...بعد نگ آمت درنمبنه میاد داخل ها ببت
اینم
در زدن.
با دست دیگرش چندضبه به در زد و همزمان در اتاق را باز
کرد .با دیدن طلوع که روی لبه ی پنجره نشسته بود نفس
هایشان در سینه حبس شد .دستهایش را از دو طرف باز کرد تا
جلوی داخل آمدن بقیه را بگبد شورانگب دستپاچه بود فکر کرد
بارها به هاتف گفته برای پنجره ی اتاق های باال حصار بگذارد
با این فکر پلک هایش را روی هم ف رشد نفس حبس شده اش را
ببون داد و با صدای مرتعش و بریده گفت :طلوع اونجا چیکار
یم کن مامان؟
آمت یک قدم به جلو برداشت وگفت :طلوع...پنجره نرده نداره
بیا کنارقربونت برم...خطرناکه ،بیا لباس بپوش یببمت ببون!
چانه ی طلوع لرزید ،برگشت توی چشمهای آمت که حاال
نزدیکش بود نگاه کرد .آمت جرات پیدا کردکیم جلوتررفت
ودرست همان وقن که تن یی جان طلوع داشت سقوط یم
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کرد به او کمک کرد .طلوع به خود آمده جیغ خفیف کشیدو به
هق هق افتاد میان گریه های پردردش گفت :آمت...
آمت آهسته گفت:من ناراحتت کردم؟
_یم خوام تنها باشم!
_باشه باشه االن یم ریم.
برگشت همانطور که رسطلوع روی شانه اش بود به شورانگب
نگاه کرد طلوع روی شانه اش با هق هف پر درد گفت :تو
بمون.
خاطره ای گنگ و دور دررسطلوع حجم گرفت ،زی که در
خیالش یم آمد .شورانگب بود با شکیم برآمده رسطلوع را
روی شکمش گذاشته و گفته بود :گوش کن صدای داداشیتو!
ر
به چشمهای آمت نگاه کردوگفت:
دادایس!
ی
آمت با چشمهای پر اشک لبخندی از روی درماندیک زد و گفت:
ر
دادایس!
جون
با رس به شورانگب اشاره کرد ببون باشند .باز این صدای زن
بود که توی گوش طلوع زمزمه یم کرد  :چشم چشم دوابرو...
دماغ و دهن یه گردو.
پلک هایش را به هم ر
فشد و گفت :مامان یه روزی در مورد یه
ر
دادایس که تو نبودی!
داداش با ما حرف یم زد آمت،
آمت ابروهایش را باال داد و لبهایش به نشانه ی ندانست کیم به
جلو کش آمد در همان حال گفت :من چبی یادم نیست!
طلوع حدس یم زد جز او کیس این را به یاد نداشته باشد
رستکان داد و گفت :یم دونم که یادت نیست.
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_طلوع باید خودتو واسه کنکورآماده کن ذهنت رو درگب این
ی
چبا نکن شاید یه قصه توی بچگ برات گفته باشه مامان ،شاید
با آذر و طیبه همچت بازی های یم کردی هر چ حاال! ویل
االن وقتش نیست واقعا ،باید بشین بخووی...
نگاهش را چرخاند سوی کتابهای باز مانده ی آذر روی مب
تحریر وادامه داد :توهم باید ررسوع کن.
طلوع در تائید حرفهایش رسی تکان داد و گفت:منو یبب پیش
امیدجو اما به کیس نگو! آمت به مهتا نگو خب؟
_آخه من یک تا حاال به کیس چبی گفتم؟ فقط به مامان
بگیم؟
شانه باال انداخت و آمت گفت :پاشو آماده شو تا من با مامان
حرف بزنم.
آمت از اتاق ببون رفت وطلوع هنوز زیر لب با لحن زن
ر
دادایس را تکرار یم کرد...
خوابهایش
شورانگب ابروهای نازکش را باال داد و گفت :نه آمت جان نه!
_حالش خوب نیست.
_خودم یم برمش.
_لج کردی؟ یم گم طلوع گفته به کیس نگو اومدم بهت بگم که
باز نخوام از هفت خوان رد بشم اونوقت خودت بدتر یم کن؟
_اون االن حالش خوب نیست تنهای بخواید برید و برگردید
دل
من هزار راه یم ره!
_بچه ام من؟ تو یک یم خوای اعتماد کن ؟
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_موضوع اعتماد نیست.
_بگو منم بدونم موضوع رو!
شورانگب لبهایش را روی هم ر
فشد و گفت :وای از دست تو
آمت وای! به خودت بیا...
_به خودم بیام خییل بدتر از این میشه خب؟ پس بذار تو
همت
پوسته ای که برام آماده کردی بمونم.
شورانگب رسش را روی دسن که از آرنج به مب آشبخانه
تکیه داده بود گذاشت و گفت :برید ویل جواب بابا با من نیست
...من یی اطالعم از این وقت ببون رفت شما دوتا!
_چشم شما یی اطالیع من رسخود طلوع رو برداشتم بردم
ببون.
مهتا به بهانه ی آب خوردن داخل آمد و گفت :اگر دارید یم رید
ببون من و آذر هم بیاییم.
آمت نوک انگشت اشاره اش را روی شانه ی مهتا ف رشد و گفت:
یه نصیحت دارم برات دخب دای!
_جانم پش عمه یم شنوم؟!
_اینقدر رو مخ نباش ،حیف به خدا یه جا یم بین یگ تحملش
ادی هاتو یم ده!
کمه بدجور جواب یی ی
_چه جور مثال؟! در حال زار زدن واسه طلوع دمپاییشو پرت
یم کنه بهم؟
_نه خییل بدتر از اینا برات در نظر گرفته شده پس جلوی
زبونت رو بگب.
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مهتا لبهایش را به سوی کج کرد و گفت :آماده بشم؟
_نه خب این گردش اختصایص واسه طلوعه!
خنده ی مصنویع دندان نمای به رویش زد و همانطور با یک
انگشت به عقبش راند .مهتا با خنده شانه باال انداخت و گفت:
اگر
ی
مزد دیوونگ گردشه ما هم دیوونه بشیم...
شورانگب با ابروهای درهم کشیده گفت :داری درمورد دخب
من حرف یم زی مهتا ،رفتارت اصال درست نیست دوست
ندارم چند ساعن که اینجا مهمای مدام بهت تذکر بدم.
طلوع شال سبگ روی موهای کوتاهش انداخت از اتاق ببون
آمد نزدیک آمت ایستاد و گفت :آماده ام!
هر دو نزدیک در آشبخانه بودند که شورانگب گفت:
زودبرگردین ها ،بابا میاد باز عصبای یم شه تا دیروقت ببون
بودین.
آمت رس تکان داد دستهایش را توی جیب های کتش کرد و یی
حرف راه افتاد هوا رسد نبود تازه اولت روزهای پایب بود ودر
ان بعد از ظهر عجییب هوا به اندازه کاف خوب بود طلوع
رسش را در چت های شالش فرو برد و آهسته گفت :آمت؟
_جانم!
_من چند وقته یه خوابهای یم بینم که انگار واقیع ان!
خوای؟
_چه
ی
_نیم دونم یعن یه چب مشخص نیست بیشب صداست بیشب
حرفه! مامان رو یم بینم باهام حرف یم زنه
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_خب گایه اوقات آدم اتفاقای روزمره رو تو خواب یم بینه!
_نه آخه مثل اتفاقای روزمره نیست خوابام!
_پس شام سنگت نخور!
ی
.
خنده ی کمرنگ روی لب آورد طلوع اما یی این که بخنددیا
ی
عکس العمیل داشته باشدگفت :اینجورکه تو میگ جای نگرای
نیست پس؟
_جای نگرای که نیست ویل االن یم ریم با دکب صحبت کن
اون بهب یم تونه کمک کنه!
_من واقعا احساس نیم کنم که دیوونه ام!
_مگه ما گفتیم تو دیوونه ای؟
_خب  ...مهتا...کارای امروزم ارادی نبود ،نیم دونم چرا این
کارو کردم.
_مهتا روکه یم شنایس اون االن عصبای بشه همه از نظرش
دیوونه اند! کارای امروزت هم بد بود باید کنبل کن ویل دلیل
ی
دیوونگ نیست.
_ترسوندمتون!
_خییل ترسوندی ویل پیش اومد دیگه االن نباید بخاطرش
خودتو ناراحت کن!
جلسه اش با دکبامیدجو یک ساعت طول کشیدوقن از اتاق
ببون یم آمد حالش بهب بود .با رس به آمت اشاره کرد که
دکب با او کار دارد آمت داخل رفت مقابل دکب ایستاد و
ی
مضطرب چشم دوخت به لبهای دکبکه لبخندهمیشگ روی ان
نقش بسته بود .حرفهایش را اینطور ررسوع کرد :چرا با مادر
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نیومدید؟
_طلوع خواست کیس ندونه که میاییم!
_خواهرت مضطربه،چ این روزا باعث این فشار شده؟
آمت کیم فکر کردو یی این که به نتیجه ای رسیده باشد گفت:
نیم دونم راستش دلییل واسه اضطرابش نیست خونه مثل
همیشه
ست همه چ آرومه...فقط خودش گفته که خوابهای آشفته
یم
بینه!
_فکرمیکن داره چبی به یاد میاره؟
_من هیچ نیم دونم دکب ،یم خواید به مامان بگم باهاتون
تماس بگبه؟
_حتما! فعال براش قرص ننوشتم بهبه احساس کنه مشکیل
وجود نداره چند تا تمرین بهش دادم کمکش کنید بتونه
آرامشش
روحفظ کنه...
_آخه طلوع معموال آرومه ،خییل وقتا شوخ و شلوغه اصال ما
متوجه ر
تنیس توی رفتارش نمیشیم مگرروزی مثل امروز.
دکبرستکان داد وگفت :خب مواظبش باش جلسه ی بعد با
مامان
صحبت یم کنم.
رستکان داد ببون رفت نگاه منتظرطلوع را یی جواب گذاشت
وگفت :بریم؟
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از مطب که ببون رفتند حال طلوع عوض شده بود با خنده
گفت :الوعده وفا! بریم پیبا بخوریم؟
_نه خب! همت االنشم حسابت کیل رفته باال! رد کن ببینم.
_مگه از مامان نگرفن؟
_نه خب.
_باشه حاال بریم پیبا هم بخوریم همه رو با هم حساب یم
کنم.
_من بدون مهتا از گلوم پایت نیم ره!
خنده اش را پشت لبها پنهان کرد و منتظر عکس العمل طلوع به
او نگاه کرد طلوع در حایل که سیع یم کرد یی تفاوت باشد
شانه باال انداخت و گفت :آخرشم خر یم ریس یم ری این مهتا
رو یم گبی از بس هر روز خونه ی ماست ویل از من به تو
نصیحت این دخبه فقط خوشکله  ...بعدم بت زنت و خانواده
ت
هر روز دعواست گفته باشم!
_یک گفته دعواست؟
_خب من که اصال ازش خوشم نمیاد طیبه و آذر هم
خواهرشون رو ول نیم کت زن افاده ای تو رو بچس یت!
ر
اندییس یه
آمت با صدا خندید و گفت :حاال که اینقدر عاقبت
پیبا
مهمون من!
خوی که گذراندند با رسیدن به خانه زهر شد آذر توی
لحظات ی
حیاط قدم یم زد که داخل شدند با دیدنشان جلو رفت و گفت:
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وای آمت کجایید شما؟ بابا اومد!
_خب اومده باشه چرا دستپاچه ای؟
_مهتا بهش گفت که خونه نیستت  ...گفت که با طلوع رفن
ببون!
_تکلیفمو با این دخبه روشن یم کنم.
عصن شد باالخره
طلوع با خنده گفت :آخ جون! خان داداشم
ی
...
آمت این دخبه فقط با تو دهن درست یم شه بخدا ،اگر نیم
توی خودم بزنم.
خبه حاال
شورانگب روی ایوان ایستاد و صدایشان زد :چه ی
یکساعت هم تو حیاط حرف بزنید.
_اومدیم مادر من ،چبی نشد که!
_چبی نشد؟ از تو بعیده آمت واقعا که...
داخل رفت آمت با قدمهای بلند دنبالش روان شد و طلوع هم
صب
داشت به آن سو یم رفت که آذر دستش را گرفت و گفت :ی
کن.
_چ شده ؟
_امروز آقای روشن اومده بود در خونه طلوع!
_اومد درخونه ی ما؟ چرا؟
_اومد بیلچه بگبه اما به نظرم بهانه بود طلوع نگاهش یه
جوری بود ازش ترسیدم یم دوی...
پایت آمدن پر شتاب مهتا از پله ها باعث شد حرفش ناتمام
بماند
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شورانگب دنبالش راه افتاد و صدا زد :مهتا عمه بمون بابات بیاد
دنبالت!
یی توجه به صدای شورانگب تنه ی محکیم به طلوع زد و از
در ببون رفت.
**********
با صدای چند ضبه به در چشمهایش را باز کرد شورانگب بود
با لبخندی روی لب داخل شد لب تخت نشست و گفت:
عزیزم
خوی؟
ی
_نیم دونم  ...اما دوست دارم خوب باشم.
_همت خوبه همت که خودت یم خوای خوب ر
بیس عزیزم...
نبینم اشک بریزی ها! مشکیل اگر تو زندگیت داری به من بگو
دخب قشنگم من و بابا نیم ذاریم اذیت ر
بیس...
_بابام ازم متنفره!
_هرگز؛ آدم نیم تونه از بچه ش متنفر باشه بابا یه کم دلخوره
ی
...حاال بهم بگو مشکلت تو زندیک چیه؟
توی ذهنش دنبال مشکل بود .چبی که بتواند اسمش را مشکل
ی
بگذارد پیدا نیم کرد به همه ی خاطرات یک سال و نیم زندیک
مشبکش رس زد و آهسته گفت :خوابای بد یم بینم...
ابروهایش را کیم به هم نزدیک کرد تا شاید چبهای بیشبی
به یاد بیاورد جز سفیدی مطلق هیچ نبود لب زد :بعد از خوابام
اون مهربونه اما من مهربوی نیم خوام من یه چب دیگه یم
خوام...
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_چ؟
درمانده اشک ریخت و گفت :نیم دونم.
شورانگب گفت :سیع کردی درموردش باهاش حرف بزی؟
_نیم دونم یادم نیست مامان!
چشمهایش را برای به یاد آوردن چب تازه ای دور اتاق گرداند و
چون چبی به یاد نیاورد خبه توی چشمهای شورانگب با
صدای خفه گفت :هیچ یادم نیست...
_پس چرا االن از خونه اومدی ببون ؟
_ازم خواست قرص بخورم...
_فکرمیکن دیگه به قرصا نیاز نداری؟
_ندارم.
_پس چرا نیم ری پیش دکبت؟
_یم رم اما...
در اتاق باز شد آذر نگاه هراسانش را میانشان چرخاند و بعد
آهسته گفت :مامان یه لحظه میای؟
طلوع پلک هایش را روی هم گذاشت و شورانگب بلند شد
ببون رفت هنوز مدت زیادی نگذشته بود که صدای بلند
پدرش
را شنید  :بیخود اینجا مگه کاروانشاست ؟ مگه من نگفتم دیگه
حق نداره پاشو تو این خونه بذاره؟ حرف من هیچ نیست؟
اینجا
خونه ی من هست یا نه!
شورانگبهمیشه و در هر ررسایظ مقابل هاتف که یم ایستاد
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دست پایت را یم گرفت .صدایش پایت یم آمد اصال همه تنش
اسب جاذبه یم شد شانه هایش یم افتاد و پلک هایش پایت یم
رفت با همت حال که او را شبیه زی گناهکار یم کرد .آهسته
گفت :هاتف جان صدات رو یم شنوه؛ بچه دلش گرفته دو روز
یم مونه بعد یم ره  ...چرا اینقدر بد شدی باهاش؟
شاید نیم دانست که هرچه صدایش را پایت تر بیاور صدای
هاتف حجم یم گبد و کل خانه را یم لرزاند :من بد شدم؟ شاید
تو یادت رفت اما من هیچ وقت فراموش نیم کنم .خیال نکن
دارم مثل یه آدم یی خیال هر روز یم رم و میام یعن همه چ
عادیه! نه عادی نیست .کاری که این بچه با من کرد فراموش
نمیشه شوری.
_داری بزرگش یم کن!
_بزرگ هست ...بزرگ هست  ...دیگه نیم خوام حرفش رو
بزی دیگه نیم خوام هر روز برات توضیح بدم وقن نیم فهیم
!
رگ های گردنش ببون زده بود و صورتش رسخ بود
شورانگب آب دهانش را فرو داد و گفت :باشه دیگه حرف نیم
زنیم.
_تا عرص از این خونه رفته باشه .جشن مهمای عزا هر چ
تو این خونه هست به اون دخب ربط نداره اون انتخابش رو
کرد .اگر من مردم هم حق نداره بیاد تو عزای من تمام.
لبهای لرزانش همزمان با کلمه ی تمام روی هم ر
فشده شدند و
کم کم رنگ رسخ صورتش بریم گشت .قدم های بلندش را به
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طرف در سالن برداشت شورانگب دنبالش راه افتاد و پرسید:کجا
یم ری حاال؟
_اومدم یه لقمه غذا زهرمار کنم نیم دونستم تو و بچه هات
هر
روز دردرسی واسه من دارید!
_من و بچه هام هاتف؟
_آره تو و بچه هات!
کیم بعد صدای کوبیده شدن در خانه توی رسش پیچید .این
اولت بار نبود که بچه ها بخاطر اشتباهشالن شده بودند بچه
ی
او! هاتف همیشه از زیر این مسئولیت شانه خایل کرده بود .هر
جا موفقین بود هر جا شادمای بود بچه های او بودند و اگر
ی
جای کار یم لنگید یم شدند بچه های شورانگب با درماندیک به
آذر نگاه کرد و گفت :یم بین؟ اینه عاقبت یک عمر زحمت و
خون دل خوردن...
آذر به طرفش رفت و گفت :حاال خودتو ناراحت نکن عزیزم بابا
رو که یم شنایس؟!
نیم خواست به هیچ یک از بچه ها اجازه بدهد حرمت پدری و
بزرگبی هاتف را بشکنند حرفهایش را همیشه برای همت توی
سینه نگه داشته بود اینبار هم همه را همراه بغضش فرو دادو
به
جای هر حرف دیگری گفت :چیکار کنم؟ چطور بچه مو از
خونه ببون کنم؟
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بچه ی تو تنها که نیست مامان! خب بابا هم حتما دلش یم
سوزه
واسه طلوع مثل من اینقدر خودتو آزار نده عزیزدلم  ...طلوع
درک یم کنه!
آخه دلم نمیاد بهش بگم.
حتما شنیده االن یم رم یه رس بهش یم زنم.
آذر شانه های شورانگب را رها کرد و به سوی اتاق رفت
لبخندی به روی طلوع زد و چون حرف پیدا نکرد با خنده گفت:
خوی؟
ی
_یم خوام برم.
_تازه اومدی که...
شانه باال انداخت و گفت :از اول نباید یم اومدم.
مچ دست طلوع را گرفت به سوی پنجره برد همانطور که پرده
ی گلدار اتاقشان را کنار یم زد گفت :یادته پشت این پنجره چه
روزگاری یم گذروندیم؟
_یادم نیست ...تو پای پنجره روزگارت خوب بود نه من!
آذر با رسچ مالییم روی گونه ها لبخند زد و گفت :منظورم
وقتاییه که خانم رستیم از پنجره صدامون یم کرد و یگ باید
یم رفت براش کاراشو یم کرد...
طلوع به آپارتمان پنج طبقه ی روبه رو نگاه کرد و گفت :هیچ
نفهمیدم پبزن چرا طبقه ی چهارم خونه گرفت اونم تو
ساختموی که آسانسور نداشت  ....دوباره داشت به سوی در
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اتاق یم چرخید که آذر نگهش داشت و گفت :میای بریم بهش
یه
رس بزنیم؟
_نه آذر منو بیخودی با این خاطرات رسگرم نکن باید برم...
آذر ر
گویس اش را از جیب شلوار جت ببون کشید و نوشت:
آمت جان برسون خودتو...
دوباره از پنجره ببون را نگاه کرد اینبار خانه ی آقای روشن
بود که از مدی پیش مبوک مانده و هیچ صدای از آن نیم
آمد .آهسته گفت :آقای روشن هم انگار رفت...
طلوع شانه باال انداخت و گفت :جز تو کیس اونو نیم دید...
_من  ..من یه روز رفتم خونه ش!
_چیکار کردی؟
برگشت توی چشمهای درشت قهوه ای آذر خبه شد دسن
روی
گونه اش کشید و گفت :چقدر از هم دور شدیم آذر!
آذر رسش را روی شانه اش گذاشت و گفت :قد هزار سال اما
آبچ کوچیکه مو ول نیم
دیگه دور نیم مونیم مطمت باش  ...ی
کنم به امان خدا! نیم ذارم آب تو دل ته تغاری تکون بخوره.
باهام حرف یم زی مگه نه؟ مثل قدیما یم ریم تو باغچه دراز
یم کشیم من سهم خرمالوهامو یم دم به تو اگر قول بدی همه
ی
چیو بگ!
به خاطرات مشبکشان لبخندی دست و دل باز زد و گفت :بابا
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دیگه هیچ وقت منو نیم بخشه من بهش بد کردم حن مامان
هم
نیم تونه منو مثل قبل دوست داشته باشه واسه همینم باید
برم.
اشتباه کردم که برگشتم وقن که حن نیم دونم دردم چیه!
آذر هنوز داشت برای دلداری اش از گوشه و کنار جهان حرف
آفتای اش را
یم زد که در اتاق باز شد ،مهتا داخل شد عینک ی ی
روی موهایش کشید و گفت :آذر جون یم شه بگ چه کار
مهیم بود که براش پیام دادی به آمت؟
آذر مبهوت نگاهش کرد و گفت :باید بهت توضیح بدم که چرا
به
داداشم پیام دادم؟
_آره باید توضیح بدی چون داداشت دیگه یه مرد تنها نیست
که
هر وقت شماها خواستید دست به سینه جلوتون بیاسته !
طلوع
مریضه  ،تو کار داری  ،طیبه خرید داره ؟ ما خودمون هم
ی
زندیک داریم...
آمت از توی سالن صدا زد :مهتا گند همه چیو در نیار  ...مگه
نیم دونسن این چبا رو ؟ اولت بار یم فهیم من تنها
برادرشونم؟ قبال بهت نگفتم اولویتم راحن خواهرامه؟ به چ
حسودی یم کن تو؟ چرا نیم ذاری راحت باشیم؟
چشمهای یآی مهتا دریای شد اشکهایش به رسعت روی گونه
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راه گرفت و با بغض خفه کننده گفت :من نیم ذارم راحت
باشید؟ دیگه از این راحت تر ؟ وسط جلسه ی کاری تو رو
کشوندن اوردن خونه  ...اصال کیس به فکر آینده ی ما هست؟
مگه این شغل واست مهم نبود؟رامبد و ساسان رو ول کردی
اومدی به چ بریس خب بگو کار مهمت رو آذر  ...بگو ما هم
بدونیم.
آذر و طلوع هنوز آمت را نیم دیدند و تنها چهره پر خشم و تن
لرزان مهتا بود که نشان یم داد پیامگ که آذر فرستاده بود چه
تبعای به همراه داشت .آذر باالخره دست طلوع را رها کرد از
در اتاق ببون رفت و گفت :مامان باالخره باید یه جای روشن
بشه که حدوحدود هر کیس تو این خونه تا کجاست و...
با دیدن شورانگب که روی مبل نشسته و رسش را میان دستها
گرفته بود بقیه ی حرفش را فرو خورد و چشم به آمت که کنار
پنجره دست به سینه ایستاده بود دوخت.
طلوع شتاب زده از اتاق ببون آمد یی نگاه به بقیه راه حیاط را
در پیش گرفت نگاه آذر شورانگب و آمت در هم گره خورد.
مهتا آمد روی یگ از مبل ها نشست پایش را روی پای دیگر
عصن شدم چون
انداخت و گفت :ببخشید آذرجون یه لحظه
ی
وسط
کار بودیم.
آذر چشمهایش را ریز کرد و گفت :چ بهش گفن؟
شانه باال انداخت و گفت :چه حرف دارم با اون بزنم عزیزم؟
آذر با دندان های به هم ر
فشده گفت :حسادتت به ارتباط
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ی
...
خواهر برادری ما کار دستت یم ده نگ نگفتم طلوع...
آبچ  ...طلوع بمون...
ی
شورانگب رسبلند کرد یی حال به آمت نگاه کرد و گفت :برو
برسونش خونه ش...
مهتا ر
گویس اش را از جیب ببون کشید و گفت :من براش
آژانس یم گبم.
شورانگب یی حوصله تکرار کرد :آمت برو خواهرت رو
برسون خونه ش...
آمت منتظر حرف دیگری نماند ببون رفت و همانطور که از
کنار طلوع یم گذشت گفت :بیا.
_من نیم خواستم تو برگردی! نیم خواستم مزاحمت بشم.
برگشت کیم نگاهش کرد و گفت :حاال که شدی!
_من خودم یم رم
_حوصله شنیدن این چرت و پرت های تکراری رو ندارم تو
ماشت منتظرم .آذر زیاد معطل نشم.
توی ماشت نشست کیم بعد طلوع با اضار آذر کنارش قرار
گرفت توی ررسایظ که بود زنده ماندن برایش یک لعنت بزرگ
بود که حن نیم دانست چرا به آن دچار شده ...آمت که ماشت
را حرکت داد به سویش چرخید و گفت :گفن برات چکار کنم؟
_نه انگار امروز بهبی؟
نیم توانست بفهمد آمت کنایه یم زند یا واقعا حالش را یم
پرسد مهم هم نبود با چند بار پلک زدن به خودش مسلط شد و
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گفت :من نمیدونم باید چیکار کنم که براش از تو کمک بخوام
اما
یم دونم که باید یه کاری بکنم ...من نمیدونم چرا حالم بده اما
...
دوباره درمانده بود برای ررسح حالش نیم دانستم جمله اش را
چطور ادامه بدهد به حافظه اش فشار آورد تا آنچه در قسمن
از
حافظه اش مانده و آزارش یم دهد را به زبان بیاورد ناتوان که
ماند به پشن صندیل تکیه داد بغض را فرو داد و گفت :تو
درست به اندازه ی بابا ازم متنفری و من مدام دارم سیع یم کنم
یه چبی رو درست کنم چبی که واسه همیشه بت ما خراب
شده مگه نه؟
جوای پیدا نکرد شانه هایش را باال انداخت و یی حرف به
آمت
ی
خیابان خبه شد  .طلوع رسش را به پشن صندیل تکیه داد و
سیع کرد لب از هم باز نکند  .باال رفت غب عادی تپش های
قلبش و بعد عرق رسدی که روی پیشای اش نشست حواسش
را
از همه ی حرفهای که انتظار شنیدنش را داشت یا یم خواست
بگوید پرت کرده بود .دستگبه ی در را گرفت و با صدای که
از الی دندان هایش به زحمت ببون یم آمد گفت :آمت...
دست دیگرش را روی شکم منقبض شده اش گذاشت دنیا دور
رسش چرخید نیم فهمید چه اتفاف یم افتد حال بدی داشت که
فهمیدی نبود دوباره داد زد :آمت...
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آمت که تالش یم کرد به او یی تفاوت باشد و فقط به خانه
برساندش وحشت زده به سویش برگشت با دیدن رنگ پریده و
چشمهای رسچ که از حدقه ببون زده بودند با صدای بریده
خوی؟
گفت :طلوع ...ی
دندان های طلوع روی هم قفل شده بود و نگاهش به جلو،
رسش
را به پشن صندیل تکیه داد و فشار یم داد آمت یک نگاهش به
جاده و نگاه دیگرش به صورت رنگ پریده ی طلوع بود ومدام
تکانش یم داد یی فایده بود جز صدای نامفهوم از حنجره ی
طلوع صدای به گوشش نیم رسید یی توجه به شلویع و یی این
که راهنما بزند به سوی اولت بیمارستای که در آن حوایل یم
شناخت پیچید و صدای بوق و نارساها را پشت رس جا گذاشت
ماشت را مقابل بیمارستان پارک کرد
به داخل دوید.
********
آمت توی بیمارستان انتظار جواب آزمایش طلوع را یم کشید
این هزارمت تماس با ر
گویس اش بود که حن به آن نگایه
نیانداخته بود .از وقن دکب با لبخندی گنگ کنج لب گفته بود:
مشکوکه و باید آزمایش بده! تا همان لحظه که خبه بود به
چشمهای بسته ی طلوع بارها خودش را برای این همرایه،
لعنت کرده بود و باز بارها از خودش پرسیده بود :اگر من نبودم
اگر تنها از خونه ببون یم زد چ؟
رستکان داد .یکبار دیگر گفت :طلوع؟
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طلوع آهسته چشمهایش را باز کرد از میان تارهای مژه اش که
به هم چسبیده بودند به صورت خسته ی آمت نگاه کرد و
گفت:
کجاییم؟
خوی؟
_بیمارستان ی
رستکان داد و آمت گفت :یم رم جواب آزمایشت رو بگبم خب
؟ از جات بلند ر
نیس!
دوباره رس تکان داد .آمت کمر راست کرد .کیم دیگر نگاهش
کرد و بعد به سوی آزمایشگاه رفت برگ رسید را روی
پیشخوان گذاشت و جواب آزمایش را گرفت نزد دکب برد و در
تمام آن لحظات افکارش در ی آن لبخند گنگ کنج لب دکب
بود.
وقن باالخره دکب برگه آزمایش را از دستش گرفت و با لبخند
گفت :یتبیک یم گم حدسم درست بود انگار دنیا روی رسش
آوار شد آهسته گفت :چ شده؟
دکب یی توجه به حال او برگه را به سویش گرفت و گفت :خانم
باردار هست!
وا رفته به صورت دکب نگاه کرد و گفت :چ ؟
_باردارن ایشون!
خبش مورد استقبال قرار نگرفته بود دور شد و او بهت
دکبکه ی
زده به جا ماند کیم به برگه و کیم به چشمهای بسته ی طلوع
روی تخت اورژانس نگاه کرد .با قدمهای یی جان به سویش
رفت لب تخت نشست و آهسته گفت :طلوع!
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پلک های طلوع جنبید اینبار آمت در حایل که برگه را روی
سینه اش یم گذاشت گفت :بلند شو ...جواب آزمایشته!
طلوع یی حوصله چشم باز کرد و گفت :خییل خواب آلودم...
یی نگاه به برگه ،آن را برداشت و سیع کرد بلند شود .آمت
دستش را پشت کمرش گذاشت آهسته بلندش کرد و گفت :یم
خوای برگردیم خونه؟
_امروز بابا برای هزارمت بار ببونم کرد .نه نیم خوام
برگردم اونجا!
_بابا با من ،اگر فکر میکن نیاز داری پیش مامان ر
بایس من
درستش یم کنم.
_نه نیم خوام اونجا باشم.
_پیش طیبه چ؟
_اصال!
_مشکلت با فهیم چیه؟
شانه باال انداخت و گفت :از آدمهای که به چشم یه دیوونه
نگام
یم کت متنفرم!
_االن تو ررسایظ نیسن که تنها بموی!
_تنها نیم مونم منو برسون خونه ! خونه ی خودم...
پوزخندی روی لبش جا گرفت اما آمت یی حواس تر از آن بود
که به این چبها توجه کند کاغذ را دوباره برداشت دستش را
زیر بازوی طلوع انداخت و گفت :مواظب باش.
این مهربای ناگهای طلوع را دلخوش یم کرد هرچند مثل یک
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نسیم مالیم و زودگذر آمده و رفته بود  .حالش بهب بود نیازی
به
تکیه نداشت اما این را نیاز
داشت که به یک مرد مورد اعتماد تکیه کند و با او کیم حرف
بزند داشت حرفهایش را پس و پیش یم کرد که آمت گفت:
جواب آزمایشت نشون یم ده که...
رسبلند کرد کیم به چهره ی در هم ر
فشده ی آمت نگاه کرد و
گفت :چ ؟
آمت پوف کشید و گفت :یم توی بشین تا برم ماشت رو بیارم؟
طلوع رستکان داد برگه آزمایش را به طرفش گرفت و گفت:
نشون یم ده که بارداری!
قبل از این که واکنش طلوع را ببیند با قدمهای بلند رفت .طلوع
کاغذ را توی دستش ر
فشد دو قدم به عقب برداشت دستش را
روی شکمش کشید و خودش را روی نیمکت که گوشه ی دیوار
بود رها کرد .از نوشته های روی کاغذ هیچ نیم فهمید فقط
صدای آمت مثل نوار ضبط شده توی رسش تکرار یم شد:
نشون یم ده بارداری!
سیع کرد به عقب برگردد به اتفاف که این روز را رقم زده،
هیچ چب یادش نبود با مشت به رسش ضبه های کوتاه و ی
در ی زد تا شاید چبی به خاطر بیاورد .حن رضایتش برای
داشت یک کودک وقن در این حد آشفته بود اما یادش نیم
آمد
ی
که روزی در زندیک اش وجود یک نفر دیگر را اینقدر نزدیک
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به خودش خواسته باشد زیر پوستش توی دلش آنقدر نزدیک...
از این فکر به تهوع افتاد یم خواست همان لحظه شکمش را
بدرد و آن موجود را ببون بکشد .بلند شد با قدمهای مبلزل به
سوی سالن بیمارستان پیش رفت برگه را روی پیشخوان ایستگاه
پرستاری گذاشت و به زی که ایستاده بود و رسش را روی
کاغذی خم کرده بود گفت :خانم!
از لباس سفیدش یم شد فهمید پرستار است رسبلند کرد نیم
نگایه به طلوع انداخت و طلوع گفت :من نیم خوامش ! لطفا
کمکم کنید.
زن با ابروهای در هم کشیده دوباره نگاهش کرد و طلوع برگه
آزمایش را به سویش راند و گفت :نیم خوامش  ...این موجود
رو از تو شکم من بکشید ببون خواهش یم کنم...
زن به همکارش چشم دوخت و گفت :همراهش کیه؟
آن یگ شانه باال انداخت و گفت :خانم اگر حالتون خوب
نیست
تو اتاق تزریقات دراز بکشید تا بیام!
_من خوبم فقط نیم خوامش...
به پباهن بلند آ یی طلوع و کفش های که توی پایش لق یم زد
چشم دوخت .ر
گویس را برداشت تا شماره حراست را بگبد
همان وقت آمت تقریبا به سوی ایستگاه پرستاری دوید و گفت:
طلوع...
نفسش را پر صدا ببون داد و گفت :اینجا چیکار یم کن؟ همه
جا رو گشتم  ...بیا...
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برگه مچاله شده ی آزمایش را به سوی آمت گرفت و گفت :نیم
خوامش آمت  ...نیم خوامش...
_نیم خوایش؟ مگه اسباب بازیه؟ مگه من و خانواده ی
بدبخته
ی
که بندازی کنار و بگ نیم خوام  ...راه بیافت ببینم.
گفت :دیگه نشنوم این مزخرفات رو که به هر چ یم ریس
ی
یم یک نیم خوام  ...مسئولیت عشق و عاشف کردن اونم
درست زمای که وقتش نبود رو به عهده بگب...
او را توی ماشت نشاند در را کوبید خم شد کمربند طلوع را
بست و بعد ماشت از جا کنده شد .انگشتهایش دور فرمان یم
لرزید و لبهایش از شدت خشم یک آن روی هم بند نیم شد این
نیم خواهم فقط یک کلمه نبود که از دهان زی بخاطر عدم
ی
آمادیک بیان شده باشد .این نیم خواهم را طلوع گفته بود
طلویع
ی
که هر جای زندیک کم آورده بود با یک نیم خواهم خودش را
از همه چب کنار کشیده و خیال خودش را راحت کرده بود.
ی
همیشه برایش به همت سادیک بود همینقدر راحت از نخواست
حرف یم زد یی آن که متوجه باشد دارد در مورد یک موجود
زنده حرف یم زند.
توی فضای ماشت فقط صدای نفس های آمت بود و فت فت
گاه
و یی گاه طلوع  ...یم خواست آرام تر باشد حرفهای شب پیش
را با خود تکرار یم کرد اما یی فایده بود باز هم به هم ریخته
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بود و توی مغزش یک کلمه مثل سوزن مدام در حرکت بود با
ی
ضبه های پیای او را به همه ی دردهای زندیک اش یم برد.
مدی یی هدف توی خیابان چرخیده بودند تا باالخره به خودش
آمد با چند ضبه ی آرام روی فرمان حرفهایش را ررسوع کرد:
ببت طلوع تا به حال مثل یه بچه رفتار کردی ،درست مثل یه
بچه ،نیم خوام به گذشته برگردم حن اگر اون گذشته همت
دیروز باشه اما باید اینو بپذیری که دیگه نیم شه اونطور با
دالیل کودکانه خودت رو از همه چب راحت کن ! آره قبول
دارم حتما تقصب ما هم بوده  ،لوست کردیم یا نذاشتیم بزرگ
ر
بیس یا هر چ اما االن دیگه باید به خودت بیای وقتشه ،االن
قرار یک نفر بهت اضافه بشه قراره واسه یه نفر بزرگبی کنه
ی
ازت چب یاد بگبه نیم توی بگ نیم خوامش این نخواست
رو...
نفس عمیف کشید و حرفهایش را از رس گرفت :االن دیگه دیر
شده واسه این حرف پس تو این چند مایه که فرصت داری
سیع کن بفهیم چطور یم شه بزرگب خوی ر
بایس .ببت چ به
ی
خودت ضبه زده اونا رو حذف کن ببت چ باعث حال خوبت
بوده اونا رو بزرگ کن .واسه یک نفر تو زندگیت این فداکاری
رو بکن.
_من نیم تونم!
_چرا نتوی عزیز من؟ دلیل این نتونست رو بگو بتونم یه
غلظ بکنم آخه  ...من نزدیک دوساله تو رو ندیدم بگذریم که
واسه چ ندیدم اما االن از کجا بدونم چ یم گذره تو رس تو و
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اون آدم ؟ برای بار آخر بهت یم گم تو توی فراموشخونه ی
ذهنم بودی  ...االن که بذارمت در خونه ت بازم بریم گردی
همونجا ،چون یم خوام زندگیمو بکنم .بچسبم به کارم و بعدم
مهتا! مگر یه وقت  ...خوب گوشاتووا کن طلوع یه وقت ر
مییس
همون طلوع سابق اونم وقتیه که دست از این نیم دونم لعنن
ی
ی
...
حسای و بگ یم
و
درست
بگ
برداری بیای دردت رو بهم
ی
خوای چه کن؟ چه تصمییم واسه زندگیت داری  ...اونوقت...
کمر صاف کرد دستش را جای وسط سینه اش ر
فشد نفس
پردردش را ببون داد و گفت :اونوقت هرکاری یم کنم برات!
تمام...
طلوع لب باز کرد حرف بزند که آمت گفت :االن نه طلوع!
االن تصمیم گرفن برگردی خونه ت یعن تصمیم های که یم
گبی ثبات ندارن ،برو فکراتو بکن ببت چته اصال! خواسته ت
از دنیا چیه که هیچ وقت با هیچ بهش نیم ریس جایگاه آدما
رو تو زندگیت مشخص کن بعد بهم پیام بده یا زنگ بزن!
_آمت من بعض چبا یادم نیم مونه!
_طلوع دست بردار .نمیشه آدم یادش نمونه ،تو برای بد بودن
همه یه دلییل داری یه دلییل که یادت نیست چیه! درسته من از
اون آدم بدم میاد ویل شوری یم گه آدم بدی نیست .همه یم
گن
بد نیست اال تو و همه برای بد نبودنش دلیل دارن اما تو واسه
بد
بودنش دلییل نداری .پس دلیلت رو پیدا کن به حافظه ت فشار
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بیار خودتو بکش ویل بفهم واسه چ داری عذاب یم ر
کیس...
حن اگر فهمیدی که میخوای رس در بیاری از دلیل عذابت هم
من هستم ویل خسته مون نکن!
رستکان داد خودش هم مفهوم این رستکان دادنش را نیم فهمید
ی
آمت ماشت را مقابل خانه متوقف کرد و گفت :خوب زندیک کن
طلوع ،حقته  ...این حقو از خودت نگب.
طلوع رستکان داد پیاده شد و یی نگاه به پشت رس زنگ خانه را
ر
فشد در باز شد آمت مطمت نبود حرفهایش به یاد طلوع یم
مانند نفس عمیقش را ببون داد و به رسعت از آن کوچه ببون
رفت.
*********
_االن دیگه خییل دیره واسه خوندن این پیامک فهیم جان!
_چرا؟
_طلوع برگشت خونه ش.
ی
:
لبخندکمرنگ روی لب فهیم نشست وگفت خب خداروشکر.
نوبت دکب گرفن؟
_دیگه از این کار بیهوده خسته ام فهیم ،یه کار جدید نوشتم یم
خوام ررسوعش کنم چند تا هبپیشه بهم معرف کن  .سالن شهر
رو هم برای چهار ماه دیگه هماهنگ کن برام.
ابروهای فهیم باال رفت با لبخند گفت :حاال چ شده تصمیم
گرفن دوباره کار کن؟
_گفتم که از این بازی بیهوده خسته ام .یه برو دکب یه بیا
دعا کن قرص بخور دارو بخور خب که چ؟ اگر هیچ وقت نشه
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یه باید همه زندگیمو دخیل ببندم به این موضوع؟
_نه عزیزم من نگفتم دخیل ببند .ویل کاری که ررسوع کردی
رو ادامه بده از کجا یم دوی که اینبار نمیشه؟
_از اونجا که بازم دارم تنها یم رم و میام.
کچ که روی لبش نشست باعث شد فهیم بگوید:
لبخندی ی
خب از
خب داری که!
گرفتاری های من ی
خب دارم .اونا گرفتاری های منم هست وقن که
_آره عزیزم ی
کار جدیدم رو ررسوع کنم .یه کم ناراحت بودم که منو گذاشن
کنار ،دروغ چرا؟ حسودیم شد؛ اصال واسه همت این مدت
مدام
تو رس خودم زدم تا بفهمم که باید یه کاری واسه خودم بکنم.
با دوقدم خودش را به طیبه رساند انگشتش را روی موهای
فرش
کشید و گفت :یک یم تونه تو رو بذاره کنار خانم؟ حسودی به
یک و چ؟ کیس هست که من بتونم بیشب از تو بخوامش؟
_نه اشتباه نکن از اون شکل حسودی ها نبود  ...راستش واسه
این بود که تو چسبیدی به کارت به عالقه و هبت ،اما من
نشستم کنج خونه و فقط واسه این که دو سه سایل از ازدواجم
گذشته و بچه دار نشدم ،زانوی غم بغل گرفتم .یم دوی به این
ظلیم که در حق خودم کردم معبضم نه تو!
_منم توی این ظلم دخالت دارم؟
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شانه باال انداخت لبخندی روی لب آورد و گفت :هر کیس
خودش بهب یم دونه چیکار کرده!
_اگر اینطور حس کردی ازت معذرت یم خوام.
 من امشب شام درست کنم؟طیبه خندید و گفت :این حرفها رو نزدم که از زیر شام پخت
شونه خایل کنم...
_خب چه اشکایل داره امشب من جور خانم خوشکلم رو
بکشم؟
تا باور کنه اگر ظلیم شده ناخواسته بوده؟
با نگایه خبه به در یخچال که فهیم بازش کرده بود گفت :من
دیگه هیچ وقت واسه بچه دکب نیم رم فهیم!
فهیم رسش را از توی یخچال ببون کشید کیم نگاهش کرد
حرف تا پشت لبهایش آمد و به ذهنش برگشت لبخند یی رمف
روی لب آورد و گفت :این تصمیمیه که باید با هم بگبیم!
_آره دقیقا هر وقت تونسن توی همه مراحلش همراهم ر
بایس
شاید تصمیمم عوض شد.
بسته ی گوشت یخ زده را روی سینک ظرفشوی گذاشت و
گفت :بعد در موردش حرف یم زنیم حس یم کنم امروز تحت
تاثب مشکالت طلوع هسن و نیم توی درست تصمیم بگبی!
_مشکالت طلوع هم مال خودش تنها نیست فهیم.
_منظورم مشکل زندگیش بود .چرا اینقدر برافروخته ای؟
ی
:
دسن به پیشای اش کشید با ررسمندیک گفت نیم دونم واقعا
نیم
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دونم این بچه چرا اینقدر ناراحته؟ چرا با ما یه حرف درست
نیم زنه؟
ی
_خودت داری یم یک بچه ! طلوع تو موقعیت بدی واسه
ی
زندیک ش تصمیم گرفت به نظرم باید یه کم بهش زمان بدیم تا
خودش رو درک کنه.
خوی نبودم .نتونستم براش اونطور که باید
_من براش خواهر ی
حال خوب درست کنم مشغول خودم و زندگیم شدم.
از رسزنش خودت به چ یم ریس؟ پدرت بود مادرت بود اونا
ی
تونست طلوع رو به چبی قانع کت؟ خودت رو آزار نده زندیک
اونم درست یم شه من عرص یم رم با آرایم حرف یم زنم یه
ی
جلسه خانوادیک یم ذاریم و صحبت یم کنیم.
_بازم بابا نمیاد اینطور رسشکسن طلوع بیشبه!
_همه یم دونن بابات با ازدواج مخالف بود پس جای نگرای
نیست!
طیبه ترجیح داد همه کارها را به دست کیس بسپارد که افکارش
از دلواپیس های هرروزه ی او دور است و احتماال بهب از او
یم تواند تصمیم بگبد.
فهیم را در همان حال رها کرد روی مبل دو نفره رو به
تلویزیون خاموش نشست ،دست دخبک خیالش را گرفت و به
گذشته رس زد:
برای کارآموزی رفته بود فرهنگشا قرار بود توی قسمت اداری
دوره سه ماهه ای را بگذراند و بعد از این که دیپلمش را گرفت
همه وقتش را اختصاص بدهد به کنکور! برعکس همکالسهای
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دیگرش که این دوره ی سه ماهه را به چشم سابقه ای برای کار
آینده یم دیدند او همه فکرش مشغول دانشگاه بود .یم
خواست
ر
خویس نداشت از
برود از شهری که در آن بزرگ شده بود دل
اول هم رایص نبود به مهاجرت ،با همه کودیک اش پاهایش را
توی یک کفش کرده و گفته بود :نیم خواهد بیاید به نظرش
شهر
کوچک بود و مردمش با او فاصله داشتند .وقن بزرگب شد مدام
فکر میکرد اگر این مهاجرت یی موقع و پافشاری پدر روی این
کار نبود موقعیت های بیشبی برای ر
پیشفت پیدا یم کرد و از
همان وقت هم مدام به فکر فرصن بود که این شهررا با همه
خوب و بدش بگذارد و بگریزد و برای این گریز بهبین راه
رفت به دانشگاه بود یم توانست طوری انتخاب رشته کند که
هر جای قبول شود جز همت شهر!
آن روزها توی فرهنگشا وقن کنار خانم محمودی لیست ها را
یم نوشت هم خیالش دنبال همت رویا پر یم کشید یگ از همان
روزها بود که فهیم وارد دفب خانم محمودی شدبسته کاغذ
قطوری روی مب گذاشت و گفت:سالم خانم محمودی باالخره
آماده شد تو رو خدا دیگه بیشب از این اصالحیه نزنید.
خانم محمودی با خنده گفت :حاال یه کاریش یم کنیم.
نگاه فهیم چرخید روی دخب جوای که تند تند مشغول نوشتت
بود و با خنده گفت:کارمند جدید گرفتت؟
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سب پش
طیبه همان وقت رسش را باال گرفت به چشمهای ی
جوان
ی
نگاه کرد و خانم محمودی با همان نشاط همیشگ گفت:
کارآموزه...از همه بهبه ماشاهلل.
رفت و آمدهای فهیم به دفب خانم محمودی به همان یک
جلسه
ختم نشد هر روز یم آمد روی صندیل مقابل طیبه یم نشست و
با خانم محمودی د مورد نمایشنامه اش حرف یم زد.روزی که
باالخره امضای خانم محمودی پای نمایشنامه نشست مقابل
طیبه
ایستاد و با لبخند گفت:یک نفر باید باشه که ر
منیس صحنه
بشه،
خییل مهمه ،اگرشما اینقدر منظم هستید که خانم محمودی
راضیه
ی
از کارتون پس حتما کمک بزریک واسه ما یم شید.
تا دقایف بعد از رفت فهیم هنوز داشت به پیشنهادش فکر
میکرد.
به عکس العمل پدر که کارآموزی در فرهنگ رسا را هم فقط به
بهانه ی درسش پذیرفته بود.
*
ی
غریبه یک ربظ به مکان و زمان ندارد .این اتفاق در قلب آدم
یم افتد .حن اگر در مکای آشنا ر
بایس قلبت یی حس آرامش ،تو
را تبدیل به غریبه ای یم کند که به دنبال راه گریز به همه جا
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رس یم کشد .این حس طلوع بود وقن از آمت جدا شده و وسط
سالن بزرگ خانه ایستاده بود .حرفهای آمت مدام توی رسش
تکرار یم شدند .گایه آرام گایه تند ،خودش هم میخواست رس
ی
دربیاورد از این حس ناشناخته ای که همه زندیک اش را تحت
تاثب قرار داده!
چند قدم به سوی راه پله برداشت دوباره برگشت .دسن روی
تاج مبل سلطنن کشید و به سوی اتاق های زیر راه پله رفت.
یگ از سه اتاق کتابخانه بود .دستگبه را ر
فشد قدیم به داخل
گذاشت به طرز اغراق گونه ای پر بود از کتابهای گرانبها،
ی
چوی بزریک به رنگ فندف
فرش دستباف وسط اتاق بود و مب ی
نزدیک پنجره به سوی یگ از قفسه های کتاب رفت روی جلد
سب و قدییم کلیدر دست کشید .وانگشتهایش را روی پنج جلد
ی
کتاب حرکت داد آذر از کتابخانه ی فرهنگشا جلد یک را گرفته
بود تند تند یم خواند و هر شب هر چقدر از کتاب را که خوانده
بود خالصه وار برای طلوع تعریف یم کرد .اگر جای از کتاب
کلمای داشت که در خالصه گوی نیم گنجید جمله را چنان با
احساس یم خواند که طلوع کنجکاوانه کتاب را از دستش یم
کشید تا ادامه اش بدهد .صدایشان در سکوت خانه یم پیچید
پدر
با صدای بلند یم گفت :این وقت شب چیکار میکنید؟
هر دو زیر پتو یم رفتند و سیع یم کردند مشاجره شان را در
پچ پج های دخبانه بگنجانند  .کتاب پنجم که به پایان رسید
کلیدر را هم خوانده و هم نخوانده بود داستانش را یم دانست
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برچ جمالتش را حفظ کرده بود اما نخوانده بودش.
انگشتهایش
را به همان ترتیب روی کتابهای دیگر حرکت داد باید باز هم به
یاد یم اورد خاطرات دور و نزدیک را...
رفته بودند هدیه بخرند برای روز مادر ،طیبه همراهشان نبود
آمت تازه رسیده بود ،هنوز توی حیاط نشسته بود روی تخت
ر
چوی که آذر از بازویش آویزان شد و گفت:
دادایس ما رو یبب
ی
ببون مامان بدون تو نیم ذاره!
طلوع از روی ایوان گفت :منت بعضیا رو نکش آذر خودمون
یم ریم.
آمت با خنده ای شبین رسش را پایت انداخت و هیچ نگفت سه
روز از قهرشان بخاطر این که آمت حاض نشده بود از گرفت
دفبچه نظام وظیفه ضفنظر کند یم گذشت .طلوع به این فکر
میکرد که چرا آمت بجای ررسکت در آزمون کارشنایس که
شورانگب آنقدر روی آن تاکید داشت .یم خواهد برود خدمت؟
هر چه بیشب فکر میکرد ،شکش به مهتا بیشب یم شد .آخرین
بار هم آمت همانطور مقابلش دادو فریادهایش سکوت کرده و
بعد با نیم نگایه به شورانگب از خانه ببون رفته بود از آن
روز دیگر با هم حرف نزده بودند.
این سنگین میانشان اولت بار بود که پیش یم آمد .هیچکس
باورش نیم کرد حن خودشان .حاال طلوع طاقتش را از دست
داده بود و یم خواست از در دیگری وارد شود یم خواست هر
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طور شده از سکوت مظلومانه ی آمت که درست بعد از
رفتنشان
به مطب دکب امیدجو در پیش گرفته بود واقدام برای رفت به
خدمت رسبازی درست بعد از اتمام تحصیالتش رس در بیاورد.
آذر باز هم با اضار از آمت خواهش کرد اما او یی حرف زل
زده بود به باغچه و هیچ نیم گفت باالخره شورانگب آمد کنار
طلوع روی ایوان ایستاد و گفت :اگر قراره برید ببون زود
برگردید غروب نشده ! تو خیابون هم حواستون به رفتارتون
باشه!
آمت از جا بلند شد آذر ناامید گفت :ما رو نیم بری؟
همانطور که تن خسته اش را به سوی در حیاط یم کشید گفت:
یم رم ببون یم ایستم تا حاض بشید.
نه آذر نه طلوع رفتار آمت را درک نیم کردند .آمت همیشه
شوخ طبع وهمراه بود و حاال در عرض چند ماه در هاله ای از
اندوه فرو رفته بود .نه با کیس حرف یم زد و نه توی جمع
خب به
پیدایش یم شد و یک روز ناگهان آمد و به شورانگب ی
خدمت رفتنش را داد و در مقابل همه سوالهای که پرسیده
بودند
گفته بود :اینم یه قسمتشه باید بگذره و به اتاقش رفته بود.
همراه آذر به اتاق مشبکشان رفت ،آذر موهایش را باالی رسش
بست موهای طلوع همیشه کوتاه بود شانه را میانشان کشید و
گفت :به نظرت آمت یه جوری نیست؟
_هست!
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_چرا؟ تو یم دوی؟
_خب هر آدیم اینقدر بهش گب بدن اذیت یم شه و یم خواد
فرار کنه!
_یک به آمت گب داد؟
_مامان بابا...
مکث آذر که طوالی شد طلوع ابروی باال داد و گفت :مهتا!
آذر خندید و گفت :خدا نکشدت طلوع ،واقعا فکر یم کن آمت
واسه مهتا داره یم ره خدمت؟
_شک نکن ،دخبه کارشو بلده داداش ما هم ساده دلش رفت.
ویل کور خونده مهتا خانم بذار بیاد بذار پاش برسه به این خونه
ببت چه کارا که نیم کنم.
ابروی باال داد و توی آینه به آذر که هنوز یم خندید نگاه کرد و
گفت :بهم میاد از اون خواهرشوهرا باشم.
_آره بابا خییل بهت میاد اصال من این جنبه ت رو ندیده بودم.
هر دو خندیدند .آذر به سوی پنجره رفت طبق عادت پرده را
کنار زد و به خانه ی آقای روشن چشم دوخت طلوع شالش را
روی رس مرتب کرد مچ دست آذر را گرفت و گفت :بیا عقب،
ول کن اون پنجره رو...
هر دو به سوی در دویدند شورانگب با صدای بلند گفت:
اینطور
نکنید تو خیابون ا!زودم برگردید.
آمت توی کوچه قدم یم زد دستهایش را توی جیب شلوارش
فرو
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کرده بود .طلوع با آرنج به دست آذر زد وگفت :ببت این مدال
مدل عاشقیه! یه سیگار ال انگشتش بگبه دود کنه دیگه حتم
کن
که جادوگر کار خودشو کرده!
_آخ بمبی طلوع از االن ررسوع نکن بخدا من نیم تونم جلو
خنده مو بگبم.
_نگب! حاال مامان یه چبی گفته مگه میشه آدم نخنده؟ ربات
که نیستیم.
نزدیک آمت ایستادند طلوع با خنده گفت :اهوم اهوم به نظر
یم
رسه که دخبدای کارشو درست انجام داده!
آمت برگشت همانطور که دستهایش هنوز توی جیب فرو رفته
بود از باالی شانه اش به صورت گرد و شاداب طلوع نگاه کرد
و گفت :منظور؟
_خییل عاشق وار به نظر یم ریس! االن دای مسعود بیاد از
کوچه رد شه خودش دودسن تقدیم یم کنه!
آمت نیشخندی زد و گفت :پس چرا زنگ نزدین بیاد؟
_گفتیم بری خدمت برگردی بتوی واسش سنگ تموم بذاری!
_خوبه که یم دوی قراره واسش سنگ تموم بذارم.
طلوع از حرکت ایستاد و گفت :خییل یی مزه ای!
_عجب من که دارم حرفهای تو رو تائید یم کنم.
_داری تائید یم کن گولت زد؟
_مگه من بچه م گولم بزنن؟ بریم یی رسوصدا خریدمون رو
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بکنیم برگردیم کجاها کار دارین؟
به جای طلوع که دوباره با غیظ سکوت کرده بود آذر گفت:
بریم
یه جا یه کادو بگبیم روز مادره.
آمت رسبه زیر انداخت با نوک کفش زیر سنگ ریزه ای که
جلویش بود زد و گفت :اصال یادم نبود.
_من و طلوع شاید رومبی خریدم.
_چرا یه چبی که واسه خودش باشه نیم خرید؟
_چند وقت پیش یه رومبی دیده بود دوستش داشت واسه
همت
یم خوایم اونو بخریم.
آمت رستکان داد و گفت :طلوع!
_هوم؟
_قیافه نگب داریم یم ریم بگردیم.
_قیافه نگرفتم حرف زیادی نیم زنم که کیس ناراحت نشه!
_این چه حرفیه ؟
_حرف حق!
_کتاب کنکور گرفن؟ اصال تصمیمت رو گرفن؟
_نه خب! یم خوام چند سال اسباحت کنم.
_چند سال؟
_نیم دونم فعال حوصله ندارم شاید همراه طیبه رفتم سالن
تئاتر
خییل دوست دارم اونجا رو!
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آذر با خنده گفت :هبپیشه معروف شهرمون ر
مییس خودم میام
برات تماشاچ جمع یم کنم سالن رو ببکونیم.
به خیابان اصیل رسیده بودند آمت درستش را جلوی یک تاکیس
خوی نیست.
بلند کرد و در همان حال گفت:فکر
ی
ی
آن ببون رفت مثل همیشه نبود .انگار آشفتگ دروی آمت
رسایت کرده بود به آنها و هر چه آن افکار درذهنشان بزرگب
یم شد سکوتشان بیشب به چشم یم خورد.
در همان سکوت هم بود که هدایای برای شورانگب خریدند به
همراه کیگ کوچک و گل و با تذکر های ی در ی آمت که یم
خواست زودتر به خانه برسند رفتند...
هنوز داشت انگشتهایش را روی کتابها یم کشید و به چهره ی
مغموم آمت در آن روز و همه روزهای بعد از آن فکر میکرد
که در اتاق باز شد .نگاهش را به آن سو گرداند ،ستاره رسش را
از میان در داخل آورده بودبا همان نگاه یی حالت گفت :اومدی
خانم!
رستکان داد و گفت :اومدم ،بیا داخل!
ستاره در را کامل باز کرد .داخل آمد و در حایل که دستهایش را
به هم گره کرده بود به صورت طلوع خبه شد این نگاه خبه
طلوع را یم ترساند هیچ وقت نتوانسته بود با نگاه مستقیم
آدمها
کنار بیاید و ستاره یگ از ان آدمهای بود که انگار مدام با
نگاهش طناب دارش را یم بافت! با این حال سیع کردبا دوقدم
به ستاره نزدیک شود .آهسته گفت :کیس خونه ست؟
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ستاره رستکان داد و گفت :آقا اینجاست!
_چبی نگفت بعد رفت من؟
_نگرانتون بود و زنگ زد به آقا فهیم و گفت :مواظب شما
باشه!
_االن کجاست؟
_یم خواست بره ببون که دید شما اومدین داخل کتابخونه،
منو فرستاد که صداتون کنم.
تالش طلوع برای بیاد آوردن لحظه ی ورودش به خانه و دیدن
کیس در سالن یی فایده بود .گفت :باشه االن میام.
ستاره با لبخند گفت :منم ناهارتون رو آماده یم کنم کنار هم
ناهار بخورید .آقا خییل ناراحت بود از من یم شنوید یه کم
باهاشون مهربون تر باشید دنیا رو به پاتون یم ریزن.
طلوع دوباره رستکان داد .دنبال ستاره راه افتاد هنوز حرف
برای گفت پیدا نکرده بود که صدای بمش در گوشش نشست:
خوش اومدی ...ستاره ،لباس خانم رو آماده کن ،اتاقش رو هم
آماده ی اسباحت کن.
طلوع رسش را عقب کشید و گفت :من خوبم یم خوام یه کم به
کارام برسم.
_کار واسه خانم من تعطیل ،اسباحت یم کن تا شب که قراره
یببمت ببون و سورپرایزت کنم.
_بایدحرف بزنیم.
_االن فقط اسباحت طلوع جان! منم باید برم چند تا از کارامو
انجام بدم .ستاره چرا ایستادی؟ چرا به خانم کمک نیم کن
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لباسش رو عوض کنه؟
ستاره جلو امد دستش را پشت کمر طلوع گذاشت .حس آشنای
به قلبش پا گذاشت ترس بود یا اضطراب نیم دانست .انگارمیان
همه ی حس های بدی که تا آن روز داشت غوطه ور مانده
بود.
تالش یم کرد چبی از آن حال بفهمد از نگاه مهربان همشش
و لبخندهای ستاره اما همه چب عادی بود .حن مهربای
هایشان
ی
همان محبت همیشگ بود.
خودش را به دست ستاره سبد و هزاران سوال پشت لبهایش
جا
ماند.
******
هنوز باورش نیم شد آمت یم رود .حن با این که موهای
رسش را تراشیده بود و ساک کوچگ برای بردن وسایلش
چوی حیاط نشسته بود
خریده بود باورش نیم شد .روی تخت ی
و
روی سطیل که آذر به دستش داده بود ضب گرفته بود :کچل
کچل!
آذر با خنده دست یم زد و میگفت :جان کچل!
آمت کنار باغچه به دیوار آجری تکیه داده بودیک پایش را خم
کرده به دیوار تکیه داده بود و دستهایش را روی سینه صلیب
کرده بود و با لبخندی ناتمام نگاهشان یم کرد .هیچ نیم گفت،
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این هیچ نگفت آمت دقش یم داد .با همه ی خنده هایش چبی
مثل یک گردوی درشت گب کرده بود توی گلویش که دنبال
بهانه برای شکست بود .آمت باید یک چبی یم گفت ،حرف از
دلیل رفت ناگهای اش یم زد ،از اندوه چشمهایش ،از لبخندهای
ر
دلخویس همه بود جز خودش.
نصفه و نیمه اش که برای
با همان شادمای که از یک جا قرض گرفته بود با لحن شعر
گونه گفت :کچل کچل کالچه روغن کله پاچه کچل رفته به اردو
برای نصف گردو ،گردو گبش نیومد....
ی
ناگهان لحنش رنگ تصنیع از غم گرفت .انگشتهایش را با
ر
نماییس جلوی چشمهایش گرفت و گفت :آی گردو
حرکن
گبش
نیومد ...آذر ،تا طرف رفت اردو ،گردو رو بردن وااااین.
هر سه شان یم دانستند منظور طلوع از گردو چیست؟! آذر
دستهایش را به هم کوبید و با خنده گفت :خدا نکشدت دخب!
و طلوع با شور بیشبی ضب گرفت و با لحن آهنگت ادامه
داد :گردو خانم افاده ای ،پب شه به پای دیگری...
شانه هایش را با ض یی که روی سطل گرفته بود تکای داد و
گفت :آی گردو خانم افاده ای پبشه به پای دیگری.
باالخره خنده ی آمت از روزهای دور پرکشید آمد روی لبهایش
نشست .تکیه اش را از دیوار برداشت دو قدم جلو آمد و گفت:
وراج که یم گن توی ها!
طلوع بلند شد روی تخت ایستاد قری به رس و گردنش داد و
گفت :گردو خانم افاده ای پب شه به پای دیگری
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حاال دیگر هر سه شان از شدت خنده رسخ شده بودند آمت
سیع
یم کرد سطل را از دست طلوع بکشد و به آن شعری که ورد
ر
رسخویس طرف
زبانش شده بود خاتمه بدهد آذر اما با خنده و
طلوع بود یم خواست ادامه اش بدهد .یم خواست بعد از
روزهای طوالی نشست پای درد دل شورانگب که نگران آینده
آمت و این تصمیم ناگهای اش بود بخندد .یم خواست هنوز
خنده را روی لبهای آمت ببیند.
ی
آمت سطل را کشید .طلوع گفت :تا نگ واسه چ یم ری
خدمت این شعر ادامه داره!
آذر گفت :طلوع داداش داره یم ره اجباری!
طلوع با خنده ای پر هیجان گفت :وظیفه!
آمت سیع یم کرد خنده اش را کنبل کند سطل را کشید با نیم
چرچ آن را به سوی باغچه پرت کرد و گفت :خییل یی مزه
شدین هردو تون.
ی
کم مانده بود به یاد بازی های بچگ شان اشکش جاری شودو
چانه اش را روی شانه ی آمت گذاشت و گفت :هیچگ رو جز
تو نداریم که یببدمون ببون!
آمت با پاکوبیدن های پشت رس هم گفت :اینجا خیسه اگر
افتادی
تقصب من نیستا! بدو پاندا فروشیه! پاندای خوشکل موشکل
کوچولو داریم.
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آذر دوباره با ذوق گفت :آقا نوبت منه  ...بیایید دیگه طلوع
بسه
منم کویل یم خوام.
برگشته بودند به روزهای کودیک به دوازده سال پیش که
پدر برایش دوچرخه ای خریده بود و روی دوچرخه توی حیاط
تابشان میداد! آذر با هیجان از این حیس که بعد از مدتها پیدا
کرده بود به
سوی شب آب گوشه ی حیاط دوید .بازش کرد شیلنگ را به
دست گرفت با گرفت انگشتش جلوی فشار آب فواره ای رو به
آسمان ساخت.
صدای زنگ و ضبه های کوتاه به در نشان یم داد شورانگب
از خرید برگشته هنوز آذر برای باز کردن در نرفته بود که در
باز شد .طلوع داشت
به سوی در سالن یم دوید که هاتف صدا زد :طلوع!
آمت با دلهره به خشم توی چشمهای پدرش نگاه کرد و به
خودش
لعنت فرستاد .وقت آمدن پدر نبود .حتما آمده بود شورانگب را
برساند .حتما شورانگب صدایشان را شنیده بود که قبل از
رسیدن هاتف به در با زنگ و در زدن یم خواست متوجه شان
کند .هنوز دست از رسزنش خودش برای این سهل انگاری
برنداشته بود که هاتف با چند قدم بلند خودش را به طلوع
رساند.
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سبی که توی دستش بود را به دست چپ انداخت
تسبیح دانه ی
و
یی معطیل دست راستش را به صورت طلوع کوبید .صدای جیغ
طلوع و آذر و فریاد آمت با هم در خانه پیچید .لبهای طلوع
آنقدر یم لرزید که وقن برای گفت حرف یا پرسیدن سوایل پیدا
نیم کرد .دستش را روی جای انگشتهای پدر یم ر
فشد و یم
لرزید فشار محکم دستهای آذر روی بازوهایش هم نیم
توانست
جلوی این لرز را بگبد آمت دو قدم به جلو برداشت و گفت:
چرا؟ چرا یم زی بابا!
صدایش پر از خشم بود و از الی دندانهای به هم ر
فشده اش پر
غضب به گوش یم رسید .هاتف با فشار دست روی سینه اش
او
را به عقب راند .انگشت اشاره اش را جلوی صورت طلوع
گرفت و گفت :تا یاد بگبی بزرگ شدی! گمشو از جلو چشمم!
طلوع که از پله ها باال یم رفت مقابل شورانگب ایستاد و گفت:
آفرین به این تربیت ،صدای بچه هات محله رو برداشت آفرین
خانم...
بقیه ی حرفها را شورانگب از چشمهایش خواند .هاتف با همان
عصبانیت از خانه ببون رفت و در را کوبید .بعد از او صدای
ی
فریاد آمت بود که توی حیاط پیچید :تو کدوم عرص زندیک یم
کنیم که دستش رو بلند یم کنه یم کوبه تو صورت بچه؟ تو
چیکاره ای اینجا؟ چرا صدات در نمیاد.
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_بس کن آمت.
_بس نیم کنم  ...این بس کن رو باید تو صورت یگ دیگه داد
بزی .به من نگو آمت چرا یم ری .چشماتو باز کن اطرافت
رو ببت  .این چرا ها رو از خودت ببس .این آخرین بار بود
که تماشاچ بودم تا بزنت تو صورت یگ از دخبا! مخصوصا
طلوع خوب گوشاتو وا کن مخصوصا طلوع!
شورانگب با چشمهای که پر اشک شده بود دستش را کشید و
گفت :کجا یم ری با این وضع لباس!
همان وقت دوباره کلید توی قفل در چرخید هر دو ساکت به در
زل زده بودند که طیبه داخل آمد نگایه به وضع آشفته ی آنها
و
شیلنگ آب که وسط حیاط جاری بود انداخت و با نفیس بریده
از
اضطراب گفت :چ شده؟
آمت با همان خشم گفت :از بابات ببس .از مامانت ببس .از
خبه تو این خونه.
اون طلوع بیچاره ببس .فقط ببس ببت چه ی
طیبه در خانه را بست .به سوی پله ها دوید با شنیدن اسم
طلوع
ی
فهمیده بود آشفتگ خانه یی ربط به او نیست آمت به جای
ببون
رفت از خانه چند قدم عقب رفت لب باغچه ی شب بوها
نشست.زانوهایش را عمود کرد ،دستهایش را روی ان گذاشت و
به نقطه ای نامعلوم خبه شد .شورانگب با شانه های افتاده تن
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وی حرف
خسته اش را تانزدیک شب آب کشید آن را بست ی
داخل خانه رفت.
**
طیبه مقابل آذر و طلوع ایستاده بود دلشوره ای که جلوی در
خانه به جانش افتاده بود رهایش نیم کرد با گلوی خشک
گفت:چ شده؟
آذر با غیظ گفت:من نیم فهمم وهللا نیم فهمم داشتیم تو
حیاط آب
بازی یم کردیم بابا رسید نه سالم نه هیچ کوبید تو گوش
طلوع! چرا یم زنه؟ من نیم فهمم تویم دوی بگو ماهم بدونیم.
طیبه گفت :اگر سیع کنید عقلتون رو به کار بندازید یم فهمید.
هر سه تون دارید خییل سهل انگاری یم کنید اصال انگار
براتون یی اهمیت شده که بابا روی چه چبای حساسه! مدام
باید
یگ باال رستون باشه یه بهتون بگه این کارو بکنید این کار
بده ،نکنید .بزرگ شید دیگه قد و قواره تون رو ببینید .زشته به
خدا! طلوع تو چرا اینقدر یی فکری؟ بزرگ شدی دیگه! به جای
این که مدام تو رسوکله ی بقیه ر
بایس یه کاری واسه خودت
دست
و پا کن .همه یه کاری دارن اال تو! آذر رو ببت دوساله خودشو
کشته پای کتابا که رشته ی دلخواهش قبول بشه! آمت
درسشو
تموم کرده خدمت یه بخش از زندگیشه باید بره بگذرونه گب تو
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چیه این وسط؟ مهتا هم چسبیده به درسش .همه یه کاری یم
کت
جز تو همینطور ر
پخیس تو خونه! نه کاری ،نه حن دغدغه ای
واسه آینده ،بسه دیگه به خودت بیا!
یم دانست آوردن اسم مهتا این رقیب از کودیک تا امروز ،کار
خودش را یم کند .اصال برای همت اسم مهتا را انداخته بود
توی این بحث .طلوع از جا بلند شد هنوز تنش از رسدی
لباسهای خیس و صورت سییل خوده اش یم لرزید .کیم به
چشمهای طیبه نگاه کرد اما به جای گفت حرفهای که ذهنش را
به بازی گرفته بودند با زدن تنه ی محکیم به او به سوی
آشبخانه رفت نگاه آمت و شورانگب از توی سالن پشت رسش
مانده بود وطویل نکشید که صدای به هم خوردن قاشق و
چنگال
ها در کابینت و ظروف توی فضا پیچید .شورانگب یی حوصله
تر از آن بود که برود دخبکش را در آغوش بگبد و بگوید:
عصن حرف بزن...
بجای پناه بردن به یخچال و این پرخوری
ی
به سوی اتاقش رفت و در همان حال رو به طیبه گفت :من
دیگه
نیم دونم چیکار کنم طیبه! تو یه کاری کن یه رسوساموی به
این بچه های رستق من بده...
پره های بین اش لرزید و صورتش یکباره از خوی که زیر
پوستش دوید رسخ شد .دیگر نیم توانست صبور و خوددار
باشد .نگاهش را گرداند و گفت :دیگه خسته شدم کم اوردم .از
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این کشمکش بت همه ی آدما خسته ام.
به اتاقش رفت در را بست و از داخل قفل کرد .ذهنش او را برد
به اولت دیدار با هاتف ،بعد از عقدشان که انگشت اشاره اش
را
باال آورده بود همانطور که امروز توی صورت طلوع گرفته بود
و با لحن مالیم گفت :من همه چیو تحمل یم کنم به جز یی
حسای تربیت
بندوباری .بچه های که بهم یم دی باید درست و
ی
بشن تو این خونه باید قانون باشه .اگر یم دوی بت کارت و
خونه ت نیم توی تعادل ایجاد کن دیگه کار بسه بمون تو خونه
و به زندگیت برس من نیم ذارم آب تو دلت تکون بخوره.
و چند سال بعد او هم به همت نتیجه رسید که اگر آرامش
خانواده اش را یم خواهد باید توی خانه بماند و کاری که سالها
برایش جنگیده بود را کنار بگذارد تا حواسش به بچه های باشد
عجین ساخته بودند که با همه صبوری و
که هرکدام دنیای
ی
عشق مادرانه اش نیم توانست تحمل کند.
از ببون صدای طیبه را یم شنید ،این دخب عجیب شبیه او
شده بود صبور و در عت حال محکم ،و همت یم ترساندش این
که آینده ی طیبه هم شبیه او شود .طیبه ای که برای رفت به
دانشگایه ببون از شهر جنگیده بود برای رفت به سالن تئاتر
جنگیده بود رشته اش را عوض کرده و بازیگری تئاتر خوانده
ی
بود از این همه جنگ که دخبش پشت رس گذاشته بود یم
ی
ترسید .از خستگ بعد از این مبارزه ها بیشب!
***
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ی
_خب تو چ یم یک آمت؟
با شنیدن اسم خودش ،نگاهش را از تصویر خودش که روی
ر
گویس افتاده بود گرفت .رسبلند کرد و با نگایه گنگ به رامبد
چشم دوخت .حواسش آنجا نبود به اضار ساسان آمده و یک
گوشه نشسته بود .از لحظه ی رسیدن ،خبه بود به صفحه
ر
گویس! یی آن که منتظر کیس باشد یا قرار باشد کیس با او
تمایس بگبد.
رامبد خبه به چشمهای خسته اش گفت :نیسن داداش! دل
بده به
ما!
رسش را دوبار باال و پایت کرد و با لحن که خیال رامبد را
راحت کند گفت :حله داداش!
رامبد اینبار به سوی ساسان چرخید و گفت :بدجور اینجا سوت
و
کوره! راستش ترسیدم این کار برامون نگبه!
_چرا نگبه ررسکت تبلیغیه بعد خودمون نیم تونیم بکشیم باال؟
_نه که نتونیم آخه خییل پخشیم ،اصال دلمون تو کار نیست!
ساسان متوجه منظورش شده بود با چشم و ابرو سیع یم کرد
ساکتش کند قبل از این که آمت از حرفهایش دلخور شود .آمت
یی حوصله بلند شد سوئیچش را از روی مب برداشت و گفت:
ی
من یم رم شهرداری واسه هماهنگ بیلبورد .تو و ساسان هم با
چاپخونه قرار بذارین .شاید دیر اما راه یم افتیم! قرار نیست
همت روز اویل تبلیغات بزرگ و چشمگب داشته باشیم.
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رامبد گفت :من همه رسمایه مو اوردم وسط یم دونید که
وضعم
چطوره باید به درآمد برسم.
آمت با لبخند گفت :ما هم وضعمون بهب از تو نیست پویل که
من گذاشتم قرضه .درسته بابا داده اما باید بهش برگردونم..
نگاه هر دو به سوی ساسان چرخید و او همانطور که دستش را
روی شلوارش یم کشید گفت :آره مرفه یی درد فقط منم.
خودش با صدای بلند خندیدو دونفر دیگر را هم به خنده
انداخت.
از جا بلند شد و گفت :تو بمون دفب رامبد من یم رم چاپخونه.
رامبد دستهایش را پشت رس به هم گره کرد روی صندیل
چرخدار لم داد نیم چرچ زد و گفت :برید کارمندای من! موفق
باشید و دعا کنید به جون رئیستون.
آمت سوئیچ را به طرفش انداخت و گفت :واسه این که توهم
نزی کف سالن رو یه ی بکش تا بیاییم.
_بچه ها جدی چند تا کارمند الزم داریم.
ساسان گفت :تو اول ببت حقوق خودت درمیاد بعد کارمند
بگب.
_ای خاک تو رستون که فکرتون گداست! مثل یه رئیس فکر
کنید االن باید یگ باشه چای بیاره برامون یگ باشه تلفن
جواب بده آخه با صدای خریک آمت که هر یک زنگ بزنه نه
ی
تنها سفارش نیم ده بلکه بخاطر الودیک صوی شکایت هم یم
کنه.
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_عوضش وقن بیان یم بیت سه تا پش خوشکل و خوشتیپ
اینجا هست دیگه!
رامبد خودش را جلو کشید همانطور که صورتش پر خنده بود
رو به ساسان گفت :خب عزیزم داشن از خوشکیل و خوشتین
یم گفن!
ساسان مشتش را باال برد و گفت :لعنت به ذات خرابت.
آمت سوئیچ که رامبد روی مب گذاشته بود را برداشت و با
همان خنده ای که روی لبش مانده بود و با چهره ی متفکرش
در
تضاد بود ببون رفت .ساسان هم پشت رسش راه افتاد و گفت:
آمت! یم خوای با هم بریم؟
_نه من چند جای دیگه هم کار دارم با ماشت خودت برو.
ی
_نیم خوای بگ چرا اینقدر آشفته ای؟
_گفت نداره داداش! حن نیم دونم باید اینطور آشفته باشم
براش یانه!
_بازم بخاطر طلوع؟
در ماشت را بازکرد آرنجش را روی آن گذاشت نگاهش را به
انتهای خیابان دوخت و گفت :یه چبی هست که ازش
رسدرنمیارم اون داره دیوونه ام یم کنه...
_آمت باید ی خیالش ر
بیس! خواهرت داره زندگیشو یم کنه.
ی
باید باور کن بچه نیست دیگه!
_هیچ وقت نتونستم یی خیالش بشم .دارم همه تالشمو میکنم
اما
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نیم تونم.
_از حرفهای رامبد که ناراحت نشدی؟
_نه حق داره باید بچسبیم به کار و اینجا رو رونق بدیم از اول
هم قرارمون همت بود که ررساکت رفاقتمون رو خراب نکنه
خیالت راحت نیم کنه!
_نگرانتم اگر کاری بود بهم بگو.
_باشه حاال بریم یه مقدار کارای اداری رو جلو یببیم دغدغه
های شخض رو بذاریم پشت در ررسکت!
هر دو به این جمله خندیدند .ساسان با نگاه بدرقه اش کرد و به
روزی برگشت که مهتا آمده بود ررسکت و با تلفن گزارش حال
طلوع را به کیس یم داد .حالت مهتا عادی نبود و بعد از همان
تماس هم بود که آمت آشفته از جا بلند شد و گفت باید به
خانه
برود.
نیم دانست باید از تماس مشکوک مهتا با آمت حرف بزند یا نه!
برای راندن افکار مزاحیم که مدام رنگ عوض یم کردند
رستکان داد به سوی اتومبیلش رفت و در ذهنش حرفهای که
باید به مسئول چاپخانه یم زد را مرور کرد.
ی
این اولت کار مهم همه ی زندیک اش بود که با اضار و
لجاجت به دستش آورده بود تا استقاللش را به همه نشان
بدهد.
یم خواست هر طور شده توی این کار موفق باشد به آمت و
رامبد نگفته بود اما او هم قصد داشت پویل که پدر در اختیارش
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گذاشته را قرض حساب کند .یم خواست پویل که با زحمت
خودش به دست آورده را مقابل چشمهای متعجبشان بگذارد و
اعتماد به نفس از دست رفته اش را پس بگبد.
***********
مجوز شهرداری را گرفته بود با خیایل راحت کیف مدارکش را
روی صندیل عقب انداخت ر
خب را به
گویس تلفن را برداشت و ی
رامبد و ساسان داد! ماشت را روشن کرد و راه خانه را در پیش
گرفت خبه به خیابان به گذشته برگشت .در گذشته چبی را
گم
کرده بود که حتما باید پیدایش یم کرد .در یگ از روزهای که
نبود ناگهان چبی از دست رفته بود انگار ،روزهای قبل از
خدمتش بود تنش هایش با شورانگب و اصال با همه دنیا به اوج
رسیده بود .با این که اغلب آرام بود ،خشمش را فرو یم خوردو
خودش را توی اتاقش زندای یم کرد تا حرف کم و ر
بییس نزند
و لحظه ها را به شمارش نشسته بود تا انتظار برای رفت به رس
آید .رفتن که هنوز رسنرسیده دلتنگش کرده بود آنقدر دلتنگ
که
ی
گایه نیمه شبها با احساس خفگ از خواب بیدار یم شد به
ساک
سیاه گوشه ی اتاق و به زحمت جلوی اشکهایش را یم گرفت.
حالش چبی شبیه بالتکلیف بود نیم دانست چند روز دیگر
باید
برود؟ کجا برود؟ چه کار بکند! یک دوباره بریم گردد اصال بعد
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از این رفت همت آدیم که حاال هست یم شود یا نه!
دست یم کشید روی موهایش که تراشیده بود و دچار تهوع یم
شد .از این ظاهر جدید مدام یک حرف را با خودش تکرار یم
کرد باید برم  ...باید برم...
هم یم دانست و هم نیم دانست انگشت اتهامش را به سمت
همه
گرفته بود ،وقن شورانگب پرسیده بود چرا یم ری؟ گفت
بخاطر تو بابا  ...حوصله شلویع خونه ندارم  .درس بسه باید
برم که بعد کار کنم...
اما هیچکدام نبود .نیم دانست چرا باید برودو برای همت
ندانست بود که رسش را روی ساعد خم یم کرد و یم گذاشت
اشکهایش بریزد .تصاویر درهیم از کودیک ،نوجوای و
اکنونش را مرور یم کرد .و باز از خودش یم پرسید چرا باید
بروم؟
طلوع هنوز تحت تاثب سییل ای که خورده بود ساکت بودو کمب
توی جمع یم آمد خصوصا وقن که هاتف در خانه بود خودش
را در اتاق حبس یم کرد .شاید انتظار داشت مثل روزهای
کودیک هاتف رسبه رسش بگذراد نازش را خریدار باشد و
ی
قهرش را به آشن ساده و صمیمانه ای که عادت همیشگ اش
خبی از پدر شده بود و نه هیچکدام از
بود تبدیل کند اما نه ی
اعضای خانه نشان یم دادند از این وضع نارایص اند.
وقن توی آشبخانه نشسته بودند شورانگب نگاهش را به آذر
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دوخت و گفت :برو آمت رو صدا کن بیاد کباب رو آماده کنه
بابا
االن میاد!
آذر با چهره ای در هم ر
فشده گفت :پام خواب رفته طلوع برو!
طلوع یی حوصله بلند شد به سوی اتاق آمت رفت طبق عادت
بدون در زدن در را باز کرد آمت داشت وسایلش را توی کمد
ی
یم چید برگشت کیم نگاهش کرد لبخند کمرنگ زد و گفت :یک
یاد یم گبی در بزی؟
_دیگه مهم نیست که یاد بگبم داری یم ری!
_خوشحایل پس!
شانه باال انداخت و گفت :نه به اندازه تو! مامان میگه بیا کباب
رو آماده کن االن بابات میاد!
لبخند آمت پررنگ تر شد با همان لحن مهربان گفت :خب یم
بینم که خانم کوچولومون قهره و بابا فقط بابای ماست!
_دلم یم خواد ببینم از یک تو این خونه همه چ جدا شدآمت!
_هیچ جدا نیست .تو االن اخالق نداری همه چ رو قایط
کردی بریم کباب درست کنم برات که انگشتاتم بخوری! هموی
که تو دوست داری درست یم کنم ترش و آب دار و طالی!
طلوع با ناز دخبانه ای که پیش آمت همیشه خریدار داشت
گفت :من نیم خورم.
_پس برو به مامان بگو آمت درست نیم کنه!
صدای زنگ نگاه هردوشان را به آن سو کشاند .شورانگب صدا
زد :طلوع رفن که آمت رو صدا کن خودتم موندی چرا؟
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قبل از آن که حرف دیگری بزنند صدای مهتا از توی حیاط آمد
طلوع با نیشخند گفت :اومد! مثل هرروز! زندای اگر کارش رو
عوض کنه خییل خوبه واال! یه کم به کانون خانواده ببدازن!
_اینقدر بد نباش با دخب داییم!
_عه اونم مال تو شد؟ حس مالکیتت داره یم زنه باال...
_بله دیگه دم رفتن همه دوستم دارن یم ذارن مالک همه چ
باشم.
_ایش!
صدای تبو زنگ دارمهتا را از پشت رس شنید .برگشت ،با همه
اختالفای که از کودیک با این دخب دای تلخش داشت نیم
توانست زیبای یی نهایت مهتا را انکار کند .القل توی ذهن
خودش نیم توانست این کار را بکند .دخب زیبای بود کشیده
وخوش اندام چشمهای درشت یآی اش با مژه های سیاه بلند او
را
خاص تر یم کردو موهای طالی اش که طبییع بود .از وقن
که به دانشگاه رفته بود خوش رسوزبان ترشده و انگار صدها
پله باالتر رفته بود .حن طرز لباس پوشیدنش هم عوض شده
بود .حاال که داشت آذر رایم بوسید طلوع حس یم کرد چقدر
درمقابل او ساده هستند.
آذر را رها کرد به سوی آنها آمدطلوع را نادیده گرفت ،چب
جدیدی نبود.بسته ای که شاخه ای گل رویش چسبانده بود را
به
سوی آمت گرفت و گفت:برای پش عمه ی عزیزم واسه رفتنش
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به خدمت رسبازی! باامید زودتر برگشتنش!
آمت نگاهش را از پوزخند طلوع گرفت و تشکر کرد .مهتا به
جای دادن تابلو به دست آمت داخل اتاق رفت و گفت:بذار
خودم
جاشو پیدا کنم.
آمت یی اراده همراه او چرخید بود برگشت نیم نگایه به طلوع
که هنوز در آستانه در بود انداخت نفس عمیقش را ببون داد
و
گفت :خییل خوشحالم کردی مهتا باز کن ببینم چیه!
مهتا تابلو را باز کرد عکیس که قبال آمت همراه طلوع و آذر
انداخته بود ومربوط به نوجوای شان بود را از روی دیوار
روبه روی تخت برداشت و تابلو را جای آن گذاشت نگاه طلوع
به سوی خط زیبای روی تابلو کشیده شد :در این بن بست
وحشت زا ،تو آمت دعایم باش...
نگاهش رسخورد روی تصویر ابرو باد زمینه که زی لیوان
نوشیدی را به سوی معشوق گرفته و نگاه پرنیازش رو به باال بود
گویا از زیبای آن گل و مریع که اطرافش بود هیچ نیم دید و
ی
خبه یک اش فقط به روی مرد دلخواهش بود طلوع با یک قدم
خودش را از اتاق آمت ببون کشید در را کوبید و به سوی پله
های منتیه به اتاقش رفت.
آمت در را بالفاصله باز کرد و نگاهش در نگاه شورانگب نشست
آهسته گفت :االن میام آماده یم کنم.
***
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ظرف کباب را روی مب گذاشت و گفت :طلوع نمیاد؟
شورانگب همانطور که ماست را با گل رسخ تزئت یم کرد
گفت :میاد ،صداش یم کنیم.
کیم بیخود توی آشبخانه چرخید حرف که مدام تا پشت
لبهایش
آمد را فرو خورد به طرف در رفت دوباره برگشت و گفت :برم
صداش کنم؟
شورانگب نیم نگایه به او انداخت و گفت :با دخبا تو اتاقن
ناهار آماده بشه همه با هم میان!
_آها!
_خب من یم رم ببون.
_دارم یم گم وقت ناهار چه ببون رفتن؟
_برم پیش رامبد کار دارم .گرسنه نیستم.
داشت ببون یم رفت که شورانگب صدا زد  :آمت!
_بله!
_بیا بشت.
_االن...
_یم گم بیا بشت.
چند قدم رفته را برگشت صندیل را ببون کشید و نشست .و
آهسته گفت :حاال که داری یم ری خدمت سیع کن حالت رو
درست کن!
_حالم خوبه!
_من خییل چبا رو یم فهمم تو بچه ی من ،اگر ندونم که
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مادر نیستم .اما تمامش کن هر آدیم فقط خودش یم تونه اون
حال بدی که داره رو تمام کنه! وقن بفهمه که اشتباهه تو اون
حال موندن.
کیم به مادرش نگاه کرد .خبه بود .انگار ناچار بود به این نگاه
و هیچ طوری نیم توانست نگاهش را بردارد .یک عالمه حرف
داشت یک عالمه درد اما جز همان نگاه هیچ چب از دستش
برنیم آمد .شورانگب ظرف ماست را عقب راند کیم از دور
به طرچ که با پونه و گل رویش انداخته بود نگاه کرد و گفت:
مهتا دخب خوبیه!
ابروهایش را به هم نزدیک کرد و گفت :چ ؟
شورانگب لبخند مادرانه ای زد و گفت :داری یم ری خدمت یه
چبی الزم داری که امیدوارت کنه من که نرفتم ویل شنیدم که
رسبازی شبای سخت زیاد داره و باید آدم تو فکر یگ باشه که
آسون بگذره  ...مهتا یم تونه برات آسونش کنه! یم خوای با
داییت حرف بزنم؟
_چه حرف مامان؟ من چ دارم که بخوام به این چبا فکر
کنم؟
_اگر همه چ داشن فکر میکردی به مهتا؟ حرفت رو اینطور
برداشت کنم؟
_نه  ...منظورم اینه که اصال با دای اینا حرف نزنیا.
_چرا رنگ به رنگ یم ریس عزیزدلم؟ خب یم دونم که بهش
احساس داری! اونم درسته که شیوه ی بیانش خییل بچگانه
ست.
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یم دونم گایه زیاده روی کرده ویل دیگه کیه که ندونه مهتا
دوستت داره؟ آمت این خییل مهمه اگر زی که انتخاب یم کن
ی
عاشقت باشه زندیک با همه سخن هاش آسون یم گذره
برعکسش هم صادقه اگر دلت رو ببندی به کیس که حن تو
خیالش هم نیسن پب یم ریس تا بفهموی که عشق چیه!
آمت کیم با بند ساعتش بازی کرد وگفت :باشه شما درست یم
گید اما االن اصال وقتش نیست که بخواید با دای صحبت کنید
خواهش یم کنم عجله نکنید.
_با خود مهتا چ ؟
رسبلند کرد با چشهای گرد شده گفت :مامان! اصال درسته به
نظر خودت؟
ی
_نیم تونم کالفگ تو رو ببینم تو پشیم ،تنها پشم ،نیم
توی بفهیم برات چه رویاها دارم .یم خوام تو اونجوری ر
بایس
که هیچ مردی واسه من نبود  .یم خوام خیالم از آینده مون
راحت باشه!
_خیالت راحت مامان ،یم رم رسبازی بریم گردم در مورد
این چبا حرف یم زنیم همه آینده ی یه آدم ازدواج نیست .تو
اینو بهب از من یم دوی! و دقیقا ماییم که باید بیشب از بقیه
مردم دقت کنیم واسه ازدواج و انتخاب .نه یم تونیم با عشق
پیش بریم و نه با منطق چون چشم ترسیده مون از هر کدوم به
شکیل دوری یم کنه! اما فکرتو با این چبا مشغول نکن...
از روی صندیل بلند شد نزدیک شورانگب ایستاد و گفت:
حواسم هست ،غصه نخور عزیز دلم...
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چشمهای شورانگب پر شد وقن یم گفت :همه چ تقصب من
شد  ...من گناهمو یم دونم آمت...
_بسه دیگه شوری خانم.
مقابل مادرش خم شد .دستهایش را به زانوها گرفت .توی
چشمهای شورانگب خبه شد و گفت :تو فقط گریه نکن! همه
چ درست یم شه خب؟
طیبه از پشت گفت :چ میگن مادر و پش؟
آمت با لبخند گفت :مامان یه چبای یم گفت بال!
طیبه با صوری گلگون گفت :چ یم گفتید مامان؟
_کیه این خواستگاره؟
شورانگب با خنده گفت :آمت اذیت نکن!
_داشتم یم رفتم گردنش رو خرد کنم که شوری گریه کرد و
گفت :نه ! طیبه نیم خوادش .خیالم راحت شد!
طیبه خندید و گفت :دروغگو!
ای بابا! یعن این که نیم خوایش دروغه؟
_آمت یی ادب نشو با خواهرت!
خبه قبل رفتنم یه شبین بخورم.
_آخه یم خوام ببینم چه ی
طیبه با خنده گفت :خیالت راحت من تا داداشم نباشه به هیچ
ی
مردی بله نیم دم  .مردای زندیک من اولویت بندی دارن الیک
که نیست اول باباهاتفم ،بعد داداش آمینم ،حاال بعد هم...
شورانگب با خنده گفت :مردم چه چش سفید شدن ها!
هر سه خندیدن آذر و مهتا به جمعشان پیوستند .آذر ناخنگ به
کباب های روی مب زد و گفت :یخ شدن اینا شما بگو بخند راه
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انداختت؟
آمت تالش یم کرد نگاهش را از مهتا بگبد .تا به افکار
مادرش دامن نزده باشد اما از وقن شورانگب آن حرفها را زده
بود نگاهش یی خود و یی جهت او را یم برد به سوی مهتا مثل
نوجوای اش که تا طلوع و مهتا دعو یم کردند خیال مهتا شبش
را پر یم کرد.
طبق عادت تلنگری به بین آذر زد و گفت :جفتت کو؟
_گفت سبه و یم خواد بخوابه!
مهتا در ادامه ی حرف آذر گفت :در واقع خواب بود همش،
انگار خسته بود .بذاریم بخوابه!
آمت از آشبخانه ببون رفت همانطور که پله ها را باال یم
رفت گفت :بیخود که بخوابه طلوع پاشو ببینم  ...منو فرستادی
بخوای؟
کباب کنم که
ی
صدای قاشق چنگال ها ،هیاهوی دخبها و حتما نگاه شورانگب
را پشت رس گذاشت و چند ضبه به در اتاق طلوع زد .یی این
که منتظر بماند .در را باز کرد طلوع پتو را روی رسش کشیده
بود و سیع یم کرد حرکن نکند تا نشان بدهد بیدار است .با
یک حرکت پتو را از رویش کشید و گفت :پاشو ببینم این نمایش
قبال بازی شده جواب نمیده!
برخالف انتظارش چشمهای پر اشک طلوع را دید که غافلگب
شده بودند .به رسعت اشکهایش را پاک کرد و گفت :چیکار
میکن؟ چرا یهو یم ای داخل؟ چرا پتو رو یم ر
کیس؟
_چرا تو گریه یم کن؟
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_هیچ.
پتو را کنار زد .سیع یم کرد با رسعن که به حرکاتش یم دهد
ذهن آمت را از اشکهایش منحرف کند .شانه را برداشت روی
موهای کوتاهش کشید و گفت :برو االن میام .آرامش که نداریم
تو این خونه بیاییم القل یه لقمه غذا بخوریم.
_طلوع با تو بودم! چرا گریه یم کردی؟
طلوع کم طاقت بود .عادت نداشت زیاد خوددار باشد به
دیگران
فکر کند و برای دل آنها هم شده درویع به هم ببافد تحویل
بدهد
تا از گریه اش نگران نشوند .این عادت کودیک هنوز مانده بود
این که برای انچه یم خواهد گریه کند حاال برای آمت یم
خواست گریه کند یم خواست پایش را بر زمت بکوبد و یی
توجه به همه چب به همه ی دنیا ثابت کند وقن آمت برادر
اوست دلییل ندارد روابطشان را محدود کنند .حن آنقدر در این
تصمیم رمرص بود خیال کرد یم تواند همت حرفها را توی
چشمهای پدرش هم داد بزند .با همت افکار برگشت خبه توی
چشمهای آمت گفت :شاید هنوز جای سییل بابا درد میکنه.
شورانگب از پایت پله ها صدا زد  :طلوع آمت...
طلوع با ابرو به سوی که صدای شورانگب یم آمد اشاره کرد
و گفت :اینم شاهدش! مامان هم یم دونه که جای سییل بابا
واسه
همیشه یم مونه  ...نه بخاطر خود سییل واسه این که معلوم
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نیست چرا خوردم .معلوم نیست چرا مهتا اینقدر همه رو
دوست
داره ویل از من متنفره ،معلوم نیست تو چرا یم ری رسبازی!
یک داره فراریت میده  ...معلوم نیست که...
_همه چ معلومه! یه کم فکرکن...
_معلوم نیست ،نخواست معلوم باشه من اینو تو صورت همه
شون داد یم زنم کاش تو هم جراتشو داشن!
_طلوع یم خوای به چ بریس ؟
انگشت اشاره اش را به طرف آمت گرفت و گفت :به این که تو
داداش من اینو نه سییل بابا ،نه داد زدن مامان ،نه چشم و ابرو
اومدن مهتا نیم تونه عوض کنه! مامان ...مامان ...یه لحظه بیا
اتاق من.
با صدای فریاد گونه ی طلوع آمت دستپاچه گفت :چیکار میکن
تو؟
_طیبه تو هم بیا
کیم بعد طیبه و شورانگب و بعد از آنها مهتا و آذر توی اتاق
بودند طلوع با همان خشیم که روزها توی قلبش نگه داشته بود
داد زد  :آمت داداش منه!
عصن اش آشنا بود این لرزی که به دستهایش افتاده
این حال
ی
بود را شورانگب خوب یم شناخت .این چشمهای ترسیده ای که
برای چبی یم جنگید  ...طلوع حن برای بدست آوردن
شکالت مورد عالقه اش با همت ترس توی چشمهای یم
جنگید.
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شورانگب سیع یم کرد آرامشش را حفظ کند رستکان داد و
گفت :آره هست خب این که داد و فریاد نداره!
_پس چرا بابا زد تو گوشم؟چرا؟ چرا یه کاری یم کنید آمت
بره؟
مهتا با همان خونشدی ذای اش گفت :طلوع جان به نظرم
خوابت بد بوده بهم ریخن من به آمت جان گفتم رسبه رست
نذاره  ...این سواالی احمقانه چیه یم پریس؟
طلوع آمت و شورانگب را کنار زد سییل محکیم به صورت
مهتا زد و گفت :احمق توی که نیم فهیم دلیل نداره وسط هر
ی
ر
بحث خانوادیک ما بایس فهمیدی؟
مهتا دستهایش را روی سینه ی طلوع زد او را به عقب راندو با
چشمهای که پر اشک شده بود گفت :بیشعور یی ادب ...بیش
از
حدت بهت محبت کردیم خیاالی شدی  ...روای...
طلوع به طرفش حمله برد .طیبه محکم او را گرفت و فریاد
کشید :مهتا دهنت رو ببند.
_دیوونه ست که حمله یم کنه به همه...
آذر دستش را گرفت و گفت :مهتا بس کن...
آمت هنوز توی شوک حرکات طلوع و سکوت وحشتناک
شورانگب بود .طلوع همچنان تالش یم کرد خودش را به مهتا
برساند یم خواست همه ی ناراحن ها و خشمش را روی رس او
خایل کند .آمت خودش را کنار کشید و نگاهش را از نگاه
نگران شورانگب گرفت داشت ببون یم رفت که دوباره پشت
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رسش صدای دخبها بلند شد برگشت با خشیم که توی
وجودش
زبانه یم کشید به طرفشان رفت فریاد کشید  :بسه دیگه!
برای لحظه ای همه ساکت شدند جز طلوع که هیچطوری آرام
نیم شد .بازوهایش را گرفت و گفت :چته؟ دنبال چ هسن؟
ر
نمییس؟ چرا کاری میکن هر کس یه حرف بهت
چرا ساکت
بزنه؟
همانطور که بازوهایش را گرفته بود به طرف تخت بردش و
گفت :بس کن  ...بس کن به خودت بیا...
مهتا جان گرفته بود .آمت پشتش درآمده بود و این همان چبی
بود که از ررسوع بحث دنبالش بود حمایت آمت یا حداقل
شورانگب ،صدای زنگ دارش را روی رس انداخت و گفت:
همینو بگو به خودت بیا قد و قواره ت رو ببت...
آمت هنوز توی چشمهای پر اشک طلوع نگاه یم کرد که داد
زد :مهتا ببون ...برو ببون...
صدای فریادش توی همه ی خانه پیچید و توی گوش مهتا
نشست
انگار آن فریاد توی گوش خودش هم نشست و موقعیتش را به
یادش آورد .بازوهای طلوع را رها کرد ،طلوع یی جان روی
تخت نشست.
به طرف در اتاق چرخید همانطور که ببون یم رفت گفت:
تمامش کنید  ...دیگه همه تون تمامش کنید...
پله ها را دوتایگ پایت رفت به در اتاقش را باز کرد .سایک که
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از چند روز پیش آماده کرده بود را برداشت و به قصد ترک
خانه تا نزدیک در سالن رفت شورانگب از میان پله ها صدایش
زد یی توجه به صدای او از خانه ببون رفت و رسراهش هر
دری که باز کرده بود را کوبید.
کیم بعد خانه ی رامبد بود توی اتاقش نشسته بود و نیم
دانست
دلیل قهرش از خانه را چطور برای رامبد بیان کند .همه تماس
های شورانگب و بقیه یی پاسخ مانده بود .آخرین پیام از پدر بود
کوتاه نوشته بود :کیس با مادرش قهر نیم کنه ،دو روز وقت
یم دم خودتو رو روبراه کن بیای خونه!
بعد از آن بود که شورانگب گوشه ای نشست پایش را روی پا
انداخت و به روزی فکر کرد که برای نگه داشت شغلش
رسسختانه با همشش جنگید .مددکار مرکز بازپروی بود همه
جور نوجوای را برای مشاوره یم دید دخب و پش ،فرف
نداشت .همه به یک اندازه دلش را یم سوزاندند .هیچ کدام یی
دلیل به خالف روی نیاورده بود .اغلب از دل فقر آمده بودند.
ی
حاال یا فقر مایل یا فرهنگ ،فرف نداشت مهم این بود که کودک
بودند ساده حرف یم زدند .ساده اشک یم ریختند و زود از
کارهایشان پشیمان یم شدند و به آینده امیدوار در این میان
دخبهای بودند که شورانگب فکر میکرد اگر رهایشان کند آینده
شان از حال خرابب یم شود وبرای همان ها هم بود که یم
ماند .با همه دردی که یم کشید پای درد دل هایشان یم نشست
و برایشان مادری یم کرد همانطور که برای بچه های خودش!
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حاال از خودش یم پرسید چرا آن روزها آنقدر پافشاری کرد
روی این که توی مرکز بازپروری بماند؟ چرا رسنوشت بچه
هایش را با آن تصمیم اینطور به بازی گرفت .هزار ای کاش،
هزار اما و اگر در ذهنش نقش بست که هیچکدام نیم توانست
حال بدش را بهب کند.
******
آذر هنوز از پشت پنجره خانه ی آقای روشن را یم پایید .آقای
روشن از دقایف قبل آمده بود توی حیاط و به گلها آب یم داد.
ر
نوازیس کرد و رفت
بچه گربه های که توی باغچه بودند را
ی
چوی اش که زیر ایوان بود و گلیم زرشگ رنگ
روی تخت ی
رویش پهن بود ،نشست .طلوع پشت رسش ایستاد و گفت :تو
هم
فکرمیکن من باعث رفت آمت شدم؟
_نه عزیزم .بهب شد که رفت خسته بود.
_من خسته اش کردم مگه نه؟
_نه اینقدر به این چبا فکر نکن .طلوع به نظرت آقای روشن
چند سالشه؟
طلوع کیم جلوتر رفت تقریبا آذر را از جلوی پنجره عقب زد و
چشم دوخت به اقای روشن و گفت :همسن و ساالی بابا
چطور
مگه؟
_هیچ!
_آذر چرا هر روز یم ایسن اینجا و آقای روشن رو رصد یم
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کن؟ کار مشکویک یم کنه؟
_اگر آب دادن باغچه و دست کشیدن به رس گربه ها و دونه
ریخت واسه پرنده ها مشکوکه آره کارای مشکوکش زیاده!
_شوری میگفت :آقای روشن از اون آدماست که باید ازش
دوری کردی یم گفت مرموزه و حرفای زیادی هم پشت رسش
هست!
_یم دونم اما من باور نیم کنم مگه میشه مردی مثل اون
کارای رو کرده باشه که اهل محل یم گن بعدم دیونه شده
باشه؟
ی
االن تو آثار دیوونگ یم بین توی این آدیم که داره کتاب یم
خوونه؟
_نیم دونم من که کنجکاو نیستم.
_تو اگر واسه چبی کنجکاو ر
بیس من تعجب یم کنم خواهری!
ر
معارست کردی تلخ شدیا!
_با مهتا زیاد
_وای یادم ننداز ،اون روزی که آمت رفت چه مصیبن شده
بود مهتا!
_این همه حس مالکیتش به آمت یه جوری نیست آذر؟
_هست ویل خب اونقدر تو این سالها در موردش صحبت کرده
که یه جورای براش حیثین شده!
طلوع ناگهان خندید و گفت :و از اونجا که من ته تغاری ام یم
ترسه نذارم به آمت برسه!
آذر کیم نگاهش کرد و گفت :آره واقعا از تو یم ترسه!
_دلم خنک شد از این حرفت؛ بذار ببسه تا جونش درآد...
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دخبه ی نچسب! من صدسال یی شوهر بمونم خودمو به پش
مردم نیم چسبونم.
_خب دوستش داره درستش اینه به عالقه شون احبام بذاریم!
_عالقه شون؟
_آره دیگه! آمت هم یی میل نیست ویل خب یم شناسیش که
توداره و یه کم هم ایده آل گرا به قول مامان ،یم گه تا وقن که
همه چ آماده نشه نیم خوام با دای اینا حرف بزنید.
_یعن واقعا یم خواد مهتا رو؟
_اینطور که مامان یم گه آره!
_پس دیگه رسبه رسش نذارم؟
آذر خندیدو گفت :ببینم یم توی؟!
_یم تونم ویل واقعا آمت داره اشتباه یم کنه!
با داخل رفت آقای روشن آذر روی صندیل نشست کیم به
کتابش نگاه کرد و گفت :طیبه هم یه خواستگار داره یم
دونسن؟
_یک هست حاال؟
_از همت همسایه ها! به مامان گفته طیبه هم رد کرده!
طلوع شانه باال انداخت و گفت :اون به این زودیا از نمایش دل
نیم کنه!
_تو چ طلوع؟
_چیه باز مامورت کردن نصیحتم کن؟
آذر یی آنکه رسش را بلند کند چشمهایش را به سوی او گرداند و
گفت :اوهوم!
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_خاک تو رست کت  ،چقدرم که رازداری!
هر دو خندیدند آذر گفت :خب چیکار کنم همه ازم انتظار دارن
بچه مو تربیت کنم.
_برو بابا ،بزرگب بودن تو اصال به حساب نمیاد اینقدر کمه!
_خب یم خوای چکار کن؟
_یم خوام مثل تو بشم؟
_جدی؟ یم خوای درس بخوی؟
طلوع لپهایش را پر باد کرد و گفت :نه یم خوام پشت پنجره
آقای روشن رو دید بزنم.
پف زد زیر خنده ،آذر مدادش را به طرف او پرت کرد و گفت:
بخدا که تو دیوونه ای!
_خب االن تو دوسال پشت کنکور داری جون یم کن چ شد؟
مگه الکیه ما با این امکانات کم پزشگ قبول بشیم! تازه شم
قبول بشیم مگه اینجا پزشگ داره؟ باز باید مثل طیبه یکسال
خودتو خفه کن تا بابا رضایت بده بری یه شهر دیگه...
_درد تو ایناست؟ مگه تو هم یم خوای پزشگ بخووی؟
_نه من رشته مو انتخاب کردم!
_واقعا چ؟
_آبیاری گیاهان زیر دریا!
خنده دندان نمای تحویل آذر که چشمهایش را گرد کرده بود داد
و گفت :حوصله درس ندارم خب!
_سالن تئاترت چ شد؟
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صب کنم تا نمایش بعدی ،دو هفته دیگه ،تازه
_طیبه یم گه ی
باید
برم لباس دار بشم! خاک عالم فکر کن من برم یه پشت رس اینا
لباس جمع کنم  .توهیم ها خیال کردن سوپراستارن.
_خب هر کاری به اندازه ی خودش مهمه!
_یم رم .خیالتون راحت واسه چند ساعت هم شده از من
راحت یم شید.
_این فکرای مزخرفت آدمو کالفه یم کنه.
طلوع چشم روی هم گذاشت دیگر نیم خواست ادامه بدهد
خودش هم یم دانست چقدر بت اعضای خانواده عزیز است.
فداکاری آنها را برای خودش یم دید مهربای و محبتشان را
درک یم کرد و این حرفش عت یی انصاف بود.اما به خودش
حق یم داد وسط همه این مهربای ها جای چبی کم بود .مثال
ی
زندیک شان یم توانست طوری باشد که بابا هم وقن به خانه
بریم گردد مثل دای مسعود تحمل کند تا دخبها بوسه بارانش
کنند بنشیند پای درد دل های بچه ها ،با هم حرف بزنند .یم
شد
شورانگب یک تنه برای بقای شادی ها تالش نکند و اصال این
ی
تالش یک طرفه ی شورانگب هم به نظرش بد یم آمد .زندیک
شان یم توانست خییل بهب از این باشد و هیچ بدش نیم امد
این
را به انها بفهماند.
****
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مژه هایش توی هم گره خورده بودند .به سخن چشمهایش را
باز
کرد عضالتش خشک بود ،انگار از ارتفایع پایت افتاده و همه
استخوانهایش خرد شده باشند .توی فضای اتاق چشم گرداند
نور
سفیدی چشمهایش را یم آزرد .آنها را بست و دوباره باز کرد
هنوز همه جا سفید بود یی نهایت سفید! صدای مهربای توی
گوشش پیچید :ای جانم ،با چه نازی بیدار یم شه خانومم!
به سوی صدا برگشت .از میان سفیدی یی حد ،چهره ی آشنای
را دید با کاغذهای در دست کیم خودش را روی تخت باال
کشید این صحنه تکراری بود .هزار بار در هزار بیدار شدن
دیده بود این لحظه ها را ،این عادتش را هنوز از بر بود و یم
دانست همت حاال به محض باز شدن چشمهایش ررسوع یم کند
به خواندن  .حن آنقدر مطمت بود که شمارش معکوس را توی
ذهنش ررسوع کرد :پنج ،چهار ،سه دو یک
_یه کار جدید نوشتم باید فقط بخووی تا بفهیم که داره چ
میگه! گوش کن!
«دخبک را یم گبد ،در هوا یم پرخاند لباس سپید دخب در
یآی آسمان موج بریم دارد این موج مگر همان عشق نیست که
یم آید و انسان را با خود یم برد .از ساحل اندوه تا اعماق
دریای خوشبخن  ...آنجا که آسمان و دریا به هم پیوسته اند.
آری عشق همت است بچرخ بانوی من با من بچرخ افکارت را
در یآی آسمان گم کن خودت را به من بده و دل آشوبه هایت را
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به کالغ ها!  ...برایت فنجای از مهربای پر یم کنم با قند لبت
یم نوشیم بچرخ  ...بچرخ زیبای من...
همانطورکه بچرخ بچرخ را تکرار یم کرد از روی صندیل به
سوی طلوع خب برداشت .کاغذها از میان انگشتهایش رها شد.
این حال مستانه را هم از بر بود طلوع یم دانست او کلمات را
مینوشت و مدهوش خودش یم شود .کیم خود را باال کشید
اطراف تخت پر از کاغذهای بود که انگار همان دخبک داستان
بودند در هوا چرخیده و روی زمت پخش شده بودند .صدای بم
دوباره در گوشش نشست :وقن دوباره چشم به چشم شدند
همه سیایههای اهریمن از چشمان زیبای دخب گریخته بود
وحافظهاش پاک بود از پلیدی و آنچه مانده بود عشق بود و
عشق...
طلوع چشمهایش را بست و پلک ها را محکم به هم ر
فشد.
****
آشفته بود و در رسش هزار خیال یم رفت و یم آمد .باید یم
رفت خودش را به حوزه معرف یم کرد توی اتاق رامبد نشسته
و رسش را میان دستهایش گرفته بود .رامبد آمد در آستانه ی در
ایستاد و گفت :بیا ناهار!
_سبم.
_مامان داره صدات یم کنه! رو این که کیس تو این خونه
بدون غذا بمونه حساسه!
_چکار کنم رامبد؟
ی
_نیم دونم من هیچ وقت تو ررسایط تونبودم .زندیک منو که یم
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بین همه ش همینه یه اتاق یه مادر همینقدر خالصه ،اون همه
ی
شلویع که تو داری یم یک رو نیم فهمم زیاد .ویل به نظرم
نباید از خونه یم زدی ببون اونم دم رفتنت به رسبازی نباید
مامانت رو ناراحت یم کردی نباید یه کاری یم کردی که بابات
برات پیام تهدید بفرسته.
_خسته شدم از میونشون موندن خسته بودم.
_خب معلومه که آدم گایه خسته یم شه اما پاشو برو یه
خداحافظ کن .اصال به همت بهانه برو کم هم نیار بگو اومدم
خداحافظ  ...یی خداحافظ اگر بری خییل اذیت میشه
مادرت!حاالم پاشو بیا ناهار بخوریم.
همراه رامبد ببون رفت توی چشمهای ساده ی گیل خانم دنبال
نگاه مادرش یم گشت .همان مهربای و دلسوزی را یم دید اما
چشمهای گیل خانم یی نهایت درد داشت خییل بیشب از نگاه
شورانگب  .غذایش که تمام شد بشقابش را برداشت به
آشبخانه
برد .برگشت ،گوشه ای نشست به پشن گوشه ی هال تکیه داد
و
ر
گویس اش را نگاه کرد .همه شان بارها و بارها تماس گرفته
بودند .گالری ر
گویس را باز کرد .قرار بود روزها از آنها دور
باشد از همه شان عکس گرفته بود حن از عکس های قدییم
توی آلبوم هم با ر
گویس عکس برداشته بود .نیم دانست وقن
برود چقدر یم تواند از ر
گویس استفاده کند .اصال یم تواند یا
نه؟! اما این کار آرامش یم کرد در آن شبها که هر بار فکر
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میکرد شب آخر همراه خانواده بودن است .وقت خواب ر
گویس
را جلوی چشمش گرفته و عکسها را ورق زده بود .با هر کدام
به گذشته برگشته بود اولت بار که طلوع را با دوچرخه برده بود
توی کوچه های اطراف چرخانده بود .شورانگب رسید و تنبیه
شان کرد هیچ وقت نوبت به آذر بیچاره نرسید .تا شب توی
اتاقش زندای بود .شب آن روز تولد طیبه بود شورانگب کیک
پخته بود و مب رنگین برای خانواده چیده بود صدایشان زد
چشمهای طلوع هنوز اشگ بود وپدر خیال کرده بود به تولد
طیبه حسودی یم کند و قول داده بود برایش یک تولد مفصل
بگب که حن از تولد طیبه بهب باشد.
توی همه عکسهای آن شب طلوع گریه یم کرد .حاال هم داشت
همان ها را یم دید نفسش را پر صدا ببون داد .انگشتش را
روی صفحه کشید عکس بعد هر چهارنفرشان بودند طیبه در
نوجوای خییل جدی گوشه ای از تصویر ایستاده بود طلوع
پایش
را روی پای آمت یم ر
فشد آذر با یک دندان افتاده دهانش را
اسن اش را
باز کرده و یم خندید در حایل که آمت موهای دم ی
باال گرفته بود و دست دیگرش روی رس طلوع به شکل شاخ در
آمده بود  .بعد از این که عکس ها به دستشان رسید همه شان
یم
خواستند عکس را از بت یببند اما شورانگب گفته بود خاطره
میشه!
کاش خاطره نیم شد .کاش خاطره ها نبودند اصال رسش پر از
149

آمین

@Romanbook.ir

این خاطره ها شده بود طلوع حق داشت که سوال یم پرسید.
او
هم سوال داشت .چرا باید خاطرات خانواده اش که آنقدر
شبین
اند تا این اندازه آزارش بدهند.
ر
گویس را کناری گذاشت .گیل خانم در حال جمع کردن سفره
بود
رامبد گفت :اینقدر تابلو بازی در نیار مامان من خییل تبه ها!
_یعن تا االن نفهمیده از خونه قهر کردم؟
_اونو که فهمیده ویل هنوز نفهمیده خل شدی!
_به نظرت دیوونگیه!
ی
_اونم دیوونگ محض!
_یم رم خونه!
نیم خب بود که رامبد دستش را گرفت و گفت :تو یم دوی که تا
هروقت بخوای اینجا خونه ته!
_یم دونم واسه خداحافظ یم رم بریم گردم همت جا و
صبح هم که یم رم رسبازی!
_خوبه! رفن مثل همیشه باش .منم دلم گرفت این چند روز
چه
برسه به اونا!
رستکان داد اما حرف نزد بلند شد به سوی اتاق رامبد رفت
لباسش را پوشید و برگشت در آستانه ی در آشبخانه از گیل
خانم تشکر کرد داشت یم رفت که گیل خانم گفت :آمت به
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مادرت سالم برسون!
لبخندی زدو گفت :چشم.
رامبد برای بدرقه اش تا جلوی در خانه رفت و گفت :منتظرم که
برگردی!
_باشه.
تمام مسب فکرش مشغول حرفهای بود که یم خواست بزند .و
فرصن که نیم دانست دست یم دهدیا نه .یم خواست هر
طور
شده قبل از رفتنش چبی بگوید که در تمام این سالها مثل
بغض
توی گلویش گب کرده بود .نه آب یم شد نه حرف ! پای همه
عواقبش یم ایستاد و حرفهایش را یم زد به هر قیمن هم که
یم خواست تمام بشود مهم نبود  .مگر طلوع نبود که یک روز
کنارش نشسته بود دستش را روی بازوی الغرش کشیده و با
لحن کودکانه اش گفته بود  :خودم حواسم بهت هست نیم
ذارم
کیس اذیتت کنه تو هم غصه نخور .تو دیگه داداش خودیم.
لحن کودکانه ی دخب چهار پنج ساله دلش را گرم کرد و
ی
غریبگ اش از آن خانه که فقط باغچه هایش به دلش نشسته
بود
را از بت برد .از آن روز غصه نخورده بود غصه هایش را
گذاشته بود جای
دیگر .یک پارچه شور شد و طنازی  .خنده آورده بود روی
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لبهای کوچک دخبک و بازی هایش با آذر را رونق داده بود.
همیشه ایستاده بود تا آب توی دلش تکان نخورد .نبسد،
کابوس
های شبانه و تب های بعد از آن نتواند از پا بیاندازدش و
تبدیلش
کند به دخبک افشده ای که شورانگب نگرانش بود .او همیشه
بود حاال نیم توانست کنار بماند تا چشم غره های شورانگب
برایش تکلیف تعیت کند .باید یک چب را روشن یم کرد القل
برای طلوع!
تلفنش چندین بار زنگ خورد .با صدای زنگ از افکاری که به
گذشته وصلش یم کرد خارج شد نگایه به ر
گویس انداخت
شماره ناشناس بود تماس را وصل کرد صداهای مبهیم از
آنسو به گوشش رسید با تردید گفت :الو..
تماس به رسعت قطع شد ر
گویس را از صورتش دور کرد کیم
سب ر
فشد بعد از
به شماره نگاه کرد انگشتش را روی عالمت ی
بوق های پیای صدای خشک و خشن زی توی گوشش پیچید:
بله؟
_با این شماره با من تماس گرفتید!
_خب آقا اشتباه یم کنید.
تماس قطع شد  .ر
گویس را به لبش چسباند به میدان آذین بسته
که
آماده ی استقبال از سال جدید یم شد نگاه کرد و باخودش
گفت
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حتما اشتبایه رخ داده!
کیم بعد ساسان زنگ زد .توی ر
گویس گفت :الو؟!
_آمت یم توی برگردی دفب؟ یه سفارش داریم ویل فوری یم
خوان ،رامبد نیست نیم دونم باید چیکارش کنم.
_میام.
میدان را دور زد و دوباره به سوی دفب برگشت  .یم دانست
رامبد برای پیدا کردن چند هبپیشه با دستمزد کم با فهیم قرار
دارد قرار بود کلیپ تبلییع برای شبکه استای بسازند و هر سه
آنقدر هیجان داشتند که به کار جدیدتر فکر هم نیم کردند
همان
برای ررسوعشان کاف بود اگر دیده یم شد .اما این که ساسان
کاری را قبول کرده بود و از او درخواست کمک داشت را هم
نیم توانست نادیده بگبد.
*
به خانه برگشته بود .آذر ،طیبه و طلوع با ذوق به استقبالش
رفتند .آذر را در آغوش گرفت و به عادت همیشه پیشای طیبه
را بوسید .به طلوع با رس سالم کرد .به سوی شورانگب که یم
خواست یی تفاوت باشد رفت و گفت :سالم عرض شد بانو!
طلوع با غیظ به سوی اتاقش یم رفت که گفت :کجا یم ری
پاندا؟ خان داداشت اومده یه کم تصدقم برو!
_بقیه تصدقت یم رن خان داداش ،من برم اتاقم سنگت ترم!
با خنده گفت :بچه ی تخس حسود از کجا اوردی حاال؟
_از اونجای که دیدارت با خواهرات تازه شد.
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_آهان پس باالخره به این نتیجه رسیدی که خواهرم نیسن؟
_طلوع ،آمت بس کنت باز رس این بحث مزخرف باز نشه تو
این خونه!
صدای پر تحکم شورانگب هر دو را برای لحظای ساکت کرد
طلوع دوباره داشت به سوی پله ها یم رفت که آمت گفت:
دیگه
فردا باید برم! یه روز یی بحث دور هم باشیم بابا هم بیاد
ببینمش
یم رم .برگرد طلوع!
طلوع همانطورکه یک پایش روی پله ی دوم و پای دیگر روی
پله ی سوم بود گفت :با خانواده لذت یبب .اگر داداش من بودی
...
_وای طلوع بس کن ،بس کن دخب .اعصاب همه رو خرد
کردی با این حرفای مسخره ات .اگر نیم توی ساکت ر
بیس برو
تو اتاقت در رو ببند و با افکار خودت تنها باش.
فریاد شورانگب دور از انتظارشان بود طلوع لبهایش را روی
هم ر
فشد پله های باف مانده را با رسعت یط کرد خودش را به
اتاقش رساند و در را کوبید .همه چب را خوب یم فهمید اما یم
خواست این بحث را آنقدر کش بدهد تا یگ از آنها به حرف
بیاید .گایه از این کاری که یم کرد پشیمان یم شد گایه
خشمش بیشب! حال خودش را نیم فهمید آن شبها بیش از هر
وقن کابوس یم دید کابوس زی با شکیم برآمده نیم دانست آن
ی
زن را کجا گم کرده این تنها حلقه ی گم شده ی زندیک اش بود.
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بعد از این که رسش را روی شکم برآمده ی زن یم گذاشت همه
چب در سیایه یی پایای فرویم رفت .زن شبیه به شورانگب
ی
بود اما یادش نبود در چند سالیک با شورانگب در آن وضعیت
بود و شورانگب هر وقت رس حرف را باز یم کرد با خنده یم
گفت :گذشته ها رو یی خیال شو دخب خانم ...تو هر روز خدا
رست رو شکم و سینه ی من بود اینطور نبود که نیم خوابیدی
جان مادر!
انگشتهایش را مشت کرد و به پیشای اش کوبید .دندانهایش را
بیش از قبل روی هم ر
فشد .این درد از پا یم انداختش .نیم
خواست دوباره مقابل امید جو بنشیند و اشک بریزد .نیم
خواست دستمال کاغذی را توی دستهایش مچاله کند و ساعن
بعد با چشمهای پف کرده و صورت رسخ از اتاق ببون بیاید و
نگاه همه را به خودش جلب کند .آن سقوط آزاد در سیایه را
باید از ذهنش حذف یم کرد جز خودش کیس نیم توانست این
کار را برایش بکند  .توده ای در گلویش حجم گرفت .چرخید،
بالش را در آغوش کشید به خودش ر
فشد رسش را میان آن
پنهان کرد و به هق هق افتاد  .نیم خواست هیچکس صدایش
را
بشنود .نه همدردی یم خواست نه دلسوزی! یم خواست
بخوابد.
حن اگر آن کابوس را میدید این بار کاملب ،واضح تر ،واقیع
تر ،حن اگر از ترس سکته یم کرد حاض نبودبیدار شود تا
وقن که این کابوس به آخرش برسد .به اخر رسیدن بهب است
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از این که ناتمایم را هر روز به یاد بیاوری  .ناتمام ها روح آدم
را برای مدت زیادی به بازی یم گبند .این که نیم دای در
ی
کدام ایستگاه زندیک با این معمای نانوشته خداحافظ یم کن و
ی
فصل جدیدی از زندیک ات آغاز یم شود آنقدر آزارت یم دهد
که حاض به هر قیمن تمامش کن!
نیم دانست چند ساعت در آن حال مانده ،چقدر اشک ریخته
و
چه افکاری را از ذهنش پس زده و کدام ها را آورده جای آنها
نشانده است .برخالف همیشه هیچکس رساغش نیامد حن
آذر.
و او هم نارایص نبود یم خواست در همان حال بماند .درست
در همان زمای که فکر میکرد برای آمت وقت رفتنش از پنجره
دست تکان یم دهد تا یی معرفن نکرده باشد .چند ضبه به در
اتاقش خورد .این عادت آمت را یم شناخت انگشتهایش را تا
یم کرد با پشت دست سه ضبه به در یم زد اگر در باز نیم
شد روی در ریتم یم گرفت و کیم بعد سه ضبه ی دیگر؛
صورتش را روی بالش کشید بلند شد روی تخت نشست و
گفت:
بیا!
در باز شد آمت در آستانه ی در اتاق ایستاد لبخندی روی لب
آورد .لبخندهای آمت در این حال از او مردی آرام و حن گایه
مظلوم یم ساخت که نیم دانست چطور باید مقابل همه ی
اتفاق
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های دنیا بیاستد .اینطور وقتها اگر آمت را اذیت کرده بود
پشیمان یم شد .روی تخت کیم جابجا شد و گفت :بیا داخل،
ببخشید که روز آخر اینطور همه رو کالفه کردم  .راستش انگار
حق با همه ی شماست زیاد تو خونه بودن داره دیوونه ام یم
کنه!
_خب یه کم حق داری ویل نباید اینقدر خودتو واسه چبی
اذیت
کن .اینقدر لنگ نسبت ها نباش ما تو یه خونه ایم با هم بزرگ
شدیم...
_من لنگ چبی نیستم .تو رو اونجوری دوست دارم که هسن.
اما یه روز تو اومدی اینجا گفت داداش بزرگتونه ما نبسیدیم
چرا فامیل آمت مشکاته و فامیل ما زمای؟ ما نبسیدیم چرا
داداشمون یهو تو یه روز رسد زمستوی عصبای و بداخم اومده
نشسته گوشه ی باغچه و با هیچگ حرف نیم زنه؟ ما
نبسیدیم
ر
دادایس که این همه مهربونه اینقدر تکیه گاهه اینقدر
چرا این
همه رو دوست داره و وقت یم ذاره به پامون نباید نزدیک بشه!
ما نبسیدیم هیچ نبسیدیم اما االن دیگه وقت نبسیدن
نیست
چرا داداش باید بره؟ چرا نیم تونیم با داداشمون بلند بلند
بخندیم
یا اگر درد داریم رسمون رو بذاریم رو سینه اش گریه کنیم؟ من
بچه ام؟ من بیکار و عاطل و باطلم؟ من پشت کابوسای هرشبم
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پنهان شدم؟ آره من همینقدری که همه تون احساس یم کنید
بد
ی
شدم! تو هیجده سالیک یی هویت ترین و یی برنامه ترین آدم این
خونه ام .انگار گم شدم اما چرا پدر و مادری که مال همه ی ما
بودن االن اینطور دارن جدامون یم کت؟
_کیس از بقیه جدا نیم شه طلوع ...من از تو جدا نیم شم.
_من فقط یه چب رو یم خوام بدونم تو داداشم هسن یانه؟
فقط
جوابش یه کلمه ست!
_نه نیستم.
این جمله ی کوتاه مثل سییل روی ذهن طلوع نشست .حن
انتظارش را هم نداشت با این که جواب سوالش را یم دانست
اما
نیم خواست آن را از زبان کیس بشنود یا اگر یم شنود نیم
خواست آن شخص خود آمت باشد پشیمان از سوایل که مطرح
کرده بود با چشمهای پر اشک گفت :هر چ حاال؟ باالخره
برادر ناتن من که هسن!
آمت به لفظ ناتن خندید .همانطور که دستهایش توی جیب
های
شلوار فرو رفته بود چند قدم به او نزدیک شد مقابلش زانو زد و
گفت :یه بار دیگه بگو!
دیگر جلوی اشکهایش را نگرفت .اجازه داد دوباره روان شوند
روی گونه هایش با همان لبهای لرزان و دستهای که انگشتهای
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یکدیگر را به بازی گرفته بودند گفت :اگر ناتن هم ر
بایس باز
داداش من! من دوستت دارم آمت من نیم خوام مثل غریبه ها
با
من رفتار کن حن اگر خسته ات کنم .من تو رو  ...حن بیشب
از آذر و طیبه دوست دارم.
بالفاصله دچار عذاب وجدان شد و گفت :اونا رو هم دوست
دارم
اما  ...آمت...
ی
با درماندیک اسمش را صدا کردو به چشمهایش نگاه کرد که
رسخ شده بودند و اشگ که به زحمت نگه داشته بود .حرف
زیاد داشت اما کلمه کم آورده بود نیم دانست چطور باید به
آمت
بفهماند که این ارتباط برایش مهم است و اصال چرا باید به
برادرش و همه دنیا بفهماند که یک خواهر چرا به برادرش نیاز
دارد؟ چرا باید برای ارتبایط تعریف شده که در همه ی جهان
معنای یکسان داشت این همه دلیل بیاورد و اما و اگر بشنود.
حال آمت هم بهب نبود .ذهنش هر از گایه گریز یم زد به
روزهای نوجوای اش به ر
تالیس که برای پذیرفت این دخبان به
عنوان خواهرش کرده بود به حرفهای که شورانگب مدام توی
گوشش خوانده بود .به نگاه های پر وسواس هاتف رستکان داد.
بلند شد کنار طلوع روی تخت نشست و گفت :خب االن که از
من شنیدی برادرت نیستم راحت شدی؟
طلوع رس عقب داد آمت با خنده گفت :چ راحتت میکنه؟!
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_تو با این حرف فقط مسئولیت رو از رو دوش خودت و پدر و
مادری که ما رو به هم خواهر و برادر معرف کردن برداشن!
_من هیچ وقت مسئولیت برادری رو از رو دوش خودم
برنمیدارم .شاید رسما خواهر و برادر نباشیم شاید توشناسنامه
های هر کدوم از ما ها یه اسم باشه اما تو هرجای دنیا که صدا
کن آمت من هر طور شده خودمو بهت یم رسونم .هیچ
عوض نشده طلوع بابا حساسه یه کم احبام یم ذاریم به
حساسیتش ویل تو هنوز پاندا کوچولوی من .من همیشه
برادرتم
مگر روزی که تو نخوای یم فهیم؟
_چرا نخوام؟
شانه باال انداخت و گفت:بلند شو بریم شام بخوریم .آخرین
شامه
دیگه نبینم اذیت کن ،نق بزی کنایه بزی .یم ای مثل آدم
غذاتو
یم خوری  ...به سهم من هم چشم نداشته ر
بایس!
_من فقط مونده غذاتو یم خورم که ارساف نشه! خییل هم
دلت
بخواد.
_من دلم بخواد یا نخواد که تاثبی نداره تو کل سفره رو یم
ر
کیس باال سهم ما هم میشه نگاه!
در حال گفت جمالت آخر بلند شد و گفت :طلوع ما چهار نفر
مثل همیشه ایم با هم باشه؟ این فکرو خیاال رو بریز دور.
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به سوی در اتاق یم رفت که گفت :زود بیا االنا بابا هم یم
رسه!
بعد از رفتنش طلوع توی آینه ایستاد انگشتهایش را روی ابرها
کشید چند بار نوک بین اش را ر
فشد و ببون رفت.
شوچ هایشان مثل گذشته بود شورانگب بخاطر این که آخرین
روز اقامت پشش به تلچ نگذرد سکوت کرده بود و در
سکوت به طلوع فکر میکرد .به دخب آسیب پذیر و شکننده
اش.
که برای بهبود حال روچ اش همه کار کرده بود .از خییل
چبها گذشته بود و او را بارها و بارها به متخصص ها و
روانبشکان رسشناس شهر مراجعه کرده بود تا کابوس های
شبانه اش را درمان کند .روحیه طلوع همیشه خوب بود.
درنچ را یم شد یک صفت خاص او دانست که ته تغاری
زو ی
زودرنچ وقن که پای پنجره
بودنش به آن دامن یم زد اما این
ی
یم نشست و یی اراده یم خواست خودش را به پایت رها کند
ی
یم شد معضل زندیک شان .اولت بار وقن طلوع در شش
ی
سالیک نرده ها را گرفته و به پایت نگاه یم کرد با وحشت به
این حقیقت دست پیدا کرد که دخبش نیم فهمد دارد چه یم
کند.
و بعد از آن طلوع شده بود دخبیک که دنیا به کامش بود و همه
ی حرفها حرف او .جز آمت که زبانش را خوب یم فهمید کمب
پیش یم آمد کیس بتواند به کاری قانعش کند .احساسات
متفاوت
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و متغبش شورانگب را یم ترساند  .و حاال بعد از سالها از آن
روزها به خودش حق یم داد که ببسد این طلوع شاد و خندان
که مقابلش یم رقصید همان دخبیک بود که یک ساعت قبل
خانه را با فریادهایش روی رس گذاشته بود.
شورانگب یم ترسید .بیش از این حال طلوع از هاتف یم
ترسید .هاتف که حاال یادش آمده بود زیادی به طلوع رو داده
اند
ی
و باید ادبش کند .یم خواست توی هیجده سالیک به دخبی که
یک عمر کودیک کرده بود بفهماند بزرگ شده و انگشت اتهامش
قبل از طلوع در چشم شورانگب بود و حن چند بار یی پرده
ی
گفته بود :بچه ها رو سبدم دست تو تا به زندیک برسم تو
نتونسن از پس چند تا بچه بربیای!
از زن باتدبب گذشته تبدیل شده بود به زی که با ندانم کاری
هایش خانواده را به سوی یک یی آبروی بزرگ پیش یم برد
هاتف یم گفت :این صمیمیت درست نیست مبادا روزی از حد
بگذره!
توجه آمت به طلوع را یم دید .که بیش از حد بود .که از
مرزهای برادرانه گذشته بود .آمت صبور و مهربان را یم دید
که چطور توی دل طلوع نشسته !.یم دید که طلوع آمت را یی
نهایت یم خواهد و یم ترسید از این آتش زیر خاکسب آنقدر یم
ترسید که حاض بود هر کاری برای رهای از این دل آشوبه
بکند.
دست به دامن طیبه شده بود تا طلوع را یببد سالن تئاتر ،نظر
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امید جو هم همت بود شاید انجام فعالین ببون از خانه باعث
ی
یم شد طلوع کیم بهب به زندیک و آینده اش فکر کند اما هدف
شورانگب دور کردن او از فضای خانه بود هر چند به مدی
کوتاه ! حن ترغیبش یم کرد دانشگاه نمایش بخواند آنوقت یم
رفت شهری دیگر  ...برای بعدش هم فکری یم کرد .اما آمت
قبل از او همه فکرها را کرده بود با رفتنش به خدمت! دلش از
این رفت غریبانه خون بود .احساس یم کرد برای آمت آنطور
که باید مادری نکرد .اما با خودش یم گفت شاید توی این
دوسال بشود کاری کرد و هرکدام را جای سامان داد! و باز
همانطور که به شادی و خنده ی بچه ها نگاه یم کرد هاتف را
به یاد یم آورد که یم گفت :اینو بدون که هر اشتبایه تو این
خونه به وجود بیاد از چشم تو یم بینم .اونوقت معطل نیم کنم
طالق یم گبیم تا القل یه چب این وسط درست از آب در بیاد.
پس حواستو بده به بچه هات شوری!
بار مسئولیت را روی دوشش گذاشته و خودش عقب کشیده
بود.
و حاال او مانده بود و بچه های که جانش به جانشان وصل بود
ی
و زندیک ای که آبرویش بود ،عمرش را پایش گذاشته بود.
طلوع بعد از مدتها با شادمای یی حدی دستهایش را به هم
کوبید
ی
و با ریتم آهنگ که آذر گذاشته بود به سوی شورانگب آمد و
گفت :مامان باید برقصه مامان باید برقصه...
_مامان آمت یم ره رسبازی اتاقش به من یم رسه دیگه
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درسته؟
آمت با خنده گفت :نه پاندا جون ،تو باید روزی چند بار از اون
پله ها باال پایت ریس وگرنه چند ماه دیگه مجبوریم قلت بدیم.
آذر همراه طلوع شد و گفت :راست یم گه دیگه ما دوتا دیگه تو
یه اتاق جا نمیشیم.
طیبه دستهایش را به هم کوبید و با خنده گفت :وای طلوع
دیدی
چ گفت؟ یم گه تا طلوع هست توی اتاق جای من نیست!
آمت دستش را باال برد و طیبه به نشانه پبوزی کف دستش
کوبید.
طلوع با یی خیایل شانه باال انداخت و گفت :اوی که الغر یم
مونه مشکل داره ! شما سوتغذیه دارید ویل من سالمم.
دست شورانگب را کشید و گفت :بیا دیگه برقصیم تا بابا نیومده
گودبای پاری داریم!
قری به رس و کمرش داد و گفت :پاشو مامان  ...ضد حال نباش!
روزهای بود که شورانگب این کارها را یم کرد برای آوردن
گل خنده روی لبهای بچه ها! آهنگ های که ریتم شاد تری
داشتند را با صدای بلند توی خانه پخش یم کرد وادارشان یم
کرد برقصند و همت ها بود که یخشان را آب کرده بود بچه ها
با همت بازی ها با همت رقصیدن و رها شدن ها توی خانه بود
که همدیگر را آنقدر خوب پذیرفتند .اما حاال انگار صدها سال
از
ی
روزی که خودش را با ریتم آهنگ تکان داده بود یم گذشت.
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همه تالشهایش همه روزهای خوشش هزاران سال از او دور
بودند  .با این حال بلند شد همراه بچه ها توی خانه چرخید و
رقصید.
صدای زنگ که توی خانه پیچید آذر موزیک را قطع کرد یم
دانستند پدر عادت دارد زنگ بزند حن همان زمان که کلیدش را
توی قفل یم چرخاند یک تک زنگ یم زند خودش یم گفت:
خانم و بچه هام بیان استقبالم.
و آنها هم هر کجای خانه بودند جمع یم شدند توی سالن وقن
صدای این تک زنگ را یم شنیدند.
به محض قطع شدن موزیک طلوع با شوخ طبیع ذای که مدی
خبی نبود دستمایل جلوی چشمهایش گرفت :و گفت:
از آن ی
جو
رو عوض کنید .آمت جون یم ره! از اون واسه ما چ چ یم
مونه ...فقط اتاقش فقط اتاقش...
طیبه توی کمرش زد و گفت :زبونت الل شه الیه...
اما آذر با خنده گفت :اتاقش رو خوب اومدی!
آمت همانطور که برای استقبال پدر یم رفت گفت :ور یاچ
هاتونو تمام کنت  .اتاق من دست نخورده یم مونه تا برگردم.
نگاه هاتف سنگت بود :به به آقا آمت! خوش اومدی پش ،چه
عجب از ما یاد کردی!
ی
ر
با ررسمندیک دست پدر را فشد و همانطور که توسط هاتف در
آغوش کشیده یم شد گفت :ببخشید دیگه گفتم چند روز با
بچهها باشم.
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_خوبه آدم با دوستاش باشه اما نه وقن خانواده نگرانشن!
_چشم.
جز این چشم چبی نداشت که بگوید .هاتف هم بیش از آن در
برزخ نگهش نداشت از آن روزها بود که رسحال به خانه
برگشته بود پیشای دخبها را به ترتیب بوسید ورو به
شورانگب گفت :شام چ داریم خانم؟
شورانگب هم انگار از دیدن حال خوب او جان گرفته بود گفت:
یه یآی به صورتت بزن بیا آماده ست .دخبا بیایید شام رو آماده
کنیم.
آن شام دلچسب بود .همه برگشته بودند به یگ از روزهای
خوب چند سال پیش توی خانه شان همیشه این وضع بود .هر
وقت هاتف توی خانه بود و حالش هم خوب بود همه
خوشحال
موچ از انرژی جاری یم شدتوی خانه! همان ی
بودند ی
موچ که
در نبود هاتف همیشه در جریان بود و تنها اضطراب
رسرسیدنش روی آن سایه یم انداخت  .اما آن شادمای که با
وجود هاتف وجود داشت با این که ناچارشان یم کرد با وقار و
متت باشند طعم دیگری داشت.
آمت از آن شب رایص بود از آخرین شب با خانواده اش رایص
بود و حن به نظرش رسید دیگر رفت به جای غریب آنقدرها
آزارش نیم دهد.
خب داد شب
شب از نیمه گذشته بود که با پیامک به رامبد ی
خانه
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یم ماند و صبح برای بردن وسایلش و خداحافظ رسی به خانه
شان یم زند.
کیم بعد هر کدام به اتاقشان رفته بودند در خلوت و سکوت
خانه
غرق افکار خود بودند همه جز آذر که در آن نیمه شب به جای
دنبال کردن خودش مرد همسایه را یم پایید یی آن که هنوز دلیل
این کارش را کشف کرده باشد در نور اندک حیاط خانه ی آقای
روشن او را یم دید که دستها را پشت کمر به هم رسانده و یی
قرار در طول حیاط مستطیل خانه اش قدم یم زند و هر از
گایه رس بلند یم کند و چشم یم دوزد به ماه! این نگاه چند ثانیه
بیشب طول نیم کشید خییل زود فکری رسش را خم یم کرد و
دوباره قدم زدن را از رس یم گرفت.
دوست داشت از او با طلوع حرف بزند اما دیگر نیم دانست چه
حرف؟! قدم زدن آقای روشن در نیمه شب برای او جالب بود
و
به همان اندازه برای طلوع یی معنا! حن دلش یم خواست
طلوع اسیم روی این کنجکاوی دیوانه وارش به رفتار آقای
ی
روشن بگذارد اما طلوع تنها همراز همه ی زندیک اش یی
تفاوت بود .آقای روشن برایش فقط یک اسم بود که یک دنیا
حرف پشت رس داشت.
****
فصل دوم:
جلوی آینه ایستاده بود و به کمر باریکش نگاه یم کرد .نیمرخ
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ی
ایستاد و به شکیم که هیچ برآمدیک ای نداشت چشم دوخت.
پرورش دادن یک کودک درون آدم چطور است؟ چرا
احساسش
نیم کند؟ هیچ موجود زنده ای را درون خودش حس نیم کرد.
حن زنده بودن خودش را هم فراموش کرده بود .دوباره توی
آینه به صورتش چشم دوخت رسش را جلوتر برد ،در
چشمهایش
هم چبی نبود که او را به این باور برساند .اما توی خانه
خبهای زیادی بود ستاره صد جور غذا پخته بود در آن یک
ی
روزی که متوجه بارداری اش شدند و یم خواستند هر طور شده
همه ی آن غذاها را به خوردش بدهند .اتاقش به یگ از اتاق
های پایت منتقل شد که برایش جای خوشبخن داشت با
خودش
فکر کرد یم تواند این را به فال نیک بگبد آمدن بچه برایش
خوش یمن بود که دیگر ناچار نبود از آن پله های لعنن پایت
بخزد.
و حاال در اتاق جدید بود که نور کمبی داشت چون پنجره اش
به دیوار باز یم شد.کیم کوچکب از اتاق باال بود همه وسایل
را نیاورده بودند و خلوی اتاق به او آرامش یم داد.
چند ضبه به در اتاق خورد هنوز لب از هم باز نکرده بود که
خوی خانمم؟
در باز شد و ستاره داخل آمد با لبخند گفت :ی
کوچولو خوبه؟
_ستاره!
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_جانم خانم ...کمک کنم لباس بپوشید؟
_نه خودم یم تونم .چند روزه که اینجام؟یعن...
_اتاق رو یم گید خانم؟ ماشاهلل به حافظه تون قربونتون برم!
البته نگران نباشید طبیعیه با این ویاری که شما دارید یادتون
رفته! امروز صبح بود که آقا کارگر اوردن و وسایلتون رو
اوردیم پایت!
_پس چطور من اینجا بیدار شدم از خواب؟
_خانمم شما ظهر بیدار شدین! صبح بعداز کارگرا باز خوابتون
برد.
_خب پس از یک اومدم خونه؟
_دیروز اومدین دیگه ،ظهر بود تو کتابخونه بودین!
ابروهایش را باال داد و گفت :مطمئن؟
_آره.
_ ر
گویس من کجاست؟
_امروز از دست کارگر افتاد آقا بردن تعمب کت  ...گفت شاید
هم یه جدید بگبن براتون!
_ستاره چند ساله با آقا کار یم کن؟
_من از وقن که ازدواج کردین دیگه ! قربونتون برم چه سواال
یم پرست امروز...
_قرصام کو؟
_قرصا رو که آقا قدغن کرده بخورید .گفت که حالتون بد
میشه
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واسه بچه هم خوب نیست  .راسن براتون یه یادداشت
گذاشت
روی مب ...با اجازه تون خانم من یم رم...
انگار از آخرین بار که همراه خانواده اش بود از روزی که پدر
با آن حال ببونش کرده بود از نگاه پر دلسوزی مادر و آن
لحظه که آمت برگه آزمایش را به دستش داد روزها گذشته بود
.
چشمهایش را ریز کرد و گفت :ستاره چطور میشه که یه بچه تو
شکم آدم یم مبه؟
_وای خانم زبونم الل! نگید این چبا رو  ...توبه...
_چبی نگفتم که یم خوام بدونم حواسم باشه!
_شما فکرشو نکنید من حواسم هست .هیچ اتفاف نیم افته !
آقا
دل تو دلش نیست ،قدرشو بدون کمب مردی اینقدر هوای زنشو
داره...
ستاره دوباره قصد رفت کرد اینبار جلویش را نگرفت .چرخید
روی تخت نشست چرا فکر میکرد روزهاست که توی این اتاق
ی
زندیک یم کند؟
چرا آمدن کارگرها و افتادن ر
گویس اش را به یاد نداشت .این چه
فر ر
امویس دیوانه واری بود؟ لب باالی اش را تو کشید و با دندان
به پوست لبش فشار آورد .ناگهان از روی تخت بلند شد حالش
خوب بود این حال خوب این روزی که یی رسدرد ررسوع شده
بود و یم توانست سوال ببسد برایش عجیب بود .در اتاق را
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باز کرد با همان لباس خواب ببون رفت چند روز قبل را به یاد
آورد که با چنت لبایس مقابل آمت ایستاده بود و او را بعد از
خب
مدتها دیده بود و در فاصله ی دو روز آمت بود که به او ی
بارداری اش را یم داد .به سوی تلفن رفت .نفسش به شماره
افتاده بود شماره آمت را از بر نبود .شماره آذر را گرفت بعد از
چند بوق صدای آذر توی گوشش پیچید :بفرمائید؟
_آذر منم طلوع!
صدای ستاره قبل از آذر به گوشش رسید :منو صدا کردین
خانومم...
_نه ستاره با تو نبودم.
_آذر من باید ببینمت  ...آذر امروز چندمه؟
خوی؟ بچه خوبه؟
_طلوع ی
_تو از کجا یم دوی؟
_آمت به مامان گفت .خییل خوشحال شدیم طلوع ،چند روزه
با
ر
خامویس ...طلوع جان
گوشیت تماس یم گبم یتبیک بگم اما
مامان یم خواد بیاد دیدنت!
_نه  ...نیاد ...گفن چند روزه؟
_گفتم که...
تماس قطع شد چند بار توی ر
گویس گفت  :الو  ...آذر الو...
دکمه قرمز روی ر
گویس را ر
فشد و بعد از کیم دوباره شماره
آذر را گرفت همانطور که ر
گویس یی سیم را به گوشش چسبانده
بود توی سالن چرچ زد و به سوی در سالن رفت .تلفن قطع
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بود ناامید به ر
گویس نگایه انداخت و صدا زد :ستاره!
_جانم خانم؟
_تلفن چرا قطعه؟
_نیم دونم خانم.
_گوشیتو بده به من!
_گوشیم خرابه خانم ...چند روزه که روشن نیم شه!
هوف کشید تلفن خانه را به ستاره سبد و دوباره به سوی اتاقش
رفت روی تخت نشست و رسش را میان دستهایش گرفت.
چبی بود که اگر نیم فهمیدش دیوانه یم شد  .مدت زیادی
نگذشته بود که خانه پر از صدای مردانه ای شدبلند شد در
اتاق
را باز کرد در آستانه در ایستاد و به چهارچوب تکیه داد و به او
نگاه کرد که گوشه ای ایستاده و برای کارگری که نایلون های
خرید را داخل یم آورد اسکنایس درشت آماده کرده بود.
مدی بعد مقابلش بود بوی عطرش تهوع آور بود و این تهوع
ربظ به بارداری اش نداشت .اما کودیک که در شکم داشت
بهانه ی خو یی بود برای این که دستش را جلوی دهانش بگبد و
به سوی دستشوی بدود .این کار خوشحالش یم کرد .برای
اولت بار در آینه ی آن خانه به روی خودش خندیده بود و آثار
باز ر
یگویس های کودکانه اش در خانه ی پدری را در چشمهای
خود
دیده بود.
وقن دستمال کاغذی را روی صورتش یم کشید و از دستشوی
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ببون یم آمد مرد لبخند یم زد .از آن لبخندی های که دل را
نشانه یم رفت  .طلوع هم لبخندی دست و دلباز روی لب آورد
و گفت :گوشیم درست شد؟
_گفت باید بمونه ! وقت نکردم برم برات بگبم  ...راسن
عزیزم امروز نوبت داریم...
_کجا؟
_خانم دشن ،متخصص زنان و زایمان ...این دکبی که برات
انتخاب کردم حرف نداره طلوع ! یه پاش اینجاست یه پاش
اونور  ...یم خوام اگر نشد بریم اروپا واسه زایمان پیش این
خانم بچه م رو به دنیا بیاری!
_بچه ت رو؟
_بچه ماست دیگه!
با صدای بلند خندیدو گفت :این حس مالکین که به تو و دخب
کوچولوم دارم رو باید دوست داشته ر
بایس طلوع!
_معلوم نیست دخب باشه!
_طلوع من! باید یه دخب باشه که از چشماش قصه بسازیم!
مثل
چشمهای قصه ساز تو! گفتم قصه یادم اومد ادامه ی اون طرح
رو برات نخووندم  ....همت جا باش!
به پشن مبل تکیه داد چشمهایش را روی هم گذاشت هنوز
فرصت پیدا نکرد بود افکارش را نظم بدهد و بداند یم خواهند
از آن لبخندهای که زده و آن همصحبن چه استفاده ای بکند
که
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برگشت با کاغذهایش که یی شباهت به تومارها نبودند.
کاغذها را طبق عادت یی نظم روی مب مقابل ریخت و
همانطور که کنار طلوع یم نشست از جای که حتما قبال
نخوانده مانده بود ررسوع کرد« :زن با جامه ای سپید و موی
سیاه بلند در خانه یم چرخید و به دیوارهای سپید چنگ یم
انداخت او باد بود و دیوارهای خانه سدی که باید ویرانگری اش
را مهار یم کردند .او آب بود و اگر رام نیم شد سیالبش
ی
.
زندیک ها را به تاراج یم برد شبچ سیاه پنجره را شکافت.»..
کلمه هایش جان داشتند این را نیم توانست انکار کند جادوی
در آن جمله ها بود که هزگر شبیه اش را ندیده بود اما در آن
لحظات خیال رسکشش او را به جای دیگر یم برد...:
آمت رفته بود و او با این که صبح خودش را به خواب زده بود
از پنجره رفتنش را تماشا یم کرد .پدر را میدید که مقتدر دست
بر شانه اش گذاشته بود و خبه توی چشمهایش زمزمه های یم
کرد ،حتما از مرد بودن یم گفت این قصه ی تکراری همه ی
دوران ها که هیچ وقت از دهان نیم افتاد و هر چقدر از آن
حرف زده یم شد کم بود .حتما داشت برایش از ایستادن
ی
!
نبسیدن و حن از خود گذشتگ یم گفت حتما تعریف
ی
مردانگ از نگاه پدر همت بود و این تعریف به شانه های پهن
و قد بلند آمت یم آمد ،به ته ریش و ابروی پرپشتش که حاال
کیم در هم گره خورده بود و نگاه مستقیمش! این نگاه به نگاه
ر
سختکویس شان را نشان یم داد از نظر طلوع!
پدر شبیه بود و
بعد از پدر ،نوبت طیبه بود یقه ی پباهن آمت را گرفت مرتب
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ی
بود اما طیبه حتما ازاین راه یم خواست دلتنگ و اندوهش را
نشان بدهد .همانطور که انگشتش را یم کشید روی یقه ی آمت
با لبخندی بغض آلود حرفهای یم زد که خواهرهای بزرگب
بلدند! خواهر بزرگب همیشه یک حواست باشد! مواظب باش
توی کالمش دارد.حتما طیبه داشت هشدار یم داد.
بعد نوبت آذر بود که آمت را در آغوش کشیده بود روی شانه
اش اشک یم ریخت .به خودش فکر کرد که اگر حاال آنجا بود
میان بقیه ی اعضا خانواده چطور یم خواست خداحافظ کند
شبیه کدام یک! با وجود پدر حتما باید با ده قدم فاصله آمت را
به
خدا یم سبد .و شاید برای همت هم بود وقن که رسوصدای
آذر را وقت ببون رفت شنید به روی خودش نیاورد و همچنان
خواب ماند.
آخرین نفر شورانگب بود که آنقدر گریه کرد
که کم مانده بود اشک او را هم در بیاورد.
هاتف با تک رسفه ای و بعد گفت حرف شورانگب را وادار به
عقب نشین کرد همه شان چند قدم فاصله گرفتند
شورانگب از روی تخت قران و آب و آینه را برداشت.
هیچکس او را نیم دید که پشت پنجره اشک یم ریزد برای
ی
غریبگ خودش! و انگشتهایش را روی
شیشه ی رسد پنجره یم کشد هیچکس جز آمت که برای لحظه
ای رس بلند کرد تا نفس سنگینش را ببون بدهد و از ریزش
اشکهایش جلوگبی کند! همان وقت بود که او را دید! لبخند
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کوچگ کنج لبش نشست .از زیر قرآی که شورانگب گرفته بود
سه بار رد شد و رفت .کاسه ی آب پشت رسش خایل شد و همه
به سوی تخت برگشتند جای که بساط صبحانه شان هنوز پهن
بود.
آمت رفته بود و خانه از همان روز اول خایل شد  .هیچکس
حوصله کاری نداشت .طیبه از خانه ببون رفته بود تا زودتر به
تئاتر برسد .هاتف رس کارش رفته بود و آذر مشغول درسهایش
بود چرچ توی خانه زد و با خودش فکر کرد خانه یی حضور
آدمها چه رسمای زننده ای به جانش یم ریزد.
خب داد یم تواند به سالن تئاتر
دو روز بعد از آن بود که طیبه ی
برود تا با کارشان آشنا بشود .این اولت بار بود برای رفت به
جای درست به اندازه ی اولت روز مدرسه اش هیجان داشت
چندین لباس عوض کرد موهایش را توی صورتش ریخت و
هربار از آذر پرسید :خوبه؟
آذر با ابرو یم گفت :نه!
کچ کرد .بلوز شلوار سفیدش را
خسته که شد به آذر دهن ی
پوشید رو پوش گلبیه را روی آن انداخت و شال سفید آذر را از
روی جا رخن برداشت و گفت :اینو یم برم تا آدم ریس...
قبل از این که آذر اعبایص کند از در ببون رفته بود.
تا رسیدن به سالن تئاتر مدام یم پرسید :طیب خوبم؟ آذر خل
و
چل هیچ از هب نیم دونه آخرشم رسش تو کتابه که یم مبه!
_دور از جون ،زبونت رو گاز بگب ...طلوع اونجا سنگت
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ر
بایس ! با کیس شوچ نکن  ...دعوا هم همینطور البته!
ر
وحیس ام!
_مگه من
_وقن مهتا رو یم بین آره!
_مگه قراره ببینمش؟
_آره خب اونم اونجاست...
_اه طیبه چرا بردیش؟
_من بردم؟ مگه من صاحب فرهنگشام ...اومد تست بازیگری
داد قبول شد...
_اون میمون رو چه به بازیگری!
_ یی ادب نشو طلوع! اتفاقا خوشکل بود که قبول کردن.
_آره دیگه اون نون چشمای یآی دریده ش رو یم خوره!
_وای طلوع نبینم حرف زیادی بزی که جلوی همون آدما یم
زنم تو دهنت! مسئول تئاتر ما فهیم هستش باید اون قبولت
کنه...
پس جلوی اون مودب باش خییل اهمیت یم ده...
_فهیم هموی نیست که گایه زنگ یم زنه بهت.
_خب همکاریم شایدم زنگ بزنه!
رنگ پریده ی طیبه به خنده واداشتش میان خنده گفت :آخه
حس
یم کنم زنگ که یم زنه رنگ به رنگ یم ریس!
_پررو!
_خب اگردوستش داری به من بگو نیام اونجا عاشقش بشم
بخدا
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من جنبه م پایینه ! پش خوشکل ببینم عاشق یم شم نیست
همه
ش تو خونه بودم.
_خییل زشته در مورد خودت اینطور حرف یم زی!
_تو خواهریم ،یم تونم بهت راستشو بگم حاال بگو ببینم قهیم
اندازه عکسش خوشکل هست یانه!
_عکسشو از کجا دیدی طلوع؟
_ببخشید خب!
ادی! اینو حتما به مامان یم گم.
_خییل ی یی ی
_خب بگ یم پرسه چه عکیس رو از گوشیت دیده!
آذر با غیط دستش را برای تاکیس تکان داد و گفت :تمامش کن
پشیمونم کردی واقعا!
هر دو روی صندیل عقب نشستند رسش را روی شانه ی طیبه
آبچ
گذاشت و گفت :باهام اینقدر خشک نباش خب! تو ی
بزرگ
من.
طیبه انگشتهایش را ر
فشد و گفت :سالن تئاتر جای کاره ،جای
عاشق شدن نیست طلوع خواهش یم کنم منو نبسون از این
که
دارم یم برمت .تو هنوز سن نداری اینطور به دنیا نگاه نکن
اینقدر به خودت انگ نچسبون .داری میای کار کن باشه؟
_باشه ،یک بهم نقش اول یم دین؟
_اول باید تست بدی پیش فهیم.
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گفت :از این تست های غش کردی اگر بهم بده خوب
میشه مگه نه؟
_که چ؟
_ببت فهیم مقابل من باشه من بگم  :وای من غش...
رسش را بلند کرد و دوباره روی شانه ی طیب انداخت  .طیبه
بااین که به این شوچ خنده اش گرفته بود سیع کرد پوسته ی
ی
جدی اش را حفظ کند با همان اخم ساختگ که میان ابروانش
خبا نیست .دخبه ی سبکش.
نشسته بود گفت :این ی
مقابل فرهنگشا پیاده شدند  .دل توی دلش نبود هیجان همه
چب
را داشت جز همان شوچ های که کرده بود نگفته پیدا بود
طیبه
فهیم را یم خواهد و این حرفها فقط برای برانگیخته کردن
حسادت طیبه و به حرف آوردنش بود به نظرش او زیادی تو
دار یم آمد  .داخل سالن که رفتند با این که قبال به عنوان
تماشاچ کارهای طیبه آنجا بود حس و حالش وصف ناشدی
بود .توی سالن چند دخب و پش بودند که هریک مشغول کار
خود بودند با صدای سالم طیبه فهیم بلند شد این اولت بار بود
که
طلوع او را از نزدیک یم دید و به نظرش آمد طیبه خوش
سلیقه است با هیجان به طرف فهیم که با لبخند گفت :پس
طلوع
خانم اومد باالخره ! رفت یی اعتنا به چشم غره های طیبه
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گفت سالم.
فهیم نیم نگایه به چهره ی برافروخته ی طیبه انداخت با خنده
ای که به زحمت از روی لبش جمع یم کرد
دوباره گفت :سالم.
صدای کاغذهای که جلوی چشمش تکان یم خورد او را از
گذشته ببون کشید با چند بار پلک زدن موقعیتش را به یاد
آورد
برگشت به صورت پرجذبه ی مرد نگاه کرد بعد آهسته بلند شد
و
گفت :من خییل گرسنه شدم تو چ؟
هنوز هم نیم دانست با این رفتار عادی که در پیش گرفته با این
خودی که شبیه هیچ روز دیگری نبود چه کاری بکند؟ اما
داشت
خودش را وادار یم کرد به محبت های یی دری غ مرد پاسچ
مهرورزانه بدهد.
با هم به سوی آشبخانه رفتند ستاره سفره را چیده و آماده
کرده
بود  .روی مب آشبخانه بیشب از مب مجلل ناهار خوری
آرامش داشت این را هر دو نفردیگر توی آن خانه یم دانستند و
حتما برای همت بود که سفره را آنجا چیده بودند.
*******
مقابل آینه بود .اگر سوال های یی شمارش نبودند یم توانست
مطمت باشد این آرام ترین روزش در این خانه است .شانه را
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روی موهای بلندش کشید با کش موی آن ها را پشت رسش
خوی داشتند.
بست به لطف آذر ابروهایش هنوز حالت ی
دستش به
سوی رژ یلن که نیم دانست آخرین بار یک از آن استفاده کرده
بود رفت لبهایش را کیم از هم فاصله داد و رژ را روی آنها
کشید.
دیدن ناگهای تصویر کیس جز خودش توی آینه تکانش داد.
خبه توی چشمهای مرد نفس عمیقش را ببون داد و گفت:
وای ...ترسیدم.
_نبس خوشکل من ...چ یم پرسیدی از ستاره؟
_من؟
_آره!
_آها یم خواستم بیشب مواظب باشم.
اسن اش را به دست گرفت آنها را روی شانه اش
موهای دم ی
مرتب کرد و گفت :دیگه از این سوالهای که آدمو نگران یم
کنه نبس خوشکل من!
_نیم پرسم!
_زودتر آماده شو باید رسوقت برسیم .این رژ رو هم پاک کن
شبیه ستاره شدی وقن یم خواد جلوی مهمانا خوشکل باشه!
خودش خندید و رفت .طلوع یکبار دیگر لجوجانه رز را روی
لبهایش کشید خودش هم یم دانست چقدر یی تناسب است.
یم
دانست هنوز از اتاق ببون نرفته دستمال را روی لبهایش یم
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کشد تا از آی که هست خنده دار تر جلوه ندهد با این حال ان
رسپیچ آرامش یم کرد.
وقن لباس پوشیده و آماده در سالن ایستاد ستاره داشت گزارش
ی
خروچ رفت کیم بعد
کامیل از خریدها را یم داد به سوی در
روی صندیل جلو ماشت نشسته بود و به روبه رو نگاه یم کرد.
خیابان مملو از جمعین بود که برای خرید نوروز ببون زده
بودند برگشت نگایه به نیم رخ جذاب مرد انداخت و گفت:
نزدیک عید شده؟
_مردم ما همیشه پیشواز مبن! عادت کردن هر مراسیم رو
از یک ماه قبل برگزار کت وقتش که یم رسه دیگه ازش خسته
اند و از اصلش لذی نیم برن.
ناچار بود حق را به او بدهد .خودش هم روزی یگ از همان
آدمها بود .اسفند همان سایل که آمت رفته بود رسبازی همه
شان
رفته بودند خرید ،و شهر همینقدر شلوغ؛ او تحت تاثب بچه
های
نمایش بود و دنبال تیپ خایص برای خودش یم گشت .یم
خواست لباسهایش شخصیت جدید از او معرف کند برخالف
هر
سال که اغلب لباسهایش را با آذر ست یم کرد سلیقه اش زمت
تا آسمان فرق کرده بود  .تا پیش از آن هیچ فکر نیم کرد رنگ
سب فسفری ترکیب کند اما حاال به
صوری را با ی
نارنچ و ی
لطف دنیای تازه اش این رنگ ها را هم کشف کرده بود!
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یم خواست آذر را هم ترغیب کند شبیه هم بپوشند اما آذر
ترجیحش همان لباسهای بود که همیشه یم پوشید اصوال آذر
اهل ریسک هم نبود و نیم توانست به این راحن که طلوع
ی
تغیب یم کند چبی را در زندیک اش تغیب بدهد.
شورانگب برای آمت پباهن چهارخانه ای خرید که خطوط
عمودی اش سورمه ای و خطوط افف اش صوری تبه بودند.
چهارخانه به آمت یم آمد الغری کمرش را یم پوشاند و
عرض شانه هایش را متناسب نشان یم داد طیبه هم برایش یک
شلوار جت خرید .یک ست کمربند و کیف پول چرم هم طلوع و
آذر گرفتند که همه چب تکمیل شود.
ی
:
همه یک امیدوار بودند به آمدن آمت ،شورانگب یم گفت لباس
جدید نداره بچه  ،شاید روز عید برسه و وقت نکنه بره خرید!
اما آمت نیامده بود آن نوروز اولت نوروز بدون آمت بود
هدایایش را گذاشتند توی اتاقش و دلشان را خوش کردند به
شنیدن صدایش وقت سال تحویل.
با توقف ماشت رستکان داد و به تابلوهای رسدر مجتمع پزشگ
مناسن پارک شده بود هر دو
چشم دوخت .ماشت جای
ی
دوشادوش هم به سوی در ورودی مجتمع راه افتادند یی پرس و
جو به طرف آسانسور رفتند و کیم بعد در طبقه سوم و مقابل
مطب دکب بودند  .همان دکبی که تعریفش را شنیده بود و
حاال
باید مقابلش یم نشست به حرفهایش درباره مراقبت گوش یم
داد
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.
مطب خلوت بود زیاد منتظر نماندند.
دکب با لبخند پر وپیمان از پشت مبش ببون آمد و از آنها
استقبال کرد طلوع یم خواست برگردد به ان نوروز اما انگار
کیس دستش را گرفته بود و به زحمت توی ان اتاق شیک و
کنار خانم دکبی که زیباییش اعتماد به نفسش را یم گرفت،
نگه داشته بود .در صندیل فرو رفت .به مهتا فکر کرد که روز
اول نوروز با ذوق آمده بود خانه شان و وقن آمت را ندید
چشمهایش پر اشک شد .حاال که از آن روزها دور شده بود کیم
ی
به مهتا حق یم داد .همه زندیک مهتا خالصه یم شد در حضور
آمت او رویای کودیک هایش را بزرگ کرده بود و مادرانه
عمرش را به پای آن گذاشته بود و حاال فکر میکرد چرا هرگز
نتوانست عشق را درک کند؟ نه در نگاه مهتا نه آذر و نه حن
توانسته بود در قلب خودش احساسش کند.
_خب خانم چند روز یم گذره از بارداری؟
خب
کیم به صورت گرد دکب نگاه کرد سه روز از وقن آمت ی
ر
آزماییس
را داده بود یم گذشت دست برد توی کیفش برگه ی
که
دیگرمچاله بود را ببون کشید و هنوز برای گفت ماجرای سه
روز پیش لب باز نکرده بود که شنید :هنوز مطمت نیستیم.
خانم دکب با لبخند برگه آزمایش را گرفت و به تخن که پشت
پرده بود اشاره کرد طلوع بلند شد به آن سو رفت صدای نازک
دکب را شنید که گفت :برای سونوگراف آماده بشید.
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کیم بعد ماییع لزج روی شکمش احساس کرد و آن رسما کم کم
در همه جای تنش پخش شد .دکب با لبخند گفت:میخوای
ببین؟
غرین داشت به چشمهای دکب ،که خبه بود به مانیتور
حس ی
باالی رسش چشم دوخت و گفت :نیم دونم...
_البته هنوز چبی مشخص نیست  .هشت هفته از بارداری یم
گذره.
ی
آب دهانش را فرو داد و به هشت هفته ی گذشته ی زندیک اش
فکر کرد که تنها نبود اما احساس تنهای برای لحظه ای هم
رهایش نکرد .کم مانده بود آن حال عجیب اشکش را در بیاورد
دکب چند برگ دستمال روی شکمش گذاشت و گفت :همه چ
عالیه!
همانطور که دستمال ها را روی شکمش یم کشید به صدای انها
گوش کرد :همه چب عالیه آقا! یتبیک یم گم .جنسیت بچه
هنوز
خوی دارن خوشبختانه!
مشخص نیست  .ویل هر دو وضعیت ی
_ممنون خانم! در مورد قرص های اعصاب خانم یم خواستم
با
شما مشورت کنم.
_االن همراهتونه؟
_بله.
طلوع ترجیح داد همان جا روی تخت بماند نیم خواست دکب
توی چشمهایش نگاه کند و بعد با نیم نگایه به قرص های
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اعصاب چبی در مورد وضعیت روای اش ببسد.
وقن کم کم صداها از اوج افتاد از روی تخت بلند شد رسگیجه
ای همراه با تهوع باعث شد بخواهد زودتر از آن فضای کوچک
و خفه ببون برود .وقن از مطب ببون یم رفتند یم دانست
اعصای است که خانم دکب
مقصد بعدی مطب پزشک مغز و
ی
معرف اش کرده!
**
آمت کنار آذر نشسته بود اما نشان یم داد متوجه حرفهای که
او
با شورانگب یم زند نیست.
_مامان صدای طلوع مضطرب بود!
_آذر جان چرا اینقدر بزرگش یم کن؟ من خودم فردا یم رم
پیشش.
_گفت کیس نیاد! فقط گفت که امروز چندمه! آمت چندم
بود که
رفتت بیمارستان؟ آمت باتوام؟
_من چه یم دونم! چه سواال یم پریس من هزار جور
گرفتاری دارم دم عیده...
آذر با غیط بلند شد و گفت :گوشیش خاموشه اصال نگران
نیستت
شما؟ به طیبه یم گم شاید اون یه کاری کنه!
_چه نگرای ای داری آذر؟ تو خونه شه با همشش ،من یه کم
با این مرد رودرواییس دارم برای همت امروز فردا کردم ویل
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فردا قراره با طیبه بریم پیشش تو نگران نباش یم خوای تو هم
بیا!
_نه من نمیام.
به سوی اتاقش یم رفت که زنگ تلفنش بلند شد .تماس قطع
شد
و کیم بعد پیامگ رسید .جعبه پیامها را باز کرد :طلوعم به
آمت بگو منو از اینجا بیاره ببون  ...بگو دیگه یم دونم ...به
این خط تماس نگبید .فردا ساعت ده صبح میام ببون!
خواهش
یم کنم آذر...
نفسش بند آمده بود رنگ پریده اش توجه شورانگب را جلب
کرد
:چ شد! یک بود؟
_هیچ تبلییع بود!
آمت با پوزخند گفت :از یک تا حاال تبلیغات بهت تک زنگ یم
زنه!
آذر گیج و یی حواس به سوی اتاقش رفت .چندین بار پیام را
خواند و طلوع را تصور کرد که در چه حایل این پیام را
فرستاده! چقدر زار و بدبخت بود که یواشگ دست به دامن او
شده  ...با یی قراری بلند شد توی اتاق دوری زد و دوباره بغض
کرد هیچ وقت به آن مرد و آن ازدواج خوشبت نبود .تا حرف
زده بود کیس جلویش را گرفته بود .اما همیشه از او ببار بود.
و یم دانست هیچ وقت جفت طلوع نخواهد بود به تالش های
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خودش در آن روزها برای جلوگبی از این ازدواج پوزخندی
دلگب زد کنار پنجره ایستاد خبه شد به حیاط خانه ی آقای
روشن که مدتها خایل مانده و غبار روی ان نشسته بود.
ناگهان چشمهایش پر اشک شد نیم دانست برای غربت خانه
ی
آقای روشن گریه یم کند یا طلوع! ر
گویس را باال آورد انگشتش
را روی شماره ی آمت گرفت باکس پیام را باز کرد و نوشت:
بیا اتاقم!
مدت زیادی از ارسال پیامش نگذشته بود که آمت با زدن چند
ضبه داخل شد کیم نگاهش کرد و گفت :چ شده؟
نیم خواست نگرانش کند اما جلوگبی از اشکهایش محال بود
همانطور که ر
گویس را میان انگشتها یم ر
فشد گفت :احساس یم
کنم طلوع توی خطره!
آمت این زمزمه ها را هر شب یم شنید ،با صدای خود طلوع!
گوش یم سبد به در خطر بودن طلوع ،دلش شور یم افتاد یم
خواست کاری کند اما در همان تالطیم که به جان احساساتش
یم افتاد یم فهمید هیچ کاری از او برای طلوع برنیم آید!
طلوع محصور دیوارهای خانه ای بود که خودش انتخاب کرده
بود و او توای برای رها کردنش نداشت .القل نه تا وقن که
خود طلوع نیم دانست چرا باید رها شود!
خسته از همه شبهای که با این افکار جنگیده بود به صورت
غمزده ی خواهرش نگاه کرد .سیع یم کرد تند نباشد یم
خواست دلداری اش بدهد آرامش کند با همان کلمای که از پس
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آرام کردن خودش برنیامده بودند .آهسته گفت :آذر نباید این
فکرها رو بزرگ کن باید بذاری خودش بگه که دردش چیه!
خیال نکن ما یی خیالش شدیم چون جلو چشممون نیست .نه
نشدیم .اما منطف برخورد کنیم چطور بریم زی که خودش نیم
دونه مشکلش با همشش چیه رو از خونه ش برداریم بیاریم؟ ما
ی
وسط زندیک اونا نیستیم شاید اصال دل اون آدم پر تر باشه!
_تو داری طرف اونو یم گبی؟
_نه عزیز من ،دیگه اصال برام مهم نیست فقط دارم یم گم ما
تا طلوع حرف نزنه ببون از ماجراییم و نیم تونیم کاری کنیم.
آذر دل را به دریا زد پیامک را مقابل صورت آمت گرفت و
گفت :یم بین؟
آمت با ابروهای در هم کشیده پیام را خواند بعد شماره ی
ناشناس را مرور کردو گفت :این یعن چ؟
_من بهتون یم گم طلوع تو خطره ! باور نمیکنید االن اینو
فرستاد ،کیس که تک زد طلوع بود .ترسیدم جلوی مامان بگم!
آمت مامان ،با همه عشف که به طلوع داره نیم خواد اون
ازدواج به طالق برسه دالیلش رو شاید تو بهب از من بدوی!
یکیش باباست و سختگبی هاش ،یگ دیگه هم توی!
_من چرا؟
_آمت قبول کن دیگه ! اینقدر خودتو نزن به اون راه  ...تو هم
به اندازه ی همه تو این حال طلوع مسئویل! تو ازدواج هول
هویل و یی برنامه ش حن!
ی
_چ یم یک تو آذر!
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_یم ری مگه نه؟ برای نجاتش یم ری؟ تو رو خدا! به اون
خواهش میکنم ته جمله ش فکر کن آمت!
_من نیم تونم آذر؛ برم بردارم بیارمش اینجا باز بابا ببونش
کنه؟ باز همون آش و همون کاسه!
عصن یم شد از این حس که آمت یی خیایل یم کند
آذر کم کم
ی
با دندان های به هم ر
فشده گفت :یم تریس! تو از مهتا یم
تریس!
ی
_چرا چرت یم یک؟
_اگه بمبه ،اگر خودشو از پنجره بندازه پایت ،اگر دیوونه
بشه ،خیال همه تون راحت یم شه مگه نه؟
_نه خیال من راحت نمیشه  ...فقط یم گم که باید منطف
باشه!
_چطور منطف باشه؟ تو از کجا یم دوی طلوع توی چه حایل
این پیام رو فرستاد! دست به دامن تو شد که بر ر
ادریس ...تو
بر ر
ادریس؟ آمت تو چ طلوع هسن؟ طلویع که همه وقت اسم
تو رو صدا زد جز وقن که ظاهرا با میل خودش اما به زور
نشست رس سفره عقد؟ اون به تو یم گه داداش تو چ؟
_یه کم آروم باش ...آروم آذر...
_نیم تونم آروم باشم شاید به فردا نرسه این پیام!
_یم رم  ...فردا یم رم دنبالش تو نگران چ هسن؟ توی
زندان و زیر دست جالد که نیست.
_از همت یم ترسم ...از این که نیم دونیم طلوع زیر دست
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کیه! هیچکدوم نیم دونیم  ...ما تحقیق نکردیم نیم دونم چرا
بابا
اینطور کرد  ...چرا یی حرف پیش طلوع رو داد رفت  ...اما ما
هیچ از اون آدم نیم دونیم...
آمت روی تخت آذر نشست رسش را میان دستها گرفت و
گفت:
نیم دونم چکار کنم! باور کن که نیم دونم چ درسته چ غلط!
گایه ازش به حد مرگ ببار یم شم ،از یی فکریش ،یاد اون
روزا یم افتم که فقط به پاش نیافتادم تا دست برداره از این
حماقت اما باز دلمه که یم سوزه واسه این که یم دونم هیچ
کدوم از کاراش از روی عقل نبوده .هیچ وقت نیست ،این دخب
یه دیوونه ی تمام عیاره! دیگه خسته شدم آذر یه عمر گرفتار
ی
دیوونگ طلوع بودیم .یه عمر! خسته شدم و دوباره خودمو
ساختم اما دیگه نیم تونم و اصال دلییل هم براش ندارم .نیم
تونم خودمو توجیه کنم که چرا باید دوباره بلند شم برم
دنبالش!
دارم زندگیمو یم کنم خوب یا بد دارم کار یم کنم دارم سیع
یم کنم مهتا رو رایص نگه دارم و درست وقن فکر میکنم همه
چ داره عایل پیش یم ره رسوکله ی طلوع پیدا یم شه و با
ی
درموندیک یم فهمم هیچ وقت گم نشده بود من فقط خودمو
گول
یم زدم و به خودم یم گفتم دیگه نیست!
_ماشت رو بده من فردا یم رم دنبالش!
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رسبلند کرد کیم به آذر خبه شد و گفت :بذارم تو بری؟ اگر
واقعا خطری باشه چ؟
_نیم تونیم اونطور رهاش کنیم.
_خودم یم رم ویل اینبار بخواد اشتباهاتش رو تکرار کنه یا
نیم دونم نیم دونم راه بندازه به جون مامان بد بالی به رسش
یم یارم  .وقن اوردمش اینو حتما بهش بگو .کلمه ی نیم دونم
رو دیگه از دهنش نشنوم!
_باشه تو فقط برو بیار خودم همه چیو درست یم کنم.
آمت بلند شد روبه روی خواهرش ایستاد بوسه ای به پیشای
اش
زد و گفت :قربون تو برم که ستم کش همه ای!
آذر خنده ی یی جای به لب آورد و گفت :تا فردا ساعت ده من
یم مبم و زنده یم شم آمت.
_نگران نباش اون شماره رو برام بفرست!
_گفت تماس نگبید.
_بفرست تماس نیم گبم.
از اتاق آذر ببون رفت و تازه حیس دیوانه وار در دلش به
طغیان افتاد انگار آن لحظه حال آذر را یم فهمید که یم گفت تا
فردا یم مبم و زنده یم شم.
مردن خودش هم از همان لحظه آغاز شده بود اما زنده شدی
در
کار نبود داشت یم مرد مدام یم مرد ! کیم به شماره ای که
آذر فرستاده بود نگاه کرد به حیاط رفت ریه اش را از هوای
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تازه ی آخرین روزهای زمستان پر کرد و دوباره مرد  ...این
مردن را یم شناخت همت وقتها بود که تجربه اش کرده بود
توی غربت رسبازی وقن رس پست ایستاده بود و یخ یم زد
وقن دوستهای تازه پیدا شده اش برای گرفت مرخض خودشان
را به آب آتش یم زدند و او به نظر یی خیال یم رسید اما دلش
هوای خانه تکای های مادر را کرده بود و آهنگ بوی عیدی که
طیبه صدایش را زیاد یم کرد  ...مدام یم مرد وقن یادش یم
آمد این اولت نوروز است که خانواده اش را نیم بیند!
بعد از آن هر بار به بهانه ای مرده بود حن وقن حالش خوب
بود حن وقن برگشته بود وقن باالخره بعد از دوسال وقفه
وارد دانشگاه شد و رشته ی مورد عالقه اش را ادامه داد .وقن
شورانگب ماشین زیر پایش انداخت تا رفت و آمدش آسان تر
شود همیشه و همیشه بهانه ای برای مردنش وجود داشت یم
مرد و زنده یم شد اما اینبار فقط مرده بود و یم دانست زنده
نیم شود تا روز بعد که طلوع را سالم ببیند و به خانه بیاورد.
با خودش فکر میکرد طلوع بدجور به رسنوشتنش گره خورده
نیم تواند این گره را باز کند یک روزهای دلش را با این حرف
که خدا یم خواهد این گره باز نشود آرام یم کرد .اما روزهای
دیگر دخیل یم بست به درگاه همان خدا که این گره باز شود این
ی
ریسمان بریده شود تا بتواند زندیک کند.
*
خییل زود میان بچه های سالن تئاتر جا باز کرد .هر روز کیم
زودتر از فهیم و طیبه توی سالن بود صحنه را آماده یم کرد.
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لباس هر یک از هبپیشه ها را جدا یم کرد و مرتب یم
گذاشت و نمایشنامه را چک یم کرد.
بعد وقن که بقیه یگ یگ یم آمدند او چهارزانو نشسته بود لب
سن هنذفری را توی گوشش گذاشته و به صدای خش دار
خواننده ی مورد عالقه اش گوش یم داد دخبها شیفته اش
بودند
طلوع در سالن نمایش طلوع دیگری بود .نقطه ی مقابل همه ی
آن آدمها که آمده بودند فقط شهری کسب کنند و یا شغیل
هرچند
کم درآمد برای خودشان دست و پا کنند .طلوع آدیم بود که یم
ی
خواست آنجا دوست پیدا کند .یم خواست زندیک کند جوری
که
در خانه بود نباشد .یم خواست از خودش توی سالن نمایش
یک
آدم دیگر بسازد ،موفق بود لبخندهای طوالی اش کار خودش را
کرده بود لباسهای همیشه سفید و رنگ های شادی که سپید را
به
چالش یم کشیدند میان آن همه دخبی که مانتوهای تبه
پوشیده
بودند او را متمایز یم کرد گایه هبپیشه اصیل این نمایش،
فروغ ،صدایش یم زد خورشید کوچولو! کیس نیم دانست چرا؟
فروغ گفته بود میون تاریگ سالن فقط اون روشنه!
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پشها خندیده بودند و تا مدی این اسم دست مایه خنده شان
بود.
اما آن پسوند کوچولو را طلوع نیم خواست .طلوع یم خواست
خانم باشد قد سنش بشود .و این را اولت بار شایان به او داد!
وقن از در سالن داخل آمد و گفت :سالم طلوع خانم خسته
نباشید .مثل همیشه قبل از همه رسیدین.
این خانم به دلش نشسته بود شنیدنش از زبان محجوب ترین
پش
سالن برایش خوشایند ترین اتفاق آن روزش بود .شایان
آهنگساز
بود وگایه روی نمایشنامه ها هم کار یم کرد دخبها یم گفتند
توی جلسات شعر هم اعتبار دارد .خییل نیم آمد رس تمرین،
هفته دو یا سه بار یم امد همه چب را چک یم کرد یم رفت
برنامه اش شلوع بود .فهیم روی حرفهایش حساب ویژه ای باز
یم کرد با همه این اوصاف این توجه ناگهای اش به طلوع یم
توانست بهبین اتفاق برایش باشد  .از جا بلند شد همانطور که
مانتوی یآی روشنش را مرتب یم کرد گفت :سالم اومدین!
شایان با خنده گفت :اومدم که اینجام! راحت باشید.
به سوی صندیل ها رفت کیبوردو لپتاپش را روی یگ از
صندیل ها گذاشت و گفت :به بازی هم عالقه داری؟
طلوع هنوز این را نیم دانست برخالف گفته های طیبه اصال از
او تست نگرفته بودند از همان لحظه که رسید فهیم پیشنهاد
داد
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ر
منیس صحنه باشد و او هم بعد از نگاه نامفهویم که با طیبه رد
و بدل کرده بود پذیرفت .شانه باال انداخت و گفت :خب بازی
نکردم تا حاال! اینجام کیس منو حساب نیاورد.
شایان لبخند کوچگ زد و گفت :خب؟
_خب یعن کال من هدف خایص نداشتم نه این که بقیه بخوان
در حقم اجحاف کت!
_حاال چرا اینقدر توضیح یم دی خانم؟ خیالت راحت من فکر
نیم کنم که داری بدگوی یم کن!
ی
طلوع خندید دسن روی موهای که به تازیک به قول آذر موکن
کوتاه کرده بود کشید و گفت :خب من ازروز اول شدم ر
منیس
صحنه دیگه ،فعال هم رایص ام...
شایان رستکان داد و گفت :چهره ت واسه بازی خوبه! واسه ت
یه نقش بنویسم؟
_تو این نمایش؟
_این که دیگه بسته شد .واسه نمایش بعد یا یه مونولوگ فقط
واسه خودت!
_اوه فقط خودم بازی کنم؟ خودم با خودم؟ خل بازی نیست؟
ی
شایان به لحنش با صدای بلند خندید و گفت :خب بستگ داره
چطور بازیش کن!
_نه فکر نکنم بتونم.
با آمدن فرهاد و ترالن ،شایان کتابچه اش را به دست گرفت
کیم بعد دوباره در همان قالب رسیم رفته بود چنان که انگار
از اول حرف با طلوع نگفته بود.
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طلوع تمام آن روز را به شایان فکر یم کرد بدش نیامده بود از
پیشنهاد اوف حن در ادامه ی افکارش تصمیم داشت او را در
جلسات شعر فرهنگشا دنبال کند .و از این فکر خنده به لبش
آمد.
حاال هم لب تخت خواب نشسته بود و به آن روز فکر میکرد
به
ژست شایان وقن که آرنجش را روی دسته ی صندیل گذاشته
بود و کتاب را با فاصله مقابل صورتش گرفته بود وجواب سالم
همه را همانطور مثل همیشه رسبه زیر با لبخندی کنج لبش
داد!
آن روز احساس کرده بود زیر ذره بت نگاه شایان است و این
ذوق زده اش کرده بود .رستکان داد دستش را روی قلبش ر
فشد
و به کاری که امروز کرده بود فکر میکرد .دست دیگرش را
روی شکمش گذاشت .آذر را ترسانده بود .برای آمت پیغام
فرستاده بود که یم دانم .اما هنوز هم یک چب مبهم وجود
داشت
...صدای نفس ها بهانه ی نخوابیدنش را جور یم کرد نفسش
را ببون داد و سیع کرد خواب به چشمم نیاید تا صبح فردا از
خواب یم ترسید از فر ر
امویس بعد از خواب بیشب!
*****
به ساعت مچ اش نگایه انداخت از شب قبل پلک روی هم
نگذاشته بود .سیگاری که گایه در خلوت دود یم کرد را آن
شب یی وقفه خاکسب کرده بود .مقابل پنجره ،سیگار به سیگار
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رفته بود تا هشت صبح! نه فقط لباس تنش که همه اتاق بوی
دود
گرفته بود .با تلخکایم مقابل آینه ایستاد آخرین ته سیگار را
روی لبه ی پنجره خاموش کرد و به سوی آینه برگشت .اسبی
خوش بو کننده را برداشت ،چند پاف توی اتاق و چند پاف روی
لباسش زد .وقن دوباره اسبی را جلوی آینه یم گذاشت به
خودش نگاه کرد به چشمهای خون شده و مژه های نمناکش،
ی
هنوز نیم دانست که یم خواهد با رفت دنبال طلوع زندیک اش
را به کجا یببد اما یم دانست چاره ای جز رفت ندارد .دسن به
ر
رییس که بلندی اش گایه آزار دهنده یم شد کشید و فکر کرد
بعد از آوردن طلوع و سبدنش به دست مادر کیم به خودش
یم رسد صورتش را اصالح یم کند موهایش را مرتب یم کند
و دیگر سیگار دود نمیکند حن چنت شب های کش دار و تلچ
که جان را یم گرفتند تا به صبح برسند!
با این فکر انگشتهایش را میان موهای آشفته اش کشید و به
سوی در اتاق رفت از نگاه آذر که پر از دلشوره بود عبور کرد.
یم دانست برای رفت خییل زود است اما در خانه ماندن حالش
را از آی که بود بدتر یم کرد گب افتاده بود میان دعوای عقل
و دلش ،برای کاری که رسانجامش را خوب نیم دید اما نیم
توانست به آخرش فکر کند .نه وقن که آذر یم گفت احتماال
طلوع در خطر است.
ماشت را روشن کردکیم در همان حال توی کوچه ماند با
خودش زمزمه های کرد که با هیچ کس نیم توانست از آنها
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حرف بزند .دلش را به دریا زد با لبهای به هم ر
فشده استارت
زد و از کوچه خارج شد.
آرنجش را به لب پنجره تکیه داده بود و خیاالت و افکار موهوم
برای لحظه ای آرامش نیم گذاشتند.
باالخره برگشته بود بعد از سه ماه ،شبیه برگشت از یک کابوس
بود .روی لبهایش لبخند نشسته بود اما چشمهایش خسته و یی
رمق مانده بودند .حاال واقعا رسباز بود از آن رسبازها که قمقمه
شان خایل است ،گلویشان خشک و پاهایشان توی پوتت ها
گندیده! با کوله باری که وقت رفت همراهش نبود.
مشامش را از بوی آشنای شب بوها پر کرد .دستش را باال برد
و زنگ را ر
فشد.
طلوع و طیبه تازه از سالن برگشته بودند و هنوز داخل خانه
نرفته بودند که صدای زنگ را شنیدند طیبه گفت :بدو!
طلوع به سوی در دوید و در همان حال گفت :کیه!
این عادت آشنا خنده ی آمت را عمیق تر کرد با انگشتهایش
روی در ضب گرفت از همان ضبه ها که اگر طلوع در
اتاقش را باز نیم کرد به آن یم زد طلوع میان حیاط ایستاد و
جیغ کشید  :وای آمینه! طیب به خدا آمینه ،مامان بیا آمت
اومده
...
و تازه همان وقت از اشک شوف که به دیده اش آمد به یاد آورد
چقدر دلتنگ است طیبه گفت :چرا الیک جوگب یم ریس مگه
پیشگوی!
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قدمهای باف مانده تا در حیاط را به رسعت پیمود در را باز کرد
با دیدن نقش آمت در چهارچوب در گفت :دیدی گفتم آمینه!
وای چقدر الغر و زشت و سیاه شدی آمت!
چه یم کرد وقن همه ی ذهنش را زیبای دوچندان طلوع در آن
لباس پرکرده بود و یک ور ذهنش درگب این بود که این وقت
شب حتما پدر خانه است!
دستش را جلو کشید بین طلوع را میان انگشتهایش ر
فشد و
گفت :تو هم چقدر تپل و خوش تیپ و مهربون شدی!
در مخمصمه افتاده بود
و یم توانست نفس های خودش را بشمارد شورانگب بود که از
آن وضع ببونش کشید .بوی مادر را به جان کشید و بعد هر
کدام از خواهرهایش و در همان حال پرسید :بابا نیست؟
شورانگب همانطور که او را دنبال خود یم برد گفت :اونم میاد
االن دیگه!
طیبه و آذر دنبالشان رفتند و طلوع به خودش فکر کرد به
دستهایش حاال مردد روی دستگبه ی
در حیاط مانده بودند .باز هم این خیال به رسش افتاد از آنها
منها
شده یم دانست اگر قرار به انتخاب باشد انتخاب آن خانواده
آمت
است! آمت تنها پش خانه بود که جان همه برای مهربای هایش
به در یم رفت.
در را پر رسوصدا بست .نیم خواست اوقات کیس را تلخ کند
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کنار بقیه توی سالن نشست آمت روی مبل سه نفره میان آذر
و
شورانگب نشسته بود و طلوع روی مبل تگ که کمب پیش یم
آمد روی آن بنشیند .با رسی خم شده به آنها نگاه یم کرد آمت
خم شد زیپ کیف مشگ که جلوی پایش بود را باز کرد و گفت:
خب بریم رس اصل مطلب!
شورانگب با لبخند گفت :اصل مطلب چ هست حاال؟
بسته ی کادو شده ای را جلوی او گرفت و گفت :ببت چطوره!
_ای وای این چه کاریه پش؟ ما انتظار کادو نداشتم که!
آمت به جای جواب بسته ای جلوی آذر گرفت و بسته ی
بعدی
برای طیبه بود .نگاه خبه ی طلوع روی او ماند گوشه ی لبش
را به دندان گرفت و گفت :وای! واسه تو یادم رفت.
قلن را ببون آورد به طرف طلوع گرفت و
بعد جعبه شکالت ی
گفت :هنوز شکالت دوست داری که؟!
طلوع از جا بلند شد با بغض که به گلویش چنگ انداخته بود
گفت :مهم نیست اصال!
صدای شورانگب را از پشت رسش شنید :باید برای همه یک
شکل یم خریدی!
پله ها را به رسعت پشت رس گذاشت و آمت با خنده گفت:
االن
خودم درستش یم کنم.
_نیم خواد دیگه! من باهاش حرف یم زنم.
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آمت از کیفش بسته ی کوچگ ببون آورد روی جعبه ی
شکالت گذاشت و از پله ها باال رفت چند ضبه به در زد و در
را باز کرد طلوع رو به پنجره ایستاده بود گفت :رفن خدمت
صب کن من بگم بعد بیای تو؟
همه چ یادت رفته؟ بلند نیسن ی
شاید دارم لباس عوض یم کنم.
_اوه چقدر عصبای!
_اصال هم عصبای نیستم!
_بیا شکالت بخور آروم ریس!
_آرومم من آمت.
_واسه تو گرفتم این شکالت رو!
_خسته نشدی از اون رس دنیا واسه من یه جعبه شکالت
اوردی؟ همت رس کوچه هم یم تونستم بخرم اینو!
_خب منم از رس کوچه خریدم! نکنه فکر کردی پستمو ول
کردم رفتم واسه تو شکالت بخرم!
طلوع با حرص نفسش را ببون داد و گفت :مگه من شکالت
نخورده ام؟
_وقت نکردم خب!
_به درک! وقتت واسه بقیه بود...
جعبه را به طرفش گرت و گفت :ببت این خوبه!
طلوع یی این که بخواهد لبش به خنده باز شد جعبه را گرفت و
گفت :دیوونه! یم دونستم منو فراموش نیم کن!
در جعبه را باز کرد نیم ست نقره بود با نگت قرمز انگشتش را
روی نگت گوشواره ها کشید و گفت :وای چه خوشکله!
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_به نظرت خوشش میاد؟
با چهره ای وا رفته زل زد به خنده ی کنج لب آمت
که نگاه مردانه اش را زیبا تر از همیشه کرده بود مردد پرسید:
یک ؟
_مهتا دیگه!
در جعبه را بست آن را روی سینه ی آمت کوبید و گفت :از
اتاقم برو ببون دیگه هیچ وقت نیم خوام ببینمت!
صدای شورانگب از پایت پله ها بلند شد  :چ شده باز! همت
االن رسیدی ها آمت...
آمت به زحمت جلوی خنده اش را گرفته بود جای جعبه روی
سینه اش را لمس کرد و گفت :وای چه ضب دسن داری
دخب! اصال یه ذره هم عوض نشدی...
_برو اعصابم خرده؛ برو خجالت بکش که خواهرت رو ندیدی
ی
اونوقت واسه اون جادوگر نیم ست خریدی! الیه بیاد تو زندیک
ی
اسبت کنه! یه روز خوش نبین یه بگ خدایا غلط کردم.
طلوع بهم گفته بود ها من نادون بودم...
همانطور که طلوع با جوش و خروش دروی که به ظاهرش هم
رسایت کرده بود این حرفها را تند و پشت رس هم تکرار یم
کرد آمت جعبه را روی مب تحریر گذاشت ،با خنده به سوی در
رفت و گفت :این مال خودته حسود خانم! با اونای دیگه فرق
داره! شکالت رو هم دقیقا از اون رس دنیا برداشتم اوردم واسه
تو ،مغز داره!
در اتاق را بست دستهایش را در جیب فرو کرد و با همان لبخند
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از پله ها پایت رفت .خودش هم یم دانست رفتارش کیم عوض
شده ،حن یم دانست که راه رفتنش ،از پله پایت رفت و همه
چب در او عوض شده یم دانست این آمین که امروز در خانه
است با پشی که سه ماه پیش یم رفت فرق دارد .و این را نیم
دانست به فال نیک بگبد یا بد.
تجربه های که در این سه ماه از رس گذرانده بود او را کیم
جسور تر کرده و نگاهش به دنیا را تغیب داده بود.
تا پیش از آن خیال یم کرد همه چبهای که به آنها فکر میکند
غب ممکن است  .ذهنش محصور چهارچوب خانه شده بود و
خانواده برایش مهمب از نفس های بود که یم کشد چه برسد به
خواسته های قلبش اما وقن کیم دور شده بود دریافت که اگر
چه خانواده همه داشته هایش در این دنیاست اما دلییل ندارد
بت
قلب و خانواده اش یگ را انتهاب کند.
وقن پدر آمد طلوع هنوز مقابل آینه گوشواره و گردن آویز که
خوی نشسته بودند را امتحان یم کرد
روی پوست سفیدش به ی
ی
باالخره آذر صدایش زد با همان ذوق زدیک یی خیال رژیم چند
روزه ی الغری اش شد یگ از شکالت ها را توی دهانش
گذاشت و به سوی در رفت.
******
ماشت را رس کوچه پارک کرد .کیم به اطراف نگاه کرد ،محله
ی سوت وکوری بود .در آن ررسایظ که بود آن سکوت باعث
اضطرابش یم شد نیم دانست کدام گوشه ی کوچه به دنبال
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ردی از طلوع باشد.
همانجا منتظر ماند و به در خانه خبه شد .مردی از کنار
اتومبیلش عبور کرد و تا چند ثانیه بعد هنوز نگاهش را روی
خود احساس یم کرد.
نگایه به ساعت مچ انداخت هنوز تا ساعت ده ،نیم ساعت
وقت مانده بود وآن نیم ساعت همه ی لحظه های عمرش بود
همه ی ثانیه های سخت .کند یم گذشت و کشنده .با تکان یی
وقفه ی پاهایش و روشن کردن سیگار سیع داشت اضطرابش
را کمب کند اما کم شدی نبود هر بار به ساعت نگاه یم کرد
انتظار داشت عقربه ها را نزدیک به ساعت ده ببیند اما هنوز
یک دقیقه گذشته بود.
کم کم دردی که از ساعن پیش توی معده اش پیچیده بود به
سینه
اش رسایت کرد دستش را وسط سینه ر
فشد و چند نفس عمیق
کشید .با پایت آوردن شیشه سیع کرد نفیس تازه کند .ساعت از
ده گذشته بود که در عمارت باز شد و اتومبییل از آن ببون
آمد.
وقن به رسکوچه رسید خودش را پایت کشید و مخف شد تا
حدودی خیالش راحت شده بود القل یم دانست که طلوع تا
این
صب کرده که تنها شود دوباره و دوباره در گب عقربه ها
زمان ی
خبی از طلوع نبود .نزدیک یازده بود که ناامید ماشت را
شد ،ی
روشن کرد باید یم رفت و دیگر پشت رسش را هم نگاه نیم
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کرد هنوز فکرهایش را جمع نکرده بود که دوباره در باز شد و
اینبار طلوع آشفته با لباس خانه که
ی
تنها پوشش آن شال سیاه رنگ بود که روی شانه اش افتاده بود
ببون آمد و با همه رسعن که داشت دوید.
انتظار دیدنش را نداشت آن هم در این وضع پیاده شد ،به
سویش
دوید و گفت :طلوع  ..طلوع من اینجام...
به هم رسیدند
گفت :چ شده ؟
_کشتمش  ...فکر کنم کشتمش...
ی
_چ داری یم یک دیوونه شدی؟
_بریم آمت منو یبب ...تا کیس نیومده یبب منو  ...دوربت های
خونه به گوشیش وصله!
_چ ؟
_خونه رو کنبل یم کنه بریم.
_این دیوونگیه! یعن چ که خونه رو کنبل یم کنه!
_واسه این که دزد نیاد.
_بذار برم ببینم چ شده؟ اگر الزمه یببیمش بیمارستان.
صدای طلوع از هیجان جیغ شده بود و یم لرزید .با چشمهای
پر اشک فریاد زد :منو از اینجا یبب ..آمت منو یبب ،تو رو جون
بابا  ...جون مامان منو یبب...
نالید :من برگردم تو اون خونه یم مبم آمت  ...دیگه
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نیم خوام اونجا باشم ...دوباره یم خوابم دوباره فراموش یم
کنم...
 :باشه آروم باش!
ی
_منو یبب ...قول یم دم هر چ تو بگ انجام بدم  ...قسم یم
خورم آمت.
به سوی ماشت رفت او را هم به دنبال خود
برد در را باز کرد و گفت :بشت.
پشت فرمان نشست به زمان نیاز داشت تا همه اتفاقات را
هضم
کند .فکرش مانده بود پیش اتفاف که در خانه افتاده بود یم
ترسید طلوع واقعا کیس را کشته باشد.
پایش را روی پدال ر
فشد از کوچه دور شد و به مردی فکر کرد
که خانه را با دوربت زیر نظر دارد و مادرش که باور نیم کند
آن مرد برای طلوع آدم اشتبایه بود .به پدرش که طلوع را
سبده بود دست چنت مردی ! به طیبه که همه را آرام یم کرد
.و نیم فهمید چرا! هیچ چب را نیم فهمید سینه اش از خشم پر
شد و گلویش پر از گلوله های آتشین که باید یا فریاد یم شدند
یا
اشک  ...دهانش نیمه باز مانده بود و صدای نفس های پر
دردش
فضای اتومبیل را پر کرده بود .کم کم طلوع به خود یم آمد و
از فشار پای آمت روی پدال گاز دچار وحشت یم شد خیایل در
رسش حجم یم گرفت خیابان مقابل چشمهایش یم لغزید مثل
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ماری پیچ خورده در خود بود با لبهای لرزان و چشمهای که
گرد شده بودند دستش را روی کنسول ماشت گذاشت وداد زد:
مثل یه ماره که ما رو کمرش داریم یم ریم سفر...
لحن کودکانه اش ،در گوش خودش غریبه بود اما رسعن که
ماشت گرفته بود نیم گذاشت به چبی فکر کند.
به نفس نفس افتاده بود از اضطراب سینه اش تند تند باال و
پایت
یم شد و کلمات هر بار نامفهوم تر :داریم یم افتیم آمت...
مدی طول کشید تا آمت از دردها و افکاری که ربوده اش بودند
رها شود .انگار تازه داشت به دنیا بریم گشت تازه متوجه
رسعتش یم شد تازه صدای جیغ های هیسبیک طلوع را یم
شنید و تازه یم فهمید که باید کاری کند دست و پایش را گم
کرده بود مغزش فرمان را به اندام ها نیم رساند .انگار انداخته
بودندش توی ماشت زمان و این گذر از دنیا رسعت گرفته بود
در چند ثانیه همه چب پیش چشمش جان گرفت و آنچه از همه
پررنگ تر بود طلوع بود و کودیک که همراه داشت ...کم کم
حواسش برگشت آن چند ثانیه ی هولناک را پشت رسگذاشت
به
پایش فرمان رها کردن پدال گاز را داد و به لبهایش فرمان صدا
ی
کردن نام طلوع را که همچنان جیغ یم کشید و با خبه یک
دیوانه کننده ای جاده را زیر نظر گرفته بود .کم شدن رسعت
ماشت تاثبی به حال طلوع نداشت همچنان موهایش را به
چنگ گرفته بود داد یم زد  :مامان  ...مامان  ...داریم یم افتیم
208

آمین

@Romanbook.ir

...وای...
ماشت را به حاشیه ی جاده کشید به سوی طلوع خم شد سیع
کرد با کشیدن چانه اش نگاهش را متوجه خود کند اما طلوع
قفل شده بود و فقط روبه رو را نگاه یم کرد .دستش را از پشت
کمرش رد کرد بازویش را محکم گرفت و دست دیگرش که توی
موهایش فرو رفته بود را مهار کرد به زحمت او را به سوی
خود کشید و گفت :بسه  ...تند رفتم ...ببخشید ...نفهمیدم...
طلوع!  ...طلوع ...تو رو خدا اینطور نکن  ...منو نبسون...
طلوع نبود یک تکه سنگ بود که او را به جا نیم آورد  ....جیغ
هایش از دنیای دیگری یم آمد وحشتش فراتر از وحشت زی
بود که از رسعت غب مجاز ترسیده باشد.
 غلط کردم نفهمیدم دارم رسعت یم گبم  .اینطور نکن...خدایاچه بالی رست اومد اونجا ...طلوع به من نگاه کن  ...چیکارت
کردن که اینطور شدی ...طلوع جان...
 یم ریم خونه ! نیم ذارم کیس بهت آسیب بزنه! نیم ذارم حندست کیس بهت برسه! طلوع به من نگاه کن  ...من بمبمم
دیگه نیم ذارم اذیت ر
بیس!...فقط یه بار نگام کن...
طلوع از خروش افتاد .دستهای رسدش روی پایش افتادند و
گردنش خم شد به زحمت صندیل را خواباند کیم به صورت یی
رنگ طلوع و جای خراش ناخن ها روی صورتش نگاه کرد بعد
سییل کم جای به گونه اش زد و گفت :طلوع!
دوباره وحشت کرده بود حاال یم خواست که دوباره صدای جیغ
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هایش را بشنود اما با این سکوت ترس مرگش را به جانش
نیاندازد ...انگشتش را جلوی بین اش گرفت هنوز نفس یم-
کشید بطری آب معدی را از روی صندیل عقب برداشت
دستهایش را نمناک کرد رو صورتش کشید و بعد با نوک
دوانگشتش بین طلوع را فشار داد و در همان حال با یاد اوری
آن روز که آذر با همت روش طلوع را برگردانده بود با چشمهای
که پر اشک بودند نالید :آخه چند بار یم خوای منو تا پای مرگ
یببی بچه!
ریتم نفس های طلوع کم کم منظم یم شد این خیالش را راحت
یم کرد .موهای که به صورتش چسبیده بودند را عقب زد
صورت خیسش را با دستمال پاک کرد یکبار دیگر نبضش را
گرفت و بعد با خیایل که هنوز کامال راحت نشده بود ماشت را
روشن کرد نیم دانست کجاست دور زد از همان راه برگشت
زیاد دور نشده بودند با نگایه که گایه به طلوع بود و گایه به
راه پیش رو مسب را پیمود.
میان رفت به بیمارستان و خانه مردد بود  .اصال نیم دانست
بردن طلوع در آن حال به خانه درست است یا نه! ر
گویس اش را
برداشت شماره ی آذر را گرفت با اولت زنگ صدای آذر توی
گوشش پیچید :الو آمت پیداش کردی؟
_آره همراهمه!
_آذر یم توی یه جوری مامان و بابا رو آماده کن!
_چه جوری؟
_نیم دونم طلوع حالش خوب نیست! نیم خوم بیارمش اونجا
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باز بخواد با اونا هم بجنگه! این جنگ از اینجا به بعدش مال
منه ،باید بهم جواب بدن باید بگن چرااین کارو باهاش کردن ویل
جلوی طلوع نه!
_بابا فعال نیست! شاید تا یگ دوساعت دیگه بیاد .اما مهتا از
یکساعت پیش اومده اینجا رسهمه رو خورده  ...یم گه که چرا
آمت رسکارش نیست.
_خودم با اون حرف یم زنم .داریم یم یاییم.
_ ر
گویس رو یم دی طلوع باهاش حرف بزنم؟ دلم خون شد؟
_خوابه ...ترسیده و خسته ست.
_باشه .زود بیارش.
نزدیک خانه بود تماس را قطع کرد توی کوچه پیچید .ماشت را
نزدیگ در خانه نگه داشت به سوی طلوع پیچید که هنوز
خواب
بود آهسته صدا زد :طلوع! ...
پلک های طلوع لرزید لبخندی به معصومیت چهره اش زد
ودوباره گفت :طلوع خانم .بیدار شو ...رسیدیم خونه!
طلوع چشم باز کرد اما یی جان تر از آن بود که بتواند حرکن
خوای شب قبل درگبی با ستاره که یم خواست مانع
کند .یی
ی
رفتنش شود و وقن با زبان خوش حریفش نشد دستهایش را
گرفته بود و به سوی اتاق یم برد ،وحشت اندام یی جان ستاره
که نقش زمت شده بود و بعد اتفاقای که توی ماشت افتاده بود
رمف برایش نگذاشت.
آمت پیاده شد در سمت او را باز کرد
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گفت :طلوع بلند شو رسیدیم خونه!
پایش را روی زمت گذاشت مدی طول کشید تا پای دیگرش را
از ماشت ببون بگذارد و با تکیه به آمت پیاده شود  .در ماشت
را بست با یک دست کلید خانه را از جیب شلوارش ببون کشید
و در را باز کرد مردد مانده بود
میانه راه بودند که طلوع دستش را روی شکمش ر
فشد و گفت:
آخ...
_داریم یم ریم باال خب  ...مامان منتظرته  ...عزیزم...
جمله های بعدی اش را فرو خورد
پا که به داخل سالن گذاشتند شورانگب با این که
قبال توسط آذر توجیه شده بود با صوری مات مقابلشان
ایستاد و
گفت :این چه وضعیه از کجا اومدین که اینطور شدین!
_مامان هیچ نگو خب؟ حالش اصال خوب نیست ...اگر
حرف
بزی بریم دارم یم برمش دیگه نه منو یم بین نه طلوع
رو ...قسم یم خورم به جون  ...به جون خودت...
بازی دندان هایش روی هم کاف بود تا شورانگب بفهمد شوچ
نیم کند .مهتا پشت رس شورانگب ظاهر شد صورتش رسخ شده
بود از حریص که به جانش نشسته بود او زخیم تر از آمت به
نظر یم رسید  :رسکار نرفن که اینو بگبی بیاری خونه و واسه
مامانت خط و نشون ر
بکیس؟
انگشت اشاره اش را جلوی صورت مهتا گرفت همانطور که
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طلوع را به دست آذر یم سبد گفت :این یه بار رو ساکت یم
شین فقط نگاه یم کن مهتا! این فقط تهدید نیست زبونت
بخواد
به طلوع زخم بزنه ...به خدا قسم بد یم بین ...پس بذار حرمت
ها حفظ بشه!
شورانگب و مهتا را پشت رس جا گذاشت دنبال آذر راه افتاد و
گفت :حالش خوب نیست نیم تونه پله ها رو باال بره! یبب تو
اتاق من...
آذر توان به دوش کشیدن طلوع را نداشت گفت :نیم تونم بیا
کمک.
در اتاق را باز کرد و گفت :یه چبی
براش آماده کن سبک باشه! بخوره بخوابه!
بخوای؟!
آذر که رفت آهسته گفت :یه چبی بخوری بعد
ی
طلوع نه حرفهای شورانگب را شنیده بود نه مهتا و نه حن
فریادهای فروخورده ی آمت را! در خواب راه یم رفت و حاال
هم چبی نیم فهمید فقط صدای در گوشش نشسته بود
لبهایش
را تکان داد یی ان که کلمه معنا داری از آن خارج شود .آمت
خندید و گفت :بخواب...
از اتاق ببون رفت در را بست برای این که نشان بدهد اتفاف
نیافتاده کنار مهتا نشست ر
گویس اش را به دست گرفت و بازی
ای که گایه اوقات بیکاری اش را با آن پر یم کرد را باز کرد
رکورد تازه اش را به مهتا نشان داد و گفت :باالخره رکورد رو
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شکستم.
مهتا غیظ کرده بود یم خواست هنوز درباره ی این که چرا
آمت طلوع را آورده حرف بزند .اما آمت نه به او و نه به
شورانگب اجازه اش را نداد در همان حایل که از درون برای
لحظه ی رسیدن پدر یم خروشید سیع یم کرد آنها را به این
اطمینان برساند که آمدن طلوع یک اتفاق طبییع است که باید
با
آن کنار بیایند.
**********
_آمت جون بیا دیگه! این اولت کار منه!
_اویل یا دویم فرق نداره ،من از این مسخره بازیا خوشم
نمیاد!
_نمایش مسخره بازیه؟ به طیبه یم گما!
با لحن که حرص طلوع را در یم آورد گفت :واسه طیبه نه
واسه تو مسخره بازیه!
طلوع ضبه ی کم جای به بازویش زد و گفت :جون طلوع بیا
بریم دیگه آذر هم میاد آخه تو چرا اینقدر شبیه بابا شدی! انگار
یه مرد پنجاه ساله ای اصال دل به دل ما نیم دی!
_یم خوای یببمت سینما که بفهیم دل به دلت یم دم؟ یببمت
رستوران یا کاف شاپ یا شهربازی؟..
_یم خوام بیای نمایشمون رو ببین!
نگایه به ساعت مچ اش انداخت و گفت :بیا بریم دیگه دیرم
شد من باید برم صحنه رو آماده کنم.
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_کارگر بهب از تو گب نیاوردن؟
_واقعا که  ...من ر
منیس صحنه هستم!
_اوه ر
منیس صحنه!
شورانگب گفت :چه اضاریه حاال طلوع جان ،تو که بازی نیم
کن!بیاد چ رو ببینه؟ فردا داره یم ره بذار اسباحت کنه!
طلوع با غیظ لبهایش را به سوی کج کرد و گفت :یادت باشه
دلمو شکسن!
دست آذر را گرفت به سوی در رفت .هنوز به در حیاط نرسیده
صب کن...
بودند که آمت صدا زد :ی
_کجا؟ الزم نکرده!
زبانش این را یم گفت و لبخندی کوتاه کنج لبش نشسته بود.
آمت با خونشدی گفت :برات چسب بخرم!
_چسب یم خوام چیکار؟
_بذارم با دل شکسته بری تو کوچه خیابون؟
آذر خندید .طلوع هم دیگر ر
تالیس برای نگه داشت آن ژست
دلخور نکرد با خنده گفت :حاال که اینقدر اضار داری بدو که
دیر شد.
بعد از مدتها دوباره با هم توی کوچه قدم یم زدند .آمت شال
رنگین که طلوع روی رسش گذاشته بود را به مسخره گرفته و
به حرص طلوع یم خندید آذر تهدید یم کرد اگر به شوچ
هایش ادامه بدهد مجبور یم شود برای شام دعوتشان کند و
طلوع با خوشحایل از پیشنهاد آذر استقبال کرد .میان همت
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ی
شوچ های همیشگ شان بود که به سالن نمایش رسیدند.
هنوز
کیس نیامده بود جز مسئول تدارکات سالن که در را برایشان باز
کرد فقط خودشان بودند .آذر روی یگ از صندیل های ردیف
اول نشست و گفت :مهمان های خاص اینجا یم شنت دیگه؟
آمت دستهایش را توی جیب های شلوارش فرو برد و گفت:
مهمان های خاص بله مثل من ،نه تو!
طلوع نگایه به ساعت مچ اش انداخت و رو به مردی که
هنوز جلوی در ایستاده بود گفت :بقیه کجا موندن پس؟
_میان ،شما مثل همیشه زود اومدی!
ر
خویس
رفت در را بست انگار از این زود آمدن طلوع دل
نداشت .آمت با ابروهای که به هم نزدیک شده گفت :همیشه
اینقدر زود میای؟
_خب من ر
منیس صحنه هستم باید اینجا باشم همه چیو چک
کنم!
_یعن چ؟ ر
منیس صحنه هسن باید تک و تنها بیای تو این
سالن یی دروپیکر!
_وا آمت یک گفته یی در و پیکره؟ دیدی که آقای پنایه در رو
باز کرد برام.
_خود این آقای پنایه یک هست اصال؟
طلوع انگار اولت بار بود با چنت سوایل مواجه یم شد خودش
هم یکبار همت را از خودش پرسید و بعد گفت :مسئول
تدارکات
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فرهنگشا!
_طیبه چرا اینقدر یی فکره که یم ذاره تو اینقدر زود بیای؟
خودت که کامال تعطیل کردی ،از مخت هیچ استفاده ای نیم
کن ویل اون باید جواب بده که چرا اینقدر غب مسئوالنه رفتار
یم کنه اگر تو رو اورده اینجا باید حواسش به این چبا هم
باشه!
اخم و عتاب آمت ترسانده بودش کمب پیش یم آمد و را در این
حال ببیند مقابل خودش خشمگت و پرسشگر؛ با این حال از
تک
و تا نیافتاد دستش را به کمر زد و سیع کرد صدایش همان اوج
صدای آمت را داشته باشد :مگه من بچه م که اینجوری باهام
حرف یم زی! من همش یه رب ع اینجا تنهام ،ی
اکب اوقات بچه ها
ی
زود میان ،فکرکردی تو فرهنگشا به این بزریک چه اتفاف یم
خواد واسه من بیافته؟ چرا همه تون منو بچه حساب یم کنت؟
یم خوای بری از من به طیبه شکایت کن؟ ببینم یم توی بابا
رو روی این کارمم حساس کن! چه غلظ کردم گفتم تو بیای!
آمت ابروهایش را بابا داد و با لحن پر تاکید توی چشمای طلوع
لب زد :دیگه همچت غلظ نکن!
ی
خروچ راه افتاد آذر صدا زد :آمت!
به سوی در
یی اعتنا تا نزدیک در رفت هنوز دستش به دستگبه نرسیده بود
که در باز شد فهیم ،طیبه ،شایان و تبداد همزمان رسیدند.
طیبه
با لبخند گفت :پس باالخره تو رو هم کشوند اینجا.
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خوی؟
آمت به جای جواب گفت :سالم ی
نگاهش را بت مردان همراه طیبه گرداند و او همانطور که
سالمش را جواب یم داد به یاد آورد که باید آنها را معرف کند.
و توضیچ برای همرایه شان بدهد .آمت را یم شناخت او
زیر دست پدر ،بزرگ شده بود با همه مهربای اش پر بود از
همان تعصبات مردانه که به جایش بروز پیدا یم کردند .با این
فکر در حایل که سیع یم کرد لحنش عادی باشد...
دستش را به سوی فهیم کشید و گفت :آقا فهیم تهیه کننده و
کارگردان ،آقا شایان و آقا تبداد هم از همکارانمون هست.
ایشون هم برادرم آمت.
فکر کردن به طلوع و هر روز تنهای اش حن اگر یک رب ع
ساعت بود در این سالن اوقاتش را تلخ کرده بود .دست مردها را
ر
فشد و با لبخندی که به زحمت روی لب آورده بود برایشان در
کار آرزوی موفقیت کرد .فهیم آخرین نفر بود دستش را گرفت
و
در ادامه تعارفات گفت :جای یم ری یا تازه رسیده بود؟
و به این ترتیب آمت را مستاصل در جا نگه داشت و کیم بعد
همانطور که گایه با او گایه با بقیه حرف یم زد تا نزدیک
سن کشاندش!
طلوع مثل همیشه نشسته بود لب سن و با غیظ که از همه ی
اجزای صورتش قابل درک بود نگاهش یم کرد ته دلش این
دلهره که آمت حرف به طیبه بزند یا ماجرا را با شورانگب و
پدر در میان بگذارد یم جوشید .اما صورتش ،صورت همان
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بچه ی تخیس بود که اگر لج یم کرد دیگر هیچ طور نیم شد
قانعش کرد و این چهره را هم آمت یم شناخت و هم طیبه!
با نزدیک شدن آن ها آذر از روی صندیل بلند شد رس به زیر
سالم کرد و توسط طیبه معرف شد!
طیبه با خنده گفت :طلوع همه رو کشوندی ها!
و شایان با لبخند نیمه کاره ای که روی لبش مانده بود گفت:
حاال
ببت وقن خودشون رو صحنه باشن یم خوان چیکار کت!
نصف سالن میشه تماشاچ ایشون!
طلوع به جای همه ی آنها رو به فهیم گفت :هیچگ هنوز
نیومده
چرا؟ نه گریم نه لباس  ...اون پشت هم اونقدر گرمه هیچ رو
صورت بچه ها نیم مونه...
طیبه از جمع جدا شد چند پله را باال رفت روی سن ایستاد و
همانطور که روی در دکوری دست یم کشید گفت :نگران نباش
کولرا روشنه االن دیگه خنک یم شه بچه ها هم از راه یم
رسن.
تبداد به سن نزدیک شد .او را زیاد توی سالن ندیده بود شاید
دو یا سه بار از دور و برای همت نزدیک شدنش به سن برایش
جای تعجب داشت نگاهش را به فهیم دوخت .تبداد یک تای
ابرویش را باال داد و گفت :البته توهم قبل از ررسوع اینقدر
حرص نخور.
آمت با حرص نفسش را فوت کرد .این همه صمیمیت توی
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ذهنش نیم گنجید .چند قدم بلند برداشت نزدیک طلوع ایستاد
یک
قدم نزدیکب از تبداد .آهسته گفت :بلند شو برو رسکارت،
ببخشید داد کشیدم ،یم دونم االن اعصابت خرده!
ی
_خوبه یم دوی و اذیت یم کن! به بابا نیم یک؟
_مگه دیوونه م؟
_به مامان چ؟
_نه ویل دیگه حق نداری قبل از بقیه اینجا ر
بایس!
طلوع خنده ی دندان نمای کرد و گفت :د ر
ادایس خودیم قربونت
برم!
_خدانکنه! پاشو دیگه.
ی
آمت که عقب آمد شایان انرژی همیشگ را در چشمهای طلوع
دید لبخندی زد و ربطش داد به حرفهای برادرانه ی آمت که
خییل دوست داشت از آنها رسدربیاورد .کنار آمت که حاال
سمت
چپ آذر نشسته بود و به صحنه ی خایل از حضور طلوع و
طیبه نگاه یم کرد نشست و گفت :خییل خوشحالم از آشنای
تون
جناب زمای!
نیم دانست خودش را با نام فامییل اش معرف کند یا نه؟! به
نظرش آمد خییل هم مهم نیست شاید دیگر هیچ وقت این
آدمها را
نبیند.
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شایان که کمب پیش یم آمد رس حرف را با کیس باز کند با
لبخند گفت :خواهراتون حقیقتا نعمن هست برای این
مجموعه
نجیب و کاری و پر محبت...
جوای از آمت دریافت نکرد .رسش را کیم خم کرد و گفت:
ی
شما هم خواهر طلوع هستید؟
آذر لبخند کوچگ زد و گفت :بله!
_همسن به نظر میایید.
_من یه کم بزرگبم.
شایان رس تکان داد لبخند زد و گفت :از آشناییتون خوشحالم.
شایان به نظرش محبم تر از بقیه آمد القل در حد فهیم،
دوست
ادی به نظر
داشت القل آمت حرف بزند تا آدم خشن یا یی ی
نرسد
و آبروی خواهرهایش توی سالن و میان همکارهایشان حفظ
شود .طلوع قبال درباره شایان برایش گفته بود از رفتار و حن
سکوت خاصش ،کامال پیدا بود دارد با این خوش صحبن
مهمان
نوازی یم کند و او همچنان از چهره ی در هم ر
فشده ی آمت
ررسمنده بود.
شایان برای این که بیشب از آن مشتاق همصحبن به نظر نرسد
تبداد را صدا زد و گفت :یم توی یه زنگ بزی به کاوه و
سپهر بیان نور سالن رو تست کنیم؟ دیر میشه!
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ژست تبداد به نظر آمت مغرورانه آمد یک جور خونشدی
چندش آور در رفتارش دیده بود که به دلش نیم نشست .و
مدام
آن لحظه که به طلوع نزدیک یم شد را مرور یم کرد و خونش
به جوش یم آمد .مغزش داشت از هجوم همه ی افکار منفجر
یم شد .آنقدر با نگاهش تبداد را کاویده بود که اصال متوجه
حضور شایان در کنارش نبود و توجیه به حرفهایش که اغلب
از استعداد طلوع بود نشان نیم داد .همه ذهنش را این موضوع
پر کرده بود که در این سالن نمایش لعنن هرکیس بخواهد
میتواند با چند قدم در نزدیگ طلوع بیاستد و صمیمانه با او در
مورد موضویع با ربط یا یی ربط حرف بزند .کف دستهایش
عرق کرده بود ،حجم سکوی که در خود نگه یم داشت لحظه
به لحظه بزرگب یم شد و تحملش طاقت فرسا!
تبداد همانطور که ر
گویس اش را به گوشش نزدیک کرده بود
گفت:لوس خانم اومد!...
شایان به سوی در برگشت و بعد با چشمهای از حدقه ببون
آمده و ابروهای که باال رفته بودند به تبداد نگاه کرد تا او را
از ادامه ی حرف بازدارد .اما لبخندی شوخ روی لب تبداد بود
که نشان یم داد هنوز حرفهای برای گفت دارد همانطور که در
ر
گویس یم گفت :الو! به سوی در رفت آذر کنجکاو نگاهش را به
سوی در چرخاند اما آمت برایش مهم نبود که چه کیس وارد
سالن شده! آذر لب گزید و تبداد گفت :چه خوشگل شدی
مهتا!
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اینبار نگاه آمت هم به آنسو برگشت به دنبال بهانه بود که جور
شددستهایش را روی پاها کوبید داشت بلند یم شد .شایان
متوجه
خشمش بود و اینبار صدای خنده ی مهتا بود
که توی سالن پیچید وقن یم گفت :نه به قدر شما تبداد خان!
شایان با نفیس بریده گفت :شوچ یم کت.
و آمت ناگهان از انقبایص که همه ماهیچه هایش را درگب کرده
بود رها شد .و با پوف بلند کمرش را به تکیه گاه صندیل کوبید
و مچش را با شدت از میان انگشتان شایان ببون کشید .مهتا تا
نزدیگ ردیف آنها آمد و تازه آمت را دید با این که در آن چند
روز که آمت به مرخض آمده بود مدام به بهانه های مختلف
رس
از خانه ی عمه در آورده بود حاال هم ذوق زده از دیدن او در
سالن با خنده گفت :وای آمت اینجای چرا نگفن که میای؟
آمت به یاد آورد که چند روز پیش مهتا دعوتش کرده تا برای
دیدن نمایشش بیاید.
با یی تفاوی گفت :برای طلوع اومدم.
_اون که بازی نیم کنه!
_خواست بیام منم اومدم.
شایان ترجیح داد صحنه را ترک کند مهتا جای او را گرفت و
آمت گفت :اسمت اینج لوس خانمه؟
_بچه ها شوچ یم کت!
_در شانت هست این شوچ؟
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_خب شوخیه دیگه!
_حالم بد شد از این سالن و این شوچ ها و این فضا! برو
دنبال کارت...یه لحظه از این که بقیه یم دونن فامیل من
خجالت کشیدم.
مهتا وا رفته به دنبال حرف بود اما هنوز کلمات را پیدا نکرده
بودکه بقیه هم آمدند و صدای فهیم از پشت صحنه بلند شد:
ماشاهلل به این همه نظم ،آفرین امروز اجرا دارید چه به وقت
رسیدین!
صدایش پر توبیخ بود همه به سوی سالن گریم رفتند .آمت یی
قرار گفت :اصال نیم دونم اینجا چه غلظ یم کنم؟
آذر آهسته گفت :چرا اینقدر حساس شدی یهو! مهتا رو که یم
شنایس!
_چیکار به مهتا دارم؟ جا داشت بزنم دهن یارو رو پر خون کنم
اما وقن خودش اونقدر خوشش اومد به من چه؟ اما طلوع...
یه
کم باهاش حرف بزن ...اینجاست که چ؟ چرا به فکر آینده ش
نیست؟ واقعا نیم خواد درس بخوونه؟
_من نیم دونم .زیاد خوشش نمیاد حرف بزنم باهاش یعن تا
من ررسوع یم کنم فکر میکنه مامان ازم خواسته بخاطر همت با
مسخره بازی جوابمو یم ده!
تمام مدی که هبپیشه ها روی صحنه در رفت و آمد بودند او
از داستان نمایش چبی نفهمید و نگاهش هنوز به دنبال شایان
تبداد فهیم طیبه طلوع سالن را یم کاوید .و این آزار دهنده
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ی
ترین عرص همه ی زندیک اش بود.
نمایش به پایان رسید سالن کم کم خایل شد و چراغها روشن اما
آمت هنوز همانجا نشسته بود و پاهایش را به جلو کشیده بود
آذر
پرسید :بریم؟
برگشت کیم به چشمهای خواهرش نگاه کرد و گفت :تو هم
اینجا رو دوست داری؟
_واسه تماشا فقط!
_رفتارم بد بود؟
عصن بودی.
_یه کم زیادی
ی
_طلوع رو صدا کن بریم.
_حتما حاال کار دارن!
یی هیچ حرف دوباره نگاهش را به صحنه دوخت به رفت ها و
آمدن ها! به صداهای که از اتاق گریم یم آمد و سیع یم کرد
صدای طلوع را میانشان تشخیص بدهد .جوشیدن دلش را برای
اولت بار درک کرد درست مثل سب و رسکه!
طلوع اولت کیس بود که ببون آمدچهره اش خسته اما شاد بود
یم خندید یکبار دیگر چرخید و دستش را برای آدمهای که جز
خودش کیس نیم دید تکان داد و به طیبه گفت :نمیای؟
کیم بعد رستکان داد به جای پایت آمدن از پله ها از روی سن
پایت پرید و گفت :قربونتون برم که هنوز منتظر من بودین! آدم
آبچ و داداش مثل شما داره دیگه هیچ نیم خواد!
ی
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آمت همانطور که بلند یم شد گفت :البته جز رفیقای صحنه
دیده!
_آمت کنایه نزن دیگه عزیزم! تو االن باید منو یببی پیبا که
از دلم دربیاری  ...ببت هنوز بغض دارم!
لبهایش را آویزان کرد و لرزاند .آمت گفت :ادابازی هم اینجا یاد
گرفن؟
آذر با آرنج به پهلویش زد و گفت :بسه دیگه تلخ!
شب آخر اقامتش توی خانه بود ،با همه دلخوری هاو دغدغه
هایش نیم خواست ناراحتشان کند لبخندی روی لب آورد و
گفت :تو هم پیبا یم خوای؟
_معلومه که یم خوام!
طلوع خنده ی آمت را که دید با شبین زبای گفت :ببت آمت
من بخاطر توئه که دارم رژیمم رو خراب یم کنم فقط بخاطر
تو...
_آره یم دونم فقط واسه من بریم دیر شد.
ی
صب
به سوی در
خروچ یم رفتند که مهتا صدا زد  :آمت ...ی
کنید منم بیام.
آمت با همان یی تفاوی که خون مهتا را به جوش یم آورد
گفت :ما داریم یم ریم ببون یا با طیبه برو یا زنگ بزن بابات
بیاد.
منتظر شنیدن حرف از جانب او نماند در سالن را باز کرد و
منتظر ماند دخبها ببون بروند.
******
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صدای زنگ که در خانه پیچید همه ی نگاه ها در هم گره خورد
خب آذر خودش را رسانده بود
طیبه که از ساعن پیش با ی
نگاهش را به شورانگب دوخت و گفت :فعال چبی از حضور
طلوع نیم گیم.
شورانگب رس تکان داد و آذر در را باز کرد .مهتا زمزمه وار
ی
کنار گوش آمت گفت :یعن ممکنه بابا ،زن به اون گندیک رو
نبینه که اینا یم خوان پنهان کت؟
آمت ر
گویس اش را خاموش کرد روی مب گذاشت و گفت :نیم
دونم ویل منم فکر یم کنم طلوع یه اسباحن کنه بعد صحبت
کنیم.
هاتف داخل آمد طیبه را در آغوش کشید و گفت :به به چه
عجب
گل دخب ما اینجاست.
_من که هر روز اینجام بابا.
_فهیم کجاست ؟
_رس کاره شاید عرص اومد.
سالم آذر پر دلهره بود ،هاتف با خنده ای دست و دلباز گفت:
یار وفادار بابا!
شاید ناخودآگاه به طلوع و رفتنش کنایه یم زد که بعد از گفت
این جمله دلش یم گرفت .به سوی اتاقش رفت و کیم بعدبا
لباس راحن برگشت.
سفره را دخبها چیده بودند ازبس که شورانگب یی حوصله و
یی انگبه بود .دلهره امانش را بریده و رنگ صورتش هم پریده
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بود .هاتف او را یم شناخت یم دانست باید اتفاف افتاده باشد
که
شورانگب اینطور در خود فرو رفته یک گوشه بنشیند و امور را
به دست دخبها بسپارد .در روزهای عادی نهایت همکاری
دخبها این بود که کنارش بیاستند و دستوراتش را اجرا کنند.
مهتا لیوای پر آب جلوی او گرفت و گفت :خوبید باباجون!
_به لطف تو عروس خانم.
لیوان آب را رسکشید و گفت :یم بین شوری عروس دار شدیم،
داماد دار شدیم چند روز دیگه هم صدای نوه هامون یم پیچه
تو
خونه!
مهتا با خنده گفت :اون که خییل نزدیکه!
نگاه هاتف به سوی طیبه چرخید و نگاه بقیه به مهتا! آذر زیر
لب طوری که فقط خود او بشنود گفت :زبونت نچرخه نیم
مبی دخبدای! ویل بخواد بد بچرخه ممکنه بد بشه برات!
هاتف رستکان داد
طیبه ،دوست داشت گریه کند و میان همان هق هق های یی
امان
بگوید :کودیک در کار نیست .صدایش بزند بابا و پشت بند آن
بابا بگوید :مبارزه ی یک تنه اش برای درمان دردی که دو
طرف دارد یی نتیجه ماند.
اما با پدر که نیم شد از این حرفها زد پدری که
حرف برای گفت ندارد حن یک یتبیک ساده
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که نیم شود گریه کرد .حن اگر یم گفت هم شاید برای پدر
عادی ترین مسئله ی عالم بود این همراه نبودن فهیم.
هاتف صدا زد  :خب شوری خانم یم بینم که آفتابه لگن صد
دست شام و ناهار هیچ!
آذر همانطور که به سوی آشبخانه یم رفت گفت :من االن یم
کشم.
مهتا هم دنبال او رفت و گفت :ماشاهلل عمه جونم امروز روزه
ی
سکوت گرفته!
هاتف به سوی شورانگب که همچنان در سکوت به نقطه ای
خبه بود و مدام مثل برگرداندن فیلم به عقب اتفاقات را از اول
مرور یم کرد برگشت و گفت :چ شده که روزه ی سکوت
گرفن خانم؟ این خونه چراغش با حرف و حدیث شما روشنه!
خوی دارد قاعدتا
از آن روزها بود؛ از آن روزها که هاتف حال ی
باید بلند یم شد با ر
خورسوی توی بهبین ظرفهایش غذا را یم
کشید و بهبین تزئت را انجام یم داد یم آورد و یم گفت:نوش
جونتون...
بعد خودش بشقاب هاتف را پر یم کرد اما هیچ کدام را نیم
خواست دلش شور یم زد .یم دانست که یک اتفاق در راه است
و اصال شاید افتاده بود .اتفاق طلوع بود وقن که تکیه زده به
آمت داخل آمد طلوع بود وقن که حاال توی اتاق آمت خوابیده
و
آنقدر خیالش راحت است که از خواب نیم پرد.
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برای این که هاتف سوالهایش را تکرار نکند از جا بلند شد و در
همان حال که به نقطه ای نامعلوم از خانه یم رفت گفت:
رسدرد
دارم از صبح! چبی نیست خوب یم شم.
_کجا یم ری حاال بیا غذاتو بخور!
برگشت گوشه ای از سفره نشست این بد ترین دورهیم تمام
عمرش بود.
آذر غذاها را روی سفره گذاشت هاتف یک کفگب برنج توی
بشقابش ریخت نگاهش را دور چرخاند و گفت :شماها یه
چبیتون هست ،زود باشید بگید ببینم چه اتفاف افتاده.
آمت باالخره سکوتش را شکست و گفت :چبی نیست .گرسنه
موندیم تا شما برسید .بسم هللا...
هنوز دستش به کفگب نرسیده بود که تلفن طیبه زنگ خورد
نگاه
هاتف چرخید سوی ر
گویس که میان خودش و طیبه روی زمت
بود نام فهیم را که دید لبخند زد و گفت :آذر یه بشقاب دیگه
بیار ...چرا جواب نیم دی دخب!
بعد چشمهایش را ریز کرد و گفت :ببینم یی قرار قبیل اومدی
اینجا چرا؟ نکنه این حالت بد شوری به تو و فهیم ربط داره؟
طیبه ر
گویس را برداشت و همانطور که توی چشمهای پدر نگاه
یم کرد گفت:جونم فهیم!
_طیبه کجای؟ خونه نیسن؟ طلوع کجاست؟ بیچاره شدیم...
_چ شده مگه؟ اینجاییم خونه بابا!
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_طلوع همراه توئه؟ یک نفر رو به قصد کشت زده...
_خب.
_خب؟ چرااینطوری حرف یم زی تو؟ الو طیبه؟
رنگ پریده اش باعث شد هاتف قاشق و چنگال را با شدت توی
بشقاب رها کند طیبه آب دهانش را فرو داد و گفت :فهیم
هستم...
_یم گم خواهرت رس خدمتکار خونه رو کوبیده به دیوار االن
بردنش بیمارستان ،تو کماست یم فهیم!
_وای...
آمت یی قرار گفت :چ شده طیب!
اما گوش طیبه به حرفهای فهیم بود  :داره میاد اونجا که طلوع
رو یببه گفته اگر باهام نیاد با پلیس یم رم به جرم فراری دادن
همشم و کشت خدمتکارم یم فهیم اینا رو ؟
عصن
طیبه دیگر توان شنیدن نداشت لبهایش یم لرزید هاتف
ی
از کنار سفره بلند شد روی مبل نشست و غرید :یگ بگه تو این
خبه؟
خراب شده چه ی
از همه خونشدتر مهتا بود ،فقط او بود که یم توانست توی این
ررسایط مستقیم به چشمهای هاتف نگاه کند و بگوید :حتما بازم
طلوع به چبی گند زده و اعصاب خردیش مونده واسه شما!
شنیدن اسم طلوع برای به شماره افتادن نفس های هاتف بس
بود
آمت با حرص به سوی مهتا برگشت و گفت :بهت گفته بودم
خفه
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شو...
اینبار فریاد هاتف بود که توی خانه پیچید :خفه شه که به من
راست یم گه ،وقن همه شما پنهان کاری یم کنید .چیه جریان
این دخب؟ باز کجای شهرو خراب کرده این یی پدر...
_بابا آروم باش ...یه لحظه گوش کن ببینم چ یم گم!
طیبه میان حرف آمت رفت  :طلوع از خونه فرار کرده بابا...
_دیگه ته خرابکاری هاش همت بود؟ چرا خودشو نکشت؟ چرا
نیم مبه این لعنن  ...یم کشمش اینبار من یم کشمش...
انگشت اشاره اش را به سمت شوری که هنوز کنار سفره
نشسته
بود گرفت و گفت :حق حرف زدن و راه پیدا کردن نداری...
اینبار تربیت من! اینبار شیوه ی من  ...تو بشت کنج خونه
غذاتو
بب خانم معلم  ...بچه تربیت کردن بلد نبودی  ...گند زدین به
ی
...
زندیک من همه تون مگه این شوهر دلخواهش نبود؟ مگه
بخاطرش تو روی من وانستاد چرا فرار کرد ...یم کشمش ...به
والی عیل یم کشمش ...آمت غبت داشته باش این دخب پیدا
کن بده دست من...
طیبه با همان هق هف که از ساعن پیش توی گلویش مانده بود
و خیال یم کرد یم تواند روی سینه ی پدر آرامش کند گفت:
بابا گوش کن تو رو خدا...
هاتف همانطور که به سوی اتاق خواب یم رفت گفت :هر
کجای این شهره پیداش کن خودمم میام پیداش کنیم آمت...
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اونوقت لب همت باغچه رسشو یم برم...
تن آمت لرزید از باغچه ای که انگار ساخته بودندش که آخر
یک روز قتلگاه طلوع شود.
مهتا زمزمه کرد :آخه جای دوری هم نیست باباجون...
چشمهای آمت هنوز به هاتف بود که در اتاق را یم بست و
پشت دستش با ضب روی صورت مهتا فرود آمد _خفه شو
دیگه  ...خفه شو...
در که بسته شد آمت آهسته گفت :مامان یم برمش  ...یی
رسوصدا ،برو رسگرم کن بابا رو  ...یم کشه طلوع رو بخدا
یم کشه...
شورانگب مسخ بود ،یم فهمید ،یم شنید ،ته ذهنش دنبال راه
بود .اما اندامهایش از او فرمان نیم گرفتند آمت با چشمهای که
قلن که تپش های دیوانه وارش صدایش
از اشک پر شده بود و ی
را به لرز انداخته بود گفت :مامان تو رو قران االن وقت این
کارا نیست  ...بیا برو رسگرمش کن تا طلوع رو یببم...
شورانگب از جا بلند شد و او به سوی اتاق دوید .طلوع هنوز در
همان خواب عمیق معصومانه بود شانه اش را گرفت چند بار
تکانش داد و گفت :طلوع پاشو باید بریم.
چشمهای طلوع آهسته باز شد کم کم با چرخش مردمک
چشمهایش موقعیت را به یاد آورد و هراسیده از جا بلند شد.
آمت
مستقیم توی چشمهایش نگاه کرد و گفت :باید بریم  ...هیچ
نگو
233

آمین

@Romanbook.ir

با هیچگ حرف نزن فقط رسی ع همراه من از خونه بریم ببون
خب؟
_کجا یم ریم؟
_بلند شو  ...چبی نبس فقط بریم.
رستکان داد .ازجا بلند شد هنوز هم همانطور نامرتب بود انگار
یک بار دیگر ستاره را روی سنگفرش سالن انداخته و باز یم
خواست فرار کند .از اتاق ببون رفتند.
توی سالن نگاهش توی نگاه خواهرهایش نشست و صدای پدر
را شنید :دیگه حرفات رنگ نداره شوری ...دیگه نیم توی
خامم کن ...رسای بچه ی بد مرگه ...دوساله که دارم با این درد
کنار یم ام یم بینم دخبی که زندگیمو پاش ریختم از رس صبح
تا بوق سگ واسه ش کار کردم و جون کندم تا تو رفاه باشه...
دست یگ دیگه رو گرفت و صاف تو چشمام نگاه کرد و گفت:
دوستش دارم ...تا ته این ماجرا رو تو یم دوی نذار دهنم باز
بشه من اگر غبت داشتم اون روز باید یم کشتمش اگر نکشتم
امروز وقتشه که سابقه ی دخب فراری هم نیافته تو اسم
خانواده
م  ...گناه آذر چیه که یم خواد عروس بشه؟ گناه طیبه چیه که
یه روز همت شوهر یم ذاره تو چشمش...
دستش را روی دستگبه گذاشت شورانگب یم دانست حرفهایش
دیگر یی تاثب است فقط داشت وقت یم خرید تا دست شوهر
عصبای اش دیرتر به بچه هایش برسد
در اتاق باز شد و...
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هاتف برای دقایف حرف برای گفت نداشت.
صدای تو رسش زنگ یم زد ،صدای خودش بود ،سالها پیش:
شورانگب نیم تونم به تو نه بگم اما دخب داریم تو این خونه!
صدای نفس نفس زدنش از هر فریادی بدتر بود .پاهایش به
جلو
حرکت نیم کردند و همانطور مانده بود که چطور جلوی رفت
آنها را بگبد .انگار خون همه ی رگهایش دویده بود توی رسش
و داشت جلوی نگاهش را یم گرفت  ...لبهای به هم ر
فشده اش
یم لرزید شورانگب پشت رس او مثل آدمهای بازی خورده گیج
و مات مانده بود .حال همشش را یم فهمید یکبار دیگر او را
گالی که قبل آماده داشت ،با
در همت حال دیده بود و با ی
التماس،
با گریه ،با امیدواری به آینده ،آرامش کرده بود .اما حاال توی
صورت هاتف هیچ نشانه ای از آرام شدن نبود .دم به دم چهره
اش رسخ تر یم شد و لرز انگشتهای گره کرده اش بیشب ،آمت
دزدانه در سالن را باز کرد و هاتف انگار در انتظار همت صدا
بود که فریاد بزند :نامرد ...دخبمنو فراری یم
دی؟ پست یی همه چب ...این ذات خراب تو با هیچ درست
نشد ،رس سفره ی من نشسن و نمکدون شکسن  ،یم
کشمت...
هر دو تون رو یم کشم...
آمت همان جا که بود ماند .طلوع برگشت نگاه در مانده اش را
بت او و پدر چرخاند و به سیبک گلوی آمت نگاه کرد که با فرو
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دادن آب دهانش باال و پایت یم شد .در همه روزهای عمرش
روزی را به یاد نداشت که آمت مقابل پدر ایستاده باشد یا
نافرمای کرده باشد .یم دانست حاال هم باید تسلیم بشود.
 .وقن همانطور که به سوی هاتف
یم چرخید او را پشت رسش فرستاد.
با دیدن این حرکت بود که باالخره پاهای هاتف از زمت کنده
شده چند قدم بلند به سویشان برداشت طلوع ناخودآگاه
هت بلندش توی همه ی خانه پیچید .آذر
با صدای خفه نالید :برو آمت برو...
و هنوز حرف آذر تمام نشده بود که سییل هاتف روی گونه اش
نشست .خون ،اشک ،درد ،ناامیدی و هزاران حس از نگاه
هاتف
به چشمهایش رسازیر یم شد .نیم توانست پدرانه های این مرد
ی
را فراموش کند با او رشد کرده بود و اصول زندیک را از او
خوی بود برایش.
آموخته بود با همه سخن و گاه تلچ اش پدر ی
مردانه پایش ایستاده بود و یادش داده بود مرد یعن قول ،یعن
غبت  ...اما حاال نگاه او به قول و غبت چبی متفاوت از
نگاه هاتف بود .قول یعن قویل که به طلوع برای نجاتش داده
بود ،غبت یعن نجات طلوع از مردی که نیم شناختندش.
هاتف یقه اش را گرفت در هر ثانیه هزار فکر در رس هر
کدامشان یم چرخید با فگ که قفل شده بود و ادای کلمات را
برایش سخت یم کرد توی صورتش غرید :ناپش از این بهب
نیم شه که وسط روز جلو چشمت با آبروت بازی کنه! نه به تو
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رحم یم کنم نه به اون دخب که ررسم دارم هم خون منه!
از جمع وا خورده ی توی سالن ،طیبه بود که زودتر از بقیه به
خود آمد .جلو رفت دستهای هاتف را گرفت و با همان اشگ که
از دقایف پیش بند نیامده بود نالید :باباجون قربونت برم نکن...
و این پادرمیای به مهتا هم جرات حرف زدن داد :تقصب آمت
نبود بابا جون ...دخبت مدام زنگ یم زد دیوونه کرد همه رو
آذر و عمه یه آمت رو فرستادن.
کیس جای برای شنیدن حرفهای او نداشت .هاتف دست طیبه
را
با شدت عقب زد و فریاد کشید:گمشو همه تون گمشید  ...یه
مشت دروغگوی ناپاک دور خودم جمع کردم ...این مصیبت رو
تو رس ما اوردی این دخب رو خیابوی کردی با اون سالن تئاتر
رفتنت  ...خواسن درمونش کن؟ این دیوونه درمون شدی نبود
این مایه ننگ باید یم مرد من کوتایه کردم...
زور طیبه به پدر نیم رسید به عقب رانده شد .فاصله ی هاتف
تا در سالن که بچه ها ایستاده بودند کوتاه بود .شورانگب فکر
میکرد کاش راه کیم بیشب بود .کاش الل نشده بود و یم
توانست صدا بزند آمت برو ...یا کاش یم توانست فکر آمت را
بخواند که آنطور محکم ایستاده جلوی در سالن و طلوع را
پشت
رسش پنهان کرده  .کاش درد آن سییل را یم توانست اندازه
بگبد کاش  ...کاش...
هاتف همان طور که یقه آمت را توی چنگ داشت انگار کم کم
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به خود یم آمد انگار کارش با آمت را کلمات تمام کرده بودند،
که همه ی خشمش را توی صدایش ریخت و غرید :با تو کار
ندارم ...تو بچه ی مردیم! آخرش زهرت رو به این ناپدر یم
ریخن  ...تو هیچ وقت پش من نشدی ...همه کار برات کردم
تف به ذاتت که پش نشدی واسه این خونه!
سیع کرد او را به کناری براند و در همان حال ادامه داد :اما
این دخب چاره اش فقط مرگه! این درد یی درمون تا خانواده رو
فاسد نکرد باید بمبه!
چانه ی آمت لرزید اما پاهایش هنوز محکم سد شده بود مقابل
رسیدن هاتف به طلوع .نیم خواست قدرت نمای کند.
دستهایش
افتاده بود .شانه هایش افتاده بود و حن ناخودآگاه تالش یم
کرد
قد بلندش مقابل پدر به نظر نیاید .فقط پاهایش مقاومت یم
کردند
و در همان حال به اختیار گرفت اشکها کار او نبود مقابل پدری
که همیشه یم دانست پدرش نیست اما ناپش نبود برایش! یم
خواست لب باز کند که هاتف گفت :اما اگر مردی اگر یه جو
نون و نمک رست یم شه یی دردرس برو کنار حساب بچه ی
منو بسب به خودم.
باالخره به حرف آمد :اونطور که خیال یم کن نیست بابا!
ابروهای هاتف با این بابا باال رفت :به من نگو بابا ...بگو
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ناپدری  ...این حق منه! من با دست خودم لقمه گرفتم گذاشتم
تو
دهن دشمنم  ...تو دشمن من نامرد .بکش کنار...
_بابا...
صدای فریادش توی خانه پیچید :برو کنار با من زور
آزمای نکن بچه!
باالخره آمت را به گوشه ای راند ،هنوز دستش به طلوع نرسیده
بود که آمت دوباره خودش را جلوی او انداخت دستهایش را
روی سینه اش ر
فشد و گفت :حالش خوب نیست نیم ذارم
بالی
رسش بیاری ...طلوع برو تو حیاط...
طلوع پای رفت نداشت رایص بود یم خواست هاتف همانطور
که قبل از عرویس اش گفته بود رسش را بگذارد لب باغچه
گوش تا گوش یببد ...یم خواست این حرف پدر در حد یک
تهدید نماند تالش آمت را نیم فهمید وقن خودش بیش از هر
وقت دیگری یم خواست بمبد .صدا زد :بابا...
اینبار آمت غرید  :یم گم برو تو حیاط طلوع برو...
هاتف درگب عقب راندن آمت بود و دستهای آمت روی سینه ی
هاتف؛ تالش یم کرد بدون هیچ درگبی او را از طلوع دور
کند .باالخره شورانگب خودش را وسط معرکه انداخت .شانه
های هاتف را گرفت و گفت :تو رو قرآن بسه  ...هاتف بسه...
خودش را میان آنها انداخته بود .خسته تر از خسته بود یم
خواست تمام شود  .همه ی دردهای که برای جمع کردن این
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خانواده کشیده بود همه چبهای که کنار گذاشته بود تا مهره ها
شطرنج خانواده اش کنار هم بمانند سایه انداخته بودند روی
میل
ی
به زندیک اش و یم خواست خالص شود از آن همه درد با
ی
...
:
همان درماندیک نالید منو بکشید بذارید بمبم راحت بشم...
بس کنید دست از رس هم بردارید هاتف بس کن بچه مو ول کن
...بچه مو ول کن تو رو خدا...
میان آمت و هاتف یک تن فاصله افتاده بود تن که برای
هردویشان به یک اندازه مهم و عزیز بود اما یقه ی آمت هنوز
میان دست هاتف ر
فشده یم شد و صورتش از باالی شانه ی
شور انگب آماج فریادهای هاتف بود.
باالخره فرصت پیدا کرد به سوی طلوع برگردد طلوع لرزان که
یی حرف شاهد این نزاع بود و یم دید شهامت ندارد مثل
شورانگب خودش را وسط معرکه بیاندازد.
در سالن که نیمه باز بود را باز کرد و با صدای که از فرط
کشیده شدن یقه ی پباهنش و فشار به گلویش دو رگه و خش
دار شنیده یم شد گفت :برو تو ماشت  ...تا بیام...
نگاه طلوع به چشمهای تب دار پر اشکش بود به چانه ی لرزان
و زخم گوشه ی لبش به جای ضبه های پدر روی صورتش،
حن به جای آن کلمه ی ناپش که هاتف به او چسبانده بود را
یم توانست روی روحش ببیند و نیم دانست این همه برای چه!
 .اینبار اشگ که چشمهایش را پر کرده
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ی
.
بود از خفگ بود نفس نداشت دهانش نیمه باز مانده بود و
نگاه
یم کرد به لبهای پدر که یم جنبیدندو صورت گوشن اش که از
فرط زوری که یم زد یم لرزید و گوشهایش آنقدر از فریاد
همه پر بود که چبی نیم شنید .آمت تالش یم کرد او را از
دست هاتف ببون بیاورد زورش نیم رسید نور خورشید روی
صورت طلوع یم تابید و او را یی رنگ تر از آی که بود نشان
یم داد انگار مرده بود .و آمت داد یم زد :بابا کشتیش بابا تو
رو خدا  ...ولش کن یی انصاف داره یم مبه خفه شد...
کم کم صدای ناله ی طلوع از جان یم افتاد .شورانگب دیوانه
وار دور هاتف یم چرخید .خودش را یم زد .ضبه های کم
جانش را به تن هاتف یم زد .خدا را صدا یم کرد و یم نالید:
یی انصاف به بچه ش رحم کن کشتیشون.
آمت انگشتهای هاتف را گرفت .تالش کرد گره شان را باز کند
و در همان حال توی چشمهایش فریاد زد :بخدا بالی رسش
ی
بیاری خونه و زندیک رو آتیش یم زنم همه مون پشت رس
طلوع بمبم ...ولش کن  ...چه جور پدری هسن؟
اعصابش متشنج بود .دیگر هیچ نیم فهمید جز نجات طلوع،
دستهایش را با ضب روی سینه ی هاتف کوبید و او را به عقب
هل داد .تعادل هاتف و طلوع هر دو با هم به هم خورد یگ به
دیوار کوبیده و یگ نقش زمت شد .باالی رس طلوع نشست
چشمهایش نیمه باز بود و گونه اش مببان اشگ که از چشم
آمت یم ریخت .زمزمه کرد :آمت...
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_هیچ نگو یم توی بلند ریس؟ یم توی...
هاتف جری تر از قبل به سوی شان یم آمد و پیچیدن های
شورانگب و طیبه به دست و پایش نیم توانست نگهش دارد.
آمت بلند شد همانطور که به سوی هاتف یم رفت گفت :آذر
طلوع رو یبب تو ماشت.
آذر ترسیده بود ،تکان نیم خورد از جایش و آمت یکبار دیگر
فریاد کشید تا او به خود بیاید  .آذر که به طلوع رسید آمت هم
مقابل هاتف بود  .توانست تا رسیدن آذر و طلوع به حیاط
راهش
را سد کند هر چند قدم به قدم زیر فشار مشت های هاتف به
عقب
رفته بود تا به ایوان رسید.
آذر در حیاط را باز کرد ،طلوع جان نداشت اما یم خواست
فرار کند .بدود خودش را بدهد دست هاتف تا بکشد اما یک بار
دیگر آن مرد را نبیند که با پوزخند به صحنه درگبی پدرش و
آمت نگاه یم کند و توی چشمهایش هزار حرف است.
مهتا بود که بقیه را متوجه کرد :خب انگار به خب و ر
خویس حل
شد .آقاشون اومد دنبالش ،آمت جون دیگه نیم خواد تو
جوشش
رو بزی...
برای لحظه ای همه چب میانشان متوقف شد هاتف آمت را رها
کرد و چشم دوخت به مردی که وسط حیاط خانه اش
خونشدانه
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ی
به آشفتگ حال خانواده اش نگاه یم کرد و لبخندی کوتاه اما پر
مفهوم روی لبش جا خوش کرده بود.
انگار بختک افتاده بود روی قلبش ،نرده های ایوان را گرفت و
گفت :اینجا چه غلظ یم کن...
_سالم باباجون  ...اومدم دنبال خانمم ...این دخب خییل
احساسیه! من بارها بهش گفتم پا تو خونه ای که ازش طرد
شدی
نذار ،رو پدری که ببونت کرد حساب نکن  ...ویل دخب و
احساسش بابا جون!
_به من نگو بابا جون  ...دست زنت رو بگب برو دیگه هم
ولش نکن تو کوچه و خیابون گمشید همه تون از خونه من
ببون.
مرد به سوی طلوع برگشت و گفت :شنیدی؟ بابا یکبار دیگه تو
رو داد به من  ...واقعا خوشحال نیسن عزیزم؟ القل من نیم
کشمت...
نگاه طلوع که به آذر تکیه داده بود به سوی آمت چرخید .آمت
وحشت نگاهش را نیم دید از بس در این اضطراب دست و پا
ی
یم زد که همه تالشش ،ایستادیک اش مقابل هاتف یی ثمر باشد
و طلوع با دیدن او به خانه برگردد .نفس بریده و یی جان پله ها
را پایت رفت پایش که به حیاط رسید طلوع قدیم عقب رفت و
گفت :من هیچ جا نمیام ...آمت نذار منو یببن.
با همان لبخند لعنن گوشه ی لبش و صدای
که بلندتر از حد معمول بود گفت :چرا ترسیدی عزیزم؟ستاره
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چبیش نشد اون دست و پا چلفن تو ررسایط عادی هم یم خوره
به در و دیوار حاال که دیگه کف سالن رو نمناک کرده بود واسه
تمب کاری! پاش رس خورد افتاد ،به خانواده ش هم گفتم .این
خانم واسه ما کارکن نیم شد عزیزم  ...تو کماست هزینه هاشو
خودم یم دم .شاید ازشون شکایت کردم واسه این که اینطور
پریشونت کرد .دوربت ها رو چک کردم تو با صدای افتادنش
بیدار شدی  ...پس چرا یم تریس برگردی خونه عزیزم؟
عزیزم هایش طلوع را رسگردان یم کرد یم خواست شب قبل
را به یاد بیاورد .نه نخوابیده بود تمام شب بیدار بود ترسیده بود
خواب بماند و یا بعد از بیداری همه چب را فراموش کند برای
همت بیدار مانده بود تا رس ساعت به آمت برسد...
چرخید به سوی آمت و گفت :دروغ میگه ،من ستاره رو زدم
یم خواست جلومو بگبه من انداختمش رسش خورد یه جای
من...
_طلوع جان دست از رسزنش خودت بردار  ...چرا به خودت
ظلم یم کن عروسک من...
_دستشو ول کن.
نیم نگاهش به آمت سنگت بود اما آمت کوتاه نیامد وقن جلوی
هاتف قد علم کرده بود بقیه عالم را هم یم توانست حریف
شود.
اینبار فریادش گلوی خودش و گوش بقیه را خراشید :گفتم
دستشو
ول کن هر حرف یم خوای بزی با دو قدم فاصله بزن.
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_ببینم حرف حساب تو چیه آقای برادر! برادری تو؟ یا حس
دیگه ای وادارت کرده به این اداها و فیلم بازی ها!
نگاهش را گرداند روی ایوان که هنوز همه ایستاده بودند و
معرکه ی وسط حیاط را تماشا یم کردند زل زد توی چشمهای
هاتف و ادامه داد :داستان چیه پدرجان؟
یک تای ابرویش باال رفته بود و نیشخندش تا عمق جان هاتف
را یم سوزاند .فریاد زد :همه تون از خونه من برید ببون...
همت االن ،هرکس دنبال اینا بره دیگه تو خونه ی من جای
نداره.
نگاهش به شورانگب بود ...کیم مکث کرد و بعد با همان فریاد
گفت :دیگه بچه ای به اسم طلوع و آمت ندارم.
با گام های مبلزل داخل یم رفت .دنیا دور رسش یم چرخید
سب شده بود از دیدن همه شان یم خواست چشمهایش را روی
هم بگذارد برای ساعن فراموش کند هر آنچه میانشان گذشته
بود را! و حن این که طرد آمت برایش درد بیشبی دارد را
یم خواست از یاد یببد.
 ولم کن من نمیام.آمت خودش را میان آنها انداخت روی سینه ی مرد کوبید و
گفت :ولش کن...
عصن تر از قبل فریاد زد :دست از
ضبه ی دوم را زد و ی
رسش بردار  ...نذار یه جور دیگه بهت بفهمونم.
نگاه خونشد او به باالچرخید ،دوباره یگ از آدمهای روی
ایوان را شکار کرد ابروهایش را کیم به هم نزدیک کرد و با
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نیشخند گفت :مهتا نامزدته؟
اینبار آمت با ضبه ای محکم روی سینه اش ،یقه اش را در
چنگ ر
فشد و گفت :حرف زیادی نزن...
عصن نشو خان داداش ،من به احبام طلوع رسخم یم کنم
_ ی
جلوی تو ،فقط یم خوام بگم وقن زنت اینقدر خوشکله حیفه
چشمت دنبال زن دیگران باشه.
_کثافت...
همزمان با این فریاد رسش را عقب برد و در یک حرکت
ناگهای توی صورت او کوبید .خون جاری شده از بین اش
باعث شد ژست خونشد و لبخند روی لبش دود شود .آمت یی
اختیار دوباره به سویش حمله کرد .اینبار شورانگب پله ها را
دوتایگ کرد و جلوی آمت ایستاد چشمهایش پر اشک بود از
دردی که به جان همه شان افتاده بود  :بس کن آمت  ...برو...
ی
تمامش کن زندیک آدما رو بسب به خودشون..
_چیه؟ باز یم خوای ساکتمون کن؟ طلوع رو بفرسن بره...
من نیم ذارم  ...نیم ذارم طلوع با این آدم بره مگر این که
خودش بگه یم خوام برم  ..طلوع یم خوای بری تو خونه ی
این مرد؟
طلوع رس عقب داد...
عصن داد زد :زی که فراریش دادی چ یم تونه
و همشش
ی
بگه جز اوی که تو یم خوای؟ ستاره رو با همدسن تو کشت
ی
معلومه که جز اغفال ،اونو ترسوندی  ...این ماجرا خانوادیک
حل نیم شه با پلیس حلش یم کنم.
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دستش را روی جیب کتش کشید آمت پوزخندی به حرکتش زد
و
گفت :نگرد ،من زنگ یم زنم اتفاقا خییل خوبه ،بذار پلیس بیاد
ببینیم دوربت خونه ت چ ثبت کرده؟ اصال من از خدامه...
یم خوام اون دوربینا چک بشه...
چند قدم بلند برداشت خودش را به او نزدیک کرد شماره پلیس
ی
سب گفت :ها چ یم یک؟
را گرفت و قبل از لمس عالمت ی
بزنم؟
فشده ی او را که دید نوک ر
لبهای به هم ر
گویس را توی سینه اش
ی
ر
فشد و گفت :چ یم یک یم زی یا بزنم؟ اگر نیم زی پس
چرا گورتو گم نیم کن؟ چرا دست از رسش برنیم داری؟
خب
_دوستش دارم ،زنمه ،یم فهیم؟ بخاطر اونه که پلیس ی
نیم کنم.
_اون چ؟ دوستت داره؟ بهت اعتماد داره اصال؟
ضبه ی دیگری روی سینه اش زد به طرف در خانه راندش و
در همان حال گفت :نداره آقا نداره ،مرد باش اعتمادش رو
جلب
کن شاید برگشت ...فهمیدی؟ برو راهشو پیدا کن..
_من از این جا ببون برم با پلیس بریم گردم .یم دم به جرم
فراری دادن زنم بندازنت زندان.
_باشه برو هر کاری خواسن بکن ...فعال یم خوام گم ریس از
جلو چشمش فقط همت...
میان در خانه که آمت با ر
فشدنش یم خواست ببونش کند
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ایستاد .چشمهایش پر اشک بود .به طلوع نگاه کرد و گفت:
هیچ
کس جز خودت نیم دونه من چقدر دوستت دارم  ...هیچ کس
جز خودت نیم دونه هرکاری برات یم کنم .این دیوونه بازی
های همیشگیتو بیار تو خونه ،تو که یم دوی من از چه چبا
برات گذشتم نذار با هر کیس در بیافتم .نذار کار به پلیس بکشه
و دوربینا چک بشه بخاطر همه کارای که کردی و دوربت ثبت
کرد بیافن زندان  ...بیا بریم.
طلوع هنوز مردد بود .ته دلش خایل شده بود .یم ترسید دوباره
چبی رافراموش کرده باشد و همان فر ر
امویس همه را توی
دردرس انداخته باشد .در که حیاط بسته شد وحشت زده دست
آذر
را ر
فشد و با خودش فکر کرد ممکن است در آن لحظه های
فر ر
امویس کاری کرده باشد که نباید؟!!
یم خواست به سویش برود .حرف داشت سوال داشت حن
التماس ها داشت ،دست آذر را رها کرد یم خواست دنبالش
برود ،دستش به دستگبه نرسیده بود که آمت بازویش را گرفت
به سوی خود کشید وگفت :کجا؟
_من چیکار کردم آمت؟
_هیچ کار ...اگر کاری کرده بودی پلیس یم اورد...
_اون دوستم داره پلیس نمیاره...
آمت به زحمت جلوی فریادش را گرفت ،هوف بلندی کشید و
ی
گفت :نگو که منو با کل خونه در انداخن که االن بگ این
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مرتیکه دوستت داره  ...طلوع دیوونه میشم بعد این ماجراها
ی
ی
بخوای بگ نیم دونم ،بخوای بگ بریم گردی...
_نه...
شورانگب کف هر دو دستش را توی صورتش کشید و گفت :بد
کردی طلوع ،این اعبافت رو همه شنیدن این که دوستت داره!
چرا واسه مردی که یم دوی دوستت داره آمت رو انداخن به
جون پدرت؟ چرا کمربسن به داغون کردنمون؟ انتقام چیو یم
خوای بگبی؟
_مامان!
_مامان مرد...
چشمهای طلوع گرد شد و شورانگب دوباره فریاد زد :مامان
ی
مرد ...لعنت به این زندیک که هرچ جون کندم جمع نشد...
برو دنبال زندگیت تو دوستش داشن ،اون تو رو دوست داره
پس چ یم خوای از جون آمت ؟ چ یم خوای از جون
بابات؟
مهتا باالخره در آن معرکه فرصت حرف زدن پیدا کرد :از آمت
که معلومه خودش رو یم خواد ،خیال کردی همه مردهای دنیا
باید دور و بر تو باشن؟ چه تحفه ای هسن که با دیوونه بازی و
جلب ترحم یم خوای همه رو مال خودت کن؟
آمت نگاهش را از شورانگب که روی زمت نشسته بود و هنوز
زیر لب زمزمه یم کرد گرفت به مهتا دوخت و گفت :بس کن
مهتا.
_چیو بس کنم حواست نبود؟ مرده ازت منو یم خواست جای
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زنش...
_بس کن  ...بس کن  ...بس کن لعنن...
گلدان سفایل کنار باغچه را برداشت به سوی نرده ها پرت کرد
و دوباره فریاد زد :بسه  ...بسه  ...اینقدر مزخرف به هم نبافید
...دیوونه ام کردین  ...لعنن ها...
دست هایش را مشت کرد به شقیقه هایش کوبید و درمانده تر
از
ی
هر وقن در زندیک اش نالید :دیوونه ام کردین...
ر
دادایس ...قربونت برم
طیبه دلسوزانه گفت :آمت اینطور نکن
همه مون داریم درد یم کشیم یگ از نفهیم خودش یگ از درد
دیگران  ...بس کن کلید خونه رو میارم برو اونجا اسباحت
کن ...خودتو داغون کردی.
طلوع به سوی در حیاط رفت .آمت رفتنش را حس کرده بود یی
آن که برگردد و نگاهش کند گفت :هیچ جا نیم ری  ...هیچ
جا...
روی پاشنه ی پا چرخید و گفت :االن بهم بگو چ تو رسته! بگو
که خودت خواسن بیام دنبالت  ...بگو دردت رو بقیه هم
بدونن ...بابا حرف بزن دارم زیر این همه حرف خرد یم شم
بگو دردت رو بدونن...
طلوع چرخید .دستش روی قسمت دردناک شکمش ر
فشده یم
شد هیچکس متوجه دردی که یم کشید نبود از بس انتظار یم
کشیدند برای شنیدن حرفهایش و جواب سوالهای آمت که
سوال
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همه شان بود.
خسته گفت :من نیم دونم چمه! ویل من ازت خواستم بیای
نجاتم
بدی ...تو تنها داداش من این آدما بیمارن  ...تو اگر ناتن هم
ر
بایس تنها داداش من .مردی که یم گه چشمت دنبال منه ...زی
که یم گه من یم خوام از راه بدرت کنم بیمارن ...نیم فهمن
برادر یعن چ  ...من بهت گفتم بیا  ...مامان من بهش گفتم...
صدایش را بلند تر کرد و گفت :بابا من بهش گفتم ...چون
داشتم
یم مردم از این همه ندونست هنوزم دارم یم مبم  ...من توی
اون خونه هیچ یادم نیست  ...اگر بخوابم وقن بیدار یم شم
چبی یادم نیست من حن نیم دونم شوهرم رو دوست دارم یا
نه  ...االن گیج شدم یم ترسم این که ستاره رو پرت کردم خیال
باشه  ...من حامله م  ...این بچه رو نیم خوام ،اگر بخوام تو
این حال نیم خوام  ...اینطور مریض و یی هویت ...با کابوس
های هرشبم ،نیم خوام یگ بهم اضافه بشه  ...تو اون خونه راه
ی
نجای واسه من نیست .میون اون همه محبت و رسیدیک گم
شدم
...زدم ببون که خودمو پیدا کنم ،مامان نخواستم زندگیتونو
داغون کنم ...طیبه من یی عقیل کردم دارم از یی عقیل خودم
یم کشم...
_تو رو نگفتم طلوع...
_هرچ  ...من خودم یم دونم چیکار کردم .اما همه تون
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رایص بودین مگه نه؟ خوشحال بودین  ...مهتا آمت داداش
منه،
بخدا زشته این حرف ،اون آدم غریبه ست به اسم فامیل نگاه
یم
کنه  ...اما ما از یه مادریم این گناهه تو که یم دوی نگو...
برو به شناسنامه هامون نگاه کن و خجالت بکش از این حرفت.
حرفهایش تمام شده بود در خانه را باز کرد ببون رفت آمت یی
صدا دنبالش راه افتاد و این انتخابش بود وقن هاتف خط و
نشان
هایش را کشیده بود .یم دانست خانه را برای همیشه ترک کرده
و دیگر راه برگشن ندارد.
به طلوع که از درد خم شده و قدمهایش روی زمت کشیده یم
شدند گفت :بشت تو ماشت.
خبت کردم.
_اشتباه کردم ی
_یم گم بشت تو ماشت من کالفه و خسته م  ...هر اتفاف که
نباید افتاد ،از این جا به بعدش باید پا به پای هم بریم تا
درستش
کنیم.
_نیم خوام زندگیت خراب بشه یم دونم مهتا هیچ وقت...
_مهتا رو من درست یم کنم  ...مامان رو حن بابا رو...
چبی که باید تو درست کن خودی یم فهیم؟ این تنها کاریه
که واسه ش ازت کمک یم خوام  ...خوب که ر
بیس وقن یادت
بیاد همه چ رو من درست یم کنم .بیا بشت.
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از کوچه ببون رفته بودند که صدای فریاد شورانگب در فضا
پیچید...
ی
صلین ببون آمده
آرام شده بودند انگار از دل جنگ های
ی
همانقدری رحم .رسش را تکیه داده بود
بودند .همانقدر خونت،
ی
به پشن صندیل ،گردنش را چرخاند به سوی آمت که چشم به
جاده دوخته و اتفاقات ساعن پیش را مرور یم کرد .دردی از
شکم به کمر و پاهایش رسایت یم کرد اما سیع یم کرد به
عصن برادرش
روی خودش نیاورد در نیم رخ جدی ،خسته و ی
رنچ را یم دید که خودش به او تحمیل کرده بودو با
هزار ی
خودش یم گفت کاف ست .تا همت جا برای آمت کاف ست.
ی
آهسته نالید :نباید تو رو درگب زندیک خودم یم کردم مگه نه؟!
به جای جواب نفسش را عمیق ببون داد و هیچ نگفت .طلوع
دوباره لب باز کرد :منو یه جا پیاده کن و برگرد خونه بابا تو رو
یم بخشه!
_کجا پیاده تون کنم خانم؟ رسیدین مقصد؟
_آمت!
_پرسیدم کجا؟ یببم در خونه شوهرت یا...
_نیم دونم.
_وقن نیم دوی حرف نزن ...بخاطر خدا حرف نزن.
_باشه!
لحن مظلومانه اش آمت را وادار به عقب نشین کرد لب هایش
را تو کشید و انگار با این کار همه ی حرفهای که دیوانه وار
آمده بودند روی زبانش را به اعماق قلبش یم فرستاد .کیم
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انگشتهایش را دور فرمان بازی داد و گفت :این اتفاق دیر یا زود
یم افتاد ،این حرفها فقط اعصابمون رو از این که هست داغون
تر یم کنه .من االن نیم دونم چه کنم .باهام همفکری کن به
جای این که هر دومونو عذاب بدی! کجا پیاده ت کنم؟ بعد این
همه دعوا ولت کنم تو کدوم خیابون با این وضعیت؟ تو منو یم
شنایس و حرف یم زی یا همینطوری رو هوا یه چبی یم
ی
یک؟!
دوباره رتن صدایش باال یم رفت که مکث کرد .در رسش هزار
دغدغه یم چرخید از خانه ببون زده بود طلوع را هم همراهش
اورده بود و حاال حن نیم دانست کجا باید برود  .اصال جای
برای رفتنشان هست؟ حساب پس اندازش را برای ررسکت خایل
کرده بود همراه پویل که هاتف داده بود .که اگر خایل نیم کرد
هم کفاف اجاره ی خانه نیم داد .ررسکت با وجود چند کار تبلییع
هنوز جان نگرفته بود و رامبد یی رودرواییس گفته بود اصال
روی درآمد حساب نکنند خیال های در رس داشت که درباره
شان رسبسته به آمت و ساسان گفته بود .با همه ی این ها
گرفت
ی
دست طلوع و ببون زدن از خانه ایستادیک مقابل هاتف و همه
ی
ماجراهای امروز عت دیوانگ بود و مدام این را با خودش
تکرار یم کرد .تنها چبی که آرامش یم کرد این جواب بود که
مگه رایه هم مونده بود.
طلوع در جای خود تکان خورد و او را از خیاالت ببون
خوی؟
کشید.برگشت نگاهش کرد و پرسید :ی
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رستکان دادن طلوع در حایل که رنگش از درد پریده بود و
چشمهایش پر اشک شده بود بیهوده ترین کاری بود که یم
توانست بکند .ماشت را به حاشیه ی خیابان کشید و گفت:
طلوع
خوی؟
ی
_یه کم  ...درد دارم فقط...
_این چبی که دارم یم بینم یه کم نیست ،چرا حرف نیم زی
آخه!
دوباره ماشت را حرکت داد مدی بعد مقابل درمانگایه توقف
کرد .طلوع نگاهش را تا تابلوها باالکشاند و گفت :من خوبم
آمت
.
خوب نبود اما خیال یم کرد این دردها ختم یم شود به از بت
رفت آن کودک و با این انگبه تحمل یم کرد.
آمت یی توجه به اوو همه چبهای که در رسش یم گذشت
گفت :پیاده شو یم توی؟
در ماشت را باز کرد اما هنوز پیاده نشده بود که آمت رسید
خوی که حن نیم توی پیاده
کیم نگاهش کرد و گفت :اونقدر ی
ریس مگه نه؟
_یم تونم فقط  ...آمت....
به هق هق افتاد .
 .این نفس های پر درد و کلمای که البه الی زاری اش گم
شده بودند دل آمت را به درد آورده بود دنبال یک کلمه بود که
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آرامش کند پیدا نیم کرد.
گفت :گریه نکن طلوع!
در ماشت را با پایش بست و با قدمهای بلند به سوی ورودی
درمانگاه رفت در همان حال گفت :باز خوبه مثل قدیما نیسن
یم شه بلندت کرد...
لبخند زد تا طلوع را بخنداند اما طلوع حال خندیدن نداشت.
ذهنش اسب شده بود میان فریاد های پدر ،تهدید همشش و
آواره
کردن برادری که برایش چبی جز دردرس نداشت و این درد
یی رحم هم اضافه شده بود به همه چب .سینه اش یم سوخت
و
تا گلو تب یم کشید به سالن خنک درمانگاه که رسیدند آمت
گفت :آروم باش خب!
با راهنمای پرستار به سوی یگ از اتاق ها رفت.
چشم دوخت به پرستار و گفت :درد داره...
نیم دانست چطور با پرستار از بارداری طلوع بگوید و دعا
میکرد خودش دست از آن گریه ی یی پایان بردارد و حرف
بزند .خانم پرستار رستکان دادو گفت :شما ببون باشید لطفا
االن دکب یم رسن.
از اتاق ببون رفت و همان لحظه وحشت برش داشت که نکند
طلوع هم حرف نزند و روند درمای را پیش بگبند که برایش
خطرناک باشد  .برگشت تا وسط اتاق رفته بود که صدای
شکسته ی طلوع به گوشش خورد :نیم خوامش لطفا برام یه
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کاری کنید تورو خدا  ...خواهش یم کنم خانم...
صب کن معاینه
_عزیزم یم دونم اذین و ترسیدی یه کم ی
ر
بیس ...چبی نیست این درد طبیعیه...
لبش را به دندان گرفت راه آمده را برگشت توی سالن نه چندان
بزرگ درمانگاه کیم این سو و آنسو رفت پرستاری صدایش
کرد و گفت :باید یببیدش سونوگراف...
_کجاست؟
به انتهای راهرور اشاره کرد و گفت :اول برید پذیرش.
_حالش خییل بده ؟
_بیشب انگار ترسیده تو این وضعیت نباید فشار و اسبس
تحمل کنه  ...حاال بعد ازسونو با خانم دکب صحبت کنید.
همه کارهای که پرستار گفته بود را انجام داد و در تمام مدت
دلش لرزیده بود از طلوع که مظلومانه و در سکوت همرایه
اش یم کرد و حتما همه ذهنش را این فکر پر کرده بود که بچه
را نیم خواهد  .نیم دانست باید به او حق بدهد یا نه ! نیم
دانست نخواست موجودی که در درون آدم است یعن چه ! او
آدمهای را در قلبش داشت که هیچ وقت نتوانسته بود آنها را
نخواهد .اما این خییل فرق داشت با آن چه احتماال در قلب
طلوع
یم گذشت .فکرکرد تنها یک چب است که یم تواند قلب یک
تدریچ نوزادی در اوست .و این
زن را کوچک کند و آن رشد
ی
ی
کم شدن فضا برای قلب ربط مستقیم داشت به وابستگ زنان
به
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آن موجود  .انگار قلب دومشان یم شد همیشه اینطور خیال
کرده بود اما حاال طلوع را یم دید که به پرستار و دکب التماس
یم کرد راحتش کنند .نیم فهمید؛ این با همه ی آموخته ها و
همه ی تصوراتش تفاوت داشت  .نه یم توانست حق را به
طلوع بدهد و نه یم توانست برای این نخواست رسزنشش کند.
وقن دکب کنار تخت طلوع برگه های سونوگراف را نگاه یم
کرد و هر از گاه از باالی عینک به طلوع چشم یم انداخت؛
شاید درست به
اندازه ی طلوع دلشوره داشت .هر چند نوع دلشوره شان فرق
داشت اما او هم یم خواست دکب لب بازکند و حرف بزند زیاد
منتظر نماند دکب با لحن شبین گفت :خب عزیزم بچه که
خوبه
خوی این همه اشک واسه چ بود؟
!تو هم که ی
نگاهش را تا چشمهای آمت باال برد و گفت :هیچ مشکیل نیست
آقا ،محض احتیاط یه مسکن برای دردهای شکیم یم نویسم.
همت جا رسم رو بگبن با نظارت پرستار بعد یم تونید برید.
دکب که ببون یم رفت آمت دنبالش راه افتاد ،هزار سوال
داشت که نیم دانست چطور ببسدشان دکب یی آن که برگردد
نگاهش کند گفت :اسبس بیش از حد هم به خودش آسیب یم
زنه هم به بچه! محیطش باید امن و آروم باشه ،این خانم خییل
ی
پریشونه ،آمادیک ورود به دنیای جدید رو نداشت از لحاظ
ر
خوی نیست .توی این یک ساعن که
ی
عصن هم توی رسایط ی
اینجاست مدام داره از پرستار رساغ داروهای مربوط به سقط
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جنت رو یم گبه اگر توی خونه دست به این کار بزنه ممکنه
براش خییل گرون تموم بشه ! حال عمومیش خوبه اما این
دردها
و انقباض های شکیم ممکنه توی هفته های آینده منجر به
خونریزی بشه  ...و در این مورد هیچ پزشگ نیم تونه کمکش
کنه فقط باید این اسبس رو از خودش دور کنه!
آمت ایستاد همزمان با او دکب هم ایستاد و به رستکان دادن
های
نامفهومش لبخندی زد و گفت :نگران نباشیدخییل از خانم ها
توی
این ررسایط به چنت حالن دچار یم شن  .بهب مادر ،خواهر یا
دوسن که بهش نزدیکه کنارش باشه دورش رو شلوع کنید که
فکر و خیاالت عصبیش نکنه و ترسش از بچه داری بریزه.
دکب رفت و نگاه آمت هنوز به رسامیک های شبی درمانگاه
بود که عجیب او را به یاد خانه ی طلوع یم انداختند.
چرخید قدمهای شتاب زده ای به سوی اتاف که طلوع در آن
بود
برداشت یم خواست حرف با او بزند هیچ فرف نیم کرد چه
حرف ویل احساس یم کرد جمله ای به این حال طلوع بدهکار
است که باید به زبان بیاورد احساس یم کرد باید حرف بزند تا
طلوع لبخند بزند و حال بهبی را تجربه کند درست همت حاال
از همت لحظه باید حال بهب طلوع را یم دید.
به اتاق که رسید پلک های طلوع روی هم افتاده بود انگار سالها
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به خواب فرو رفته بود و خیال بیداری نداشت.
***
شایان مثل همیشه ساکت و موقر وارد سالن شد.همه مشغول
دورخوای نمایش جدید بودند .طلوع نسخه ای از نمایشنامه را
گرفته بود و مبانسن ،وقفه ها و تذکرها ی فهیم و طیبه را
یادداشت یم کرد تا در جلسات بعد به هبپیشه ها یادآوری کند.
التهای که
شایان که نزدیکشان رسید مهتا داشت با همان شور و
ی
طیبه از او خواسته بود دیالوگش را یم خواند .یی رسو صدا
صندیل نزدیک طلوع را عقب کشید ونشست رسش را کیم
نزدیک برد و زیر لب گفت :چه ریز نوشن!
فهیم رس بلند کرد،کیم نگاهش کرد با لبخند رستکان دادو به این
شیوه عذر خوایه کرد اینبار نگاهش را چرخاند سوی مهتا که
تمرکزش را از دست داده بود و باید از اول دیالوگش را یم
خواند طلوع نیشخندی زد و گفت :دلم خنک شد.
شایان خندید .رس به زیر انداخت .مدی بعد فهیم کمر صاف
کرد
نفس عمیقش را ببون داد و گفت :یه اسباحن بکنیم گلومون
خشک شد  ...شایان هم به سالم علیکش برسه!
هر دو خندیدند شایان بلند شد با پشها دست داد و به خانمها
سالم کرد دوباره برگشت رسجایش نشست نمایشنامه را از زیر
دست طلوع ببون کشید و گفت :بازم نیم خوای بازی کن؟
طلوع نگاهش را گرداند به سوی طیبه و فهیم و گفت :نه خب
بازم بهم نقش ندادن لوس خانم نقش اوله!
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در طول مدی که در سالن بودند همه به کدورت مهتا و طلوع
ی برده بودند و همه تالش طیبه برای این که نشان بدهد
شوچ
یم کنند یی فایده بود  .شایان رو به طلوع کرد و گفت :راستشو
بخوای منم خوشم نمیاد!
_از چ ؟
_از لوس خانم دیگه!
طلوع با صدای بلند خندید و گفت :وای دلم یم خواد این دورو
بر باشه بشنوه...
_خوب نیست که بذاری تو سالن تئاتر بفهمن با کیس کدورت
داری ،حن اگر فامیلت باشه!
_چرا؟
شانه باال انداخت و گفت :نظر شخض منه  ...سیع کن
تحملش
کن .خب حاال تا فهیم کار رو ررسوع نکرده بگو ببینم نظرت در
مورد یه نمایش دونفره چیه؟
چشمان طلوع از فکر همبازی شدن با شایان برق زد .تا آن روز
او را رس صحنه ندیده بود و به نظرش آن باال روی سن عایل
یم شد .رس بلند کرد اما پیش از آن که هیجانش را توی کلمات
بریزد با لبخند گفت :ر
منیس صحنه یم خوای؟
شایان خندید و گفت :اگر بتوی دو تا کار همزمان پیش یببی
چرا که نه!
_کار دوم چیه اونوقت؟
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_کار اول بازی ،کار دوم هم اگر خواسن ر
منیس صحنه ویل به
نظر من تمرکزت روی یه کار باشه!
_فهیم رایص یم شه؟
_کارگردان و تهیه کننده منم  .ویل خب به کمک فهیم حتما نیاز
داریم راضیش یم کنم خودم.
_طیبه چ؟
_تو فقط بگو من َدم چند نفر رو باید ببینم خانم؟!
جمله اش همه ی قندهای عالم را در دل طلوع آب کرد.
همانطور که گوشه ی کاغذهای زیر دستش را به بازی گرفته
بود گفت :خب بذاریم این کار تمام بشه؟
_این کار که وسطاش یم خوریم به عرویس آبجیت و فهیم
فکرنکنم به این زودیا تموم بشه!
ی
طلوع با خنده گفت :وا چ یم یک؟
شایان همان طور که رسبلند یم کرد با ابرو به فهیم و طیبه که
گوشه ی سالن حرف یم زدند اشاره کرد و گفت :تو از این
صحنه برداشن غب از این داری به منم بگو.
تصور طیبه کنار فهیم در لباس عروس لبخند روی لب طلوع
آورد شایان انگار فکر او را خوانده بود همانطور که هنوز به آن
دو نگاه یم کرد گفت :آره خییل قشنگ یم شه  ...آدمها وقن
سلیقه مشبک دارن راحت با هم کنار میان و خوشبخن همت
چباست مگه نه؟!
طلوع تا آن لحظه به معنای خوشبخن فکر نکرد بود .به
چشمهای قهوه ای شایان که سایه ی مژه های بلندش تبه شان
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کرده بود نگاه کرد و توی رسش هزار تعریف از خوشبخن
چرخید نیم خواست یی فکر حرف بزند مقابل مردی که یم
دانست عقل کل گروه محسوب یم شود و رسش پر از واژه
های ست که گایه از کتابها ببون آمده و گایه از تخیلش روی
کاغذ یم ریزد .یم دانست که خوشبخن خوب است و وقن
همه چب بر وفق مراد باشد آدمها خوشبختند  ...دلش یم
ی
خواست بگوید خوشبخن یعن زندیک بدون ترس اما به نظرش
خنده دار آمد و نیم خواست این جمله ی کودکانه را مقابل
شایان
بیان کند.
تعللش که از اندازه گذشت شایان گفت :خب بگو بینم نظرت
در
مورد خوشبخن چیه؟
طلوع شانه باال انداخت  :خوشبخن معناهای متفاوت داره
االن
نیم تونم در موردش حرف بزنم...
و با خودش فکر کرد یم روم خانه کتابهای آذر را زیر و رو
یم کنم و باالخره یک تعریف مناسب برای خوشبخن پیدا یم
کنم .شایان صمییم تر از قبل گفت :آره حق با توئه ،خوشبخن
جنبه های زیادی داره گایه در قالب کلمات نیم گنجه و باید
زندگیش کن گایه خوشبخن فقط خنده ی یه آدمه ،مثال االن
تو
بخند.
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طلوع به نگاه جدی اش خندید و او انگشت اشاره اش را به
طرف لبهای طلوع گرفت و گفت :ببت!
قبل از این که حرف دیگری بزنند بچه ها با صدای بلند فهیم به
کار برگشتند و هر کدام رسجای خودش نشست مهتا همانطور
که
یم نشست گفت :طلوع به ورزش به خودت بدی بد نیست
همه
چری میاره.
کارای عالم رو نمیشه نشسته انجام داد ها! آدم ی
_تو هم الزم نیست همه ی حرفای دنیا رو بزی عزیزم،
ی
ور یاچ رخردشدیک استخوان میاره!
تفری ح بچه های گروه تکه پرای های مهتا و جواب های دندان
شکن طلوع بود صدای خنده شان فضا را پر کرد شایان با خنده
ای مهار شده گفت :فهیم یه نمایش دارم سالن رو چطور برام
یم
گبی؟ کال یه برنامه بریزیم براش!
نماییس که تو نوشته ر
ر
بایس چ بهب از این؟ هر وقت
_به به
خواسن ررسوع یم کنیم ...یه تایم عایل برای اجرای صحنه ای
در نظر یم گبم برات  ...فقط این روزا یه کار خب پیش رو
دارم...
نیم نگاهش به طیبه عاشقانه و پر حرف بود شایان زیر لب به
طلوع گفت :نگفتم...
طلوع یک تای ابرویش را باال داد گوشه ی لب باالی را به
دندان گرفت و به طیبه که رسش را پایت انداخته و شوکه بود از
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این پرده برداری فهیم ،نگاه کرد  .فهیم اما خونشد بود انگار
ی
عادی ترین مسئله زندیک اش را در جمع دوستان بازگو کرده
بود بالفاصله پرسید :ببینم نمایشت رو!
_دو نفره ست با طلوع صحبت کرد واسه یگ از نقش ها اون
یگ هم تبداد!
_تبداد؟ تازه کاره  ...یعن بهبه بگم اصال کار نکرده تا حاال
_االن یم خواد کار کنه  ...خب راستش یه رسمایه گذار قوی
هم یم خواستیم واسه این کار که تبداد هست دیگه!
_رسمایه گذار از تو قوی تر؟!
_حاال دیگه اینقدر اما نیار تو کار تبداد هم بیاد.
_من که باهاش مشکل ندارم ویل باید خوب کار کنید نمایشنامه
ت زیر سوال نره!
_چشم آقا چشم.
فهیم تائید کرده بود اما فامییل نسبتا نزدیگ که با هر دویشان
داشت به او شناخن از آنها یم داد که باعث یم شد کیم نگران
آینده ی کاری که هنوز ررسوع نشده باشد.
فکرش آنقدر شلوغ بود که نیم توانست دلیل قانع کننده ای
برای
شایان بیاورد.اصوال قانع کردن شایان هم کار آسای نبود .قرار
بود آخر هفته همراه خانواده اش به خانه ی هاتف بروند برای
خواستگاری ،یم دانست بعد از آن کارهایش آنقدر در هم تنیده
یم شوند که شاید تا مدتها فرصن برای کاری نداشته باشد و
ی
زندیک اش را ر
فشده کرده بود تا
یک ماه اخب همه جریان های
265

آمین

@Romanbook.ir

ی
به این مهمبین بخش زندیک اش برسد.
**
نگاهش به صورت مظلوم طلوع بود ،این خواب ها اینطور
ی
عمیق و دور از زندیک پشت پلک های طلوع چه یم کرد؟ دنبال
جواب بود و در همان حال به همان چبهای فکر کرد که تا قبل
از رفت دنبال طلوع بهشان فکر نکرده بود .اگر همت حاال
طلوع چشمهایش را باز یم کرد باید کجا یم بردش؟ او را به
دست که یم سبد؟ بعد از آن سینه سب کردن جلوی همه ،حاال
چطور یم خواست طلوع را وادار کند چبی را به یاد بیاورد تا
از آن مدریک بسازند؟ اگر همشش پیگبی یم کرد باید چه
جوای یم داد اگر پایشان به دادگاه باز یم شد اگر طلوع دوباره
ی ی
دیوانگ اش برای از بت بردن بچه را تکرار یم کرد ،اگر
دوباره ناچار یم شد روبه روی مردی که یک عمر بابا صدایش
زده بود بیاستد! هاتف ناپش صدایش زده بود و او به آن روز
فکر میکرد که برای اولت بار با اکراه به او گفته بود بابا! و
هاتف با ذوق خندید او را در آغوش کشید و گفت :پش بابای
تو! اصال ترکیب خانواده باید اینطور باشه ،پش باید یگ یه
دونه باشه  ...عصا کش بابا میشه پش  ...بعد رسش را به گوش
آمت نزدیک کرده بود و گفته بود  :دخبا آخرش مامای هست
اما تو با من دست چپ و راستیم!
و آمت خندیده بود و با رس تائید کرده بود همه ی حرفهای
هاتف
را؛ از آن به بعد یم خواست که همان پشی باشد که هاتف یم
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خواهد همان مردی که هم محجوب است ،هم ناموس رسش
یم
شود ،هم غبت دارد  .به وقتش کار یم کند ،به وقتش درس یم
خواند و روی پای خودش ایستاده  .کوه پشت رس مادر و
خواهرهایش یم شود و عصای دست پدر .تا قبل از امروز
برای هاتف همه چب بود و شاید درد توی چشمهای هاتف که
حاال لحظه ای دست از رسش برنیم داشت برای همت بود.
پدر را ناامید کرد .دیگر رویش حساب نیم کرد تنهایش گذاشته
بود  ...پلک های طلوع لرزید .همزمان تلفنش زنگ خورد یی
حوصله تلفن مهتا را جواب داد :آمت ،بابات  ...بیا بیمارستان
اگر اون جادوگر بهت فرصت فکر کردن میده...
_چ شده ؟
_بابات سکته کرده خودتو برسون.
بهت زده به صورت طلوع نگاه کرد هنوز ر
گویس را پایت
نیاورده بود که صدای اعالنش توی گوشش پیچیدآن را مقابل
صورتش گرفت مهتا آدرس بیمارستان را فرستاده بود و در پیام
دوم نوشته بود :خییل یی قید شدی بخدا  ...برات مهم نیست ؟
خب و طلوع نیمه جای
برایش مهم بود.و نیم دانست حاال با این ی
که روی دستش مانده چه باید بکند؟ رسش را کیم به طلوع
نزدیک کرد آهسته گفت :بیداری؟
پلک های طلوع دوباره تکان خورد دهانش خشک بود لبهایش
به
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هم چسبیده بدنش براثر آرام ر
بخیس که به او تزریق شده بود
رسد
و یی حس بود.
رسش را به زحمت تکان داد همان وقت پرستاری آمد نزدیک
تخت ایستاد و گفت :بیدار شد؟
_نه کامال ویل باید بریم.
پرستار همانطور که عالئم را چک یم کرد گفت :حالش که
مضطری؟
خوبه چرا اینقدر
ی
_طوری نیست خوبم.
وقت گفت خوبم صدایش از اوج افتاد و دوباره به هاتف فکر
کرد طلوع نیم نشسته بود دکب یکبار دیگر آمد به رویش لبخند
خوی دخب؟
زد و گفت :ی
رستکان داد دکب دستش را در جیب روپوشش فرو کرد و گفت:
مواظب خودت باش .حتما پیش یه متخصص برو.
مخاطبش طلوع بود اما نگاه پر معنایش را به چشمهای آمت
دوخته بود  .و طلوع از این حرکت به یاد خانم دکب دشن افتاد
که متخصص بود و مدام همشش را مخاطب قرار یم داد.
قلبش تب کشید پتوی نازک را از روی پاهایش کنار زد آمت
دستش را جلو برد بازویش را ر
فشد .مدی بعد کنار هم توی
ماشت بودند و آمت مانده بود چطور به او بگوید حال پدر
مساعد نیست .ماشت را روشن کرد و در همان حال گفت :یم
توی امشب پیش مامان رامبد ر
بایس؟ اونم یه کم بدحاله!
طلوع نگاهش کرد و به جای جواب پرسید :جای رو نداریم که
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بریم مگه نه؟ آواره ت کردم.
_طلوع جان میشه اینقدر از این حرفا نزی؟ جا پیدا یم کنم،
قرار نبود که تا آخر عمر بیخ ریش بابا و مامان بمونم.
_آره قرار بود کارت رونق بگبه ،خونه بخری ،عرویس کن
با زنت بری زیر یه سقف.
خنده ای روی لب نشاند و گفت :االنم بد نیست فکرت ،اگر یم
توی با مهتا زیر یه سقف ر
بایس رس راه اونم سوار کنیم.
تلخند طلوع از نظرش دور نماند ادامه داد :دوتای تو خونه
ی
باشید منم با خیال راحت کارمو رونق یم دم چ میگ؟
طلوع همانطور که پیشای اش را به شیشه ی بغل چسباند بود
با
همان لبخند کمرنگ گوشه ی لبش همرایه اش کرد :آره خوب
میشه اما ممکنه یه روز بیای ببین دیگه زن نداری!
آمت خنده ی مصنویع رسداد و از این خنده ته دلش به درد
آمد.
انگار ناگهان کویه را بلند کرده و کوه روی رسش خراب شده
باشد ...نفسش گرفت با این حال گفت :این عادالنه نیست االن
من
ی
حرف بزنم تو قهر یم کن و یم یک طرف مهتا رو گرفن!
_نه دیگر قهری در کار نیست.
رسچرخاند کیم به آمت نگاه کرد و گفت :من دیگه مهتا رو
درک کردم  .یعن شاید درکش کردم نیم دونم.حس یم کنم که
فهمیدم چرا اینقدر تو رو یم خواد.
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نفس عمیقش را ببون دادو گفت :اما فکرنکنم بتونم باهاش زیر
ی
یه سقف زندیک کنم .شک دارم تو هم بتوی.
اینبار هر دو لبخند زدند آمت گفت :یببمت خونه ی رامبد؟ بعد
من برم دنبال خونه ؟
دلش شور هاتف را یم زد و دعا یم کرد طلوع یی حرف پیش
قبول کند .وقن طلوع رس تکان داد نفس راحن کشید برای
رامبد نوشت :مادرت خونه ست؟
ی
:
بهت زده یک رامبد از این سوال ،حن توی پیام هم پیدا بود آره
چرا؟
_یم خوام اگر ایراد نداره طلوع چند ساعن خونه ی شما
باشه!
_آخرش کار خودتو کردی پشه ی کله خر!
خب نداره هزارتا ماجرا داشتیم
_رامبد بابا بیمارستانه  ،طلوع ی
اگر مامانت خونه ست بیارمش اونجا...
ی
_داری رانندیک یم کن آمت پیام نده!
گوشش به صدای طلوع بود و چشمش به پیامک رامبد:
پرسیدن
نداره! اینجا خونه ی خودته بیایید.
کیم بعد وقن به در خانه ی رامبد رسیدند او لباس پوشیده
جلوی در بود و با دیدن ماشت آمت رسش را داخل برد تا
مادرش را برای استقبال از طلوع صدا کند .کیم بعد آمت،
طلوع را به دست مادر رامبد سبد و جای او در ماشت را
رامبد گرفت با هم به سوی بیمارستان رفتند.
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توی راهرو اولت آشنای که دید مهتا بود چشمهایش رسخ بود
وفت فت یم کرد آمت گفت :چ شده بابا کجاست؟
_االن میای؟ از وقن من زنگ زدم االن؟
_مهتا اینقدر حاشیه نرو یم گم بابا کجاست؟
_نمیدونم ما همه منتظریم.
دستش را به انتهای سالن کشید و او تازه مادرش را دید روی
نیمکت نشسته بود و روی پاهایش یم زد آذر سیع یم کرد
جلوی این کار شورانگب را بگبد .طیبه روی زمت نشسته
زانوهایش را در آغوش گرفته بود.
فهیم با دیدنش جلو آمد دستش را ر
فشد و گفت :کجای تو؟
_بابا چطوره؟
خب
_سکته کرد بعد رفت شما ظاهرا! به موقع اورژانس رو ی
کردن دکب گفته خطر رد شده.
نفس راحن کشید و گفت :خدا رو شکر.
_چیکار کردی تو پش؟ قرار نبود...
_توب هم بگو چ قرار بود؟ قرار بود طلوع بعد از اون ازدواج
دیوونه بشه؟ اگر این قرار بود چرا همون وقت به منم نگفتید
بدونم و اگر قرار نبود چرا اینقدر خونشدید همه؟
شورانگب رسبلند کرد و گفت :بس کن دیگه  ...کشتیش و دست
از این حرفا برنیم داری؟ طلوع خودش خواست عرویس کنه
هیچ زوری پشتش نبود امروز اگر پشیمونه تاوانش رو ما نباید
پس بدیم  ...اگر یه مو از رس هاتف کم بشه حاللتون نیم کنم نه
تو و نه طلوع رو  ...بخت سیاه منو از این که هست سیاه تر
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کردین...
پلک های خسته اش را روی هم گذاشت و دوباره روی صورت
ملتهب مادر باز کرد سیع یم کرد آرام باشد با گردی که کیم
مایل شده بود به راست گفت :چشم حرف نیم زنم.
دست هایش را در جیب شلوار فرو برد دوقدم عقب رفت و
کنار
رامبد به دیوار تکیه داد .رامبد رسش را جلو برد و آهسته گفت:
نگران چ هسن؟!
ی
یه زنگ یم زی به مامان بگ مواظب طلوع باشه؟ بهش بگو
که بارداره!
باشه االن زنگ یم زنم خیالت راحت مامان حواسش جمعه.
آمت رستکان داد و رامبد همانطور که شماره خانه شان را یم
گرفت دور شد.
*******
رسش را زیر پتو برده و خودش را به خواب زده بود .صدای
زن را یم شنید که از پشت تلفن خیال کیس را آسوده یم کرد
اما حوصله نداشت سوال کند .تنش تحت تاثب داروهای خواب
آور هنوز یی حس بود و حن نیم خواست به خجالن که دارد
از حضور در خانه ی غریبه یم کشد فکر کند.
یم خواست برگردد به عقب شتابزده و دیوانه وار به دنبال ردی
از حقیقت در گذشته بود هر چند که همه چب را همانطور که
بود به یاد داشت اما یکبار امیدجو گفته بود بعض مشکالت تا
سالها بعد اثراتشون رو حفظ یم کت  .چبی بود که باعث
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فر ر
امویس اش یم شد حتما! چبی در گذشته اش.
سالن تئاتر شور و حال دیگری پیدا کرده بود یگ از پشها
شبین نامزدی طیبه و فهیم را دور یم گرداند .برخالف
تصورشان هاتف نه تنها از فهیم خوشش آمده بود که هیچ
ایرادی
هم از حرفه اش نگرفت  .البته فهیم مرد مقبویل بود و اصالت
خانواده اش هم به دل هاتف نشسته بود.
طلوع چشم به در سالن داشت منتظر شایان بود از آخرین بار
که
پیشنهاد کار داده بود دوباره به او پیامک های کاری فرستاده
بود .ادب و متانت شایان توی پیامهای که ارسال یم کرد کامال
مشهود بود .انگار یم ترسید از مرز مشخض عبور کند و
طلوع جذب شخصیت تودار او شده بود.
توی حرفهایش به آذر گفته بود فکر میکنم اگر یه روز به جای
این پیام های خشک و خایل بهم بگه دوستت دارم یهو از ذوق
بال در میارم.
آذر باز هم خبه بود به مبل آقای روشن چشمهایش پر اشک
بود و حال طلوع را درک یم کرد او هم تصوری داشت که اگر
به واقعیت یم پیوست ممکن بود بال در بیاورد با این حال
هشدار داد :مواظب باش رفتارت این آرزو رو جار نزنه!
_چرا؟
_خب ممکنه اون فقط یه همکار خییل مهربون باشه ،ممکنه
ی
اصال این چبای که یم یک فقط تصورات تو باشه.
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_نه آذر نیست اون دوستم داره ،اون با هیچگ حرف نیم زنه
عجیت یم دوی هم اون هم تبداد امروز
تو سالن ،اونا خییل
ی
فهمیدم که پشعمو هست واسه همت اینقدر شبیه همدیگه
ان ،اما
شایان از تبداد بهبه نیم دونم شاید هم من فکر میکنم بهبه
آخه تبداد خودشو به کیس نیمزنه ،گایه که با بچه ها شوچ
یم کنه انگار رسشون منت گذاشته! یم دوی آذر ...فکر میکنم
آدم نباید خجالت بکشه که به مردی که دوست داره بگه
دوستت
دارم .مگه چ میشه؟
آذر با شنیدن حرفهایش درد خودش را فراموش کرده بود توی
ذهنش نیم گنجید دخبی مقابل مردی بیاستد هرچقدر دوست
داشتن و از عشقش پرده بردارد  ...انگار حسگرهای ذهنش
کار افتاده بودند .خودش را توی موقعیت مشابه تصور کرد و با
ی
.
درماندیک رس تکان داد آذر شبیه شورانگب فکر میکرد این
حرفهای طلوع سیم بود و یم ترسید فضای ذهنش را مسموم
کند.
ی
نفسش را فوت کرد و گفت :دیوونگ نکن طلوع.
ی
و حاال طلوع با این فکر توی سالن بود که دیوانگ کند یم
خواست حرف بزند حن غب مستقیم تا شایان به عالقه اش ی
یببد .فکر همه جایش را کرده بود از جمله ای معمویل ررسوع
یم کرد مثال از عالیق مشبک و بعد جمله های زیبای از
ی
خوشبخن که به تازیک پیدا کرده بود را یم پیچید در حرفهایش
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و تحویل او یم داد  ...اصال شاید اول باید خودش را همباز او
یم کرد ناگهان حس کرد همه ی کتابهای که با آذر خوانده کم
است شوق رفت به کتابخانه ی فرهنگشا به رسش افتاد و اصال
شاید لیست کتابها را از شایان یم گرفت .توی همت فکرها بود
که شایان دوشادوش تبداد داخل آمد هر دو کت و شلوار
رسیم
پوشیده بودند قد تبداد چند سانت بلند تر از شایان بود اما
شایان
بیشب به چشم یم آمد همه بچه های سالن برای استقبالش
بلند
شدند ترالن با خنده گفت :بوی شبین تا خونه ی شما هم
رسید؟
به جای شایان که با لبخند نگاهش یم کرد تبداد گفت :چه
جورم خصوصا تو اتاق من بدجور پیچیده بود!
نگاه شایان میان بچه ها چرخید و طلوع را غافلگب کرد حن
خیال هم نیم کرد به این زودی خودش را از احوالبیس با بچه
ها خالص کند و به او چشم بدوزد  .سینا جعبه ی شبین را
قلن که روی
مقابلشان گرفت شایان رس تکان داد و طلوع با ی
هزار یم زد و دستش را روی گونه ی رسخ و آتشینش گذاشت
تا کیم از التهاب آن بکاهد .سیع یم کرد رفتارش عادی باشد
ی
اما این شتاب زدیک پوزخند تبداد را پیش کشید و قدمهای
کوتاهش را به سمت طلوع روانه کرد شایان رو کرد به فهیم و
گفت :حاال یک دعوتیم به عرویس؟
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طیبه گفت :هفته ی بعد که آمت بیاد ...یه عقد مخترص داریم
در
خدمت همه شما هستیم...
تبداد مقابل طلوع ایستاد و گفت :عرویس یگ دیگه ست شما
چرا گل انداخن تپل خانم!
نگاهش را تا چشمهای تبداد باال برد و از حیس مرموز در
چشمهایش احساس بباری کرد خودش را یک قدم عقب کشید
و
گفت :سیع کنید منو خانم زمای صدا کنید یا طلوع!
_ای جان ! چه خانم زمای تپیل داریم اینجا!
_آقای تبداد!
با خنده ای فرو خورده گفت :جان آقای تبداد .بنده رو سپهرنیا
صدا کنید لطفا.
شایان قیل و قال وسط سالن را جا گذاشت .به آنها نزدیک شد
و
خوی طلوع؟
گفت :ی
خوی؟
_ممنون شما ی
خبای خوش دارم.
_من که عایل برات ی
ترانه از نزدیکشان گذشت و گفت :شایان من سابقه م از طلوع
بیشب بودا  ...حق من بود اون نمایش دونفره.
تبداد برگشت نیم نگایه به ترانه انداخت و گفت :شایان اگر
مرد قصه منم مشکیل با دوتا خانم تو نمایش ندارما!
شایان اخم کوچگ میان ابروهایش نشاند و گفت :فهیم با
276

آمین

@Romanbook.ir

شوخیات آشنا نیست پش عمو  ...مودب باشیم ببونمون
نکت.
تبدادخندیدو گفت :سالن تئاتر خودمون رو تاسیس یم کنیم
اسمش رو یم ذاریم سالن سپهرنیا و تپل!
طلوع با حرص چشم دوخت توی چشمهایش قبل از این که
حرف بزند تبداد دور شد و شایان گفت :یه کم یی مزه ست
حن وقن جدی میشه پس تو به دل نگب.
با این یادآوری که تبداد پشعموی اوست نفس پر رسوصدای
که یم خواست ببون بدهد را فرو خورد و گفت :نه ناراحت
نشدم.
شایان به پنهان کاری عجوالنه و ناشیانه اش خندید وگفت:
خوبه!
با هم به سوی فهیم و طیبه که در حلقه ی شوچ های یی پایان
بچه ها گرفتار شده بودند رفتند شایان گفت :تمام کنید عرویس
خب دارم.
رو یه ی
فهیم تکه ای از شبین توی دستش را به دهان گذاشت و گفت:
خب ر
بایس!
خوش ی
_از هفته ی آینده ی کار رو ررسوع یم کنیم.
فهیم گفت :با این عجله؟ همه چب آماده ست؟
به جای شایان تبداد گفت :چبی هست که یه سپهر نیا نتونه
از
عهده ی آماده کردنش حن تو فرصت کم بربیاد؟ خیالتون
راحت.
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با اخالق خاص تبداد آشنا بود و حرف برای گفت نداشت رس
تکان داد و گفت :فردا ررسوع کنید.
شایان به طلوع نگاه کرد با حالن اطمینان بخش پلک روی هم
گذاشت و لبخندنامحسویس کنج لبش جا گرفت.
********
شب از نیمه گذشته بود .ساعن پیش همه را به خانه فرستاده
بود .حن شورانگب که دردمندانه التماس یم کرد کیم بیشب
بماند .رامبد را هم به خانه فرستاد یم خواست تنها باشد یم
خواست تنها آدم کنار پدرش باشد و در تنهای فکر کند چطور
یم شود هم طلوع را نجات داد و هم پدر را رایص نگه داشت.
طبق عادت دستها را توی جیب های شلوار فرو کرده بود و
همانطور که راه یم رفت با حرکت چشم رسامیک ها را یم
شمرد نیم خواست به گذشته برود .دغدغه ی او حال و آینده
بود .چه یم شودها دست ازرسش برنیم داشتند .طلوع را یم
شناخت ،یم دانست بیش از یک شب در خانه ی رامبد آرام
نیم
شن که آنجا تنهایش گذاشته را
گبد .حن نیم دانست همت ی
چطور یم گذراند با آن رسدردهای مرموز و دیوانه وارش.
وفردا باید او را به کجا یببد  ...اصال اگر اشتباه کرده باشد و
جبان کند؟!
حق با بقیه باشد چطور یم تواند همه این ها را ی
رستکان داد دیوانه یم شد از هجوم این افکار زیر لب نالید:
طلوع ...طلوع...
آن روز توی سالن هم همینطور زیر لب با حرص و خروش
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اسمش را صدا زده بود و هیچ کس جز خودش نشنید حن طلوع
هم که به لبهایش نگاه یم کرد نشنیده بود چه یم گوید .به
اضار طلوع به سالن رفته بود آن هم وقن که از راه رسیده و
فقط برای دوش گرفت فرصت داشت .شورانگب به حرص و
جوش افتاده بود و مدام غر یم زد .نیم خواست مستقیم مانع
رفتنش شود به زمت و زمان گب یم داد و آمت با خنده به
حرکات مادرش نگاه یم کرد و گفت :بچه استعدادش داره شکوفا
میشه شما بهش اهمیت نمیدید دست به دامن من شده!
وقن طلوع به در اتاقش ضبه زد مشغول مرتب کردن لباسش
جلوی آینه بود گفت :بیا داخل...
دستش را روی موهای کوتاهش کشید از توی آینه به طلوع نگاه
کرد و گفت :زشت نباشه داداش عروس کچله!
طلوع پشت رسش ایستاد و گفت :همینطور کچل از همه شون
خوشکلب و خوشتیپ تری تازه دلشون هم بخواد.
_اینا رو گفن حس یم کنم نباید با تو راه بیافتم تو کوچه و
خیابون!
_چرا؟
_آخه من به این خوشتین!
_زهر ،چه یی مزه! دارم ازت تعریف یم دم کله ی کچلت به
چشم نیاد .بجنب دیر شد.
_باز که نیم خوای زودتر از بقیه اونجا ر
بایس؟
ر
_نه دیگه به موقع یم رم .
دادایس عصبای نشه! وای آمت
اسبس دارم به نظرت من یم تونم؟ از پس نقش برمیام؟ اینو
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شایان نوشته  ...یم گن از فهیم سخت گب تره تو کار.
_بیخود کیس به تو سخت بگبه.
_بیا بریم تو راه حرف یم زنیم یه کم امیدوارم کن.
به حرفهای صادقانه اش خندید و گفت :نبس تو یم توی از
پس همه چ برمیای!
به سالن که رسیدند .شایان با ر
خورسوی دستش را ر
فشد .خاطره
دیدار قبل هنوز توی ذهنش بود .آمت با این که نیم شناختش
اما
حس بدی به او نداشت اینبار برخالف دفعه ی قبال به
سوالهایش
پاسخ داد و از ی
بحن که درباره خدمت رسبازی باز کرده بود
استقبال کرد .طلوع همانطور که در عرض سالن یم رفت و یم
آمد و سیع یم کرد دیالوگ هایش را به درسن حفظ کند ،بعد
از دوبار دورخوای حاال برای اولت بار قرار بود رس صحنه
بیاستند و تمرین را جدی تر ررسوع کنند .کیم بعد فهیم آمد و
ترالن که ر
منیس صحنه بود .چند نفر از بچه های نمایش برای
تماشا آمده بودند و حاال همه منتظر رسیدن تبداد بودند شایان
چند بار شماره اش را گرفت و فهیم با افسوس رستکان داد
تحمل
این یی نظیم ها در توانش نبود و با خودش فکر میکرد اگر
ادامه پیدا کند همکاری را متوقف یم کند.
باالخره آمد ،آستت های پباهنش را تا زده و جلیقه ای روی آن
پوشیده بود که به او چهره ای هبی یم داد دست همه را ر
فشد
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و یی حرف روی صحنه رفت و گفت :خب یار ما کجاست؟
آمت با ابروهای گره خورده کیم به فهیم و بعد به صورت
رنگ پریده ی طلوع نگاه کرد شایان گفت :تبداد قبل از ررسوع
قراری که با هم گذاشتیم رو یادت باشه  ...لطفا!
او لبخندی زد و گفت :چشم جناب کارگردان.
شایان به طلوع نگاه کرد و گفت :آماده ای؟
آمت نفس حبس شده اش را ببون داد و سیع کرد کاری نکند
که دوباره اوقات طلوع تلخ شود .پایش را روی پا انداخت و به
صحنه نگاه کرد .صحنه ی اول فقط طلوع بود که حرف یم زد
:انتظار ،راه یی بازگشن را پیش روی آدیم باز یم کند.
سالهاست در این بیابان یی آب انتظار او را یم کشم  ...او یم
آید چون مهتاب نرم و به ناز و من انتظار یم کشم هنوز...
طلوع دوبار چرخید ومیان چرخش های او تبداد وارد صحنه
شد چرخید و هردو روبه روی هم قرار گرفتند نگاهش به
صورت گرد و سفید طلوع بود که از شدت هیجان گل انداخته و
معصومین جذاب به حالتش داده بود .چشم دوخت توی
چشمهایش و سیع کرد دیالوگش را به یاد بیاورد اما همه چب از
ی
یادش رفته بود خبه یک اش به طلوع کیم طوالی شده بود که
ترالن گفت :آه محبوب من مهتاب از چشمان تو یم تراود و
عشق...
تبداد به جای تکرار جمالت ترالن با صدای بلند خندید .فهیم
پوف کرد و به شایان خبه شد شایان زیر نگاه سنگت او بلند شد
و گفت :تبداد!
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تبداد دستهایش را باال برد همانطور که یم خندید گفت :باور
کن نیم تونم .این خییل کوچو لو و تپله نیم تونم فکر کنم
محبوب من باشه...
آمت انگشتهای که از دقیقه ای پیش مدام باز و بسته یم شدند
را
در هم گره کرد به سوی سن دوید و تا فهیم و شایان به او برسند
یقه ی تبداد را گرفت و گفت :چه غلظ یم کن مرتیکه!
_اینم جز نمایشه؟ نمایش دوطرفه بود ،قرار نبود یار ما داداش
داشته باشه که...
چشمهای طلوع از این حایل که درست در اولت تمرین پیش
آمده
عصن و کالفه
بود پر اشک شد و به جای همه آن چهره های
ی
که سیع یم کردند آمت را از تبداد جدا کنند ،چهره ی تبداد
پر لبخند بود و همت اعصاب همه را به بازی گرفته بود  .آمت
توی چشمهای یی خیالش داد زد :احمق بفهم به چه اندازه باید
حرف بزی وگرنه گردنت رو خرد یم کنم یم فهیم؟
فهیم بازویش را بیشب ر
فشد و گفت :آمت جان! بچه ها رس
صحنه از این شوخیا یم کت آروم باش.
_طلوع از این بچه ها نیست ...شوچ نداره  ...تمام.
حاال که فهیم آمت را کنار کشیده بود شایان مقابل طلوع ایستاد
و
گفت :گریه یم کن چرا؟ گایه پیش میاد ناراحت نباش...
آمت فریاد زد  :بریم طلوع!
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فهیم به جای او گفت :کجا؟
_بازی نیم کنه با این آدم  .یم ریم خونه ،شما هم اگر قراره
تو این خانواده ر
بایس یه کم رو خواهر خانمت تعصب داشته
باش.
فهیم لبهایش را به هم ر
فشد و گفت :تعصب از اسمش پیداست
فکر پشتش نیست.
_بله فکر نیست ...طلوع معطل چ هسن؟
شایان به سوی آمت برگشت و گفت :ببخشید ،شما حق داری!
گایه همچت اتفاقای میافته.
تبداد میان حرفش پرید و گفت :شایان واسه چ التماس یم
کن؟ نیکول کیدمن که نیست این نباشد دیگری!
شایان همانطور که دستش را روی سینه ی آمت گذاشته و سیع
یم کرد از رفت او به سوی تبداد جلوگبی کند برگشت کیم
نگاهش کرد و گفت :تبداد بخاطر خدا دو دقیقه از سالن برو
ببون.
_چشم ویل نعمت یم ریم ببون امر کن شما...
با پایش بوته گل تزئین روی صحنه را به سوی پرت کرد و از
سالن ببون رفت.
آمت گفت :بریم
طلوع آهسته گفت :آمت....
از این که آمت مثل یک بزرگب یم خواست
از آنجا یببدش احساس بباری یم کرد و به ذهنش رسید تبداد
حق دارد هنوز آن حالت کودکانه در چهره اندام و رفتارش
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مشهود است در همان چند ثانیه خودش را با همه ی دخبهای
سالن مقایسه کرد و نگاهش ناخودآگاه چرخید سوی ترالن که
آر ر
اییس مالیم و ماهرانه چهره اش را خانمانه تر کرده بود.
بغض لعنن اش دوباره آب شد یم خواست دوباره آمت را صدا
ی
:
کند اما در مرز خفگ بود آمت با حرص غرید فقط راه بیافت
بریم...
کیفش را از روی صندیل برداشت و
از سالن ببون رفت .آمت که ریه
اش را از هوای تازه پر کرد ،جرات پیدا کرد و گفت :خییل
منتظر موندم تا این نقش رو بهم دادن...
_بیخود واسه نقش مقابل اون بیشعور منتظر بودی!
_ویل من یم خوام...
برگشت ،طلوع از این نگاه یم ترسید اما از زبانش هرگز کم
نیم شد .آب دهانش را فرو داد و گفت :خب حاال! خودم از
پسش بریم اومدم.
_دیگه تا وقن این پشه هست پاتو اینجا نیم ذاری.
_من یم خوام بیام آمت.
_تو بیخود یم خوای بیای!
_خواهش یم کنم.
شانه باال انداخت و گفت :اگه اینقدر برات خوشاینده که پشه
زل
بزنه تو چشماتو هر مزخرف یم خواد بگه برو ویل دیگه اسم
منو نیار!
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_آخه آمت...
_تمام...
چانه ی لرزان طلوع را که دید گفت :عوضش یم ریم پیبا یم
خوریم!
طلوع شانه باال انداخت و آمت گفت :با یه عالمه شکالت مغز
دار!
من دیگه بچه نیستم همت رفتار شما باعث یم شه همه جا به
من
کوچولو بگن نیم خوام این حمایت ها رو ،من بزرگ شدم
بفهمید اینو ! از بزرگبی تو و طیبه خسته شدم.
آمت ایستاد رسخم کرد کیم نگاهش کرد و گفت :خب دیگه؟
من بچه نیستم که پیبا و شکالت بخوام آمت!
خب یم ریم خونه مثل یه خانم یم شین تو اتاقت دیگه هم
فکر
اومدن به این نمایش با وجود این آدم رو نیم کن خب؟
نگاهش را از او گرفت تعداد دفعای که با طلوع اینطور جدی
حرف زده بود به انگشتهای دستش هم نیم رسید و یم دانست
اگر بیش از چند ثانیه به مردمک چشمهایش نگاه کند تمام
ی
خروچ
عصبانیت هایش آب یم شود .چرخید و به سوی در
فرهنگشا رفت .طلوع چند قدیم که عقب مانده بود را با
جبان کردو به هیچ قیمن نیم خواست
برداشت گامهای بلند ی
آمت را ناراحت کند یا حمایت او را از دست بدهد.
گفت :ویل بعد درباره تئاتر حرف بزنیم؟
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آمت آیه کشید و گفت :اگر اون پشه نباشه!
_اون یی مزه ست خب! همه یم دونن اما من یم خوام این
نمایش رو بازی کنم.
_به هیچ وجه طلوع ،به هیچ وجه نگاه این آدم بدجوری رو
اعصابمه!
_باشه.
_قیافه ت رو هم اینطوری نکن محاله نظرم عوض بشه!
_باشه!
_چیه یه باشه باشه؟
ی
_خب زندیک همینه دیگه  ،یه وقتا بابا یه وقتا تو  ...من چون
دخبم نمیتونم خودم تصمیم بگبم.
یم خواست قانعش کند اما دلییل نداشت جز این که نگاه تبداد
خوشایند نیست شوچ هایش مودبانه نیست و بزرگب از همه
قلبش به درد یم آید وقن یم بیند کیس مقابل او ایستاده
مستقیم
توی چشمهایش نگاه میکند و کلمای را تکرار یم کند که او
سالهاست توی قلبش مخف کرده!
********
ساعت نزدیک چهار صبح بود هنوز داشت توی سالن
بیمارستان
قدم یم زد و مرور یم کرد .عضالت پایش کم کم یی حس یم
شد و پلک هایش سنگت؛ چرخید ،راهش را به سوی نیمکن
کنار دیوار پیش گرفت .هنوز به نیمکت نرسیده بود که ر
گویس
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توی جیبش لرزید .با دیدن نام رامبد روی صفحه تپش های
قلبش
به صد رسید سیع کرد با نفس های عمیق ی در ی دلشوره اش
را مهار کند .یی فایده بود .با انگشت بیجانش روی صفحه
کشید.
تماس وصل شد صدای پر آشوب رامبد توی گوشش نشست:
آمت داداش بیا طلوع رفته...
_چ ؟
_برسون خودتو نیم دونم چکار کنم .مامان واسه نماز بلند شد
دید نیست.
_میام  ...رامبد برو دنبالش تا برسم...
_کجا برم آخه!
_برو تو رو قرآن؛ شاید بهش رسیدی  ...میام االن.
گیچ چند بار راهروهای بیمارستان را اشتبایه
دوید از شدت ی
رفت و برگشت گوشه ی دیوار ایستاد مشتش را آن کوبید و
سیع
کرد حواسش را به دست بیاورد .اینبار تابلو ها را دنبال کرد و
ی
خروچ رسید ماشت ببون بیمارستان بود همان جای که
به در
وقن آمد پارک کرده بود .دوباره لبهایش ذکر طلوع طلوع
برداشته بودند خیابان های آشنا به چشمش غریبستای بودند
که
از هر طرف یم رفت بن بست بود چشم گرداند میان ماشت
های که در آن وقت صبح انگشت شمار بودند و پیاده رو های
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که تا ساعن دیگر شلویع آخرین روز سال را تجربه یم کردند
چشمهایش به خیابان التماس یم کرد برای دیدن طلوع و
همزمان در رسش تصویر طلوع بود که جای از شهر نقش بر
زمت شده و آرام گرفته ! همت تصویر کوتاه که برای راندنش
مدام رس تکان یم داد داشت به جنونش یم کشید دوباره تلفنش
زنگ خورد :آمت  ...کل کوچه های محل رو گشتم نیست...
کجای؟
_دارم یم ام .رامبد پشت بوم خونه تون  ...اونجا  ...برو...
از این تصویر دیوانه واری که به ذهنش افتاده بود و مثل خوره
داشت همه ی عقلش را یم خورد فریاد کشید :برو رامبد برو...
رامبد گیج بود نیم دانست چرا باید به پشت بام خانه شان برود
و آمت از او گیج تر بود حن با این که یم دانست چرا باید در
یک ارتفاع دنبال طلوع باشند.
به خانه رامبد نزدیک شده بود .رسعت را کمب کرد و
چشمهایش تبتر هر دو طرف خیابان را نگاه یم کرد نزدیک
میدان بود همان میدای که گایه با طلوع و آذر منتظر آمدن
تاکیس یم ایستادند و طلوع یم گفت دوست دارم یی خیال فکر
مردم بشم و راهمو بگب از وسط میدون برم اون سمت...
ی
آمت گفته بود اگر رفن تا یه هفته هرچ تو بگ!
اما طلوع هیچ وقت یی خیال حرف مردم نشده بود .شاید هم
شده
بود اما عبور از میدان را فراموش کرده بود نگاهش از فواره
ی
های آب که هنوز در تاریک روشن صبح ،نورهای رنگ شان
288

آمین

@Romanbook.ir

از شهر دلربای میکردند گرفت و به آنسوی میدان دوخت.
زی با بلوز شلوار و شایل نامرتب ،جز طلوع چه کیس یم
توانست باشد مشت هایش را روی فرمان کوبید و برایش هزار
خط و نشان کشید .ماشت کیم جلو تر از طلوع که در راستای
جوی آب کنار خیابان پاهایش را روی زمت یم کشید متوقف
شد و باعث ایستادن او شد .ماشت آمت را یم شناخت اما در
آرامش سکر آوربعد از قرص های آرام بخش غرق بود و
برایش مهم نبود که آمت با چهره ای برافروخته در ماشت را به
هم کوبیده و مقابلش ایستاده است.
صدای فریاد آمت در خیابان خایل پیچید :اینجا چه غلظ یم
کن؟ مگه قرار نبود خونه رامبد ر
بایس! چه غلظ یم کن
طلوع  ...با خودت چ فکر یم کن که اینطور یی خیال و
ولنگاری
رس پایت افتاده اش را تا چشمهای آمت باال کشید .دور پلک
خوای های اخب رسخ و متورم بود ایه عمیق
هایش از یی
ی
توی حنجره اش نشسته و جلوی حرفهایش را یم گرفت.
لبهایش
لرزید و کلمه ای برای گفت پیدا نکرد.
آمت با دیدن نگاه خسته و رمیده اش از تب و تاب افتاد.یک
قدم
جلو رفت دست کشید به سوی ورق قریص که میان انگشتهای
ی
طلوع بود و انگار مهمبین چب زندیک اش بود آن را کشید
جلوی چشمش گرفت یگ از خانه ها خایل بود اسم قرص را
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خواند پوف کشید و گفت :اینو از کجا اوردی؟
_از جیب رامبد پول برداشتم ...رسم  ...رسم درد یم کرد آمت
...
دهانش از بهت باز مانده بود دوقدم عقب رفت با حایل دیوانه
وار ورق قرص را پرت کرد وفریاد زد :وای  ...تاکجا یم
خوای بری؟ پول دزدیدی که بری این زهرماری رو بخری که
به این روز انداختت؟ نه به فکر من نه به فکر خودت نه حن
به فکر اون بدبخن که جونش به جون تو وصله! پدرم در اومد
که ثابت کنم مشکل از تو نیست هنوز ررسوع نشده یه چشمه ی
جدید ازت دیدم .دزدی یم کن؟ ازرفیق من ؟ آبروی من واست
مهمه؟
نزدیک جوی آب ایستاد .دستهایش را توی جیب های شلوار
فرو
ی
کرد روی لبه ی جوی ،حرکن آالکلنگ را ررسوع کرد و مدام
لب یم گزید تا از ریزش اشکهای که از روز قبل کالفه اش
کرده بودند جلوگبی کند تلفنش چند بار زنگ خورد با دیدن نام
رامبد آیه کشید و جواب داد :جانم رامبد!
خوی؟ کجا موندی پش؟ پشت بوم نیست  ...هیچ جا
_ ی
نیست.
_نگرد دیگه پیداش کردم ببخش داداش!
این عذرخوایه برای همه چب بود همه چبهای که رامبد نیم
دانست اما باید یک جوری توضیح یم داد در وقن مناسب تر.
تماس را قطع کرد .بالفاصله پیامک رامبد رسید :زود بیا یم
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ترسم خوابم یببه پشت در بموی.
لب جوی نشست زانوهای شکسته اش روی آب روان ،پل
ساخته
بود ساعدش را روی زانوها گذاشت و پیشای اش را روی آن
طویل نکشید که شانه هایش لرزید و هق هق مردانه اش در
حصار بازو و ساعدش خفه شد.
طلوع نالید :من خسته بودم  .ولم کردی تو خونه ی غریبه و
رفن همه تون ولم کردین من تنها موندم خییل وقته اما خیال
کردم تو هسن  ...من زندگیتو خراب کردم آرامشتون رو به هم
ی
زدم دیگه نیم خوام بزنم یم خوام برم دنبال زندیک خودم پول
دوستتم بهش بریم گردونم .یا بهش میگم که من برداشتم .یم گم
منو رو تو و خانواده ت حساب نکنه یم گم من یه دخب بدبخت
...
_طلوع برو تو ماشت تا بیام.
به جای اطاعت به سویش قدم برداشت هنوز در خلسه ی آن
قریص بود که خورد و حرفهای که یم خواست بزند تا آمت را
آرام کند جور نیم شدند .با احتیاط کنارش نشست پاهایش را
توی جوی کم عمق به آب نه چندان زالیل که در جریان بود
گذاشت بازوی آمت را گرفت ،رسش را به آن تکیه داد و گفت:
ببخشید داداشم .رسدرد داشتم تو خونه ی مردم بودم اگر حالم
بد
میشد چ؟ آمت رستو بلند کن منو ببت  ...ببخش منو بلند شو
منو برسون خونه ی خودم تو هم برو خونه پیش بقیه  ...من
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دروغ گفتم اونجا هیچ بد نیست من فقط خواستم برگردم
پیش
شما فکر کردم بابا منو یم بخشه اما اشتباه بود...
یی حوصله رسبلند کرد و در همان حال خییس صورتش را با
آستت پباهنش گرفت چشمهای مرطوبش را به طلوع دوخت و
گفت :بسه این تصمیم های یی فکر برو بشت تو ماشت تا بیام.
بعد نگاهش را دوخت به پاهایش که خیس شده بودند لبهایش
را
تو کشید و با حرص به هم ر
صن
فشد .نیم دانست از خودش ع ی
ی
است که خستگ هایش را آورده درست جلوی چشمهای طلوع
ببون ریخته یا از یی فکری های طلوع که پایای نداشتند.
از جا بلند شد دستش را گرفت کمک کرد خودش را ببون بکشد
در ماشت را باز کرد و گفت :بشت.
طلوع روی صندیل جلو جا گرفت انگار تازه یم فهمید که
پاهایش و تمام تنش چه دردی دارند پلک روی هم گذاشت و
گفت :دیگه هیچ وقت بهت زنگ نیم زنم.
_تو اگر یم خوای به من لطف کن فعال حرف نزن فقط
بخواب تا بتونم فکر کنم.
طلوع لبخندی روی لب آورد حرف داشت که توان بیانش را
پیدا
نیم کرد با حرکت آرام و گهواره ای ماشت چشم روی هم
گذاشت.
*
292

آمین

@Romanbook.ir

ی
بعد از عقد طیبه برای اولت بار در همه زندیک اش به آمت
دروغ گفت .وقن داشت یم رفت .با تاکید گفته بود :نشنوم باز
رفن روبه روی اون مرتیکه ایستادی!
_نیم رم.
_آفرین جایزه ت محفوظ تا برگردم.
اما فردای همان روزی که آمت رفت خودش را به سالن تئاتر
رساند .کار عقب مانده بود و شایان دلخور و رسسنگت بود.
جواب سالمش را با اخم داد و دوباره رسش را پایت انداخت و
با مدادی که در دست داشت چبهای گوشه و کنار نمایشنامه
ی
زیر دستش نوشت .ترالن تغیبات نمایش نامه و شیوه ی
خوانش
آن را برایش مرور کرد و آهسته گفت :خییل خوبه این نقش
طلوع ازدستش نده ! وگرنه خودم بازی یم کنم همه رو از حفظ
شدم.
_نه دیگه داداشم رفت یم تونم بیام.
_باورم نیم شه تو یه دخب امروزی هسن چرا از داداشت یم
تریس؟
_این ترس نیست .آمت با همه داداش های عالم فرق داره اون
تنها داداش منه!
ترالن شانه باال انداخت و گفت :به هرحال نیومدنت شایان رو
حسای کفری کرده یم بین بازم با هیچگ حرف نیم زنه!
ی
_تبداد یم اومد رس تمرین؟
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_اوه چه جورم  ...باید ر
بایس ببین چه آقاست تو نقش!
_پس چرا وقن با من بازی یم کرد اونطور مسخره بازی در
اورد؟
ترالن نگاهش کرد و گفت :از بس که مظلوم و معصویم جلوی
پشا! صورتت رو ببت انگار یه دخب بچه ی ده ساله نشسته رو
به روم ،چرا یه دست به ابروهات نیم ر
کیس!
طلوع ابروی باال انداخت و گفت :خب دیگه چ ؟
_واال درسته آدم خوشکل نیازی به این چبا نداره ویل خب حد
سن رو مشخص یم کنه خصوصا واسه تو که خییل یی یی
فییس!
طلوع به اصطالحش خندید و گفت :من اینطوری خودمو
دوست
دارم یم خوام راحت باشم.
راحن یه چبه! بزرگ شدن یه چب دیگه ست طلوع خانم ،از
ما گفت.
سیع یم کرد حرفهای ترالن را از رسش ببون بریزد و روی
نمایشش تمرکز کند اما کلمه به کلمه حرفهای ترالن جا خوش
کرده بودند توی سلول های مغزش .ترالن اولت دوستش نبود،
در مدرسه دوستای داشت همه چب دیده و شنیده بود حن
همت
حرفهای ترالن را بارها از دهان دوست های مختلف شنیده بود
اما برایش اهمیت نداشت و حاال داشت به جای همه ی آن
روزها
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مرورشان یم کرد.
وقن تبداد داخل سالن آمد هنوز وقت نکرده بود چبی از مت
را حفظ کند .تبداد با لبخند نگاهش کرد و گفت :خان داداش
بار
سفر بست؟
عصن گفت :هیچ کالیم جز دیالوگ های نمایشنامه رد و
شایان
ی
بدل نشه! هیچ.
طلوع که تازه لب باز کرده بود جواب تبداد را بدهد لب
زیرینش را به دندان گرفت و با ر
فشدن کاغذ های توی دستش به
سوی سن رفت .تبداد رس تکان داد با حرکت فکش ادای در
آورد و به پشت صحنه رفت تا نوبت ببون آمدنش شود .طلوع
در حال لوله کردن کاغذهای توی دستش با صدای مرتعش
ررسوع به خواندن متنش کرد .طویل نکشید که تبداد آمد
مقابلش
ایستاد چشم دوخت توی چشمهایش و گفت :هربار ستاره ای را
صدا زدی در من خورشیدی طلوع کرد...
دست کشید لبه ی شال طلوع را میان انگشتهایش گرفت و
گفت:
هر بار موهایت را رها کردی شبم شب یلدا شد ...تو...
شایان با نفیس عمیق گفت :کات ...هر دو به سوی او برگشتند
با اخیم که هنوز میان دو ابرویش نشسته بود گفت :نیم خواد
شالش رو بگبی!
کچ زد و گفت :آقا اجازه تو نمایشنامه بود این!
تبداد لبخند ی
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شایان مداد را روی سطری کشید و گفت :االن دیگه نیست!
تبداد با خنده ابروهایش را باال دادو گفت :عاشقانه تر یم شد
ویل هرچ کارگردانمون بگه ! امر دیگه جناب سپهر نیا!
_کارتو کن تبداد.
عصن شایان برای همه عجیب بود .هیچ کس تا آن روز
حالت
ی
او را در آن حال ندیده بود هر چند همیشه رسد و سنگت
عصن نبود  .طلوع با غیظ گفت :اصال
برخورد یم کرد اما
ی
نیم دونم اجازه دارم حرف بزنم یا نه!
قبل از این که شایان چبی بگوید تبداد زیر لب طوری که فقط
خود طلوع بشنود گفت :عاشق همچت آدیم شدن عواقب
داره!
پلک هایش را به باال کشید به صورت جدی تبداد نگاه و به
صدای شایان گوش داد :کارتون رو ررسوع کنید به لطف یی
نظیم هاتون به اندازه کاف عقب موندیم.
طلوع با خودش فکر کرد اگر به جای شایان هر کس دیگری بود
جواب دندان شکن به کنایه اش یم داد اما شایان برایش محبم
بود از حس نرم و هیجان انگبی که پیچیده در ررسم دخبانه به
او داشت هم یم گذشت آن احبایم که برایش قائل بود نیم
گذاشت حرف بزند  .با دو نفس عمیق دیالوگش را تکرار کرد.
تبداد دستش را تا نزدیک شال طلوع برد و انداخت بعدبا
چشمهایش توی چشم طلوع خندیدو گفت :آن گاه فهمیدم،
شب
توی و روز هم تو  ...و خورشید به تمنای تو طلوع یم کند
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محبوب من...
با قدمهای محکم یک دور دور طلوع چرخید .و سیع کرد
دیالوگش را به یاد بیاورد در همان حال چندین بار نفس هایش را
از عطر خنک طلوع پر کرد مکثش که طوالی شد ترالن گفت:
با من بیا...
و او تکرار کرد :با من بیا!
عصن چندین بار کنار
شایان انگشت اشاره اش را به شکیل
ی
بین اش کشید یم دانست برای توقف کار زود است اما یی آن
که بداند چرا اعصابش متشنج بود و نیم توانست ادامه بدهد
اصال اختیار لبهایش را نداشت وقن یم گفت :کافیه اسباحت
کنیم.
طلوع به عادت همیشه لب سن چهارزانو نشست مچ پاهایش را
به دست گرفت و گفت :شایان!
این اولت بار بود او را اینطور صدا یم زد تبداد کنارش
نشست و پاهایش را از سن آویزان کرد طلوع دوباره گفت:
ببخشید آقای سپهر نیا! و همزمان پوف کشید شایان گفت :یم
رم
دفب فرهنگشا تا بریم گردم دیالوگ ها رو حفظ کنید چبی جا
نمونه.
شایان که رفت تبداد پاهایش را باال کشید رو به طلوع
چهارزانو نشست و گفت :بچرخ.
_چ ؟
_بچرخ سمت من!
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_چرا؟
_با هم تمرین کنیم.
ترالن گفت :امروز از اون روزاست ،حفظ نباشید پوستتون رو
کنده!
_یه سپهرنیا فقط پوست یه سپهر نیای دیگه رو نیم تونه بکنه
ترالن خوشکله!
لقن که تبداد داده بود خندید و گفت :نمبی تو!
ترالن به ی
تبداد نگاهش را به سوی طلوع گرفت و گفت :این مدل مو بهت
نمیاد .بهب بود بلند باشه تا گردی صورتت رو بپوشونه!
طلوع از اظهار نظر ناگهای اش دستپاچه شد تبداد به حالتش
خندید و گفت :شایان اونجوری بیشب یم پسنده!
_به من چه که آقای سپهرنیا چطور یم پسنده؟
_خب عادیه که دخبا دوستش داشته باشن.
موشکافانه طلوع را زیر نظر گرفت طلوع سیع کرد اعتماد به
نفسش را از دست ندهد با آرامش گفت :از کجا معلوم من از
اون
دسته دخبا باشم؟
_قدرت جذبش باالست.
_چ ؟
_دیالوگت رو بخوون!
سیع کرد به دنبال معنای حرف تبداد نباشد ررسوع به روخوای
متنش کرد ترالن از جا بلند شد و گفت :یم رم هوا بخورم.
ترالن که رفت تبداد آهسته گفت :واسه آدیم مثل من سخته
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جای باشه که یم دونه همه بهش حسادت یم کت و یه جورای
ازش متنفرن اما االن هستم فکر میکن چرا؟
_چرا؟
_چون من مسئول خوشامد کیس نیستم مسئول ر
پیشفت های
خودمم .یه زمای برام مهم بود .آزاردهنده بودحن ،اما حاال یم
بینم خب گایه مردم حق دارن من آدم خایص هستم و حق
دارن
حسادت کت.
_یعن فکر میکن شایان هم بهت حسادت یم کنه؟
تبداد شانه باال انداخت و گفت :درسته پشعموی منه اما از
خب ندارم شاید اونم یه روزی حسادت کرده نیم
درونش که ی
دونم.
طلوع با یی خیایل گفت :اون همچت آدیم نیست.
_هست.
لحن جدی تبداد باعث شد دوباره رسبلند کند با تردید گفت:
من
حس نکردم.
با خنده جواب داد:منظور منم از هست این بود که توی همه
ی
آدمها یه ذره حسادت هست حن خود من و این گایه باعث
ر
پیشفت تو رقابت میشه...
ی
_باید مواظب ر
بایس شناخت ادما به این سادیک نیست و قبل از
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شناخت عاشق شدن عت دیوونگیه .حسادت انواع داره اما
همه
نوعش قشنگ نیست مگه نه؟
_نیم دونم شاید
_مثال االن خوبه من به چشمهای درشت سیاه تو حسادت
کنم؟
طلوع ابرو باال داد و تبداد با خنده گفت :خب اعتماد به نفس
گرفن کارتو کن.
ورود شایان خنده اش را ناتمام گذاشت .ررسوع کرد با صدای
ی
بلند دیالوگ را خواندن و دستپاچگ طلوع بیشب شد وقن
داشت
رساسیمه به دنبال خطوط یم گشت به یاد دوران مدرسه اش
افتاد که گایه معلم یی هوا صدایش یم زد تا روخوای کند و
حواس پری اش لو یم رفت.
****
صدای زنگ تلفن خانه باعث شد نگاهش را از خانه ی آقای
روشن بگبد ،نیم نگایه به کتاب بازمانده روی مب بیاندازد و
از اتاق ببون برود .شورانگب هنوز همانطور یی حال روی
مبل سه نفره ی سالن دراز کشیده بود و پلک هایش را جوری
روی هم انداخته بود که نیم توانست بفهمد خواب است یا
بیدار.
ر
گویس را برداشت و یی حال گفت :الو!
خوی؟ شوری خوبه؟
_سالم آذر ی
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_سالم ،نیم دونم از وقن اومدیم افتاده این گوشه تو
چطوری؟
_خوب نیستم .سپهرنیا اومده بود در خونه با فهیم حرف یم زد
...
_چه حرف؟
_من گیج شدم آذر ،نیم دونم این وسط حق با کیه! االن آمت
شده آدم بد قصه ،باهاش حرف بزن همه عالم دارن یم گن این
زن و شوهر همدیگه رو یم خوان آمت افتاده وسطشون...
_تو از حال طلوع چنت برداشن داری؟
خبه! به هر حال
_همت حال طلوعه که نیم ذاره بفهمم چه ی
ی
اینا یم خوان جمع بشن صحبت کت یم خوان خانوادیک حلش
کت  .درسته تو خودشون هم اختالف داشت ویل نیم خوان
این
دوتا طالق بگبن.
خبه و چرا زنش به این روز
_خب از پششون ببسن که چه ی
افتاده!
_سپهرنیا یم گفت حالش خوب نیست از ساعن که طلوع رفته
بعد مدتها رفته رساغشون و گریه زاری و التماس راه انداخته که
طلوع رو برگردونن و بیان با بابا حرف بزنن.
_اون که واسه بابا شمشب از رو بسته بود دیروز  ،بهشون یم
گفن باعث سکته ی بابا شده.
ی
_جلوی فهیم که نیم شد ،هرچ باشه فامیلن تو یم یک چیکار
کنیم حاال؟
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_من نیم دونم؛ طلوع اول باید عقلش بیاد رس جاش طیبه،
حن
اگر مقرص باشه هم باید عقیل در کار باشه که بتونه مسئولیت
اشتباهاتش رو به عهده بگبه.
_من یم خوام االن برم پیش بابا.
_منم میام .هر چند فکر نکنم اصال بذارن بریم ویل تو خونه نه
من آرومم نه شوری.
_بمبم واسه دل شوری ،مواظبش باش .اصال نیا تو من یم رم
خبتون یم کنم بعد بریم گردم خونه تو بیا.
ی
_باشه حاال ببینم چ میشه.
خب گرفن به منم بگو.
_از بچه ها ی
_باشه.
تماس را قطع کرد دوباره به شوری نگاه کرد .هیچ عکس
العمیل نداشت .ر
گویس را گذاشت به سوی حیاط رفت خنکای
باد
ی
جبان کرد چشم دوخت به باغچه
صبح خفگ داخل خانه را ی
سب بودند و گل داده بودند اما زیباییشان به چشم نیم
های که ی
آمد.
کنار همان باغچه بود که آقای روشن در خانه را زد خودش در
را باز کرد لبخند زد و گفت :بیلچه باغبوی دارید؟
جوای بدهد و آقای روشن با همان لبخند پر
آذر مانده بود چه
ی
ی
مهربای گفت :مگه میشه صاحب باغچه های به این قشنگ
بیلچه نداشته باشه.
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آذر یی حرف رفت بیلچه باغبای را برداشت به طرف آقای
روشن گرفت و او چشم دوخت به گل های روی بیلچه و گفت:
گل های باغچه ما قشنگه؟
آذر یم خواست بگوید اطلیس هایتان را دوست دارم .اما حرفش
را خورد و گفت :من باغچه ی شما رو ندیدم.
آقای روشن گفت :از پنجره ی اتاقت باغچه ی اطلیس ها پیدا
نیست؟
آذر لب گزید و آقای روشن به گونه ی گل انداخته اش خندید و
گفت :یه روز بیا ببت با اون خواهر کوچولوی اتیش پارت بیا.
و آذر گفته بود :طلوع فقط یکسال از من کوچیکبه!
_اما تو خییل بزرگبی!
آذر به این جمله ،که آقای روشن متفکر بیانش کرده بود لبخند
کوتایه زد و حرف برای جواب دادن به آن پیدا نکرد .آقای
روشن بیلچه را گرفت و رفت تا وقن کلید را توی قفل در خانه
اش بچرخاند آذر در حیاط ایستاده و نگاهش یم کرد.
این اولت مکالمه ی طوالی اش با این مرد بود و هر طور فکر
میکرد نیم فهمید چطور آقای روشن فهمیده او از پشت پنجره
نگاهش یم کند.
رستکان داد آنقدر فکر و خیال داشت که نتواند بیش از آن در
گذشته غرق شود  .کار هرروزه ی شورانگب را اینبار او انجام
داد شیلنگ آب را گرفت روی برگ گیاهان و کیم بعد با قطره
های آی که روی لباسش نشسته بودند داخل رفت ر
گویس اش را
ی
برداشت یم خواست تماس گرفت با آمت را به اندازه ی
303

آمین

@Romanbook.ir

خبی یم خواست از حال همه.
هزارسال طول بدهد دلش یی ی
یم خواست مثل همه روزهای پیش بیاستد پای پنجره ی اتاقش
و
به حیاط خزان زده ی آقای روشن فکر کند.
با همه تعللش شماره ی آمت را گرفت صدای بوق ها را شنید و
بعد از آن صدای یی جان آمت که البه الی صدای ماشت ها و
رهگذران گم یم شد.
_الو آمت جان.
_سالم آذر بابا چطوره؟
_مگه بیمارستان نیسن؟
_نه من اومدم دنبال طلوع نیم موند خونه رامبد.
_حالش خوبه؟
_من دیگه هیچ از حال خوب و بد نیم فهمم آذر .قرص یم
خوره میخوابه بیداره گریه یم کنه و مزخرف یم گه  ...تو یم
دوی این حال خوبه یا بد؟
_شاید نباید درگب این جریان یم شدی!
_چیه اینبار مامورت کردن با من حرف بزی؟
_سپهرنیا رفته در خونه ی طیبه دنبال طلوع! یم گه شوهرش
خییل به هم ریخته.
آمت نفسش را فوت کرد و گفت :لعنت به روزی که سپهرنیا
جماعت رو شناختم من اصال رس از کار این آدما در نمیارم.
_تو چقدر یم شناخن شون؟
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_چه یم دونم دوبار دیدم به لطف فهیم و طیبه! حساب اونا
رو
هم به وقتش یم رسم اونا این بچه رو...
_طلوع دیگه بچه نیست آمت.
_بچه بود وقن بردنش سالن تئاتر و حواسشون نبود چه غلظ
یم کنه!
_االن حرص چیو یم خوری؟
_حرص یه زن بدبخت که تو ماشینم نشسته من حن نیم
دونم
چ به خوردش بدم که برای خودش و بچه ش مناسب باشه یم
فهیم؟
_کنارته االن؟
_نه اومدم یه چبی بخرم بخوره خوابه اون.
_فری براش بگب دوست داره واسه صبحانه! مقوی هم
هست.
_باشه  .تو مواظب خودت و مامان باش.
_هستم.
_خدانگهدار.
آمت ر
گویس را توی جیبش گذاشت دوباره به فروشگاه برگشت
ظرف فری را برداشت حساب کرد و کنار بقیه ی خورایک
های که خریده بود توی نایلون گذاشت به سمت ماشت
برگشت
کنار طلوع نشست و چند بار صدا زد طلوع جان.
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بیدار شدی نبود .دوباره تلفنش زنگ خورد اینبار مهتا بود آیه
کشید رسش را به تکیه گاه چسباند و تماس را وصل کرد صدای
نازک مهتا انگار فرسنگ ها از مشاجرات و بدبیاری های این
چند روزش دور بود :سالم آمت جان.
_سالم.
_کجای؟ طیبه گفت بیمارستان نیسن!
_نه نیستم.
_با طلوع چیکار کردی؟
ی
_چ یم خوای بگ مهتا زود بگو.
_یم دونم که با اون جای نیست که بری .من تند رفتم این
مدت
معذرت یم خوام عزیزم بیایید خونه ،مامان و بابا نیست.
_مهتا...
ی
_یم دونم چ میخوای بگ آمت مطمت باش حرف نیم زنم
ناراحت بشه آخه من که با طلوع دشمن نیستم .یم دونم
خواهرته
یم دونم از دردش درد یم ر
کیس منم از تو جدا نیستم حاال شاید
با طلوع زیاد خوب نباشیم ویل هر چ رو تو بخوای واسه منم
عزیزه.
سکوت آمت طوالی شد ،مهتا ادامه داد :آخه تا یک یم خواید تو
ماشت بمونید بیا اینجا القل اون بنده خدا اسباحت کنه .
صبحانه
آماده کردم زود بیایید خب؟
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_باشه.
_میایید پس؟
_آره تا نیم ساعت دیگه اونجاییم.
_مواظب خودت و طلوع باش عزیزم.
_مواظبم  .مهتا!
_جانم؟
_ممنون.
_دیوونه شدی ؟ آخه مگه چیکار کردم؟ وظیفه ی من اینه که
حال تو رو خوب کنم.
لبخندی زد و گفت :دارم میام.
تماس را که قطع کرد با لبخندی که انگار روی لبش خشکیده
بود
برگشت به نیم رخ طلوع در خواب نگاه کرد نیم دانست بردنش
به خانه ی دای مسعود وقن که اینطور در خواب فرو رفته کار
درسن ست یا نه! اما برای اسباحن چند ساعته هم شده این
بهبین انتخابش در آن ساعات بود  .پایش را روی پدال ر
فشد و
راه خانه دای را در پیش گرفت.
ماشت را جلوی در خانه دای مسعود متوقف کرد صدا زدن
طلوع یی فایده بود این را در طول راه بارها و بارها امتحان
کرده بود .پیاده شد بعد از ر
فشدن زنگ خانه در ماشت را باز
کرد بازویش را گرفت تکانش داد پلک هایش به سخن از هم
باز شد آمت را پشت هاله ای از غبار یم دید لبهایش را جنباند
اما صدای به گوش آمت نرسید توضیحات آمت درباره ی رفت
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به خانه ی دای را هم نشنیده بود اما هر طور بود پیاده شد و
تلو
تلو خوران همانطور که آمت محکم نگه ش داشته بود داخل
خانه رفت  .مدتها از آخرین باری که به خانه ی دای رفته بود
ی
یم گذشت و در آن خواب آلودیک یی حد همه چب برایش یی
معنا بود .حن درخشش سنگ های سفید ساختمان که نشان
یم
داد زن دای مثل همیشه برای پیشواز عید سنگ تمام گذاشته.
همگام قدمهای آمت جلو رفت .مهتا جلوی در سالن ایستاد
لبخند
یی جای زد و گفت :خوابه؟
_آره یه جا براش مرتب یم کن؟
_آهان  ...االن جاشو آماده یم کنم.
داخل رفت کیم بعد آمت با پایش در سالن را بست و طلوع را
به سمت اتاف که مهتا به سوی آن دست کشیده بود برد و روی
رختخوای که روی زمت پهن بود گذاشت  .به محض رسیدن
ی
خوای عمیق
تنش به رختخواب چشمهایش را بست و دوباره به
ی
فرو رفت.
پتوی نازیک رویش کشید و از اتاق ببون رفت .مهتا دستهایش
را روی سینه به هم رساند زل زد توی چشمهایش و گفت:
خسته
ای ؟!
_آره خییل!
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_بیا صبحانه بخور بعد بخواب.
به جای آشبخانه به سوی رسویس بهداشن رفت آنقدر مشت
هایش را از آب پر کرد و به صورتش پاشید که پباهنش هم
خیس شد چند برگ دستمال برداشت صورتش را خشک کرد و
دلبانه ای که از کودیک همیشه
ببون رفت مهتا با همان ناز ی
همراه صدایش بود گفت :آب بازی کردی؟ لباس واست بیارم؟
آمت ممنونش شده بود انتظار مهربای اش را نداشت .انتظار
این
که همرایه اش با طلوع را درک کند و دست از کنایه هایش
بردارد و شاید همت احساس دین بود که باعث شد لبخندی
بزند
و شوخ طبعانه بگوید :از لباسای خودت؟
مهتا خندیدو گفت :نه دیوونه؛ از لباسای بابا!
_خب ممکنه تو لباس بابات گم بشم من.
_بهش یم گما!
_خودش یم دونه اینو .پش خواهر الغر مردنیشو دیده!
چوی آشبخانه پر بود از خورایک های رنگارنگ آمت
مب ی
نگاهش را به آنها دوخت و گفت :کاش طلوع بیدار بود.
_حاال تو بیا بخور یه چبی واسه اونم نگه یم داریم.
_من سبم مهتا! یه کم بخوابم فقط  .اینا رو نگه دار طلوع
بیدار شه با هم یم خوریم.
_باالخره بخوای دنبالش راه بیافن باید خودتم یه جوی داشته
ر
بایس یانه؟
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_مهتا خانم!
_ببخشید منظورم اون نبود که فکر میکن .یم گم به خودت
برس .آمت به خدا من طاقت ندارم تو این حال ببینمت.
روبه رویش ایستاد کیم به چشمهای یآی اش نگاه کرد هیچ وقت
ی
نفهمیده بود مهتا کجای زندیک اش جا گرفته همیشه دوستش
داشت اما هیچ وقت این دوست داشت آنطور که برای او و یا
حن طلوع جدی بود برای خودش جدی نشده بود  .شورانگب
گفته بود  :مهتا زن زندگیه ،بلده شوهرش رو چطور نگه داره
من یم خوام مهتا عروسم بشه دخب داداشم بیاد تو خونه ی
خودم اون دوستت داره آمت دلشو نشکن  .اگر کیس تو
زندگیت
نیست چرا راه رو روی مهتا بسن؟
سکوت کرده بود و شورانگب گفته بود  :هست؟ کیس هست تو
زندگیت؟
ی
زندیک اش خایل بود یک جهنم خایل؛ هم کیس بود و هم نه!
دلش با حرفهای شورانگب کنار نیم آمد و شورانگب یک ریز
این سوال را یم پرسید :کیس هست؟
وقن گفت نه .شورانگب با لبخندی مادرانه روی لب گفت :خب
چرا مهتا نباشه؟ فکر نکن چون دخب برادرمه دارم یم گم نه!
از هر انگشتت هب یم باره تحصیل کرده و مودبه ! تو تنها
پشیم حق دارم بخوام با کیس ازدواج کن که در آینده از من
جدات نکنه!
سیع کرده بود با شوچ شورانگب را قانع کند اما باالخره
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همای شد که شورانگب و مهتا یم خواستند و نیم دانست کجا
بود که در مقابل اضارهای شورانگب و محبت های گاه و بیگاه
مهتا کم آورد  .حاال که مهتا کوتاه آمده و او را با وجود طلوع
دعوت کرده بود به خانه تا اسباحت کنند فکرمیکرد شاید
حرفهای شورانگب یی راه نبوده اند  .شاید فقط دعواهای
کودکانه اش با طلوع بود که رفتارش را آزاردهنده یم کرد و
اگر یم خواستند حلش یم کردند.
دستش را جلو برد تار موی طالی اش را کنار زد و گفت :من
یم دونم منظورت چیه ! نیم خواد برام توضیح بدی  .ممنون
که
به فکر من و طلوع بودی  .یم دونم ممکنه یه کم زندگیمون رو
به تعویق بندازه این جریان ویل درکم کن مجبورم.
رستکان داد و گفت :درک یم کنم.
راه را باز کرد و گفت :بیا یه کم بخواب.
آمت روی یگ از مبل های سالن نشست پاهایش را تا نزدیک
مب کشید و بدنش را آزاد کرد .تلفنش زنگ خورد به شماره ی
ناشناس روی صفحه نگایه کرد ابروهایش را در هم کشید و یی
این که جوای بدهد ر
گویس را کنارش روی مبل گذاشت .مهتا نیم
ی
نگاهش را از تلفن گرفت و گفت :برم یه میوه بیارم القل هنوز
نگاهش را از آمت نگرفته بود که ر
گویس اش روی مب لرزید.
نگاهش چند بار بت ر
گویس و آمت چرخید .آمت یی این که نگاه
کند پرسید :چرا جواب نمیدی؟
مهم نیست آخه.
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آمت تکیه اش را از مبل برداشت به سوی مب خم شد مهتا با دو
قدم بلند خودش را به ر
گویس رساند آن را برداشت و گفت :وای
شایانه! با من چیکار داره؟
آمت با حرص لبهایش را به هم ر
فشد و دستش را برای گرفت
ر
گویس کشید.
مهتا به رسعت تماس را رد کرد و گفت :باور کن من نیم دونم
هیچ...
دستهایش یم لرزید ،صدایش یم لرزید و نیم توانست کلمات
را پیدا کند .آمت با همان خشیم که مثل تبهای پیای از
اعصابش عبور یم کرد فریاد زد :نیم دوی که اول به من
زنگ یم زنه و بعد به تو؟ از کجا یم دونه من اینجام؟
_خب ببت...
_چیو ببینم گند زدی به تصوراتم  ...گند زدی به اعتمادی که
بهت داشتم .واسه من دام یم چین با این آدما همدست یم
ریس؟
تو با من یا برعلیه من؟ به کدومتون اعتماد کنم دیگه؟!
داشت به سوی اتاف که طلوع خوابیده بود یم رفت مهتا
جلویش
ایستاد دستش را روی سینه اش گذاشت و با صدای فریاد گونه
گفت :اینطور که فکر میکن نیست من به کیس نگفتم میای
اینجا
جز طیبه شاید طیبه بهش گفته باشه...
با پشت دست مهتا را عقب راند و غرید :معلوم میشه!
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_حاال طیبه هم گفته باشه آمت جان چه اشکایل داره؟ بیان
صحبت کت برن رسزندگیشون.
_برو بابا! اگر از دیروز تا االن در جریان همه چ بودی و
حاال با این خونشدی داری حرف یم زی باید بهت شک کرد.
به خودت ،به صداقتت ،حن به عقلت!
به سوی اتاف که طلوع در آن خوابیده بود رفت در را به شدت
باز کرد و برخالف روزهای پیش با صدای بلند گفت :طلوع ،
پاشو ...طلوع...
هر بار که صدایش یم زد عصبانیتش از زمت و زمان بیشب
یم شد .انگار تازه آن ورق قریص که با دزدی از جیب رامبد
خریده بود را به یاد یم آورد .خم شد بازوی طلوع را گرفت
همانطور که به سوی خودش یم کشید گفت :د بیدارشو
طلوع...
دوباره به همان ترتیب که آورده بودش از خانه ی دای ببونش
برد .توی حیاط مهتا مقابلش ایستاد و گفت :آمت بذار تمام
بشه
تورو خدا بذار برگرده رسزندگیش تا یک یم خوای دنبال خودت
اینور و اونور یببی.
_تا هر وقت الزم باشه .تو هم اگر هسن مثل آدم باش اگر
نیسن دیگه زنگ نزن بهم  .البته اول باید معلوم بشه شایان از
کجا یم دونست من اینجام.
_خب زنگ بزن به طیبه یم فهیم اما...
ی
_دیگه اما و اگر نداره االن زندیک من طلوعه ،یم خوای
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بخواه ،نیم خوای تمام.
یی توجه به طلوع که دنبالش کشیده یم شد ،قدمهای بلندتری
برداشت او را توی ماشت نشاند و خودش با همان خشم دیوانه
وار استارت زد کیم بعد توی خیابان های پر تردد شماره ی
طیبه را گرفت :تو چرا به اینا گفن من خونه ی دای هستم!
_چ؟
_تو چه جور خواهری هسن؟ نکنه تو هم مثل بابا یم خوای
ی
...
...
بگ نابرادر خب بگو اول بگو بعد تو عمل نشون بده...
من نابرادرم ،طلوع که خواهرته چ؟ از گوشت و خونته ،پدری
و مادری...
_آمت جان...
_آمت رمرد .دارم یگ یگ همه تونو یم شناسم .ببت طیبه من
ول کن این ماجرا نیستم ،شایان که هیچ نیست صدتا از اون
گنده تر هم بیان من دست از این ماجرا برنیم دارم .پای تو و
فهیم هم گبه پای شوری حن  ...یم فهیم از شوری نزدیک
تر ندارم .ویل همه تون باید جواب پس بدین باهاش چیکار
کردین  ...چیکارش کردین که نیم خواد از این خواب لعنن
بیدار شه...
تماس را قطع کرد طلوع با صدای مرتعش گفت :آمت...
_چیه؟
_باید برگردم خونه ،خونه ی خودم.
_بگب بخواب تو رو قرآن ،تو یگ دیگه نرو رو اعصابم .نیم
خواد فداکاری کن.
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_من دیگه دلم ازاینجور حرف زدنت نیم شکنه...
همت جمله کاف بود که صدای آمت از اوج بیافتد .آیه کشید و
گفت :داغونم طلوع  ...انگار انگشت همه ی آدمای دنیا تو
چشممه دارم کور یم شم از دردش یم فهیم؟
_یم فهمم ،من کردم.
_مهم نیست این چباش ،بهم بگو چ شد که باهاش ازدواج
کردی  ...اگر نیم خواستیش چرا؟ چرا وقن اومدم بهم گفن
دوستش دارم یک مجبورت کرد؟ طیبه بخاطر خانواده ی
شوهرش؟ باهام حرف بزن طلوع.
انگشتهایش را روی شیشه کشید به مردم توی خیابان نگاه کرد
و
گفت :یادم نیست.
هم خودش و هم آمت یم دانستند این تنها چبیست که یادش
مانده و با این دروغ نیمبند نیم توانست آمت را رایص کند.
_باشه! دروغ بگو اما یه روز فاش یم شه .ببینم از یک داری
دفاع یم کن تو این حایل که هسن.
_آمت بهم کمک کن از ررس این بچه راحت بشم.
یی توجه به حرفهای طلوع شماره ی آذر را گرفت صدایش
هنوز از فریادهای که زده بود خش داشت آذر با نگرای که آن
روزها مدام ته صدایش بود پرسید :آمت کجای؟
_تو خیابون یم خواسن کجا باشم؟ یم توی یه مقدار لباس و
وسیله بیاری برای من و طلوع؟
_کجا بیارم؟
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_میام نزدیک خونه وقن آماده شدی پیام بده میام.
_باشه.
تماس را قطع کرد نوشت :یم خوام با طلوع ر
بایس امروز ،یم
توی؟
وجواب گرفت :مامان تنهاست.
_به طیبه بگو بره پیشش من یم رم بیمارستان.
ر
گویس را هنوز روی کنسول نگذاشته بود که اینبار رامبد زنگ
حسای  ....سه ساعت پیش قرار بود بیای خونه!
زد :کجای مرد
ی
خب بدم که نمیام.
_ببخشید رامبد یادم رفت بهت ی
_کجای االن.
_تو خیابون.
_تا یک یم خوای تو خیابون ر
بایس بیا خونه دیگه!
_نیم تونه طلوع  .باید دنبال خونه باشم.
_االن ؟ شب عید خونه پیدا میکن؟
ی
_میگ چیکار کنم؟
_بیا دفب تا بهت بگم.
_اونجای؟ مگه تعطیل نکردی؟ دم عیده پش!
_پاشو بیا کار داشتم منتظرتم.
_باشه یم رم دنبال آذر از اونجا میام.
تماس را قطع کرد :آذر نوشته بود آماده ام.
و او پاسخ داد :بیا رس کوچه.
پایش را روی پدال ر
فشد کیم بعد رس کوچه ایستاده و خبه شده
بود به گلهای کاغذی رسدر خانه.
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آذر آمد با ساک مشگ که برای خدمتش خریده بود و چند
کیسه
ی نایلون توی دستش  .در عقب را باز کرد و گفت :سالم.
صندیل طلوع خوابیده بود و آذر ناچار در را بست و از در
خوی!
دیگر وارد شد .پشت رس آمت نشست و گفت :ی
نگاه برادرش را یم شناخت .یم دانست که خوب نیست .آمت
انگشتهایش را روی پلکش کشید و گفت :خوبم تو چ ؟
بابابهبه؟
_طیبه گفت :خوبه و امروز میارن بخش.
_خدا رو شکر شوری چطوره؟
_اونم خوبه شنید بابا رو میارن بخش بلند شده داره غذا
درست
یم کنه یم خواد بره بیمارستان.
آمت رس تکان داد .آذر با چشم حال طلوع را پرسید و آمت با
رس به وضعیت طلوع اشاره کرد.
آذر خودش را کیم به صندیل طلوع نزدیک کرد .صورتش را
کامل یم دید ،پلک های لرزان و رنگ پریده اش را ،دست پیش
برد .انگشتهایش را کشید روی گونه اش و گفت :طلوع جون!
طلوع خواب و بیدار بود .در دو دنیای متفاوت پرسه یم زد .نه
یم توانست به حال برگردد و نه سفرش به گذشته تکمیل یم شد
دست یی جانش را باال برد انگشتهای آذر را گرفت و گفت:
آذر...
خوی؟
_قربونت برم الیه ی
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_آذر من چند روز پیش آقای روشن رو دیدم بهش گفتم که از
باغچه شون یواشگ اطلیس چیدم.
آذر مضطرب نگاهش را به سوی آمت چرخاند و دعا میکرد
طلوع حرف بیشبی نزند .آمت دستش را به لبه ی پنجره ی
ماشت تکیه داد و گفت :همینو کم داشتیم که دزد خونه ی
آقای
روشن هم پیدا بشه!
ی
:
آذر خنده ی کمرنگ روی لب آورد و گفت از خودت حرف
بزن طلوع یم خوای بیای عقب لباس عوض کن؟
_نیم خواد تو ماشت.
جمله ی کوتاه آمت با گره ای که میان ابروهایش نشسته بود
آذر
را از گفته اش پشیمان کرد بعد از کیم سکوت گفت :من یه کم
پس انداز دارم اگر خواسن خونه بگبی!
_االن فکر نکنم خونه گب بیاد فعال باید بریم ررسکت ببینم رامبد
چیکار داره.
دوباره صدای طلوع بود که توی ماشت پیچید :آذرپنجاه تومن
بده
به من.
_واسه چ ؟
_من امروز از جیب رامبد پنجاه تومن برداشتم.
صدای خنده ی آمت توی ماشت پیچید.این خنده به هوشیاری
گیچ بود آذر هم خندید و عضالت یی
ناگهای طلوع در اوج ی
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حس صورت طلوع به دو طرف کش آمد .آذر میان خنده گفت:
تو چیکار کردی؟
آمت با همان خنده گفت :خانم رفته از جیب رامبد پنجاه تومن
ی
پول برداشته که بتونه اون قرص کوفن رو بخره! از بچگ دله
دزد بود.
انگار هر سه شان به این خنده نیاز داشتند آمت ماشت را جلوی
در ررسکت متوقف کرد و گفت :ببینیم رامبد چیکار داره! روت
میشه بیای طلوع؟
هنوز کنج لبش اثری از خنده ی چند دقیقه پیش بود آذر ساک
لباس را برداشت و همانطور که پیاده یم شد گفت :باید بیاد یه
کم به رسووضعش برسه این چه رسوریختیه!
آمت کیم جلوتر داخل رفت آذر کمک کرد طلوع پیاده شود.
شال نامرتبش را جلو کشید و گفت :یم خوام این آخرین بار
باشه که با این وضع و لباس یم بینمت طلوع خواهش یم کنم.
نگاه طلوع رمق نداشت خودش را به دست آذر سبد هر دو
داخل رفتند رامبد نگاه متفکرش را از آمت گرفت به دخبها
دوخت و گفت :به به مهمان فراری!
آذر طلوع را روی یگ از صندیل های سالن نشاند و گفت:
خوبید آقا رامبد؟
_خوبم  .به لطف خواهر و برادر شما دیشب تا صبح انتظار
کشیدم.
آمت گفت :خوبه حاال بزرگش نکن.
_خب بگو ببینم چقدری داری؟
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_تو یگ دیگه نباید ببیس ته همه ی حسابای منو در اوردی
واسه ررسکت...
رامبد خندیدو گفت :همچت یم گه همه ی حسابای من ،جلوی
خواهرات ننه من غریبم نکن جز رسمایه اصیل یه خرده خرج
کوچولو داشتیم آذر خانم...
آذر لبخندی زد و گفت :یه مقدار من دارم اگر برای خونه گرفت
الزم باشه.
آمت رس عقب داد و گفت :نه!
رامبد گفت :چرا نه؟ خییل هم آره آذر خانم رو کن ببینم
چقدری
میشه!
آمت شایک گفت :یم گم نه یعن نه! پس انداز خودشه...
_خب من از خدا یم خواستم یه همچت خواهری داشته باشم
که
تازه پس انداز هم داشته باشه  ...طال و این چبا نداری؟
آمت با حرص غرید :رامبد!
آذر با خنده گفت :قابل توجه نیست اونا رو بفروشم مامان یم
فهمه.
_منم یه مقدار دارم ویل به نظر من خونه نگب! این پوالی ما
اصال به رهن خونه هم نیم رسه.
_پس چیکار کنم؟
_بیا تا بهت بگم.
ی
خروچ سالن رفتند
بازوی آمت را گرفت هر دو به سوی در
320

آمین

@Romanbook.ir

آذر زیر بازوی طلوع را گرفت او را به سوی رسویس بهداشن
برد و گفت :یه آب به صورتت بزن از خواب بیدار ریس خواهر
من.
_وای آذر رسم مثل یه کوهه ...خییل خسته م.
_اسمت قرصت چیه؟
چشمهایش را دور گرداند به تصویر خودش توی آینه خبه شد
و
گفت :نیم دونم.
_منو گرفن؟ نیم دوی اونوقت اول صبح رفن خریدی؟
_آذر جون تو رو خدا این کارای بازجوی اینا رو بسب به آمت
.
دستهایش را پر آب کرد به صورتش پاشید و گفت :خونه دای
بودیم فکر کنم  ...اگر خواب ندیده باشم  ...مثل برج های
دیزی
سفید و بزرگ بود...
_آره اونجا بودی  ...تعمبات کردن خونه رو بازسازی کردن
سال قبل.خب بسه دیگه این همه آب نریز...
برس را از توی کیف در اورد روی موهایش کشید بعد آنها را
جمع کرد و با کش مو پشت رسش بست پریشای چهره ی طلوع
کمب شده بود.
لبایس که برایش آورد را به طرفش گرفت و گفت :اینا رو بپوش
_مثل مامان شدی آذر...
_خسته نیم ریس از گفت این؟!
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_چرا من مثل مامان نیم شم؟
اشک هایش یی معطیل جاری شدند .آذر آیه کشید و
گفت:قربونت برم همه آدمای دنیا که قرار نیست شبیه هم
بشن
_آذر ،یه کاری برام یم کن؟
_بگو عزیزم چیکار؟
_آمت رو بردار برو  ...یا رسگرمش کن تا من برم  ...من
ی
اشتباه کردم یم فهیم اشتباه ...زندیک همه داغون شده یم ترسم
یه چبای هست که آمت نیم دونه...
ی
_چرا بهش نیم یک!
_نیم خوام بدونه  ...نیم تونم درکم کن آذر.
_به من چ؟
_هیچ نیست!
آذر دستش را روی گونه ملتهبش کشید قطره اشگ که جاری
شده بود را پاک کرد و گفت :عزیزم گریه نکن باشه نیم پرسم.
ویل آمت رو هم نیم تونم قانع کنم  .ببت داره خودشو به آب و
آتیش یم زنه حال تو بهب بشه کمکش کن.
_دیگه بهب نمیشم هیچ وقت بهب از این نمیشم.
آذر دکمه های پباهنش را باز کرد دنبال حرف یم گشت پیدا
نیم کرد و دعا یم کرد پشها هر چه زودتر برسند تا او را از
برزخ نجات دهند قانع کردن طلوع را در توان خودش نیم دید
و نیم دانست باید چه حرف بزند که حال او را بهب کند.
همان وقت رامبد طبقه ی باالی ساختمان ررسکت را به آمت
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نشان یم داد که از نظر او یک انباری بزرگ بیشب نبود و نیم
فهمید رامبد یم خواهد به چه نتیجه ای برسد .نگاهش را دور
اتاق گرداند و گفت :خب؟
_خب نداره دیگه عزیز من! این جا رو یه دسن به رس و روش
یم کشیم فعال طلوع اینجا باشه تا ببینیم چیکار میکنیم .هر چند
من هنوز دارم یم گم بذار ماجرا قانوی حل بشه با شوهرش!
_قانوی هم بخواد حل بشه تا وقت حل شدنش یه جا یم
خواد
واسه موندن .که البته اینجا نیست.
_یعن چ؟
حسای دخبه رو از تو اون قرص وردارم بیارم تو این
_مرد
ی
انباری ؟ انصافت کجاست؟ حاال اونم حساب نکنیم یه نگاه به
خونه پدریش کن القل.
_برو بابا ،خونه پدریش که دیگه قرص نبود ،قرص اون یارو
رو هم اگر یم خواست که حالش این نبود.
_نه رامبد این انصاف نیست یم دوی چه حایل میشه بفهمه
اینجا رو براش در نظر گرفتیم؟
ی
!
_یم یک چکار کنیم پش خب بیایید خونه ما اینو قبول یم
کنه؟ پول داری خونه بگبی؟ چ بگم دیگه  ...دو روزه آواره
امن ها شدی...
ی خیابوی یه نگاه به خودت بکن مثل ز ی
سکوت آمت را که دید گفت :یه دسن به رس و روی اینجا یم
کشیم آخه پش فکر روزی که تعطیالت تمام میشه و برمیگردی
رس کار هم باش با چبی که از حال طلوع یم دونیم درسته تنها
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گذاشتنش؟ اینجا باال رسمونه حواست هست بهش.
_نیم دونم رامبد نیم دونم انگار ته نداره این ماجرا! اصال
نیم دونم چرا دارم این کار رو یم کنم.
_واال منم نفهمیدم ،ویل یم دونم که جا بهب از این گبت نیم
اد تمام .اگر حله زنگ بزنم ببینم یک میاد برات ردیف کنه!
_دم عیدی هیچگ.
صب کن اگر از این جا یه سوئیت خوشکل نسازم رامبد
_ ی
نیستم.
ر
گویس اش را برداشت شماره ای گرفت و با صدای پر شور
گفت :به به خانم مهندس حال شما؟ پروژه جدید چ دارین؟
تبلیغات خواستت در خدمتیم ها!
آمت به صدای او که هر لحظه دورتر یم شد لبخندی زد .به
سوی در بهارخواب که انتهای اتاق بود رفت از پشت شیشه ی
مات و لک گرفته اش به خیابان نگاه کرد.شاید رامبد یی راه هم
نیم گفت چرخید نگاهش را دور اتاق گرداند و مساحتش را
حدود یس مب تخمت زد .سقف بلند و دیوارهای خاکسبی اش
وهم آور بودند .آنوقت طلوع را باید یم آورد چنت جای پلک
هایش را روی هم ر
فشد برای پیدا کردن رامبد از اتاق خارج شد
تازه تماسش را تمام کرده و در راهرو باریگ به راه پله وصل
یم شد ایستاده بود .با دیدن آمت رسش را باال گرفت و گفت:
حلش کردم.
_یم رم دنبال خونه رامبد حن روم نمیشه بهش بگم بیا اینجا
ی
زندیک کن.
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_االن هیچ نیم گیم ،زنگ زدم ساسان بیاد نزدیک بود االنا
دیگه یم رسه تمب یم کنیم اینجا رو بهاره هم گفت همت چند
روزه تحویلمون میده!
_چیکار قراره بکنه؟
ر
محشه آمت کارش کارستونه ! اینجا تبدیل به خونه
_این دخب
یم کت یه تیمن ! باهاش حرف زدم کمب بگبه فقط یه فردا رو
کار نیم کت که عیده.
_باشه  ...اما...
آمت:
_دیگه اما نیار برو دخبا رو رایه کن برن خونه ما ! به آذر
بگو وایسه نگهبای طلوع رو بده.
خندیدآمت با اخم گفت  :نیشت رو ببند.
به سوی پله ها رفت رامبد هم دنبالش راه افتاد و گفت :پول
آذر
رو بگب که بذاریم رو پول ساسان...
_وای رامبد چه یم کن از ساسان پول گرفن؟
_آره بابا اون خرپول محاله که دستش خایل باشه!
_یم دوی مشکالتش رو ،قاطیش نکن.
_ببند بابا ،خانم مهندس داره میاد یی وقت کشوندیمش پا کار
القل دستمون پر باشه  .اصال تو حرف نزن این پول قرض
کردن به حساب منه ،فهمیدی!
_نیم دونم چ بگم.
_فکر کار دوم باش واسه خرج و مخارجت ،یم دوی که رو
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ررسکت فعال نباید حساب کن.
_بله یم دونم.
_به نظرم برو دست باباتو ببوس پای مادرتو ماچ کن طلوع رو
تحویل بده زندگیتو از رس بگب.
آمت نیشخندی به لحن شوخش زد و گفت :محاله تو این وضع
ولش کنم .دیگه محاله.
به سالن که برگشتند طلوع پوشیده در لباس های آذر از آن حال
خوای های یک شبانه
زار و پریشان در آمده بود و فقط آثار بد
ی
روز گذشته را یم شد در صورتش دید آمت گفت :با طلوع برید
خونه ی رامبد اینا!
مردمک چشمهای طلوع چرخید و روی صورتش ثابت ماند.
کالفه گفت :هیچ جا هم نیم رید تا خودم بیام دنبالتون.
آذر گفت :من شب باید خونه باشما! مامان بفهمه با شما
هستم...
رامبد با خنده میان حرفش رفت :نهایتش اینه تو رو هم از خونه
ی
اخراج یم کنه راحت یم شیم همگ.
آذر لبخند کوتایه زد و گفت :به هرحال تا شب خودتو برسون
آمت.
آمت رس تکان داد آذر بلند شد و گفت :ما یم ریم دیگه !
لباسات
تو این ساکه
_باشه.
تا نزدیک در سالن رفته بودند که ساسان داخل آمد با دیدن آنها
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یک قدم فاصله گرفت و رس به زیر سالم کرد.
رامبد گفت :بدو ساسان به موقع رسیدی.
دخبها رفتند و آن سه نفر به سوی ساختمان باال راه افتادند
آمت
هنوز رایص نبود و ساسان یی حرف هر چه رامبد گفته بود را
اجرا یم کرد.
********
از بیمارستان برگشت .فقط توانسته بود کیم باالی رس هاتف
خوی؟
بیاستد به صورت ورم کرده اش لبخندی بزند و بگوید :ی
هاتف جوابش را با چشم داده و او در دلش دعا یم کرد هاتف
حرف بزند .حن اگر شده باچشمهایش حرف بیشب از این خوبم
خشک و خایل بزند .به تائید کیس نیاز داشت تا بداند اگر امروز
خانواده اش اینطور از هم پاشیده ایراد از مادری او نیست .نیاز
داشت یک نفر بیاید خاطره ی روزهای که هاتف با چشمهای
ببون زده و انگشت شماتت یم گفت :نتونسن بچه تربیت کن.
را از رسش پاک کند و خیالش را راحت کند که برای بچه هایش
خوی بوده .اما این را توی چشمهای هاتف ندید حن تا
مادر ی
دقیقه ی آخر که پرستار از اتاق ببونش یم کرد نگاهش به
چشمهای او بود.
با همان انتظار به خانه برگشت .خانه خایل بود یی آذر که گفته
بود یم روم کتابخانه ،یی آمت که خودش را سب بالی طلوع
کرده بود و یی هاتف که دلهره ی آمدنش را نداشت .حاال تازه
یم فهمید این دلهره را چقدر دوست دارد چقدر به آن احساس
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ی
.
وابستگ یم کند چقدر یم خواهد که حاال توی این فکر باشد
که هاتف رسحال به خانه برگردد با هم شام بخورند و گوش
بسپارند به اخبار،همانطور که کنار هم تخمه یم شکنند درباره
ی آذر حرف بزند .مدتهاست یم خواهد درباره ی آذر حرف
بزند و توی رسش مدام این درد میچرخد که این بچه مظلومانه
کنار ایستاده و فقط نگاه یم کند .مدتهاست یم خواهد درباره ی
خواستگاری یگ از همسایه ها از آذر با هاتف حرف بزند و
بعد خود آذر را در جریان بگذارد .اما همه ی روزهای اخب
درگب بودند همه شان درگب بودند .او خوب یم دانست
خوی برای صحبت کردن درباره ی
روزهای درگبی روز ی
ماجرای تازه نیست.
آیه کشید دکمه ی اول مانتو را باز کرد توان رفت تا اتاق را
نداشت رسش را تکیه داد و خبه شد به پنجره.
بیست سالش بود که عروس شد ،تازه توی مرکز بازپروری
کارپیداکرده بود وخیال نداشت به آن زودی ها خودش را وارد
ی
دغدغه های زندیک کند اما خواستگار آمده بود ،توی خانه شان
خواستگار خوب داشت مساوی عروس شدن بود .اطاعت را از
مادرشان به ارث برده بودند هر دو دخب؛ تا شمیم خواهر
بزرگب درخانه بود سب بال داشت اما شمیم که رفت با هر زنگ
تلفن با هر تقه ی در دلش لرزید .روزی که بابا گفته بود :پش
حاج آقا مشکات تو رو خواسته اومدن حرف زدن خب چ یم
ی
یک؟ یم دانست که فقط یک چب یم تواند بگوید رسش را پایت
ی
انداخت خجالت زدیک جلوی پدر و بغض تمام نشدی از تصور
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ازدواج که با شمیم اسم تبعید رویش گذاشته بودند صورتش را
رسخ کرده بود .بابا هم با رضایت خندید و گفت :خانم آخر
هفته
قرار گذاشتیم.
آن شب به پش حاج مشکات فکر کرد .و به شمیم که
خوشبخت
شده بود برخالف تصورش .عادت داشت همه چب را برای
خودش قابل حل کند نیم توانست جلوی بابا بیاستد سینه سب
کند
گردن بکشد و بگوید نیم خواهم .اصال بابا آن همه خواستگار
را برای کیس مثل پش حاج مشکات رد کرده بود.
آخر هفته فهمید آرش است .و احساس کرد همه ی اجبارهای
دنیا
هم بد نیستند و همه ی اطاعت های دنیا او را تبدیل به زی
عقب
مانده از عرص جدید تبدیل نیم کنند .با خودش حساب کرده
بود
کنار آرش که تحصیل کرده است حن شاید بتواند دانشگاه هم
برود و برای راحن خیال خودش اضافه کرد مثل همه!
چه ر
تالیس کرده بود برای این که القل به خودش ثابت کند بنده
ی یی چون و چرا نیست .اما آخرش این حس بد ماند ته همه
ر
خویس های روزهای نامزدی که آرش برایش رقم زده بود .این
که آرش انتخاب خودم نیست .این که چرا نتوانستم جلوی بابا
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بیاستم بگویم نیم خواهمش .این که چرا مثل بقیه ی همکارانم
دانشگاه نرفتم تا ارتقا بگبم و هزار چرای دیگر که رسش را به
دوران یم انداخت.
آرش آدم مهربای بود .شبیه حاج مشکات شبیه پدرش و شبیه
همه ی مردهای که زیادی مهربانند .یم خواهند عزیزکرده شان
را گوشه ی خانه نگه دارند که خم به ابرویشان نیافتد .فاصله
ی
نامزدی تا عرویس آنقدر کم بود که دعواها و ررسط و ررسوطشان
برای کار کردن شورانگب کشیده شد به زیر سقف مشبکشان.
از این بحث ببار بود این که آرش گایه با محبت گایه با ر
تش
یم گفت :کار بسه شوری هر چ بخوای هست .یادش یم آورد
که از ترس بابا با آرش ازدواج کرده دوباره همان داغ قدییم
رس باز یم کرد.وخیاالتش درباره دانشگاه را به عقب یم راند.
اولت بار شورانگب نافرمای را مقابل آرش تجربه کرد :چرا
نرم دانشگاه چطور تو رفن؟
همت یک سوال ساده از نظر خودش نافرمای بود و آنقدر
مضطرب بود که به جای همت سوال شب شام مفصیل پخت
با
درس و مخلفات که از دل آرش در بیاورد .آرش فراموش کردن
را بلد بود فراموش یم کرد تا روزی دیگر که به شکیل دیگر
حرفهایش را بزند و شورانگب را قانع کند به جای کار و
دانشگاه یم تواند توی خانه هر هبی را یاد بگبد .مهمای
ی
بدهد .رانندیک یاد بگبد .اصال برای آرش فقط این مهم بود که
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ی
.
همشش خانگ باشد و دستش توی جیب او ،حاض بود همه
ی دنیا را به پای شوری بریزد همه ی درآمدش را تمام و کمال
در اختیار او بگذارد .اما شوری دنبال کار نرود  .آن هم جای
مثل مرکز بازپروری میان بجه های که معلوم نیست پدرو
مادرشان کجا رها شده اند .و نگران حرف مردم بود که بگویند
محتاج کار زن شده.
این درگبی فقط برای شوری نبود آرش هم عذاب یم کشید و
این عذاب کم کم با انها زیر همان سقف رشد یم کرد.
شوری همه ی نافرمای های که یک عمر مقابل پدر نکرده بود
را در خلوت تمرین یم کرد برای روزی که آرش بخواهد به
طور جدی مانعش شود.
آن روز رسید .مقابل هم قد کشیده بودند و شوری تنها کاری که
انگار ارث همه ی زن های شبیه خودش را بود را انجام داد
چمدان بست و رفت خانه ی بابا!
دلش نیم خواست آن روزها را به یاد بیاورد این که چقدر
رسزنش شد نیم خواست یادش بیاید آرش چقدر موجه بود و
مبارزه ی او برای کار یک زبان درازی زنانه از رس سبی به
چشم آمد و رسخورده ترش کرد .فقط مرور یم کرد آمت را که
در شکمش رشد کرده بود و باعث نرمش آرش شد.
اسم آمت را حاج آقا مشکات انتخاب کرد .یم گفت من دعا
کردم
وارثم رو ببینم که این بچه با اومدنش آمت گفت به دعای من.
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شوری اسم را دوست داشت .انگار آمت اجابت دعاهای
خودش
هم بود مرخض شغیل گرفته بود و توی خانه بودن سوگیل اش
ی
کرده بود برای آرش .این ماجرا تا شش ماهگ آمت که باید
دوباره بریم گشت رسکارش ادامه پیدا کرد.
لعنت به آن روزهای پر اضطراب به آن دعواهای یک درمیان.
اینبار یی اجازه ی بابا تقاضای طالق داد و رفت خانه ی مسعود
که تازه ازدواج کرده بود .آمت را هم برده بود یم خواست آرش
را ببساند بابا را و همه را  ...این عقده توی دلش مانده بود که
باید خودش را به همه ثابت کند.
از نتیجه رایص بود هرچند بابا قهر کرده بود و تا ماه های بعد
جواب سالمش را نیم داد اما تا مدی یی دردرس یم رفت
رسکارش بریم گشت گایه با آمت گایه بدون او.
نفهمید چطورسه سال سال گذشت توی جنگ و وحشت مانع
های
مردانه بر رس راه آرزوهای زنانه اش .از وحشت این که دوباره
مطیع باشد دوباره تورسی بخورد دوباره از یک آرزو بگذرد و
ر
خویس های دنیا زهرمارش شوند.
یک عمر همه
تازه آذر را به دنیا آورده بود که کار به طالق کشید نیم دانست
این طالق یعن چه! نیم دانست این پبوزیست یا شکست .نیم
دانست این که بچه ها را جاگذاشته ،قید عصبانیت بابا را زده و
خانه ی مسعود را پناهگاه کرده یعن آزادی یا نه؟ دلش پر یم
کشید برای آمت و آذر منتظر مانده بود آرش بیاید که اینبار
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نیامد .احساساتش را گم کرده بود .بت مادر بودن ،شاغل بودن،
همش بودن و خودش بودن بدجوری گب کرده بود  .هیچ کدام
را نیم خواست از دست بدهد و یم دید همه دچار تزلزل شده
اند .روزهای کودیک اش را به یاد یم آورد اوامر بابا و چشم
قربان گوی خود و مادر و خواهرش را ،و به خود امید یم داد
باالخره پبوز یم شوم.
این ینبد رسباز زخیم تنهای بود که یک تنه مقابل همه ایستاده
بود حن خودش!
آمت:
باورش نیم شد آرش با طالق موافقت کرده باشد  .وقن هم که
یک روز در هفته اجازه ی دیدار بچه ها را پیدا کرد هنوز
باورش نیم شد از مادرانه هایش به نفع آزادی اش عقب کشیده
و به یکبار در هفته دیدن بچه ها عادت کرده!
ناگهان به رسش افتاد که یک چب بزرگ این وسط اشتباه است.
یک جای قلبش ،یک جای افکارش ،هنوز ترمیم نشده .طرد از
خانه ،طالق از همش ،نگه داشت شغلش هرگز آرامش نکرد.
نیم فهمید کجا را اشتباه رفته.
جبانش
آدم وقن دلیل اشتباه را نیم فهمد راه های دیگری برای ی
پیدا یم کند .راه های که هیچ ربظ به آن اشتباه و حن به
ی
زندیک و مسبش ندارند اشتباه شوری شاید هاتف بود .حاال که
رسش را میان دستها گرفته و یم ر
فشد دلش نیم آمد هاتف را
اشتباه بنامد هاتف انتخابش بود خودش پیدایش کرده بود بابا
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نیامده بود بگوید آخر هفته مهمان داریم  .مجبور نبود بله
بگوید.
این مرد غمگین که گایه عرص ها یم آمد دنبال خواهرش را
خودش خواسته بود.
خب به گوش بابا رسید و
ازدواجش با هاتف یی رسوصدا بود .ی
نفرین هم به طرد اضافه شد و خودش نیم دانست این چه
انتقایم ست که دارد از پدری یم گبد که اگر چه سخت گب اما
برایش کم نگذاشته بود.
همه را پشت رس گذاشت و شد شوری هاتف ،یم دانست
هاتف
عاشقش نیست ،یم دانست خودش هم یک گوشه ی
تصمیمش
بریم گردد به ادب کردن همه کسای که رسزنشش یم کردند با
این حال هاتف را دوست داشت .سکوت های طوالی و در
خود
فرورفت هایش را یم خواست .حن این که هاتف همان اول
اتمام حجت کرده بود که به بهانه ی بچه ها هم حق ندارد
همشسابقش را ببیند را هم یم خواست .و همه ی خط و نشان
ی
های مردانه اش که پیچیده شده بودند در غم بزریک که در
صدایش بود .همه چب هاتف خواستن بود اصال یم خواست
دنیا را زیر و رو کند و هاتف فقط او را بخواهد .زیر رو کرده
بود ،همه کار برای آوردن لبخند روی لبهایش کرد حن یک
روزهای از کارش مرخض گرفت و آنقدر به آن مرخض ها
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ی
برای رسیدیک به هاتف احساس نیاز کرد که پس ذهنش به کنار
گذاشت شغل هم فکر کرد .این فکر مثل گناه بود .گنایه که
تنها
در خلوت خودش یم توانست به آن ببدازد .یم توانست یی
اعتنا به حرف همه شود حن یی اعتنا به گذشته  ...مسعود
گفته
بود بابا میگه این یگ هم یه سال دیگه طالقش یم ده.
نیم خواست طالق بگبد .این یگ انتخاب خودش بود.و برایش
همه کارکرده بود...
بغض بزرگش را فرو خورد در خود پیچید و نالید برات همه
کار کردم هاتف  ...از بیمارستان بیا ببون ببت بازم همه کار
یم کنم  ...ای خدا هاتف رو برگردون خونه م سوت و کوره!
دستش را روی جیب برآمده ی مانتو کشید ،ر
گویس که یی وقفه
یم لرزید را ببون آورد .به اسم آمت روی صفحه کیم نگاه
کرد و با کشیدن انگشتش روی صفحه صدای ضعیفش توی
گوش پش نشست :الو...
خوی...
_مامان ،ی
_خوب بودن من مهمه برات؟
_مگه یم شه نباشه عزیزم  ...کجای؟ چرا صدات گرفته!
_یم خواسن کجا باشم توخونه ی یی رسوسامونم نشستم.
_نگران نباش ،حال بابا خوب میشه!
ی
_چطور روت میشه دوباره بگ بابا...
_شوری خانم...
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_آره غریبه شو  ...به من بگو شوری به هاتف بگو ناپدری...
آمت به زحمت لحن مالیمش را حفظ کرد و گفت :عزیزم،
قربونت برم الیه ،خودتو اذیت نکن آذر االن میاد پیشت .با من
بود واسه همت طول کشید برگشتنش!
_اونم بکشون دنبال خودت یه آذر برام مونده بود که اونم
قراره
قربوی طلوع بشه نه؟
_مامان این چه حرفیه! مگه طلوع دخب تو نیست!
_اگر طلوع دخب منه پس چرا بهش دل بسن؟ چرا آمت.
_چه حرف یم زی! حالت بده درسته ،ویل چرا هرچبی که
ی
نباید رو یم یک؟
_من یم دونم ،خییل وقته یم دونم  ...چشم بستم روی خدمت
رفتنت که یه چبی درست بشه نشد ،گفتم طلوع شوهر یم کنه
درست یم شه ،نشد .گفتم تو نامزد یم کن درست یم شه،
نشد.
هیچ وقت درست نشد فقط بهم بگو اگر یم دوی طلوع دخبمه
چرا تن دادی به این گناه که کببه ست پش؟!
سکوت آمت طوالی شد .توی حرف که خودش زده بود گرفتار
شد و نیم دانست چه جوای به شورانگب بدهد .بعد از ی
مکن
ی
طوالی گفت :من و طلوع تو یه خونه بزرگ شدیم زیر یه سقف
باید کمکش کنم تو هم باید کمک کن آذر و طیبه هم.
_ما کمک کنیم تو دست بریم داری؟
_اگر...
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_اگر نداره آمت دست بریم داری؟ از طلوع دست بریم
داری؟
_مامان جان!
_نگو مامان جان ،نگو اما ،نگو اگر ،جواب من یه کلمه ست
آمت دست از عاشف کردن واسه خواهرت بریم داری؟
_وای بس کن شوری بس! این حرفات جنون میاره بس کن...
یه حرفای کردی تو رسم که خوب یا بد قبول کردم االن دیگه
این یگ رو نخواه تو رسم فرو کن جا ندارم...
_پس نگو نگران من ،تو هیچ وقت نگران من نبودی.
_تو بودی؟
_من مادرتم مگه میشه نگرانت نبوده باشم؟!
بس کن مامان! چرا یم خوای حرفهای که یه عمر نزدیم رو به
روی هم بیاریم؟
صدای قدمهای در خانه پیچید شوری یی حوصله گفت :آذر
اومد.
خیال آمت از رسیدن آذر راحت شد همانطور که نگاهش را
دوخته بود به چهره ی طلوع در خواب گفت :مواظب خودت
باش چبی الزم داشتت بهم زنگ بزن فردا یم رم بیمارستان
پیش بابا.
به رسدی پاسخ شوری لبخندی یی دلیل زد ،انگشتش یی اراده تا
نزدیک تارهای روی پیشای طلوع جلو رفت آن ها را کنار زد
و ر
گویس را روی مب گذاشت .صدای منظم نفس های طلوع
اتاق را پر کرده بود و او همان طور که زانوهایش را در آغوش
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گرفته بود به او فکر میکرد تنش خسته بود .تمام روز را مشغول
تمب کردن اتاق باالی ررسکت بودند .بهاره آمد از اتاق عکس
برداشت و ررسایط را پرسید .با هیجان یم خواست ثابت کند از
حسای یم سازد .اما آمت باورش
آنجا یک خانه ی درست و
ی
نیم شد  .ساسان اضار کرده بود بروند خانه ی او که مدتها
خایل مانده بود .پدر ساسان را یم شناخت شاید از نزدیک نه اما
حرفهای ساسان از نوجوای شناخن کامل از خانواده اش داده
بود برای همت هیچ وقت دورهیم هایشان در خانه ی ساسان
شکل نیم گرفت .خود ساسان هم اضاری به این موضوع
ی
نداشت و مدام دنبال فرصن بود تا وابستگ اش به آنها را کم
کند .شاید اگر ررسایط بد آمت را نیم دید این پیشنهاد را مطرح
نیم کرد؛ اما نیم توانست یی تفاوت باشد .به هرحال آمت
پیشنهادش را رد کرده بود و حاال منتظر بود ببیند بهاره با آن
اتاق چه یم کند.
از خوابیدن یم ترسید .حن از یک قدم دور ماندن از طلوع یم
ترسید از وقن آذر رفته بود همانطور باالی رسش نشسته و
ی
خوای که به
نگاهش یم کرد .خستگ یک شبانه روز یی
ی
اعصابش فشار یم آورد .بلند میشد طول و عرض اتاق کوچگ
که در اختیارشان بود را قدم یم زد .پنجره را باز یم کرد و
چند نفس عمیق یم کشید و با آب بطری ای که رامبد برایشان
آورده بود پشت پلک هایش را نمناک میکرد  .دقیقا نیم دانست
از چه یم ترسد .از فرار دوباره ی طلوع یا بیدار شدنش از
ر
اندییس
خوای که باز هم به زور قرص بود .اینبار آذر مصلحت
ی
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کرده و برایش آرام بخش خریده بود .وقن آمت با عصبانیت
گفت :عقلت رسجاشه؟ چرا بهش قرص دادی باز؟
جواب داد :پرسیدم از داروخانه یی خطره ،آخه گفت اگر حالش
بد بشه تو خونه ی مردم آبروریزی میشه!
از حالت پر عذاب آذر دلش سوخت و دیگر بحث را ادامه نداد.
اما حاال همت اعتیاد طلوع به هر آرام ر
بخیس برایش جای ترس
داشت.
***
طلوع همان جا که بود نشست و فهیم ناگهان دچار دلشوره
شد.
زودرنچ طلوع گفته بود بارها هشدار داده بود
طیبه همیشه از
ی
با صدای بلند حرف نزنند و باعث پریشای اش نشوند .لبش را
به دندان گرفت نگاه هراسیده اش را از نشست ناگهای طلوع
کشاند به سوی شایان و بعد تبداد که آماده ی گفت حرفهای
دیگر بود .با حرکت لب ساکتش کرد شایان نفسش را پر صدا
ببون داد و با قدمهای بلند از همان در سالن که داخل آمده بود
ببون رفت .تبداد راهش را به سوی طلوع کج کرد باالی
رسش ایستاد و گفت :من رس قولم هستم.
دستهای طلوع یم لرزید ترالن نزدیکش رفت انگشتهایش را
میان دست گرفت و گفت :طلوع عزیزم...
فهیم ر
گویس اش را ببون کشید شماره ی طیبه را گرفت و
نوشت :یم توی بیای سالن احساس یم کنم طلوع خوب
نیست.
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بالفاصله تلفنش زنگ خورد ببون با عجله ببون رفت تا بتواند
جواب طیبه را بدهد .تبداد کنار طلوع نشست پاهایش را از
بلندی سن آویزان کرد و ضبه های کم جای به دیواره ی آن زد
عصن
که صدایش توی سالن یم پیچید طلوع بغض آلود و ی
گفت :نکن.
با خنده گفت :دلم یم خواد.
_ببیک با این چبای که دلت یم خواد ...آبرومو بردی...
_پیش فهیم یا شایان؟
_هر دو!
_بیشب کدوم.
طلوع رس بلند کرد صورتش خیس بود و در تضاد با خنده ای که
پشت لبهای تبداد آماده ی انفجار بود .با حرص گفت :یم شه
نخندی!
_نیم خندم که!
_میشه قیافه ت اینجوری نباشه!
_چه جوری؟
_یه جور که انگار خوشحایل...
ترالن به زحمت جلوی خنده اش را گرفت و گفت :طلوع واال
منم به این حرف زدن تو داره خنده م یم گبه بچه ای مگه؟
چرا وادادی اصال دلت خواست بازی کردین کار اشتبایه که
نکرده بودیم چرا یهو هر دوشون اونجوری مثل مامور مخف
وارد شدن؟
ترالن درد او را نیم دانست درد او شایان بود که در را باز کرد
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و او را دید در کنار پشعمویش تصویری که معلوم بود از
دیدن آن صحنه در ذهن شایان شکل گرفته را چطور باید عوض
یم کرد وقن که روز به روز از او دورتر یم شد؟ تبداد
آهسته گفت :ترالن یه لیوان آب براش میاری؟
ترالن به سوی آب رسدکن سالن رفت و تبداد گفت :داری
اشتباه یم کن! شایان از اینجور دخبای که داری بهش نشون
یم دی خوشش نمیاد!
_چه جور دخبا؟
_اینجور که یهو یم شین زار یم زی یا یم خوای واسه
کارات توضیح بدی! اگر از تو خوشش بیاد با این کارات از
خودت دورش یم کن.
_تو چ یم دوی؟ هیچ فقط حرف یم زی ...دوماهه فقط
حرف یم زی.
_تا حاال حرفام اشتباه بود؟
_نیم دونم.
_مگه قرار نبود با هم دوست باشیم؟
_هستیم.
_مگه دوسن زمان و مکان یم شناسه؟
_نه!
_مگه قرار روابط دیگه دوسن رو تحت تاثب قرار بده؟
طلوع با تردید رس عقب داد و تبداد دوباره گفت :مگه من
عاشق یه دخب دیگه ام تو رو فراموش کردم!
_هیچ وقت نگفن کیه!
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_یه روز با هم آشنا یم شید.
_االن شایان چه فکری میکنه؟
_فکر میکنه چه هبپیشه ی مسخره ای دارم ،تا ماه آینده که
اجرا داریم کار آماده نیم شه!
ی
_منو یم یک مسخره؟
_خب فقط من و تو رو داره از بت ما هم که خودم رو نیم شه
بگم مسخره.
مشتش را بلند کرد تبداد با خنده خودش را کنار کشید و گفت:
باز حراست شایک میشه نکن.
طلوع دستش را پس کشید اشکهایش را پاک کرد ترالن با لیوان
پر آب به طرفشان برگشت تبداد پیش دسن کرد لیوان را از
دستش ربود .آب را رسکشیدو با خنده گفت :یگ دیگه لطفا!
_واسه طلوع بود.
طلوع بلند شد و گفت :خودم میارم.
ترالن همانطور که به سوی آبشد کن یم رفت گفت :توبه دیگه
با شما سه تا همکاری کنم .برادران سپهرنیا که یه چبیشون یم
نارنچ ر
منیس صحنه که چه عرض کنم شدم
شه طلوع هم نازک ی
کوزت!
_ترالن بمون خودم میارم.
_الزم نکرده تو اشکاتو پاک کن شایان رو صدا کنم کار ررسوع
بشه.
تبداد از خلوی که دوباره میانشان به وجود آمد گفت :اگر
عاشقت نبودچ؟
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کم مانده بود دوباره اشکهای طلوع جاری شوند که تبداد گفت:
به همه چ فکر کن خب؟
_فکرمیکنم.
_احتماال االن با فهیم دارن پشت رس ما حرف یم زنن.
_نه...
_بله!
نگاهش رنگ غم و حشت گرفت انگار خاطره ای دور را به
یاد آورده باشد طلوع حن خیالش را هم نیم کرد تبداد را
ناگهان در این حالت ببیند آهسته گفت :اینطور نیست ناراحت
نباش اگر هم باشه به قول تو ما که اشتبایه نکردیم نگران
باشیم
پس هرچ خواست بگن.
_آفرین حاالشد!
در سالن باز شد و طیبه داخل آمد با دیدن طلوع که روی سن
ایستاده و با تبداد حرف یم زد نفس عمیف کشید و به سوی
فهیم برگشت .طلوع گفت :چه خوب کردی اومدی طیبه! یه
دور
تمرینمون رو نگاه کن.
چند قدم از تبداد فاصله گرفت و گفت :ررسوع کنیم؟
تبداد رس تکان داد و به پشت صحنه رفت.
پلک هایش را تکان داد .آمت را از پشت یم دید که رسش را
از پنجره ببون برده و هاله ای از دود باالی رسش یم رقصد
بوی دود سیگار را یم شناخت فرف نداشت چه سیگاری باشد
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بوی همه شان یک تلچ یی پایان داشت .صدای خش دارش به
زحمت از حنجره ببون آمد :از یک سیگار یم ر
کیس؟
اول با شنیدن صدای طلوع جا خورد .بدون این که برگردد سوال
او را با خودش تکرار کرد و با کیم فاصله گفت :شاید از همون
وقن که تو قرص یم خوری!
_ماه تو آسمونه آمت؟
نگاهش را به باال چرخاند دم دیگری از سیگارش گرفت و گفت:
هست.
_ستاره هم هست؟
_هست.
خوای؟
_چرا نیم
ی
_دارم ستاره یم شمرم.
_که چ بشه؟ منتظر چ هسن؟
_دیگه منتظر نیستم فقط به شمردن عادت کردم.
_آمت!
_بله...
_بچه بودیم یم گفن جان آمت!
_بچه بودیم طلوع من بودی!
_االن نیستم؟
_االن گمت کردم.
_خییل وقته شب رو ندیدم آمت.
_بیا ببت.
سیگارش را روی حاشیه ی پنجره خاموش کرد و تهش را همان
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گوشه گذاشت .برگشت کیم به طلوع که هنوز زیر پتو کز کرده
بود نگاه کرد حرف برای گفت نداشت حن فکر میکرد همانقدر
که گفته هم زیادی است طلوع لبخندی به رویش زد و گفت:
چرا
خوای خییل خسته ای!
نیم
ی
_یم ترسم فرار کن.
_بدون تو جای نیم رم .آمت ،من از دنیا خییل یم ترسم .فکر
میکنم دنیا یه توطئه ی بزرگه و آدما دارن نقشه های شومش
رو
اجرا یم کت ...نتونستم بمونم اینجا از نگاه مادر رامبد دچار
اضطراب شدم .حن وقن میوه جلوم یم ذاشت خیال یم کردم
...
_یک باهات این کارو کرد که همش ترس از توطئه داری؟
_کیس با من کاری نکرد .آمت ما یه برادر دیگه داشتیم؟
خوی برای پرت کردن حواس آمت پیدا نکرده
یم دانست سوال ی
اما چب دیگری به ذهنش نیم رسید این دغذغه ی همیشه اش
بود که گایه حوادث روزمره رویش غبار یم پاشیدند .آمت
مقابلش چهارزانو نشست آرنج دستهایش را روی زانوها
گذاشت
و انگشتها را در هم گره زد و گفت :شاید هم داشتیم ویل بود و
نبود اون واسه تو چه تاثبی داره! من برات بس نیستم؟
_ما از دستش دادیم ...ویل مامان حاض نیست بهمون بگه...
مامان بخاطر این موضوع رنج یم کشه آمت مطمئنم.
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_از کجا مطمئن؟!
_توی خوابام مدام یم خواد اینو بهم بگه.
_میشه االن به اونا فکر نکن؟
_االن بیشب از همیشه فکر میکنم...
دستش زیر پتو حرکت کرد روی شکمش متوقف شد آهسته
گفت:
من از این یم ترسم...
ی
_باز یم خوای چ بگ؟
_اگر با یه دکب حرف بزنیم...
ابروهایش را باال داد و گفت :طلوع یی رحیم نبودی!
_این یی رحمیه؟
_این جنایته یم خوای بچه تو چیکار کن؟ یم توی یه بار با
ی
صدای بلند به من بگ؟
_من نیم خوامش!
_یه بار با صدای بلند بگو که یم خوای چیکار کن؟
لبهایش را تو کشید ودندان هایش را روی آنها ر
فشد آمت نفس
عمیف کشید و گفت :بخواب.
_تو هم بخواب قول یم دم جای نرم.
_دیگه به قوالت اعتمادی نیست.
ر
دادایس نیم رم.
_به جون
ر
دادایس
آمت لبخند تلچ به لحن که هنوز هم وقت گفت
کودکانه
یم شد زد و بلند شد گوشه ی دیگر اتاق رسش را روی ر
بالیس
346

آمین

@Romanbook.ir

گذاشت و گفت :شب بخب...
_آمت.
_جان آمت؟
جبان یم کنم برات خودم با
_ممنون که کمکم یم کن من ی
مهتا...
_بگب بخواب.
طلوع چشمهایش را بست و حرفهایش را پشت پلک های بسته
اش برای خودش زمزمه کرد .بامهتا حرف یم زد هر چند هنوز
دلش از او گرفته بود هر چند میدانست مهتا هیچ وقت با او
خوب
نیم شود و خودش هم هیچ وقت مهتا را نیم بخشید .اما برای
آمت این کار را یم کرد  .با شوری هم حرف یم زد با بابا فقط
کاف بود حالش بهب شود تکلیف این موجودی که توی دلش در
حال رشد بود را هم معلوم یم کرد و بعد همه چبهای که
جبان یم کرد.
خراب کرده بود را ی
زیاد طول نکشید که صدای نفس های خسته ی آمت در اتاق
پیچید هنوز هم مثل گذشته طاقباز یم خوابید و وقت خواب
دستهایش را روی سینه قالب یم کرد لبخندی به حالتش زد و با
خودش حساب کرد تا چند دقیقه ی دیگر یم چرخد و پاهایش
را
توی شکم جمع یم کند وکیم بعد از آن پتو را روی رسش یم
کشد ...آمت:
طلوع هنوز خواب بود که یادداشن باالی رسش گذاشت و رفت
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که رسی به هاتف بزند .نگاهش را همراه یادداشت آنجاکنار
طلوع جا گذاشت .طلوع نیم خب شد با چند نفس عمیق سیع
کرد
از تهوع خفیفش جلوگبی کند .دوباره دراز کشید .دستش را
کشید کاغذی که برای لحظه ای دیده بود را برداشت و در همان
حال به جای خایل آمت و رختخواب تا شده اش نگاه کرد .کاغذ
را جلوی چشمهایش گرفت خط آمت را یم شناخت«.یم رم
جای کار دارم ،جون آمت هیچ کاری نکن تا بیام ،جای نرو»
بارها و بارها با این خط برایش نامه نوشته بود .نامه های کوتاه،
بلند ،توی دفب خاطره های که هرساله با آذر یم خرید و پر
یم کرد از دستخط آدمها! فرف نداشت آن آدم دور باشد یا
نزدیک صمییم باشدیا غب ،همکالیس های مدرسه ،معلم ها،
شوری ،طیبه ،حن هاتف هم چند خظ برایش نوشته بود .آذر
بیشب درددل هایش را یم نوشت و او با خنده یم گفت :آدم
دستخط خودش رو همیشه داره اما دستخط آدما رو نه! توی
همه
ی دفبها دستخط آمت بود .دلش پر کشید برای آن روزها
لبخندی گنگ روی لبش آمد دسن که کاغذ در آن بود را روی
پیشای اش گذاشت وفکرکرد مدتهاست نه چبی نوشته و نه
اصال دستخط کیس را دیده!
آن روزها هم از دستخط تبداد خوشش آمده بود .با گچ روی
تخته سیایه که یک گوشه ی صحنه بود نوشت :تبداد-طلوع ،
و طلوع گچ را از میان انگشتهایش کشید یک خط عمودی کشید
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روی خط تبه میان اسمهایشان و گفت :باز دردرس درست یم
کن برام.
تبداد با نوک انگشتش خط تبه را پاک کرد و گفت :آره چه
معن داره بت اسم آدما خط تبه باشه.
و طلوع دست کشید اسم تبداد را پاک کرد و نوشت:
sh
_مغز نداشته ت پر فانبی های عاشقونه ست .همه چ برات
سمت و سوی عشق داره .نیم فهیم من با چه حیس برات
نوشتم...
_چه حیس؟
_خییل پری طلوع!
به جای جواب به ساعتش نگاه کرد و گفت:کاش اینقدر زود نیم
اومدم.
_نبس امروز شایان نمیاد.
_چرا؟
_خب اون رسش خییل شلوغه!
_یم دونم اونوقتا که رسکار دیگه بودیم هم نیم اومد .تو از
خب داری؟
همه کارای شایان ی
خبه!
_آره حن از اونای که خودش یی ی
_مثل چ؟
طبق عادت دستهایش را روی سینه به هم رساند :مثل خیاالی
که زن عمو براش داره!
یک تای ابرویش را باال انداخت و خندید .طلوع با حرص گفت:
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خیاالت زن عموت که به شایان ربط نداره!
_و خیاالی که خودش و عمو دارن.
_چه خیاالی؟
_به نظرت ثروت سپهرنیا رو چطور یم شه محاسبه کرد؟
طلوع شانه باال انداخت و گفت :من نیم دونم .شما خییل
ثروتمندید؟
_ما که نه ! باباهامون.
_خب واسه شما هم هست دیگه!
_مسئله ی اصیل همینه که مال ما نیست.
_نیم فهمم.
صدای خنده ی تبداد توی سالن پیچید و میان همان خنده
گفت:
از همت که هیچ رو اونطور که باید نیم فهیم خوشم میاد.
_داری بهم توهت یم کن!
_نه باور کن دارم ازت تعریف یم کنم .مثل اون دخب دای
گنده دماغت نیسن یا مثل ترالن.
_اونا رو از کجا یم شنایس؟!
_خب همه شون به اتفاق در حال تالش واسه دلربای بودن که
نشد.
_از تو حتما؟
_پس از شایان؟
_خب احتمالش هست!
_دیگه کم کم داری حکم مرگ خودتو امضا یم کنیا!
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چشمهایش همراه لبهایش یم خندید .طلوع هم خندید و گفت:
نه
خوی ! ویل مهتا با این که ازش بدم میاد
شوچ کردم تو هم ی
همچت آدیم نیست اون عاشق داداشمه!
_منظورت برادر خونده ته؟
خنده از روی لبهای طلوع پرکشید با ابروی درهم کشیده گفت:
اصالخوشم نمیاد از این لحن و این عنوان .داداشم آمت .هر
کیس چنت مزخرف رسهم کرده...
_خب بابا چرا تند یم ری؟! راسن اون روز بعد رفت از اینجا
چ یم گفت پشت رسمن؟
_چب خایص نگفت!
_محاله چبی نگفته باشه.
_ویل نگفت!
ی
_تو با من دوسن باید بهم بگ وقن دیگران درموردم حرف
یم زنن.
_چرا مدام اینو تکرار یم کن؟ چرا باید بقیه پشت رستو حرف
بزنن!
با قدمهای شمرده یک دور سن را چرخید دوباره رسجای اولش
برگشت و گفت :کنجکاوم فقط! بگذریم...
طلوع هم یم خواست از این قسمت ماجرا بگذردبا کیم تردید
گفت :تونسن با شایان حرف بزی؟
_نیم خوام ناامیدت کنم طلوع ویل اون اصال تو این فازی که
تو هسن نیست! البته تو هم نباید این حیس که داری رو جدی
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بگبی از نظر روانشنایس دخبای تو سن تو به اولت پش
جذای که رسراهشون قرار میگبه دلبسته یم شن به طوری که
ی
اگر عشق واقیع بیاد از کنارشون بگذره متوجه نمیشن و بازم
ی
رویاباف هاشون رو ادامه یم دن ،این زندیک در رویا یم تونه
ویرانگر باشه!
طلوع حن از فکرش هم دچار اندوه یم شد .دنبال حرف بود که
ثابت کند احساسش به شایان گذرا نیست و در همان حال برای
خودش هم دلییل یم خواست که عالقه اش به شایان را تائید
کند.
_من نیم خوام ناراحت ر
بایس طلوع اما دخبی که شایان و
پدرو مادرش درنظر دارن اصال شبیه تو نیست.
نگاهش را از طلوع گرفت به انتهای سالن دوخت و گفت :اون
وارث ثروت سپهرنیاست ،از اختالف طبقات و این مزخرفات
که بگذریم براش دنبال زی هست که چند سال از بقیه همسن
و
ساالش جلو باشه ،حسابگر باشه چه یم دونم شبیه ما تئاتری
ها
نباشه!
_شایان از تو بیشب توی تئاتر بود!
_فکرکردی چرا وقتش واسه تئاتر محدوده؟ چون کنار دست
پدرش آموزش یم بینه! و این براش فقط یه تفریحه که هر وقت
عمو بخواد باید کنارش بذاره!
طلوع لبهایش را به سوی کج کرد و گفت :اگر یه نفرو دوست
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داشته باشه!
ر
تونبایس؟
_اگر اون یه نفر
_اگر من باشم؟
_اگر تو ر
بایس هم یه معامله کافیه که بذاردت کنار!
_با یک؟
شانه باال انداخت و گفت :با هریک؟!
_تو ازش بدت میاد؟
_اون پش عموی منه مثل برادر با هم بزرگ شدیم شبیه ترین
آدم به منه چطور ممکنه ازش بدم بیاد؟
_نیم دونم ویل دوستش نداری انگار!
_از اون وقتاست که داری از سیستم انکار استفاده یم کن! از
نظر روانشنایس آدم در مرحله ی اول...
_مگه تو روانشنایس؟
_من مطالعه آزادم روانشناسیه اما االن تصمیم ندارم تو رو
قانع
کنم که اشتباه یم کن زمان همه چیو بهت نشون یم ده  .نیم
خوام این اتفاق بیافته و آسیب ببین اما اگر تو اینو یم خوای
من
کنار یم ایستم تا ببین!
_از حس بدت به شایان بگو.
ی
طلوع قیافه ی آدمهای حق به جانب که با زرنگ چبی فهمیده
اند را به خود گرفته بود و تبداد با خنده که به لحن شوخ
ی
همیشگ اش کمک یم کرد گفت :تو فکر کن سایه ی اسمش
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سنگینه!
_رو تو سایه انداخته؟
در سالن با رسوصدا باز شد ترالن داخل آمد و گفت :یم بینم که
هنوز من نرسیده ررسوع کردین تمرین رو!
تبداد گفت :آره من احساس یم کنم هنوز اونطور که باید آماده
نیستم.
تا پایان تمرین ذهنش درگب حرفهای تبداد بود .خودش هم
هنوز نیم دانست به چه فکر میکند و چرا از شایان خوشش
آمده .برایش خوشایند نبود که فکر کند مثل آدمهای که از غار
ببون رفته اند به اولت پش رسراهش دل بسته ،اما با خودش
که روراست یم شد یم دید شایان اولت پشی ست که رس
راهش پیدا شده! قبل از آن هیچ تجربه ی عاشقانه ای نداشت
ر
بازیگویس های نوجوای دوستانش دور بود بعد از دوران
حن از
دببستان مدام در خانه بود .مدام تحت نظر خانواده ،نه به
خاطر
یی اعتمادی که بخاطر حساسیت بیش از حد خودش .برای
لحظه
ای از همه ی ضعف هایش ببار شد .تبداد تلویحا گفته بود
خانواده ی عمویش به دنبال دخبی قدرتمند برای او هستند و
یم شد از حرفهای تبداد این برداشت را کرد که طلوع را
دخبی ضعیف و حساس یم داند که بود .شایان را دوست
داشت حن همت طور از دور ،حن آن حرییم که میانشان بود
آن دیوار خجالت و رودرواییس که از هم دورشان یم کرد را
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هم دوست داشت .ررسم دخبانه ای که با حضور او در سالن
ی
دچارش یم شد برایش تازیک داشت و حاض بود سالها در
همان حال بمانند .برای شایان کتاب ها را ورق زده بود ،برای
شایان شعر خوانده بود و حن تالش کرده بود نمایشنامه ای
بنویسید و در فرصت مناسب بدهد شایان بخواندش! همه ی
این
ها اگر عشق نبود پس چه اسیم باید رویشان یم گذاشت؟ اگر
ی
هنوز آنقدر کودک بود که دلبستگ اش به یک مرد از روی
هیجان نوجوای به نظر برسد چطور باید بزرگ یم شد؟ این
حرفها را باید به کیس یم گفت؟ همان وقت که توی راه برگشت
به خانه بود اولت کیس که به ذهنش رسید تبداد بود .هرچند
گایه تمسخر کالمش آزارش میداد .هرچند افکارش راجع به
دیگران گایه جنون آمب به نظر یم رسید اما او در ارتباط با
شایان بهبین مشاورش به حساب یم آمد .و همیشه حاض بود
و آماده شنیدن حرفهایش.
انگشتش را روی اسمش کشید و کیم بعد در صفحه اش
نوشت:
به نظرت رفتار من خییل بچه گانه ست؟
جوای که دریافت کرد این بود :تو خییل ساده ای!
اولت
ی
_باید چکار کنم؟
_تغیب.
_چطور؟
_بعد بهت یم گم.
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عجین نبود تبداد عادت
دوباره باید انتظار یم کشید و این چب
ی
داشت همه کارها را به بعد موکول کند .یم خواست مثل
همیشه
چند لعنت و نارسا حواله اش کند اما با نفیس عمیق سیع
داشت
خانمانه رفتار کند .ناخودآگاه شانه هایش را عقب داد و سیع
کرد قدمهایش را توی یک خط بردارد دستش را که برای تاکیس
بلند یم کرد دید که در دستش هیچ نشانه ی خانمانه ای نیست
تنها تزئت دست و انگشتهایش یک ساعت مچ بند چرم بود با
صفحه ی بزرگ سیاه!
_تو هم کم در نیاوردی این سپهرنیا کیه؟
_گفتم که تبداد سپهرنیا همبازیم .گرگم به هوای درکار نیست
واال ،مقابل هم بازی یم کنیم.
نیم خواست حرف از شایان بزند نه به صدایش وقت گفت
اسم
ی
او مطمت بود و نه یم خواست فعال کیس از دلبستگ اش
رسدربیاورد .شورانگب را یم شناخت و یم دانست کوچکبین
ارتعاش صدا یا حرکت چشمهایشان را از براست و طویل نیم
کشد که همه چب را یم فهمد.
به سمت اتاق آذر رفت برخالف گفته ی شورانگب خواب نبود.
باز هم دست به سینه پشت پنجره ایستاده و چشمهایش هم
کیم
خوای؟
مرطوب بود گفت :الیک به مامان گفن یم
ی
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_ولم کن طلوع!
_واسه آقای روشن گریه یم کن؟
_نه بابا من با اون چیکار دارم؟
_پس چ عزیزم؟
_نیم دونم دلم گرفته.
_منم امروز دلم گرفت احساس یم کنم باید عوض بشم ،آذر
انگشبی که اندازه دست من باشه نداری؟
_نه!
_دستبند چ ؟
_نیم دونم خودت ببت.
_آذر من خییل بد به نظر میام.
خوی!
_نه ی
_عه یی حوصله نباش دیگه بهم بگو.
آذر برگشت کیم به او که حاال روی تخت نشسته بود نگاه کرد
و گفت :باز چ شده؟
_فکرمیکنم واسه شایان خییل بچه ام!
_طلوع زشته این جور حرف زدن .واسه شایان بچه م یعن
چ؟ اسم یه مرد غریبه رو چسبوندی به خودت که چ؟
_ببت تبداد یم گه...
_باز به راحن اسم میاره! تبداد مگه چکاره ی توئه!
_وا دوستیم با هم.
آذر لبهایش را به هم ر
فشد و گفت :واقعا که ! مامان بشنوه
بدبخت ر
مییس یم دوی؟
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ی
چشمهایش را دور اتاق گرداند و گفت :یعن یم خوای بگ؟
_نه ویل  ...ببت نیم گم بده ها ...یعن خب پش و دخب فرف
ندارن ،دوست بشن هم عیب نیست .اما اینجا تو این محله
آدما
همه بابا رو یم شناسن مامان رو یم شناسن خوب نیست ما
اینطور حرف بزنیم.
روی تخت دراز کشید آذر با او فرق داشت حرفهایش را نیم
فهمید .او هم حرفهای آذر را نیم فهمید و نیم توانست بفهمد
ربط ارتباط های او به رسشناس بودن پدرومادرش در محله
چیست؟ هوس شعر داشت ،هوس باران و حن ظل خورشید
هرچب که در نمایشنامه ی عاشقانه ی شایان نمادعشف پر
شور
بود را یم خواست.
آمت:
دستگبه ی در که به پایت کشیده شد نگاهش به آنسو
چرخید.آمت در آستانه ی در ایستاده بود و نگاهش یم کرد
فکرنیم کرد به این زودی برگردد لبخندزد و گفت :زود اومدی؟
_کارم زود تمام شد.
سیع کرد تصویر هاتف روی تخت بیمارستان که با وجود یی
حایل ،همه ی خشمش را توی نگاهش ریخته بود را از یاد یببد.
چند قدم جلو رفت و گفت :بریم ببون؟
_کجا؟
_نیم دونم امروز سال تحویله! بریم یه جا بگردیم!
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طلوع پتو را کنار زد و گفت :به نظر منم خوب نیست روز سال
تحویل مزاحمشون باشیم شاید مهمان داشته باشن.
آمت رستکان داد .خودش هم به همت فکر کرده بود روی زمت
مقابل طلوع نشست و گفت :پس آماده شو.
طلوع در حایل که یم نشست گفت :کاش آذر هم یم اومد.
_بهش زنگ یم زنم اگر بتونه بیاد.
_طیبه بدون فهیم جای نیم ره!
آمت لبخندی زد و گفت :ما هم نیم خوایم کیس رو یببیم
شلوغش نکنیم.
از کیسه ی نایلوی توی دستش جعبه ای ببون کشید به طرف
طلوع گرفت و گفت :بگب اینم عیدی امسالت.
نگاهش را تا چشمهای آمت باال برد و گفت :واسه این رفته
بودی ببون؟
_یه جورای!
_من ر
گویس یم خواستم چیکار؟
_که هر وقت دیدی جای برات غب قابل تحمله بهم زنگ
بزی.
_آمت...
دستهایش را روی پاها کشید با فشاری ضعیف به زانوها بلند
شد
و گفت :تا آماده ر
بیس زنگ بزنم به آذر ببینم چیکار میکنه.
_بابا نیم ذاره بیاد!
لبخند کوچگ به رویش زد و گفت :انگار یادت رفته آذر عقل
359

آمین

@Romanbook.ir

کل خونه ست و روش حساب ویژه باز شده ،بابا بهش نه نیم
گه!
طلوع با حرکت رس حرفش را تائید کرد .آمت که رفت به لباس
های آذر که از روز قبل صاحبشان شده بود نگاه کرد هنوز بوی
آذر را یم دادند .بوی آذر مالیم بود وخنک ،آرامش یم کرد.
قبل ترها لباس های آذر برایش تنگ بود .آن روزها که سالن
تئاتر یم رفت همان وقن که احساس کرد لباس های اغلب
سفید
خودش تنوع کاف ندارند .سیع کرده بود از لباسهای آذر استفاده
کند اما به تنش اندازه نبودند و همت یک روز تمام باعث خنده
شان شده بود .حاال یم دید همان سایز لباس ،به تنش زار یم
زند.
جلوی آینه کوچگ که به دیوار اتاق آویخته بود یقه ی مانتو را
مرتب کرد شال را روی رسش کشید و با حرص طره موی
بلندی که مدام جلوی چشمش یم آمد را عقب زد .از جیب
ساک
مشگ آمت قریص که آذر روز قبل خریده بود را برداشت و
توی جیب شلوار جینش گذاشت.
ببون که رفت رامبد و مادرش هنوز داشتند به آمت اضار یم
کردند که سال نو را کنار هم بگذرانند و آمت با خجالت و
رودرواییس رسبه زیر انداخته بود ویم گفت :با آذر قرار دارند
و باید بروند او هم در سکوت مانده بود تا تعارفات تمام شود.
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باالخره ببون رفتند کنار آمت روی صندیل جلو نشست و
گفت:
دوباره بریم گردیم اینجا؟
_آره .ببخشید فعال جای رساغ ندارم که بریم.
_اونا دیگه زنگ نزدن؟
خبم اگر بخوان زنگ بزنن به من نیم زنن.
_فعال یی ی
_اگر واقعا شکایت کت چ؟
_رفتم بیمارستان اون خانم هنوز تو کماست ...و شکاین هم
نشده مسئول بخش گفته بود حادثه ،بیشب توضیح نداد .ویل
اگر
شکاین بود تا االن انجام یم شد.
_چطور باید طالق بگبم؟
همانطور که به دور طرف خیابان نگاه یم کرد گفت :یه زنگ
بزن به آذر...
طلوع برگشت کیم به نیم رخش نگاه کرد و او با این که
سنگین نگاهش را حس کرده بود گفت :با ر
گویس خودت بزن که
شماره ت رو داشته باشه...
ررسوع کرد به خواندن شماره ی آذر و طلوع بغض کرده شماره
را گرفت .آمت هنوز نگاهش نیم کرد که گفت :طلوع امروز به
هیچ فکر نکن  ...چرا یم خوای گریه کن؟
_یه وقتای ر
گویس توی دستم بود دلم یم خواست شماره تو رو
بگبم ،یا آذر ،مامان ،طیبه ،باالخره یگ که از خودم باشه اما
نیم تونستم انگار هیچکس رو نداشتم.
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ی
اشکهایش روی گونه رس خورد افتاد روی اسم آذر که به تازیک
ذخبه کرده بود .با همان بغض نفس گب ادامه داد :گایه اصال
شماره ای تو گوشیم نبود مثل همین که االن خریدی خایل
خایل ...نیم دونم چرا همه چ رو پاک یم کردم .حن
عکسامون رو ،دوباره زنگ یم زدم به آذر یم گفتم برام
بفرسته اما بار بعد که باز دلم براتون تنگ یم شد هیچ عکیس
نبود...
_باشه  ...یم فهمم .فقط یم گم االن دیگه به این چبا فکر
نکن ...من همه رو دارم برات یم فرستم  ...به هر دلیل که پاک
ی
ر
یم کردی مهم نیست  .همه عکسای بچگ مون تو گویس من
هست...
در حال چرخاندن فرمان صفحه ر
گویس را باز کرد روی پوشه
ر
وگویس را مقابل او گرفت و گفت :اینو
ی عکسها انگشت کشید
ببت.
از پشت پرده ی اشک به نوجوای اش نگاه کرد که مثل همیشه
پیش آمت بود.
 .عکس را آذر گرفته بود با اولت ر
گویس
ای که هاتف برایش خریده بود  .به طلوع برخورده بود که چرا
اول برای آذر ر
گویس خریده اند و هاتف گفته بود آذر بزرگبه!
ر
گویس مال آذر باشه دست تو یم ده اما از تو بعید یم دونم.
حسودی اش همان وقت تمام شد و روز بعد که در خانه تنها
بودند سه نفری صدها عکس گرفتند با آن ر
گویس.
آمت ر
گویس را عقب کشید و گفت :حاال زنگ بزن به آذر بعد
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بقیه رو ببت.
شماره آذر را گرفت بعد از دو بوق صدای مالیم او توی گوشش
پیچید :بله؟
_سالم آذر.
_توی طلوع؟
_آره منم.
_کجای؟ آمت کجاست؟
صدای آذر دچار تالطم شده بود میان سوالهای یی وقفه اش
رفت
و گفت :من و آمت با هم هستیم یم توی بیای ببون؟
_مهمان داریم آخه!
_یک هست؟
_طیبه و فهیم و مهتا ،دای مسعود و زندای هم میان.
برگشت همانطور که به آمت نگاه یم کرد گفت :باشه!
گویس را گرفت و گفت :آذر یم خوایم امروز با ما ر
آمت ر
بایس.
_گفتم به طلوع!
_وقن همه هست نبودن تو زیادم تو چشم نیست.
_آخه به مامان چ بگم؟
_خودم بهش زنگ یم زنم.
_وای بدتره که!
با صدای بلند خندیدو گفت :اینقدر از من متنفر شده؟
_نه.
_اینقدر چک و چونه نزن دیگه نزدیک خونه ایم.لپتاپ و
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دوربت منم بیار.
_کم کم داری همه چ رو یم بری آمت!
_مجبورم .شایدم خییل وقت پیش باید این کارو یم کردم.
بجنب
بعد حرف یم زنیم.
_باشه اومدم.
مدی بعد آذر روی صندیل عقب ماشت نشست .کیسه های
روی
صندیل را کنار زد و گفت :اینا دیگه چیه؟
_باروبنه ی خونه به دوش ها تو ماشینشونه دیگه!
آذر خودش را جلو کشید گفت :چقدرمظلومید شما دوتا.
چرخید گونه ی زبر آمت را هم بوسید و گفت :نیاد روزی که
بت تو و مامان گب کنم وای چقدر غر زد به جون هر سه مون.
آمت با خنده گفت :خوب میشه اونم...
_کجا یم ریم حاال؟
به این لحن شادی که آذر برای خودش ساخته بود نیاز داشتند.
هر سه شان به یک اندازه یم خواستند هوای آن روزشان القل
متفاوت با چند روز گذشته باشد .آمت دست کشید دکمه
پخش را
ر
فشد و گفت :یه جای که حالتون رو خوب کنه!
ر
دادایس بگردم که اینقدر خوبه...
_دور
طلوع برگشت به آذر نگاه کرد و دید چقدر دلش یم خواهد مثل
او قربان صدقه ی آمت برود یی این که فکر کند پس زده یم
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شود بخاطر گنایه که در گذشته کرده و خواسته اش را نادیده
ی
گرفته  .نفس عمیف کشید وگفت :از کار و زندیک انداختمتون
شاید امروز با مامان و بابا بیشب بهتون خوش یم گذشت.
_طلوع خانم یه امروز قراره به هیچ فکرنکنیم.
همانطور که زل زده بود به شیشه ی بغل گفت :فکرنیم کنیم.
سکوت میانشان را فقط موزیگ که شلویع اش هر سه شان را
خسته کرده بود یم شکست .طلوع بارها یم خواست دست
بکشد و صدا را قطع کند اما فکر کرد با خراب کردن روز آنها
هیچ چب درست نیم شود و بهب است یک امروز را تحمل کند
.
کم کم از شهر دور یم شدند .آذر شیشه را پایت کشید این مسب
را یم شناخت و یم دانست حتما حاال در ذهن آمت و طلوع هم
خاطرات همه سبده بدرهای عمرشان تدایع شده .آن وقت ها
هاتف یم آوردشان همت جا ،محیل نزدیگ شهر که اغلب مردم
برای تفری ح یم رفتند و شورانگب اجازه نیم داد از بوفه ی
کوچگ که جلویش مب و نیمکت قرارگرفته بود خرید کنند
ی
،اضار داشت از خورایک های خانگ لذت یببند  .طلوع
برگشت نگاهش کرد انگار همزمان به یک چب فکر میکردند.
آمت با صدا خندید و گفت :هر زهرماری خواستید براتون یم
گبم فقط این قیافه های اخمو رو نبینم دیگه!
ماشت را نزدیک بوفه ی قدییم متوقف کرد فقط در جشن
اولت
روز سال یم شد آن منطقه را اینطور خلوت و یی تحرک دید.
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قبل از دخبها پیاده شد به سوی بوفه رفت و در همان حال
گفت :آذر اون نایلون ها رو بیار.
در بوفه را باز کرد .مرد همای بود که سالها پیش یم دید.هنوز
آن گره محکم میان ابروهایش بود و کاله پشیم اش یی تناسب با
فصیل که واردش یم شدند روی رسش بود .تردید داشت اما
باالخره گفت :سالم عمو!
سیایه چشمهای مرد از زیرپلک های پف کرده اش به باال
چرخید رستکان داد و آمت گفت :کرایه این مب ببون چقدر
میشه؟
_هیچ! تا وقن که مشبی بیاد.
_دم شما گرم.
دوباره رستکان داد .آمت در را بست به طرف دخبها رفت
چهره ی یی رنگ طلوع دلش را به درد یم آورد سیع کردیک
امروز را از فکر دردهای او ببون بیاید به مب که رسید طلوع
به سمت رودخانه ی کم عمف که آن نزدیگ بود راه افتاد
زمزمه وار به آذر گفت :همراهش برو.
_یه جوری نیست؟ انگار مدام تحت نظرش گرفتیم.
نگاهش را به چشمهای آذر دوخت و گفت :االن بخاطر
رودرواییس یه بالی رسخودش بیاره خوبه؟
_باشه یم رم .راسن زنگ زدن قرار گذاشت که بیان درباره
ی
زندیک طلوع حرف بزنن.
_مامان اجازه داد؟
_آره.
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_باشه یه امروز اصال نیم خوام به این موضوع فکر کنم.
نگایه به ساعتش انداخت چبی تا سال تحویل نمانده بود
طلوع
نزدیگ رودخانه متوقف شد و آذر با قدمهای تند خودش را به
او
چوی پهن کرد و هفت ست کوچگ
رساند ترمه را روی مب ی
که ساعن پیش خریده بود را روی آن چید شمع های استوانه
ای
کوتاه را دوطرف قران کوچک گذاشت مایه قرمز را از توی
پالستیک انداخت توی یگ از جام های الیک ،یی هیچ تزئت
خایص ،سفره ی جمع و جوری بود فقط برای این که همه چب
عادی باشد هر چند شاید همت سفره غبعادی ترین اتفاق دنیا
بود وقن یم دانست که طلوع خاطره ی سفره های مفصل و
رنگت شوری را به یاد دارد.
روی نیمکت نشست قوز کرد آرنج هایش را روی مب گذاشت و
سیگارش را روشن کرد به تصویر دخبها از پشت نگاه کرد
هر کس این صحنه را یم دید یم فهمید زن رنجور یی حایل به
زی دیگر تکیه کرده  .دیم از سیگار گرفت آنقدر عمیق که
گلویش سوخت همزمان با ببون داد دود صدا زد :آذر طلوع
بیایید...
صدایش پیچید در صدای آب که عجیب طلوع را وسوسه یم
کرد برای راه رفت روی سنگ های رودخانه ای! آذر دستش را
روی کمرش ر
فشد و گفت :بریم یه چبی بخوریم خییل گرسنه
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شدم.
طلوع برگشت نگاهش کرد با همان حالت مسخ که کم کم آذر را
یم ترساند گفت :آقای روشن تو رو دوست نداشت؟
آذر از شنیدن این اسم دستپاچه شد رستکان داد و گفت :حاال
چه
وقت این حرفهاست  ...چرا بایدمنو دوست یم داشت یه
همسایه
بود...
_اما تو دوستش داشن یادمه من ...آذر من یادمه.
_قربونت برم تو همه چ یادته حن بچه بازی های من.
_تو هیچ وقت بچه نبودی.
آمت دوباره صدا زد هر دو برگشتند آذر با هیجان گفت :وای
خدا ببت برامون سفره انداخته.
قدمهایش را بلند تر برداشت و طلوع ناچار همرایه اش کرد
نزدیک مب طلوع نفس نفس یم زد آمت سیگارش را خاموش
کرد و گفت :بشت...
ی
سادیک سفره چبی از هیجانشان کم نکرده بود .طلوع فکر
میکرد اگر خاطرات دست از رسش برداند یم تواند یک امروز
را با آمت و آذر خوش باشد.
آمت:
_منو اینجا تنها نذار آمت خواهش یم کنم.
_فقط چند ساعت طلوع ،باید برم باالی رسکار باشم تا خونه
زودتر آماده بشه!
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_مامان رامبد یه جوری نگام یم کنه  ...آمت نرو خواهش یم
کنم.
ی
همزمان با نفیس که از رسکالفگ کشید شانه هایش افتاد .نیم
دانست چطور باید قانعش کند که گیل خانم برایشان یم تواند
درست به اندازه ی شوری مهربان و امن باشد .دوروز گذشته
اصال از اتاق ببون نرفته بودند و او بیش از قبل ررسمنده ی
رامبد و مادرش شده بود .رامبد مدام سیع داشت خیالش را
راحت کند که مادرش حال طلوع را درک یم کند حن خود گیل
خانم با لبخند گفته بود :بعضیا ویارشون سخته مادر! درکش یم
کنم .یه وقتا آدم از گوشت تن خودشم بدش میاد.
و این اولت بار بود آمت به این جنبه از ماجرا فکر میکرد.
یعن ممکن بود همه این اتفاق ها از یک تهوع معمول بارداری
ررسوع شده باشد؟ این طلوع ترسیده از همه ،این طلوع فراری
از خانه که مهربای هیچکس را باور نداشت فقط دچار یک
ی
دلزدیک طبییع در بارداری شده بود؟ نیم خواست به این هم
فکر کند .یم ترسید با فکر کردن به همه ی اینها دیوانه شود و
ی
در همان دیوانگ تصمیم های نباید بگبد.
گوشه ی اتاق نشست زانوهایش را بغل گرفت و گفت :اینطور
نمیشه ادامه داد طلوع ،یم خوای امروز بریم پیش دکب امید
جو؟
_من حالم خوبه آمت!
خوی ویل این همه بدبین خوب نیست!
_یم دونم ی
_بدبت نیستم من حس یم کنم .اگر به مامان رامبد پول داده
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باشن...
_وای طلوع حن به زبون نیار  ...گیل خانم مثل مامانه برای
من  ...این چه حرفیه که یم زی؟
اشک های توی چشم طلوع معطل یک تلنگر بودند که
صورتش
را خیس کنند و صدای آمت که کیم بلندتر از حد معمول بود
کارش را راحت کرد .آمت کالفه رسش را میان دستها گرفت
هیچ چب نیم دانست و این اولت بار بود که یم دید هیچ چب از
یک زن نیم داند .با فشار انگشتها به پوست رسش سیع کرد
حرکت موذی دردها زیر پوستش را کم کند کیم در همان حال
ماندند بعد رس بلند کرد و گفت :طلوع ،آماده شو که بریم با
همدیگه.
نگاهش را دوخت به صورت پریشان طلوع آثار بیماری و
ی
خواب زدیک را یم شد در حرکت چشمها رگ های متورم پلک
و لبهای به شدت سفیدش دید از جا بلند شد و گفت :ببون
منتظرت یم مونم خب؟ زود بیا.
_آمت...
_جان آمت؟
_یم خوای من برم خونه ی طیبه؟
لبخندی روی لب نشاند و گفت :یم توی فهیم رو تحمل کن؟
_تو از فهیم بدت میاد یم دونم.
_من از هیچگ بدم نمیاد اما با خییل ها تسویه حساب
دارم.ببون منتظرم.
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دستش روی دستگبه مانده بود که طلوع گفت :من ازش بدم
میاد! فهیم یم تونست نجاتم بده...
همه زورش را رس دستگبه ی در خایل کرد و گفت :حاال بیا
بریم همه چب به وقتش...
به سوی ساک چرخید قرص های جدید اگر چه قدرت قرص
های خودش را نداشتند اما القل برای ساعن آرامش یم کردند
یگ از انها را با آب دهانش فرو داد مقابل آینه ایستاد موهای یی
جای که تار شده بودند دور صورتش را با نفرت عقب زد و
توی چشمهای خودش لب زد :من حالم خوب میشه!
دکمه ی باالی پباهن سفید یقه ایستاده ی آذر را بست و پشت
پلک هایش تصویر شایان جان گرفت که رسخم کرده بود کنار
گوشش ،همانطور که به طیبه که در حال بست دکمه ی اول
پباهن یقه دیپلمات فهیم بود گفت :این عشق طیبه منو به
فکر
فرو یم بره!
با گونه های گلگون رس بلند کرد به چشمهای درخشان شایان
نگاه کرد و گفت :چه فکری؟
_این که زن ها چقدر خوبن! خصوصا زن های مثل طیبه که
قبل از بروز عشقشون اونقدر خشک و جدی هست که کیس
باورش نیم شه بتونن عاشق بشن.
کلمه به کلمه ی حرفهای شایان یم توانست معنا باشد برای او
که به دنبال کشف اندیشه های شایان حاض بود مثل یک ذره
کوچک شود و به ذهنش رسوخ کند .همانطور رسبه زیر رس
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تکان داد و شایان با لبخندی تمام نشدی که انگار از دیدن
نزدیگ عاشقانه ی طیبه و فهیم چشمه یم گرفت گفت :خیال
یم
کردم تو هم شبیه طیبه ر
بایس!
دوباره نگاهش را به شایان دوخت و آهسته گفت :نیستم؟
_شاید یه کم بزرگب ر
بیس شباهتت به اون بیشب بشه!
_ویل ما چشمامون یه رنگه!
خنده ی شایان پررنگ تر شد .گایه نیم توانست بفهمد طلوع
ی
ساده است یا خودش را به سادیک زده با تکان رس گفت :طیبه با
هیچکدوم از پشهای گروه جز به اندازه ی نیاز حرف نیم زد.
طلوع ناخودآگایه یک قدم فاصله گرفت و شایان پشیمان از
حرف که زده بود گفت :البته این نشونه ی خوب بودن هیچ
آدیم
نیست .ویل خب باعث میشه دیگران به حریم آدم احبام بذارن
و
به خودشون اجازه ندن که به اون آدم فکر کت!
_ویل فهیم بهش فکر کرد و عاشقش شد و االن هم با هم
خوشبخت مگه نه؟
_افرین دقیقا باید اینطور باشه همیشه باید یه استثنا وجود
داشته
باشه!
لبخندی ناخودآگاه روی لب طلوع جان گرفت .هنوز حرف پیدا
نکرده بود که تبداد مثل همیشه پر رسوصدا وارد سالن شد
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مستقیم به سمت آنها آمد نگاه پر رمز و رازی به طلوع انداخت
و گفت :عملیات چطور پیش مبه؟
طلوع با باال انداخت ابرو سیع کرد واداربه سکوتش کند .اما
خودش هم یم دانست این محال است از یک هفته ی قبل با
هم
ررسوع کرده بودند به کاری که تبداد اسمش را گذاشته بود
عملیات ،هیچ یادش نیم رفت روزی را که دور از چشم مادر
همراه تبداد ببون رفت تا لباس بخرد و حاصل همرایه آن
روزشان شده بود تین که حاال برای آمدن به سالن یم زد.
شلوار جت خاکسبی با مانتو جلو باز الجوردی که شایل با
اشکال هندیس به رنگ های زرد و خاکسبی تکمیلش یم کرد
و حاال که دقت کرده بود یم دید خییل اتفاف لباسهایش با تبداد
ست شده حن دستمال گردن تبداد شبیه شال او بود که با
دقت
و ظرافت گره اش زده بود و تیپش را از آی که بود بهب کرد.
تبداد یک قدم نزدیکش شد و گفت :طلوع خنگ بازی که در
نیاوردی؟
شایان به سمت فهیم چرخید و گفت :کارو ررسوع کنیم.
و طلوع زمزمه وار گفت :نیم توی تابلو بازی درنیاری؟
_چ شد؟ تیپ جدید کاری برات کرد؟
_نه هیچ! ویل  ...ببت تبداد فکر کنم از من خوشش میاد.
_ای جان! چطور به این نتیجه رسیدی!
_آخه درمورد طیبه حرف یم زد.
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_ببت از این فقط یم توی بفهیم که رقیب عشف فهیم شده،
نه
این که از تو خوشش میاد.
ی
_وای تبداد چرا مزخرف میگ!
_آخه تیپ به این خوشکیل تو رو ندید چطور تونست بهت
اینقدر یی توجه باشه!
_شاید دید روش نشد بگه؟
_شاید اصال براش مهم نبود .نظرت؟
_خییل یی ذوف...
فهیم با صدای بلند گفت :ررسوع کنید که فقط دو هفته تا اجرا
مونده.
تبداد با لبخند گفت :فعال بیا بریم صحنه رو به آتش بکشیم
دوتای بعد درمورد بقیه چبا حرف یم زنیم ...شاید مدل موهاتم
باید عوض کن.
طلوع ناخودآگاه دسن به موهایش که به عادت همیشه کوتاه
بود
کشید و دنبال او به سوی سن رفت وقن هر دو باال ایستاده
بودند
ترالن با گفت :وای چه سن کردن اینا!
توجه همه را جلب کرد .طلوع بیش از همه حواسش به چشم
غره های طیبه بود و بعد از آن نگاه خبه ی شایان به تبداد!
دسن به لبه ی مانتو اش کشید کیم جابجا شد و گفت :تبداد
برو ببون از صحنه که من ررسوع کنم.
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تبداد نیشخندی به نگاه خبه ی شایان زد از صحنه ببون رفت
.
در اتاق باز شد .برگشت ،آمت گفت :یه ساعته معطل شدما!
نمیای که برم.
شال را برداشت روی موهایش انداخت و گفت :اومدم.
آسین بهت
وقن توی ماشت نشستند آمت گفت :اون زن هیچ
ی
نیم رسونه میشه اینطور رفتار نکن! زشته به خدا!
رستکان داد اما آن دلهره ی عجیب امانش را بریده بود .نیم
دانست گیل خانم او را به یاد چه چب یم اندازد و چرا نیم
تواند آن خیال بد رااز رسش دور کند.
نزدیگ ررسکت بودند آمت گفت :طلوع تو ررسایط منو یم دوی!
راستش نتونستم خونه جور کنم  ...یعن االن که یم دوی
اونقدر رهن خونه باال رفته که سخت بود پیدا کردن خونه ،هر
چ داشتم گذاشتم واسه ررسکت و...
_یم دونم آمت من یم تونم برم یه جای تا...
_چرا یم پری وسط حرف آدم و اون حرف که نباید رو یم
زی؟ کجا بری؟ تو پیش مامان رامبد نتونسن بموی االن کجا
یم خوای بری؟
_خب...
_خب چ؟
_چرا عصبای ر
مییس؟
_عصبای که خییل خوبه تو با این حرف زدنت دیوونه یم کن
آدمو دخب! دو دقیقه گوش کن.
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سکوت طلوع و نزدیک شدن به ررسکت باعث شد ان بحث را
نیمه کاره رها کند و بدون مقدمه بگوید :یه ساختمون باالی
ررسکت هست .داریم تعمباتش رو انجام یم دیم که مناسب بشه
ی
ر
..
واسه زندیک یم دونم کوچیکه و کمه شاید اذیت بیس اما فعال
نتونستم جای بهبی گب بیارم یه کم کارمون راه بیافته یه جای
بهب یم گبم.
_همون خوبه!
_طلوع!
_هوم!
_مثل بچه ها نگو هوم...
_بله؟
_ناراحت شدی؟
_نه!
_ببخشید نباید عصبای میشدم.
_ناراحت نیستم من.
ی
_اگر همون طلوع ر
بایس وقن یم یک ناراحت نیستم یعن خییل
ناراحن!
ماشت را نزدیک ررسکت متوقف کرد .طلوع رسبلند کرد کیم به
خیابان و کیم به صورت او نگاه کرد و گفت :تقصب تو نیست!
_االن من چیکار کنم از دلت درآد؟
دستش را به سوی دستگبه برد و گفت :باورکن ناراحت نشدم
من! بریم ببینیم؟
_آره بریم.
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آر ر
امیس که در همرایه با آمت احساس یم کرد را به هیچ وجه
از دست نیم داد همت خشم و عتاب آمت را ترجیح یم داد به
ساعتها از تنهای در آن خانه و خواب های که از همه دنیا
جدایش یم کرد.
پله ها را باال یم رفتند که رامبد گفت :به به خوش اومدی
رئیس ،صفا اوردی...
نزدیکش که رسید دستش را ر
فشد و گفت :رئیس که تو بودی!
به دستمایل که دور رسش بسته بود و گفت :فعال که شدیم
کارگر
خوی طلوع خانم؟
مجای شما  ...ی
ناخودآگاه یک قدم به عقب برداشت و گفت :خوبم.
آمت:
رامبد راه را باز کرد و گفت :با لباس پلو خوری اومدین چرا؟
قراره کار کنیم.
آمت به طرف در ورودی رفت و در همان حال گفت :چطور
شده؟
_باورت نمیشه بیا ببت...
در آهن را به عقب هل داد اول طلوع و پشت رس او آمت داخل
رفتند مصالح وسط اتاق ریخته بود و ساسان با دونفر دیگر
مشغول کار بودند .سالم بلندی کرد به طرف در بهار خواب
رفت از آنجا یم توانست همه ی فضا را زیر نظر بگبد سقف
بلند به کمک طراچ اتاق آمده بود و درست روبه روی در
بهارخواب چند پله زده بودند که وصل یم شد به قسمن مجزا
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که زیرش ظاهرا قرار بود آشبخانه شود .رامبد گفت :اینجوری
نگاش نکن عالیه پش.
با دستش تقه ای به در زد و گفت :این در برداشته میشه یه
راهرو یم بریم تا وسط سالن واسه رسویس بهداشن اونجا راه
به فاضالب پایت داره و بهبه جاش...
_طول یم کشه همه اینا!
ساسان پشت دستش را به پیشای کشید روی رسامیک های
روی
هم چیده ی گوشه ی اتاق نشست و گفت :بله رامبد با حرف
همه
کارا رو کرده داداش اصال نگران نباش!
رامبد به کنایه اش خندید و گفت :هر کاری باید یه اوستا داشته
باشه...
صدای بهاره از پشت رس آمت به گوش رسید همانطور که در
بهار خواب را یم بست گفت :پس اوستای کار توی؟
رامبد گفت :بعد از شما البته!
آمت با لبخند سالیم به بهاره تحویل داد و گفت:ممنون باعث
زحمت شد یم دونم االن باید توی تعطیالت یم بودین.
_دیگه تعطیالت از این بهب کنار دوستان با هم هستیم.
گرم صحبت شده بودند طلوع کیم دورتر به دیوار تکیه زده بود
ی
نگاهشان یم کرد این حس جدا مانده یک از جمع را بارها در
ی
زندیک اش حس کرده بود مغزش به شکل احمقانه ای دست به
مقایسه ی خودش با بهاره زد که حن با وجود لباس های ساده
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ی کار و خایک که همه جای مانتوی روشنش نشسته بود زیبا به
نظر یم رسید .خنده ی آمت که کنار دوست هایش شاد بود و
شاید اگر او نبود حاال به جای رسوکله زدن برای بازسازی این
اتاق مشغول کارهای بهبی بودند .شاید حاال همراه مهتا به
اتفاق
رامبد وساسان و حن بهاره به تفری ح یم پرداختند .این حس
لعنن اضاف بودن دست از رسش برنیم داشت حیس که نیم
دانست از کجا به جان آرامشش افتاده ،اما مدتها بود که
همرایه
به همه جای دنیا رس یم زد .حن به خیال هایش هم رحم نکرده
بود...
تکیه اش را از دیوار برداشت به سمت در رفت همزمان ساسان
با چشم و ابرو آمت را متوجه حرکت او کرد به طرفش چرخید
و صدایش زد برنگشت از در ببون رفت آمت با دوقدم بلند
خودش را به او رساند....
برنگشت ،از در ببون رفت آمت با دوقدم بلند خودش را به او
رساند صدا زد :کجا یم ری؟
_اومدم یه کم هوا بخورم.
_اگه حوصله ت رس رفته به آذر بگم بیاد با هم برید ببون!
_همیشه باید یگ باشه مگه نه؟
_منظورت چیه؟
_واسه مواظبت از من!
_نیم دونم این فکرا چطور به ذهنت میاد طلوع ،اما همرایه
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چب بدی نیست همه آدما بهش نیاز دارن.
_نیم خوام آذر رو مدام به زحمت بندازم یا مزاحم دورهیم
های تو و دوستات بشم.
_این دورهمیه طلوع؟
شانه باال انداخت و گفت :اینجا راحتم برو تو ،من جای دوری
نیم رم.
آمت لبهایش را به هم ر
فشد و گفت :باشه اگر به تنهای نیاز
داری من یم رم داخل.
به سمت در ورودی چرخید منتظر بود صدایش کند یا حرف
بزند اما طلوع در سکوت دستهایش را روی سینه به هم رسانده
بود و همانطور که از آن باال به حیاط ررسکت نگاه یم کرد ی
دری نفس های عمیق کشید.
مضطرب بودو رسچ مالییم التهاب دروی اش را نشان یم
داد .هوای پشت صحنه نفس گب بود .زمزمه های که از سالن
یم شنید حالش را خراب یم کرد ترالن صورتش را باد یم زد
تا گرما گریمش را آب نکند و سینا به کولر ور یم رفت تبداد
روی مبل قدییم که از چند سال پیش ان گوشه افتاده بود
نشسته
و به بقیه نگاه یم کرد تاآن لحظه چندبار به طلوع گفته بود :بیا
بشت اینطور بدتر اسبس یم گبی.
اما طلوع یی توجه به او گایه به اتاق گریم یم رفت .گایه به
لباسخانه ،خودش هم نیم دانست دنبال چه یم گردد فقط این
راه
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رفت ها آرامش یم کرد و برای لحظه ای ذهنش را از ساعن
بعد که باید رسصحنه یم رفتند دور یم کرد.
دو روز پیش دربازبین نمایش با حضور مسئولت فرهنگشا،
تذکر گرفته بودند .بخاطر نزدیگ بیش از حد تبداد و او
ترسیده بود آن ترس هنوز قلبش را به ر
تپیس دیوانه وار وا یم
داشت .بعد از بازبین شایان و تبداد دور از بقیه بحث کرده
بودند .برای اولت بار یم دید تبداد از آن پوسته ی خونشد
خارج شده و انگشت اشاره اش را روی سینه ی پش عمو یم
کوبد وحرفهای یم زند .فهیم آنها را از ماجرا دور کرده بود و
شایان روز بعد گفته بود برای اجرا نیم آید .همه چب را به فهیم
سبد و رفت  .تبداد هم با همان عصبانیت گفته بود :یم خواد
بیاد یم خواد نیاد این نمایش یم ره روی صحنه!
و حاال فقط یک ساعت با اجرای نمایش فاصله داشتند بلیط ها
از
دو هفته قبل به فروش رسیده بود و تبلیغات گسبده ای که
داشتند
باعث شده بود بلیط های دوروز اول اجرا به فروش برود .اما
یی قراری اش اصال عادی نبود .حرف یم خواست که آرامش
کند ،طیبه هنوز نرسیده بود و فهیم با چند نفر دیگر از بچه
های
گروه درگب کارها بودند وقن دوباره داخل اتاق انتظار شد سینا
دستهایش را به هم زده و گفت :فعال خوبه یک رسه اش کردم تا
ببینیم چ میشه!
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نسیم مالییم به صورتش خورد نگاهش را چرخاند سوی تبداد
که چشم دوخته بود به رسچ گونه هایش هر دو دنبال حرف
چوی اشاره کرد و گفت:
برای گفت یم گشتند تبداد به نیمکت ی
میشه دو دقیقه بشین؟
یی حرف به سوی نیمکت رفت .نشست ،سینا در حال ببون
رفت گفت :اگر باز خاموش شد برید اتاق گریم.
طلوع رستکان داد اما از آن اتاق ببار بود .شلویع اش باعث
اضطرابش یم شد .تبداد آهسته گفت :چرا اینطور شدی؟
کافیه
هیچکس رو نبین از چ اینقدر ترسیدی؟
_چرا شایان نمیاد؟ اگر کار خراب بشه چ؟
_مگه شایان یم خواد بازی کنه که کار خراب بشه؟ من و توییم
کار خودت رو درست انجام بده به چبی و کیس فکر نکن یه
امروز به شایان فکر نکن میشه؟
_چراباهاش دعوا کردی؟
جواب تبداد یک نگاه خبه بود که از آن کالفه ترش یم کرد.
انگار خودش هم فهمیده بود که نگاهش را گرفت به روبه رو
دوخت و گفت :از این پشعموی همه چ دان خسته شدم
طلوع
خانم! تو هم کم کم از مردی که حن نیم بیندت خسته ر
مییس!
از این عشق یک طرفه و کوری یی پایانت!
_من کور نیستم...
_کوری انگار تو چشمات قبداغ ریخت هیچ رو نیم بین!
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منو نیم بین  ...فقط شایان دیده میشه!
_تو رو هم یم بینم .ویل تقصب تو بود .جلوی هیئت
باز بین گب دادی به موهای من...
_تو مو داری؟ همش کاله گیس بود که
به موهایش اشاره کرد و ادامه داد :این از یک بد شده؟
_خب شایان که گفته بود الزم نیست این کار رو بکن!
_از یک تا حاال شایان باید همه چ رو تعیت کنه؟
_نمایش رو اون نوشته!
_االن مشکلت فقط همینه؟ نمایش بعدی رو من بنویسم؟
_تبداد!
_بیا ببون از فکر شایان!
_چرا؟
_یه رس داره هزار سودا!
_بهم ثابت کن لطفا!
_نیم تونم.
_پس یه دلیل بیار که بتوی ثابتش کن!
_عاشقتم!
برای دقایف نگاه طلوع مات ماند .خبه به نگاه تبداد ،طیبه
داخل آمد...
برای لحظه ای از حالت نگاه طلوع به تبداد دچار تردید شد
هیجان اولیه اش فرو نشست و با صدای مبلزل گفت :آماده
اید؟
طلوع هنوز روی چشمهای تبداد که انگار اولت بار بود یم
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دید مکث کرده بود .نفسش را ناآرام ببون داد و گفت :من
آماده
ام.
تبداد از جا بلند شد وگفت :منم آماده ام.
طیبه با همان شک گفت :پس بیایید .سالن تقریبا پر شده تا
پخش
تبرهای تبلییع ررسوع بشه برید رس صحنه که به فضا مسلط
بشید.
چرخید که از در ببون برود تبداد گفت :یم تونم ثابتش کنم.
عشف که به طلوع داشت دیگر پنهان کردی نبود .دیگر نیم
توانست کنار بیاستد و شاهد ابراز عشق طلوع به شایان باشد و
مدام راه حل بدهد تا طلوع از آن رسگردای نجات پیدا کند دیگر
نیم توانست سکوت کند و طلوع را ببیند که در عت نزدیگ
هر روز از او دور تر یم شود .ایمان داشت اگر طلوع باورش
کند به آن عشق حقیف که به دنبال آن است دست پیدا یم
کند و
یی دغدغه ی احساسات شایان به خودش دل یم بندد.
دنبال طلوع تا نزدیک سن رفت .وقت رفت روی صحنه ،طلوع
برگشت نگاهش کرد نیم توانست از نگاه معصوم طلوع که
دچار تالطیم عجیب شده بود چبی بفهمد خودش هم حال
بهبی نداشت نه برای اضطراب صحنه  ،قلبش از التهاب
حرفهای که زده بود تند یم زد .با این حال لبخندی روی لب
آورد و یی توجه به عوامل گروه که نزدیکشان بودند گفت :یم
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ر
درخیس رو صحنه برو فقط هول نکن.
طلوع لبخندی به رویش زد اما هنوز آرام نشده بود که فهیم
گفت:
برو طلوع االن پرده باال مبه!
پاهایش یم لرزید و یم دانست این لرز کم کم به صدایش هم
رسایت یم کند دستش را نزدیک گونه اش برد میکروفن هدست
را کیم جابجا کرد در نقطه ی معت ایستاد .هیچ چب نبود جز
ی
تبیک پرده ی مخمل سورمه ای و صداها انگار از فرسنگ ها
دورتر به گوشش یم رسید .نگاهش چرخید تبداد هنوز با همان
لبخند نیمبند نگاهش یم کرد .فهیم اشاره کرد میکروفنش وصل
شده ،پرده هنوز پایت بود که زمزمه هایش را ررسوع کرد :آفتاب
یم سوزاند ،خنده را گریه را...
ی
پرده به آهستگ باال یم رفت .صدای خودش را یم شنید که
درسالن یم چرخد و آمیخته با نوای مالیم موزیک در گوشش
یم نشیند .مکث کرد ،دوباره برگشت به تبداد و فهیم کنار هم،
نگاه کرد .گلویش انگار ورم کرده و خشک بود دوست داشت تا
خانه بدود و بگوید :دیگر تمام شد نیم روم  ...همانطور که به
تبداد نگاه یم کرد زمزمه کرد:
آفتاب همه ام را یم سوزاند اما قلبم هنوز در انتظار است قلب
نیم سوزد قلب شعله یم کشد...
بغض که از دقایف پیش گلویش را یم ر
فشد با باال رفت پرده
آب شد دیدن مردیم که با چشمهای منتظر در تاریگ سالن
نشسته بودند و حتما او را نگاه یم کردند به همه ی هیجاناتش
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اضافه شد و با خودش فکر کرد این مکث ،درست همت جای
نمایش چقدر به جا بود .باز فکر کرد حتما شایان یم دانست در
این لحظه نفسش بند یم شود و به این مکث نیاز دارد .گوش
سبده بود به ملودی غمگین که شایان ساخته بود و اشکهایش
در باورپذیری نقش از همان ابتدای نمایش کمک کرده بود.
رسگرداند این جز برنامه نبود اما انتظار داشت او را کنار گروه
موسیف که گوشه ای از سالن بودند ببیند که دید .دو قدم به
چپ
برداشت اما نگاهش هنوز به او بود و سنگین نگاه او را هم
احساس یم کرد :در گرمای سوزان این بیابان با عشق تو مانده
ام....
ورود تبداد به صحنه کیم زود بود .یک دور چرخید .نیاز را
یم شد در چشمهای تبداد دید وقن دیالوگ های عاشقانه اش
را
لب یم زد .وقن همه ی مرزهای تعیت شده که قول داده بود
رعایت کندرا زیر پا گذاشت و دست کشید طره ی موی
مصنویع را میان انگشتهایش گرفت.
نمایش آرامشان به دل نشست فرو رفته بودند در نقش ها و
نگاه
طلوع اینبار به جای چرخش به سوی شایان تمام و کمال در
اختیار حرکات آتشت تبداد بود که لحظه ای از این جنب و
جوش نیم ایستاد با او همگام شده بود همه ی تمرین ها را
مرور کرد هیچ وقت لحن تبداد اینطور پر التهاب نبود.
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کنار هم ایستادند پرده آرام آرام پایت آمد و نگاه تبداد هنوز به
طلویع بود که روی صورت آذر میان تماشاچ ها مکث کرده
و لبخندی گنگ از این پبوزی روی لبش جا مانده بود.
ی
پشت تبیک پرده ،تبداد برگشت روبه رویش ایستاد هنوز نیم
دانست میکروفنش را خاموش کرده اند یا نه لب زد :دوستت
دارم!
طلوع لبهایش را تو کشید نیم دانست باید چه بگوید .طیبه،
فهیم،
ترالن نزدیکشان شدند فهیم گفت :میکروفن ها خاموشه بیایید
ببون با مردم عکس بگبید.
طلوع به طیبه نگاه کرد و گفت :الزمه؟
_آره بعضیا دوست دارن واسه خودمون یادگاری میشه...
همراه طیبه راه افتاد تبداد هم داشت یم رفت که فهیم مچ
دستش را گرفت و گفت :فردا باید شایان بره واسه این حرکات
رسصحنه ی تو جواب پس بده تبداد یم فهیم؟
_با قلبم بازی کردم.
_الزم نبود اینقدر به طلوع نزدیک ر
بیس!
_اینو من تعیت یم کنم...
طیبه برگشت و گفت :چرا ایستادین بیایید دیگه.
تبداد با نیشخند گفت :واسه شایان جوش نزن ،تنهاش نیم
ذارم
خودم یم رم جواب کمیته رو یم دم.
_یم دوی شاید اجراتون متوقف بشه و فردا شب اجازه کار
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ندن؟
_واسه من همت یه شب بس بود.
فهیم را همانجا تنها گذاشت و ببون رفت .طلوع کنار آذر و
مهتا ایستاده بود مهتا صورتش را بوسید و گفت :خوش
درخشیدی طلوع جون  ...کنار تبداد معرکه به پا کردی...
ی
انگار در این ورق تازه ی زندیک اش مهتا هم دوستش یم داشت
.
گیچ
هنوز گیج بود از این همه اتفاق! عکس ها را در همان ی
گرفتند .به اتاق گریم رفت موهای بلند را برداشت صورتش را
تمب کرد و هنوز گیج بود هوا تاریک بود که همراه آذر و طیبه
توی ماشت فهیم نشست .همه سکوت کرده بودند .انگار هر
کس
در افکار خودش غوطه ور بود به کوچه رسیدند رس کوچه
مسدود بود طیبه گفت :سخته داخل اومدن اگر نمیای خونه،
ما
همت جا پیاده میشیم.
فهیم رس تکان داد فکرش درگب روز بعد بود که باید یم رفت
ی
حراست فرهنگشا و جواب پس یم داد برای دیوانگ های
تبداد ...در آن مدت چندین بار به شایان گفته بود  :وقن
میدوی پشعموت چطور آدمیه چرا اوردیش؟ و شایان جواب
داده بود :دیگه نیم تونستم بگم نه  ...خیال یم کرد از
خودخواهیه!
دخبها زودتر پیاده شدند و طیبه ماند تا رس از ناراحن فهیم در
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بیاورد  .وسط کوچه بودند که آقای روشن آمد داشت جای یم
رفت مثل همیشه مرتب بود طلوع با رسیدن به کوچه و حس
بوی شب بوها حالش برگشته بود با شادمای حاصل از آن دیده
شدن گفت :سالم آقا روشن خوبید؟
خوی؟
_خوبم دخب شما ی
_من امروز نمایش داشتم آقا روشن فردا براتون صندیل رزرو
کنم ر
تشیف بیارید با بانو؟
آذر انگشتهایش را ر
فشد .قلبش دیوانه وار یم تپید و گونه های
رسخش نگاه آقای روشن را جلب کرد .طلوع یی توجه به حال
او گفت :اگر تئاتری نیستید اشکال نداره فقط خواستم بدونید
من
از امروز یگ از معروفبین هبپیشه های شهرم.
آقای روشن باالخره نگاهش را از آذر گرفت و گفت :در
هبمندی شما شک نیست دخبخانم مهربون ! آذر خانم شما
هم
ر
نماییس؟
تو کار
جوای بدهد طلوع گفت :نه آذر تو کار درسه
قبل از این که آذر ی
یه کم هم گل و گیاه  ...البته تماشای گل و گیاه  ..اونم از دور...
آقای روشن به اشاره ی طلوع خندید و گفت :گل و گیاه تماشا
کردنش هم آدمو رسحال میاره  ...به خدا سبدمتون دخبخانما!
رستکان داد و فاصله گرفت .طلوع با خنده ای رسخوشانه گفت:
دخبخانم گونه هات گل انداخته چرا؟ آذر چه جوریه خوش
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اومدنت از آقای روشن؟ اون سن باباست یعن دوست داشن
یه
بابا مثل اون داشتیم؟
_چرا حرف درمیاری طلوع ؟ من فقط باغچه هاشو دوست
دارم اونم چون تو چشمه از اتاق ما!
_یم خوای اتاقمون رو با آمت عوض کنیم؟
_نه خب الزم نکرده...
طلوع خندید و گفت :دلم برای آمت تنگ شده.
_ویل دوست نداشن بیاد تا بعد از نمایشت.
_این اولت باره از آمت پنهان کاری یم کنم ویل قول که بهش
بگم...
_امیدوارم.واسه عرویس طیبه میاد.
_مگه حرف زدن واسه عرویس؟
_مامان گفت که طیبه عرویس آنچنان نیم خواد یه جشن
ساده
ی
خانوادیک.
_چرا ؟ کاش عرویس یم گرفت.
_به نظر منم کار عاقالنه ای کردن.
_اوه چقدر آدم عاقل این دور و بره انگار مجنون فقط منم.
_طلوع به نظرم تبداد حسش رس صحنه واقیع بود.
_شایان چ؟
_ندیدمش!
_تبداد دوستم داره آذر خودش امروز گفت.
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_تو چ ؟
_من شایان رو دوست دارم.
_هیس ...طلوع تو رو خدا یم ری سالن باهاشون گرم نگبیا!
ببت اگرم هر کدوم تو رو دوست دارن باید بیان خواستگاری...
باید ارزش تو رو بدونن.
صب کت تا یگ بیاد
_چرا دخبا باید برای حفظ ارزششون ی
خواستگاریشون  ...خب دخبا هم دل دارن عقیده دارن مگه
غب از اینه؟
_من نیم دونم طلوع فقط یم دونم که این کارا بده یم دونم که
آبرو ریزی میشه و بابا سکته یم کنه.
_اینو تو مخ تو هم کرده مامان؟ بابا با همه ی کارای ما سکته
یم کنه؟ من دوست دارم آزاد باشم آذر دوست دارم برم وسط
سالن داد بزنم شایان دوستت دارم  ...حن یه حلقه بگبم تو
جعبه ی مخمیل جلوش زانو بزنم بگم شایان دوستت دارم...
_وای طلوع پس غرورت چ ؟
_چرا زور غرور بیشب از زور عشقه؟
_چون عشق رو یه آدم دیگه یم تونه نابود کنه ،اما غرور فقط
مال خودته این توی که مسئول حفظ کردن یا لگد مال
ر
کردنیس...
_چرا باید این همه حسابگر باشیم آذر...
رسیدن طیبه بحثشان را به اتاق برد .وقن آذر قبل از هر کاری
جلوی پنجره ایستاده بود؛ طلوع دوباره سوالش را تکرار کرد
تماشای باغچه ی آقای روشن عقیده اش را مبلزل کرد .انگار
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طلوع یی راه هم نیم گفت حاال دیگر نیم توانست مثل چند
دقیقه ی پیش با اطمینان جوابش را بدهد آهسته گفت :من
نیم
دونم طلوع ویل آدم باید خییل مواظب باشه تا به خانواده اش
آسیب نرسه من از این یم ترسم...
_من دوست دارم آزاد باشم آذر ،یم خوام برم دست کیس که
یم خوام رو بگبم و باهاش همه جا برم نیم خوام به بعدش
فکر کنم .من بابا رو دوست دارم اما حن نیم خوام به سکته ی
بابا فکر کنم ...اینطور نگام نکن من یی رحم نیستم اما آذر من
ی
یکبار زندیک یم کنم همت یکبار  ...اگر بمبم و عشف که تو
قلبم دارم هدر بره چ...
_عشق داری؟
_خب  ...نیم دونم  ...امروز با حرفای تبداد...
_داری درباره ی تبداد حرف یم زی یا شایان؟
دوستت دارم تبداد به دلش نشسته بود .روی تخت دراز کشید
پایش را باال اورد جورابش را از پا ببون کشید و برای لحظه
ای چرخش عاشقانه ی تبداد به دور خود را به یاد آورد اگر به
جای تبداد شایان این نقش را بازی یم کرد شاید حاال شایان
بود که به او ابراز عشق یم کرد...
چشمهایش را بست .شایان را دوست داشت .یک وفاداری
ی
دخبانه به اولت عشق زندیک اش باعث یم شد این را مدام با
خود تکرار کند و از فکر کردن به تبداد دچار عذاب وجدان
شود .یم خواست با حرارت بیشبی از شایان حرف بزند تا این
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جبان شود چرخید سیع کرد همه ی وقت های که با
خیانتش ی
خوی های شایان،
شایان صحبت کرده بود را به یاد بیاورد ی
مهربای هایش همه کوتاه و گذرا بودند .دخبها برای رویاهای
شبانه شان خاطره های دور و دراز یم خواهند .از خاطره
هاست که به آینده پل یم زنند .ذهنش مدام گریز یم زد سوی
تبداد در همت درگبی ذهن بود که پلک های خسته اش روی
هم افتاد و کیم بعد صدای نفس های آرامش در گوش آذر
نشست
که خبه بود به کوچه تا وقن که آقای روشن برگشت توی
دستش نایلون دارو بود انگار چرخش رس او به باال هم از روی
اعتیاد بود .دست آزادش را بلند کرد در هوا تکان داد آذر دست
لرزانش را روی شیشه گذاشت ناگهان از این کارش پشیمان شد
و توی دلش طلوع را لعنت کرد که با آن حرفها هوای اش
کرده .پرده را کشید پشت مب تحریر نشست و توی دفبش
ر
دلخویس مامان و بابا
نوشت  :هیچ چب در این دنیا به اندازه ی
مهم نیست ...این مرد مهربان است نجیب است دوست
داشتن
است ...روی دوست داشتن خط کشید و کنارش نوشت محبم
است .دنبال یک معادل برای محبم بود پیدا نیم کرد پیشای
اش را روی دسن که روی دفب دور خودکار مشت شده بود
گذاشت از دردی ناشناس به خود یم پیچید دردی که تا یم آمد
خودش را نشان بدهد خفه اش یم کرد.
********
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خانه آماده شده بود .آنقدر گرفتار اضطراب تنهای طلوع بود که
به هیچ کار نرسید .عکس وسایل را رامبدو ساسان قبل از خرید
خب
برایش فرستادند .چهار روز از نوروز گذشته بود که رامبد ی
داد خانه آماده شده وسایلشان را جمع کردند و به خانه جدید
رفتند .باورش نیم شد آن سوئیت شیک همان انباری باالی
ررسکت باشد .سلیقه ی بهاره حرف نداشت رنگ مالیم دیوار ها
با حریرهای گلبیه ای پرده ها هارموی خایص داشت و همان
محیط آرایم که یم خواست را برای طلوع فراهم یم کرد .همه
چب به نظر مینیاتوری آمد بزرگبین وسیله ی آن خانه تخت
دونفره ای بود که برای راحن طلوع خریده بودند .محل خواب
خودش با چند پله از سالن پایت جدا شده بود فضای نیمه
خصویص که فقط برای خواب بود.
تلویزیون روبه روی تخت طلوع به دیوار وصل شده وکنارش
گلدان های فانبی با گل های آپارتمای زیبا و مجسمه های
فرشته گذاشته بودند همه چب روبه راه بود.
نفس راحن کشید در کمدی که زیر پله بود را باز کرد و گفت:
لباسات رو اینجا بچت عرص یم ریم یه مقدار دیگه لباس یم
خریم باشه؟
_فعال اینا کافیه!
_طلوع با من رودروابیس نکن اینجا وسیله نیاز داریم هر
دومون یم ریم خرید باشه؟
_چقدر خرج اینجا کردی؟
_زیاد نشد.
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_من گیجم اما نه اونقدری که نفهمم...
_طلوع خانم ...جون آمت اینقدر نق نزن خب؟
_باشه نق نیم زنم.
به قهرش خندیدو گفت :اصال عوض نشدی ها!
_خییل عوض شدم.
_از یه نظرای آره مثال قدیما با من رودرواییس نداشن!
_االنم ندارم .ویل زندگیت برای من متوقف شد.
_یادته یه روز گفن اگر آمت نباشه من یم مبم؟
_من اینو به تو نگفتم.
با خنده گفت :به آذر گفن!
_چرا آذر اینو بهت گفت!
_که بدونم یگ هست که جونش به جونم بنده!
_خب اون روز آذر داشت یم گفت شاید بخوای بری پیش
بابات!
_خییل وقتا یم خواستم برم ویل منم جونم به جون شماها بند
بوده همیشه! با خودم فکر کردم شما رو ول کنم برم پیش آدیم
که حن چهره ش یادم نمونده!
_دلم براش یم سوزه که تو رو نداره ! فکر میکنم اونم حتما
ازدواج کرده مثل مامان بچه دار شده یعن تو جز من و آذر یه
خواهر دیگه یا یه برادر دیگه هم داری ویل اونا تو رو ندارن و
این خوشبخن ماست ...آمت من خییل خوشبختم که تو رو
دارم
میون همه بدبخن هام خوشبختم...
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اشکهایش جاری شد سیع یم کرد بغضش را فرو بدهد در همان
حال نالید :اینو حن توی اون روزهای که از همه ی دنیا ناامید
بودم هم یم دونستم .من یم دونستم که تا تو رو دارم کم نمیارم
...مامان همیشه وقن دای مسعود رو یم بینه یم گه آدم به
برادرش تکیه کنه انگار کوه پشتشه راست یم گه آمت ،انگار
کوه پشتمه وقن تو هسن!
_خب حاال چرا گریه یم کن؟
_برای این که من بهت دروغ گفتم! به اعتمادت خیانت کردم.
کچ گوشه ی لب آمت نشست روی پنجه های پا مقابل
لبخند ی
طلوع که روی تخت نشسته بود زانو زد و گفت :از کدوم
دروغا؟
یم دانست اما فکر کرد شاید بد نباشد حرفهایشان از اینجا
ررسوع
شود طلوع به چشمهایش نگاه کرد و گفت :من رفتم سالن
دوباره ،اون نمایش رو بازی کردم .من اونجا رو دوست داشتم و
یم خواستم ادامه ش بدم فکر کردم بیخودی حساس شدی...
_بیخودی نبود...
پیشفتم ر
_من دوست داشتم تو شاهد ر
بایس اصال دوست
داشتم
همه بیان ببیت اما نه به اون اندازه که یم خواستم تو ببین.
ویل وقن دیدم یم خوای مانعم ر
بیس فکر کردم که بهت نگم .این
تنها دروغم بود قبل از اون هیچ وقت بهت دروغ نگفتم.
_گفن!
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_نگفتم آمت هیچ وقت؛ به آذر ،طیبه ،حن مامان دروغ های
گفتم ویل به تو نه!
_اون روز که مدرسه بودم و قفل کمدم شکسته بود چ ؟
لبخندی روی لبهای طلوع نشست آمت یک تای ابرویش را باال
داد و با حالن بازجویانه گفت :تازه آلت جرم رو هم زیر تخت
خودم پنهان کردی مامان تا دوماه بعد دنبال اون قندشکن یم
گشت!
_خب...
_و تو جعبه ی شکالت خریس ها رو یک در میون خایل
کردی...
_یم خواستم معلوم نشه که کیس برداشته...
_هیچ فکر نکردی اون شکالت جایزه ی خودته واسه وقتهای
که تکالیفت رو رس وقت انجام یم دی آخه بدون اونا که انجام
نیم دادی!
_گایه آذر رو گول یم زدم که برام انجام بده!
ی
_نیم دونم چرا در عت سادیک گایه اینقدر خبیث یم شدی!
_تو وقن فهمیدی که شکالت ها رو خوردم چرا به مامان
نگفن!
_دعوات یم کرد.
_االن به جای شکالت خوراکم شده قرص  ...یم بین چه
عوض شدم؟
_دیگه قرص نیم خوری  ...شکالت یا هر چب دیگه هم باید
پزشک تائید کنه.
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_آمت واسه به دنیا اومدن این بچه برنامه نریز من نیم خوام
بیاد.
_هر چ خدا بخواد طلوع  ...یه کم اسباحت کن .من برم یه
چبای بخرم واسه خوردن.
در یخچال کوتایه که توی راهرو بود را باز کرد جز دو بطری
آب معدی چبی در آن نبود همانطور که به سوی در یم رفت
گفت :هر چ الزم بود پیامک کن که بگبم.
از در خانه ببون رفت طلوع آخرین قرص را از ورق جدا کرد
توی دهانش گذاشت شماره ی آذر را گرفت و گفت :آذر قرصام
تمام شده...
یم دانست آذر نیم تواند به خواسته هایش نه بگوید کیم
منتظر
ماند تا آذر بگوید :خب به آمت بگو.
_اون نیم گبه برام آذر ،من تو این خونه ی جدید مضطربم
لطفا کمکم کن.
_طلوع جان این همه قرص ضر داره برات بخدا!
_از همون یی خطرا بگب از همونا که گفن دکب تائید کرده.
_دکب تائید نکرد عزیزم فقط گفت خطرش کمبه...
_خب باشه کمب یم خورم تو فقط برام بگب تو رو خدا جون
بابا...
_باشه ببینم چ میشه!
_آذر بیا منو یبب پیش یه دکب که راحت بشم از این بچه میای؟
تو خواهرمن  ...باید کمکم کن عزیزم.
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_اینو دیگه نیم تونم منو با آمت در ننداز طلوع جان  ...عرص
برات قرص میارم.
قبل از این که طلوع حرف بزند تماس را قطع کرد ر
گویس را
کنارش گذاشت و دراز کشید صحنه های گذرا از عرویس طیبه
و فهیم به رسعت از جلوی چشمش گذشتند .آمت آمده بود
تبداد
و شایان هم مثل دو برادر دوقلو کنار هم بودند برای اولت بار
خانواده هایشان را هم دیده و فهمیده بود چقدر با هم فرق
دارند.
و حن دوخانواده چقدر با یکدیگر متفاوتند.
پلک هایش کم کم روی هم افتادند میل رفت به بهار خواب را
خوای مرگ آور
داشت اما تمام تنش دچار رخوت شده بود و ی
همه ی تنش را به خود گرفت.
***
تازه به خانه رسیده بود .طلوع هنوز خود را در آغوش کشیده و
رو به در بهارخواب خوابیده بود .کیسه های نایلوی را روی
سینک گذاشت باالی رسش ایستاد .کیم نگاهش کرد .پتو را
روی تنش کشید و برگشت میوه ها را توی سینک خایل یم کرد
که تلفنش زنگ خورد برای این که طلوع بیدار نشود با عجله به
سوی ر
گویس خب برداشت یی مکث تماس را وصل کرد شنیدن
صدای شورانگب زیاد دور از ذهن نبود :آمت مامان کجای؟
_سالم مامان خونه ام.
_آمت پریچهر اومده رساغ طلوع رو یم گبه! آذر چشم سفید
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بهش گفت طلوع حالش خوب نیست و اونم اضار داره طلوع
رو با خودش یببه...
_آذر چشم سفید؟ به خاله پریچهر چه ربظ داره که بخواد
طلوع رو یببه؟
_وا بچشونه؟ چرا ینبه! مامان جان بیار طلوع رو ،یم ره
اونجا حال و هواش عوض یم شه بچه شو دور از این اسبس
بزرگ یم کنه ،داغون شدیم همه مون ،فردا بابات مرخص یم
شه.
_مامان...
_جان مامان؟ قربونت برم میاریش؟
_نه! نه بخاطر تو ،نه بخاطر آقا هاتف...
_روم سیاه حاال شد آقا هاتف؟
_هیچ از احبامش کم نشد اما بابای من نیست!
ی
_آمت نکن این کارو ،بخدا همه رو داغون یم کن  ...زندیک
آروممون رو خراب یم کن!
ی
_بهای زندیک آرومت طلوع بود نه؟
_وای خدا  ...طلوع بچه ی منه چرا اینطور عذابم یم دی من
کاری باهاش نکردم.
گریه ی شورانگب از رس استیصال بود وآمت را کالفه یم کرد
اما وادار به عقب نشین نه؛ همانطور یی انعطاف گفت :االن
نمیشه زیاد حرف زد ،طلوع نیم تونه کیس رو ببینه حداقل تا
سه ماه دیگه همه تون براش از سم بدترید .بهب که شد خودم
یم
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برمش پیش خاله پریچهر!
_یم رن ازمون شکایت یم کت.
_چرا ازت شکایت کت؟ دخبی که بزرگ کردی تحت درمانه
و نمیتوی اجازه ی دیدنش رو بدی این کجاش شکایت داره؟
خاله پریچهر همچت آدیم نیست اصال ر
گویس رو بده خودم
باهاش حرف بزنم.
_چه حرف بزی پش تو چرا اینقدر زبون نفهم شدی به همون
بابای...
_بابای چ؟
_ولم کن آمت ولم کن  ...من نیم دونم چه بدی بهتون کردم
که
اینطور شمشب از رو بستت.
_داره جلو چشمام آب میشه ،دعا کن کمبین تقصب متوجه تو
باشه مامان دعا کن!
شورانگب روی تخت نشست همزمان داشت هم به گذشته فکر
میکرد و هم به پریچهر که در اتاق دیگر اسباحت یم کرد تا
ی
خستگ سفر را از تن به در کند و هم به آمت که اینطور دیوانه
وار پای طلوع ایستاده بود دستش را روی پیشای کشید و گفت:
اگر طلوع همه چب یادش اومد و بهت گفت که خودش
خواست
چ؟
_اونوقت حسابم با مردیه که یم دونست طلوع خواستتش و
این
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بال رو به روزش اورد.
_یم دوی به محض باز شدن ادارات ازت شکایت یم کنه
واسه دزدیدن زنش؟
_طلوع خواهرمه ،خواهر به برادرش پناه اورده  ،برادر پشت
خواهر مریضش رو گرفته هیچ محکمه ای نیم تونه اینو جرم
حساب کنه  ...تو رو خدا منو اون بچه ی چند سال پیش
حساب
نکن ،سیع نکن گایه با این حرف که خواهرته بهم عذاب
ی
وجدان بدی و گایه بهم بگ امانت دار بابا هاتف باشم که مبادا
نامرد حساب بیام .از بازی دادنم دست بردار مامان اگر یه ذره
برات ارزش دارم بس کن .بیا به داد بچه هات برس یکبار هم
شده ما رو ببت!
ی
_یم خوای بگ من مادر بدی بودم؟
_نه تو خوب بودی عایل بودی اما خوب بودنت کاف نبود .باید
تعادل ایجاد یم کردی اگر اینقدر یم ترسیدی از کنار هم بودن
من با طلوع باید چاره پیدا یم کردین .چاره اش گذاشت این همه
حس بد تو قلب من و سییل زدن به طلوع نبود...
نگایه به طلوع انداخت به سوی راهرو رفت دوباره صدای خفه
اش در گوش شورانگب نشست :چهار تا بچه رو کنار هم
گذاشتید و یم خواستید تو رسشون کنید خواهر برادرن اما
خودتون هنوز اینو باور نداشتید هیچ عقیل اینو نیم پذیره
شوری! من یه پش بودم تنها بت سه تا دخبی که مونده بودم
اگر خواهرام هست چرا باید ازم رو بگبن! طیبه که تکلیفش
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معلوم بود از ما بزرگب و راهش جدا ،تو رو عقلش حساب کرده
بودی آذر خواهر پدری و مادریم بود موند طلوع ،این بچه رو
تو و هاتف داغون کردید به این جرم که از من کوچیکب بود که
تو کابوس های هرشبش داداش یم دید .که عاشق دزدی از
شکالت های داداشش بود؟ منو از خودم ببار کردین یه وقن
فهمیدم هرچ داره یم کشه از منه ،حاال عذاب وجدای که
بخاطر عاشق خواهرم شدن به جونم انداخن کم بود این حس
بد
که واسه من داره عذاب یم کشه هم بهش اضافه شد .منو
فراری
دادین خدمت که باهاش چیکار کنت؟فکر کن مامان چیکار
کردی
باهاش.
_قسم یم خورم من کاری نکردم آمت واسه ازدواجش همه چ
به خواست خودش بود.
_شک دارم این شک دیگه درست نیم شه تا همه چ رو از
زبون خودش نفهمم .کاری نداری؟
_بیارش پریچهر رو ببینه امت آبرومون یم ره اگر بفهمن
طلوع با توئه نه خونه ی شوهرش!
_به درک؛ بذار آبرومون بره اگر از آبرو یم ترسیدین اگر
حرف مردم از ما مهمب بود چرا ما رو بردین زیر اون سقف
لعنن و تو مخمون کردین که باید دلمون واسه هم بتپه! دیگه
طلوع رو دست پدرش هم نیم دم .داداششم اگر بخواد ،پدرو
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مادرشم ،نگهبانشم پرستارشم نیم ذارم دست اون سپهرنیای
عوض بهش برسه حن نیم ذارم دست یگ از شما بهش
برسه ...کار نداری؟
ی
_آمت این دیوونگ رو بس کن.
_یم دونسن پشت به اون بابای یک دنده ی دیوونه ش رفته
نباید کاری یم کردی که به جنون برسه شوری نباید.
از رس ر
کیس پش همیشه مطیعش کالفه بود .یی خداحافظ تماس
را قطع کرد .ر
جوای
گویس را روی تخت انداخت .مانده بود چه
ی
به پریچهر بدهد! زی که در همه ی آن سالها مدام برای بردن
طیبه و طلوع اقدام کرده و ناموفق مانده بود.
یک ماه بعد از عرویس اش با هاتف بود که آمد .چشمهایش پر
اشک بود که یتبیک یم گفت .طیبه را محکم در آغوش گرفت
و به بهانه ی حال بد طلوع گریه کرد .نگاه سنگینش از حوصله
ی شورانگب خارج بود .در تمام مدی که از او پذیرای یم کرد
ی
احساس بیچاریک داشت چندین بار با محل کار هاتف تماس
گرفت تا بیاید و جواب او را بدهد اما موفق نشد با او حرف
بزند.
پریچهر رایص بود .یم خواست قبل از آمدن هاتف با او حرف
بزند :چرا اول زندگیت جور کش بچه های ما ر
بیس؟ من یم
برمشون ،خودم مثل گل ازشون مراقبت یم کنم  ...تو یم توی
هاتف رو رایص کن! بچه ی شوهر هرکاری کن باز بچه ی
شوهره و تو نامادری!
_من مثل بچه های خودم ازشون مواظبت یم کنم.
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_بچه داری؟
_دوتا!
_کو پس؟
_پیش شوهرم موندن.
کچ روی لب پریچهر نشست .با این که هیچ نگفت
خنده ی ی
آن
کج خند و عنوان نامادری که به او داده بود تا سالها گوشه ی
ذهنش ماند .پریچهر بعد از ی
مکن کوتاه که برای شوری هزار
حرف داشت گفت :بذار من یادگارای خواهرم رو یببم خودتون
بچه دار میشید.
_ما ررسط کردیم هیچ وقت بچه دار نشیم تا بتونیم این دوتا
دخب
رو به ثمر برسونیم خیالتون راحت باشه من کم نیم ذارم .من
نامادری نیستم.
در همان حال که این حرف را یم زد درد این کلمه به جانش
یم نشست .مثل یک اتهام بزرگ بود که باید خودش را از آن
ی
یتبئه یم کرد و در تمام سالهای بعد هم همه جای زندیک اش
نگاه و صدای پریچهر بود .دوباره لب باز کرد :مطمت باشید من
آزارشون نیم دم.
پریچهر به طلوع اشاره کرد و گفت :این بچه حرف نیم زنه.
شوکه ست .شاید واسه همیشه اینطور بمونه شاید حن بدتر
بشه
خسته ت یم کنه بذارید القل طلوع رو یببم.
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_خودم خوبش یم کنم.
آن روزها نیم دانست چطور یم خواهد طلوع را خوب کند.
دخبسه ساله ای که تا روز عرویس اش ندیده بود و فقط یم
دانست اضطراب پس از حادثه او را دچار شویک عمیق کرده؛
هاتف یم گفت تا قبل از اتفاق شبین زبای هایش زبانزد خاص
و عام بود و او برای هاتف قسم خورده بود از دخبهایش مثل
گل مواظبت یم کند چه طلوع و چه طیبه که سکوی دردناک
در چشمهایش فریاد یم زد.
پریچهر دستش را روی گونه ی طیبه که دستهایش را دور
گردنش آویزان کرده بود کشید و گفت :تو نیم خوای بیای بریم
پیش مامان جون؟
طیبه چشم چرخاند به شورانگب نگاه کرد .نامادری اش اصال
شبیه نامادری های بدجنس کتابها نبود بارها دیده بود این زن
توی آشبخانه اشک یم ریزد .گایه شاهد بود ر
گویس را بریم
دارد و به کیس التماس یم کندبگذارد چند دقیقه صدای آمت و
آذر را بشنود .آنقدر که دیدن آنها برایش رویا شده بود اما باز
هم
نامادری بود و او یم خواست به شهرشان برگردد .یم خواست
کنار خاله پریچهر باشد که بوی مادرش را یم داد .شورانگب با
اضطراب به طیبه نگاه کرد .طاقت نیاورد بلند شد دوباره به
آشبخانه رفت .غروب بود که هاتف آمد پریچهر برایش محبم
بود این را یم شد از رفتارش و قویل که به او در مورد هر ماه
دیدن بچه ها داد فهمید.
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آن روز پریچهر دست خایل رفت .اما نگاهش اشکها و التماس
های لحظه ی رفتنش که بچه ها را به او یم سبد باعث شده
ی
بود یک جور دیگر به زندیک جدیدش نگاه کند .آن روز به جای
اتاق خواب مشبکش با هاتف کنار طلوع خوابید .رسش را به
سینه چسباند و توی گوشش زمزمه کرد :الالگل دشن همه رفت
تو برگشن  ...صدایش در گلو شکست گردی چانه ی نرم طلوع
در سینه اش فرو رفت یم دانست چشمهایش هنوز باز است و
به
سقف خبه انگشت شستش را پشت پلک هایش کشید و با
همان
بغض نفس گب نالید :الال  ،ال ال  ،گل زردم نبینم داغ فرزندم
هر کلمه زهری بود که به جانش یم نشست انگار با آن کلمه ها
داغ یم گذاشت روی قلب خودش خیالش پر کشیده بود دنبال
آذر
ی
که شبها با این الالی یم خوابید دنبال آمت که ادعای مردانگ
صب یم
اش یم شد اما باز هم تا ررسوع الالی مادر برای آذر ی
کرد و بعد یم خوابید.
صدای نفس های پر دردش توی اتاق پیچید طیبه پتو را روی
رسش کشید هنوز شعرهای مادرش را به یاد داشت دلش گب
افتاده بود رس دورایه بت مادر و این نامادری که عجیب
مهربان به نظر یم رسید گب افتاده بود و دعا یم کرد دوست
داشت این زن خیانت به مادرش نباشد.
شورانگب انگشتش را روی گونه ی طلوع کشید تصویر آذر که
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دستهای آمت را گرفته و تای یم کرد روی سقف تبه ی اتاق
نقش بسته بود نیم دانست حاال آن دودندان کوچک ر
مویس با
سفیدی دندان های دیگر احاطه شده اند؟ وقت درد لثه ها
کیس
کنارش بود؟ کیس نیمه شب برایش الالی خواند! زمزمه کرد
ی
خدا! چیکار کردم؟نیم خواست هق هق دلتنگ اش خواب
کودکانه ی طلوع را پریشان کند .با دو نفس عمیق صدایش را
صاف کرد و دوباره زمزمه کرد :خداوندا تو ستاري ،همه
خوابن توبیداري ،به حق خواب بیداري ،عزیزم را نگه داري
...
بچه ها را به دست یک سبده بود؟ همه دلسوز بودند همه
مهربان بودند اما همه مادر نبودند! حاال آمت هم همینطور که
طیبه پتو را روی رسش کشیده و یواشگ اشک یم ریخت در
حال گریه بود؟ و آذر رسش را از یی پنایه روی سینه ی زی
گذاشته بود! نامادری! دلش از این کلمه برای هزارمت بار
شکست آن «نا»ی لعنن وازه ی مادر را چه غریب و ناهنجار
کرده بود .نیم خواست نامادری باشد.
برگشت به صورت معصوم طلوع و سفیدی یی حد چهره اش
نگاه کرد لبش را به دندان گرفت همانطور که نیم خب یم شد
رسش را روی متکا گذاشت پتو را روی تنش کشید و زمزمه
کرد :بیداری؟
طیبه بغض آلود گفت :مامانم هم اینجوری یم خوابوندش!
برای لحظه ای همه ی حرفهایش گم شدند ،برای هزارمت بار
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حال آمت و آذر بدون خودش را تصور کرد و فکر کرد چرا
پیشب به این فکر نکرد؟ حن تا همت یک ماه پیش که بیشب
مسئولیت دخبها با عمه یشان بود .لب تخت نشست و در
حایل
که سیع یم کرد اشکهایش دوباره جاری نشوند گفت :من هیچ
وقت جای مامانتون رو نیم گبم .چون اون حتما خییل خوب
بود .مادرای که تا دم مرگ پای بچه هاشون ایستادن مادرای
خوی هست من شبیه مادر شما نمیشم اما همیشه کنارتون
ی
هستم
قول یم دم .مادرتون نیستم اما نامادری هم نیستم اگر دوست
داری شوری صدام کن.
طیبه چرخید کیم نگاهش کرد و گفت :خاله پریچهر ما رو
دوست داره!
اما نه بیشب از پدرتون اگر شما نباشید اون داغون میشه!
و به آرش فکر کرد .به خودش که یی بچه ها از بت یم رفت و
تدریچ اش را جز خودش هیچکس نیم دید .رستکان داد
مرگ
ی
تا فکر آنها را برای چند دقیقه از رسش ببون کند .اما مگر
ممکن بود؟! آن روزها طیبه نوجوای چهارده ساله بود نیم
دنست در آغوش کشیدنش چه اثری یم توانست داشته باشد
از
کنار طلوع بلند شد .حرفهای که نیم خواست بزند ناخواسته
روی زبانش جاری شد :پشم چند سال از تو کوچیکبه! دخبم
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همسن طلوع تقریبا! دلم لک زده واسه این که پشمو بغل
کنم...
یم تونم بیام پیشت؟!
طیبه کیم مکث کرد بعد یی حرف خودش را کنار کشید .از
مدتها پیش به این آغوش نیاز داشت از همان روزها که زمزمه
های هاتف و عمه الله برای ازدواج مجدد پدر را شنیده بود و
سخت کار یم کرد تا پدر از این ازدواج منرصف شود .غذا
پخته بود .ظرف شسته بود .از طلوع نگهداری کرده بود و
درهمان سکوت با کارهایش التماس یم کرد که کیس جای
مادرش را نگبد .نامادری نیم خواست .شکست خورد و
غرین
احساس کرد باز هم باید سکوت کند .یی مادرش دنیا جای ی
بود توان مخالفت و مبارزه را از دست داده بود و یم ترسید
هاتف بخاطر زن جدید تنها رهایشان کند .شورانگب را با این
تصور پذیرفته بود و حاال یم دید این زن کیم با همه نامادری
های که شناخته بود فرق دارد .شورانگب دستش را از زیر
گردنش رد کرد دسن روی موهایش کشید ودلتنگ بود و بوی
ی
طیبه که بوی میان کودیک و نوجوای بود دلتنگ اش را بیشب
یم کرد نفس عمیف کشیدو گفت :به نظرم موهات بلند باشه
خییل بهت میاد.
_موهای من فرفریه عمه الله میگه کوتاه باشه بهب یم تونم
ی
رسیدیک کنم.
_الله هیچ وقت سلیقه نداشت.
خندید و طیبه هم به این شوچ شوری با همکارش خندید و
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گفت :منم بلند دوست دارم.
ی
_من برات رسیدیک یم کنم موهاتو با هم بلند میکنیم برسه به
اینجا!
دوباره تکرار کرد :باهم.
طیبه آه کشید :موهای مادرم تا اونجا بود...
_شبیه موهای مادرت میشه عزیزم...
به موهای آذر فکر کرد که حتما کیس پیدا یم شد مثل الله
برایشان کوتایه تجویز یم کرد .قبل از این که اشکهایش جاری
شود گفت :کمکم یم کن؟
_واسه چ ؟
_واسه این که اونجوری باشم که شما رو رایص کنه!
_چرا یم خوای ما رو رایص کن؟ تو یم توی ما رو بزی!
شورانگبآه کشید :چون نامادری ام؟
کلمه ی نامادری مثل یک نارسا بود طیبه از آن خجالت کشید.
ررسمنده از صداقن که باید یم داشت رس تکان داد و شوری با
خودش فکر کرد کاش هیچ زی در دنیا مجبور نشود این نارسا
را تحمل کند .آهسته گفت :اگر نباشم چ؟ اگر دوست باشیم
چ؟
_تو واقعا بچه داری؟
_گفتم که یه دخب یه پش.
_چرا پیش بچه های خودت نموندی؟
_نیم دونم شاید خدا یم خواست بیام مواظب شماباشم  .خدا
کنه یگ هم مواظب بچه های من باشه!
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_بچه هاتم بیار اینجا!
_نمیشه.
دوباره آه کشید و طیبه گفت :اگر مامانم بود نیم ذاشت هیچگ
مارو ازش جدا کنه!
پلک های شوری با درد روی هم افتاد دوباره دستش را روی
موهای طیبه کشید و گفت :موافف با همدیگه هم قد موهای
تو
رو بلند کنیم و هم قد طلوع رو!
ی
طیبه به حرفهای این زن برای برگرداندن طلوع به زندیک
اعتماد یم کرد حن اگر موهای خودش برای همیشه کوتاه یم
ماند یم خواست شوری طلوع را خوب کند.
فردای همان روز طلوع را به یگ از دوستان مشاورش نشان
دادو بعد با امیدجو آشنا شد .روانبشگ که برای اولت بار
تشخیص داد طلوع چبی از حادثه را به خاطر ندارد .حافظه ی
گیچ حاصل از
کودکانه اش به کل پاک شده بود و همان ی
فر ر
امویس بود که نیم گذاشت به بازی های کودکانه اش برگردد.
امیدجو بعد از چند هفته تمرین های را ررسوع کرد و کم کم
طلوع به شورانگب وابسته شد .امید جو حدس یم زد اگر حادثه
را به یاد بیاورد حالش بدتر از آن خواهد شد و همت شورانگب
را به فکر انداخت شناسنامه ی طلوع را عوض کند و به اسم
خودش برای او شناسنامه ای تازه بگبد .رایص کردن هاتف
سخت نبود .برای سالمن طلوع و برگرداندن روزهای طالی
دخبش هر کاری یم کرد .با هم رفتند رساغ برادر یگ از
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دوستانش که در ثبت احوال کار یم کرد و با وجود نامه ی
پزشک توانستند باالخره این کار را انجام بدهند.
همه ی این کارها را برای هاتف کرده بود .برای آسایش وجدان
خودش ،برای فرار از کلمه ی نامادری و نگاه مردیم که پشت
رسش یم گفتند «اگر مادر بود پیش بچه های خودش یم موند»
و عالقه اش به دو دخب که خال فرزندانش را پر یم کردند
بزرگبین دلیل این کار بود.
ضبات کوتایه به در خورد کیم بعد در باز شد طیبه داخل آمد
و آهسته گفت :مامان نمیای؟
_بیا!
طیبه کنارش نشست و او آهسته گفت :من براتون مادر بدی
بوم؟
_نه این چه حرفیه!
ی
_اگر االن به جای من خاله ت اینو ببسه چ یم یک؟
_یم گم برامون کم نذاشن واسه ما همونطور بودی که واسه
آمت و آذر
_من واسه اونا هم کم بودم!
_شوری این فکرا رو نکن ،ما داشتیم داغون یم شدیم که تو به
دادمون رسیدی .معلوم نبود چ یم شدیم.
_آمت طلوع رو نمیاره طیبه ! آبرومون یم ره من همیشه از
این روز یم ترسیدم.
_آمت قابل اطمینانه شوری  ...باید برگردونه طلوع رو اما
اینقدر به خودت اسبس وارد نکن.
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_نیم دونم کجان!
_باالی ررسکت یه خونه ساخت.
_تو از کجا یم دوی؟
_آمت تلفنم رو جواب نیم ده زنگ زدم به رامبد رساغشو
گرفتم.
_بچه رو برده تو محل کارش؟ نیم گه اون زن بارداره؟
_شوری االن به خاله پریچهر چ بگیم؟ مدام داره رساغ طلوع
رو یم گبه!
_نیم دونم.
_یم خوای بهش بگیم رفت مسافرت؟ خب عیده باور یم کنه!
_بعدش چ؟
_حاال تا بعدش!
_پریچهر هیچ وقت از من خوشش نیومد.
ر
خواهریس خب!
_تو هووی
به لبخند پر درد طیبه لبخندی زد و گفت :بمبم برای تو!
_حاال فقط غصه ی منو کم داری؟
_کاش جای طلوع تو بچه دار میشدی!
طیبه چشم گرداند دور اتاق و گفت :پاشو بریم مهمان داریم!
_بار اول که اومد یم خواست شما رو یببه چه خوب که
نذاشتم! چه خوب که هاتف بچه بده نبود.
طیبه خندید و گفت :منم دوست داشتم برم اما چه خوب که
نذاشن اون شب خییل خوش گذشت شوری!
هر دو ببون رفتند طیبه همانطور که گفت بود خاله اش را قانع
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کرد به این که طلوع در سفر است .غرهای او در مورد این که
زن باردار چرا به سفر رفته را با لبخندی آرام به جان خرید.
******
بحثش با آذر تازه تمام شده بود .و در سکوت روی تخت
نشسته
به رد رفت آذر نگاه یم کرد این اولت بار بود که او را اینطور
عصن یم دید .پیش از آن سابقه نداشت ،از جا بلند شد تا
ی
نزدیک مب آذر رفت و بعد رسبلند کرد به سوی پنجره ،احساس
کرد این حال پریشان آذر به پنجره ربط دارد .حن یم توانست
سایه ی آذر را ببیند که روی پنجره حک شده است.
عصن
ی
شدن
و جبهه گبی اش برعلیه هر چب که بوی عشق و آزادی یم
داد هم شاید به همت پنجره ربط پیدا یم کرد .ریزبینانه تر همه
ی خانه های که از پنجره ی اتاقشان دید داشتند را نگاه کرد و
سیع کرد اهایل هر خانه را به یاد بیاورد .هنوز به افکارش نظم
نداده بود که چند تقه به در خورد با همان ژست آذر به پنجره
تکیه داد و خبه به حیاط خانه ی روشن گفت :بیا تو!
مهتا بود .یی تفاوت به سالم پر احساس او گفت :آذر همت
پیش
پای تو رفت ببون!
_دیدمش چقدرم عصبای بود طلوع تو چیکار میکن که یک
تنه آرامش همه رو بهم یم زی!
برگشت نگاهش کرد .مهتا با همان ظرافت ذای انگشتهایش را
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جلوی دهانش گرفت خندید دو قدم به او نزدیک شد و گفت:
شوچ کردم .عصبای نشو عزیزم .طلوع شاید باورت نشه اما
جات تو سالن خییل خالیه چرا نمیای؟
_خسته ام فعال!
_اگر هر کیس بخواد بعد از اجرای نمایش دو هفته اسباحت
کنه که هیچ دیگه سالن باید تعطیل بشه!
نه حوصله داشت با مهتا حرف بزند و نه اصال این همصحبن
در ذهن یم گنجید .دوباره دستهایش را روی سینه در هم گره
کرد و خبه به باغچه فکر کرد رفت به سالن با ان کشمکش
احسایس بیهوده ترین کار دنیاست .به نظرش مسخره بود که
تبداد دوستش دارد در حایل که قلبش برای شایان یم تپد! از
تب و تاب آن «دوستت دارم» تبداد افتاده بود و حاال فکر
میکرد آن روز باید به جای مات ماندن و خبه شدن به عاشق
بازی های او ،به صورتش سییل یم زد .باید به او یم فهماند
که وقن به عنوان دوست روی بودنش حساب کرده نباید از
حدش فراتر یم رفت و به احساسات او خیانت یم کرد .پلک
زد .افکارش مغشوش بود تبداد مثل روح گایه دور یم شد
گایه نزدیک؛ نیم توانست حس پایداری نسبت به او پیدا کند
نیم توانست کمک ها و مهربای های گاه وبیگاهش را فراموش
خوی بود فقط باید یم فهمید که دوست
کند تبداد دوست ی
بماند.
رستکان داد .مهتا روی تخت آذر نشست و گفت :میدوی سالن
یه جوریه که آدم دوروز نره ،همه فراموش یم کت بخاطر
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خودت یم گم من دیدم چه خوب درخشیدی.
کم مانده بود از این اعباف مهربانانه ی مهتا روی رسش شاخ
در بیاورد روی تخت خودش روبه روی او نشست و خبه
نگاهش کرد .مهتا لبخندش را فر و داد و گفت :چرا اینجوری
نگام یم کن بخدا من دشمن تو نیستم ما قراره از این هم فامیل
تر بشیم تو برام مهیم! ببت من از روزی که رفتم دانشگاه
فهمیدم کینه و بددیل فایده نداره .تصمیم گرفتم همه رفتارای
زشت گذشته م رو بذارم کنار بخاطر همه چب ازت معذرت یم
خوام طلوع!
هنوز به او خبه بود که مهتا با صدای بلند خندید و گفت :وای
طلوع اینطور نگام نکن بخدا آب شدم  ...چته دخب؟ من دخب
دای مسعودتم مگه میشه این همه از من بدت بیاد.
_ازت بدم نمیاد ،دارم از تعجب یم مبم  ...چته تو؟
_خب راستش با آمت حرف زدیم...
ابروهای طلوع باال رفت و مهتا ادامه داد :بهم گفت :خانواده ش
براش خییل مهمن!
_شک دارم.
_به این که واسه آمت مهم ر
بایس؟
_نه به این که با تو حرف زده باشه!
_چرا؟
شانه باال انداخت و با لحن لج درآر گفت :آخه آمت به من
قول
داد که هیچ وقت تو رو نخواد!
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مهتا پوست لبش را به دندان گرفت و گفت :خواسته گریه تو
بند
بیاره!
طلوع خندید و گفت :پس یه دروغ بهب بگو! چون یم دوی
واسه بند اوردن گریه ام هر کاری میکنه!
_دروغ نیست تو برای آمت مهیم پس واسه منم مهم یم ریس
...نیم خوام به اون کینه ی لعنن ادامه بدم نمیخوام دلمو
سیاه
کنم این واسه خاطر خودمه نه تو!
_خب باشه ازم عذرخوایه کن واسه تمام کارای که باهام
کردی!
مهتا لبهایش را روی هم ر
فشد و گفت :تو چرا اینقدر پرروی
طلوع؟فکر کردی تو کم با روح و روان من بازی کردی؟
_ویل من نمیخوام اون کینه ی لعنن تمام بشه پس الزم نیست
عذرخوایه کنم  ...تازه تو هم برادر قابل توجیه نداری که من
بخوام صاحبش بشم.
مهتا نیشخندی زد و گفت :پس داری خواهر شوهر بازی
درمیاری؟
چشمهای طلوع به باال چرخید رسش را به دو طرف
تکان داد و گفت :یه جورای! البته اینا که پبو بازی های توئه،
اصلش یم مونه واسه وقن که اگر تونسن مخ آمت رو بزی!
_به کوری چشم حسودا انشاهلل!
_خب داشن عذرخوایه یم کردی دخب دای مسعودم!
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مهتا خودش را عقب کشید دستها را ستون بدنش کرد و پا روی
دلبانه و زیبا
پا انداخت در همان حال خندید تک تک حرکاتش ی
بود و این از چشم طلوع دور نیم ماند .رسش را باال گرفت
همانطور که در طرح روی سقف لبخند آمت را یم دید به نریم
گفت :یم دوی طلوع من بزرگ شدم ،دیگه به اون بازی
مسخره ادامه نیم دم آدمای بزرگ راحت عذر خوایه یم
کت ...اگر باعث شدم احساس کن آدم کیم بودی ،اگر به من
ی
حسودیت شد ،اگر دلت بخاطر چشمای رنگ من شکست ازت
معذرت یم خوام.
طلوع روی تخت دراز کشید و گفت :خب باشه حاال برو ببینم
چیکار میکنم برات شاید داداشمو رایص کردم  ...البته یم دوی
دلم نمیاید مهتا! داداشم االن مال منه اما خدا نکنه بیافته
دست تو
...باهات صادق باشم من یم ترسم از روزی که داداشم مال تو
بشه!
_خب این واقعیته باید بپذیری چون تو هم یه روز ازدواج یم
کن ...خواستگار هم کم ندرایا! سالن حرف فقط حرف توئه...
هرچند من نیم دونم این آدما دنبال چ هست! باور کن طلوع
از
تو خوشکلب تو سالن اینقدر زیاده اما انگار پشا از اینا دوست
دارن...
بارس به طلوع اشاره کرد و درست همان وقن که او دنبال
مناسن بود تا جوابش را بدهد گفت :امروز شایان یه
حرف
ی
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بجنن اینبار یگ دیگه روبه
دخب اورده بود واسه تست دیر ی
روی تبداد بازی یم کنه.
_مهم نیست.
_البته اومدنت هم فکر نکنم کاری کنه چون دخبه واسه شایان
خییل مهمه  ...گفته شاید خودش نقش مقابلش رو بازی کنه!
_شایان؟
_آره.
_اون بازی نیم کنه.
_نیم دونم ویل خواستم بگم فاصله نگب از سالن تو استعداد
داری درسته بازی سخته ویل کاری رو که ررسوع کردی ادامه
بده تا بقیه بهت اعتماد کت و دوباره ر
نیس همون طلوع
کوچولوی
تو خونه!
مهتا که رفت هنوز ذهنش درگب همان یک جمله بود شایان
دخبی را آورده بود که برایش خییل مهم بود و ممکن بود
بخواهد نقش مقابلش را بازی کند .ر
گویس را برداشت بعد از
روزها روی اسم تبداد ضبه زد صفحه ی او را باز کرد و
نوشت :سالم...
خوی!
به رسعت جواب گرفت :سالم ی
_نمایش جدید دارین؟
_ما نه شایان اینا!
_با یک؟
_نیم دونم یه دخبه ست به اسم مهرانه با شایان و ترالن و
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سینا و چند تا بازیگر نوجوون!
_تو چ؟
_یا با تو یا هیچ!
_این دخب جدیده رو یم شنایس؟
_آره آشناست.
مطمت بود تبداد دلیل سوالهایش را یم داند و از این که خودش
خب؟!
را به ندانست زده بود حرص یم خورد نوشت :خب چه ی
خبی نیست بیا سالن ببین!
_ ی
ی
_تبداد میشه بگ شایان چرا اون دخبه رو اورده؟
_من از کجا بدونم؟
_ببت یم دونم ازم ناراحن!
_نیستم.
_من نیم تونم تو رو دوست داشته باشم چون تو فقط
دوستیم
مثل ترالن.
_من شبیه ترالن نیستم.
_ویل من اونجوری دوستت دارم حن شاید نزدیکب از ترالن
تو قرار بود بهم کمک کن.
_دارم کمک یم کنم بفهیم شایان نیم خوادت! خودت نیم
خوای بپذیری!
_من میام سالن.
_بیا!
ی
_نیم خوای یه چبی بگ؟
421

آمین

@Romanbook.ir

_دوستت دارم.
_تبداد...
این تبداد گفت طلوع به عمق جانش نشست .صدای طلوع در
ذهنش تدایع شد دوست داشت همان لحظه صدایش را
بشنود
انگشتش برای لمس شماره پیش رفت اما مهارش کرد به
عکسهای که پشت صحنه از او گرفته بود اکتفا کرد و همه ی
پیامها دیگرش را نادیده گرفت تا شاید مجبور به تماس شود.
ناامید که شد نگاهش را دوخت به تصویر خودش و شایان روی
دیوار اتاقش با لبایس کامال شبیه هم موهایشان ریخته بود توی
پیشای و کنار استخر بازی یم کردند.
ر
گویس را به لبش چسباند دوباره سیع کرد بفهمد شایان کجای
ی
ی
زندیک اش قرار دارد یا خودش کجای زندیک اوست اما این شبیه
یک معمای هزار مجهویل بود که تمام نیم شد.
نفس پر صدایش را ببون داد .از جا بلند شد مقابل آینه ایستاد
لباسش را مرتب کرد آماده ی ببون رفت بود که مادرش داخل
ی
آمد .آراستگ مادرش قابل تحست همه بود اما برای او یادآور
نظم یی حدی بود که در کودیک برای سنش زیادی بود و او را
متحمل اسبس زیاد یم کرد .ساناز یی حرف تا نزدیک مبیل که
چند دقیقه ی پیش تبداد روی ان نشسته بود رفت .نشست
پایش
را روی پا انداخت انگار همه چب از قبل طراچ شده بود.
تبداد به آینه تکیه داد و به مادر خبه شد ساناز با لبخندی که
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انگار با خط کش اندازه اش گرفته بودند گفت :جای یم ری؟
_یم رم سالن.
_دست از این سالن برنیم داری؟
_چیکار کنم تو خونه خسته میشم.
_بابات از خدا یم خواد تو خونه ر
نبایس! فکر کنم این ماجرا
باید اینجا تمام بشه!
لبخندی کج روی لب اورد و گفت:درست اینجا که شایان
مشغول
سالنه؟
_خب اونم زندگیشو خودش انتخاب یم کنه ! ما مسئول چبی
نیستیم.
_چ از من یم خوای؟
_یم خوام بری سپهرنیا رو ببین!
_از این خودشبینیا خوشم نمیاد.
_ویل باید بری!
_ ررسط داره!
_چه ررسیط؟ چرا جوری حرف یم زی انگار این فقط
خواست منه؟ برد این رقابت خواسته ی همه مون بوده ! یه
ی
صب کردیم مگه نه؟
آرزوی خانوادیک سالها براش ی
رستکان داد و گفت :آره یه جورای!
_پس حاال از چه ررسیط حرف یم زی؟!
_یه دخبهست که...
_آها پس بگو تبداد عاشق شده!
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_بدجور!
با غرور و افتخار زل زد توی چشمهای ساناز و او با لبخندی
مناسن برات رساغ داشتم اما بگو
نرم گفت :با این که کیس
ی
بشناسم.
_طلوع!
ابروهای ساناز به هم نزدیک شد چنت کیس را به یاد نداشت و
تبداد ناچار شد توضیح دهد :توی عرویس فهیم بهت معرف
کردم خواهر عروس بود...
_یم خوای با اونا وصلت کن؟
_خوشم نمیاد سوالت رو اینطور ببیس!
_فکر کردی بابات یم ذاره؟!
_اگر فکر یم کردم یم ذاره که براتون ررسط نیم ذاشتم!
_تبداد...
لبخندی به چهره ی برافروخته ی مادرش زد و همانطور که کت
پایبه اش را از روی جارخن بریم داشت گفت :بهش فکر کن،
خوی میشه! دو رس سود یه عروس خوشکل
به نظرم معامله ی ی
گبت میاد و از اونورم به هدف چندین ساله ت یم ریس!
در اتاق را باز کرد ساناز آخرین تالشش را کرد :گذشته از این
که در سطح ما نیست خییل بچه ست اون دخب!
_من عاشق بچه بازیاشم!
در اتاق را نیمه باز رها کرد و از خانه ببون رفت برای طلوع
نوشت :االن شایان سالنه میای؟
و از این درخواست پر عجزش ببار شد! دلش قدری یم
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خواست که طلوع را بدون هیچ سیاسن مال او کند .یم
خواست
خیالش راحت باشد از این که طلوع را یم برد مال خودش یم
کند و خیال شایان را از رسش ببون یم کند.
******
ازساعن پیش که آذر برای دیدن طلوع رفته بود از خانه ببون
زده و دنبال کار بود .هیچ تصوری از کار نداشت شغل و حرفه
اش همای بود که از چند ماه قبل همراه رامبد و ساسان در
موردش برنامه ریزی کرده بودند اما همانطور که رامبدگفته بود
روی آن پول نباید حساب یم کرد .به طلوع فکر میکرد و
مراقبت های که باید هر چه زودتر دریافت یم کرد .حن به
رفتنش زیر نظر روانشناس دیگر نیم خواست از رامبد یا آذر
ی
کمک بگبد در همه ی زندیک اش اینقدر خودش را وابسته به
کیس احساس نکرده بود و این آزارش یم داد.
دوخانم جوان دست بلند کردند .به نظر یم رسید منتظر تاکیس
هستند یی اراده ماشت را متوقف کرد هر دو روی صندیل عقب
نشستند و یگ از آنها آدرس داد.
فرمان را توی مشتش ر
فشد و با خودش فکر کرد بعد از این
همه جون کندن برای راه انداخت ررسکت حاال باید مسافر ر
کیس
کنم؟ اصال چرا ماشت رو نگه داشتم! این کشمکش های لعنن
در حوصله اش نیم گنجید .شاید بهب بود یم رفت با هاتف
حرف یم زد .از دردهای طلوع میگفت و دخب را به پدرش
دردی پویل کوچکبین دردش
یم سبد .اینطور نیم توانست .ی
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بود .این که مدام کنار طلوع باشد رسیک زخم قدییم را باز یم
کرد! دیدن چهره ی پر درد طلوع و همزمان فکر کردن به این
که همش مرد دیگری را فراری داده و در خانه اش نگه یم
دارد در حایل که جز خود طلوع همه یم دانند خواهرش نیست،
دیوانه اش یم کرد .این که هر شب
پشت پلک هایش تصویر رنجدیده ی زی که یک
ی
وقت یم خواست بهبین زندیک را برایش بسازد ینبدی بود که
یم دانست در طوالی مدت فرسوده اش یم کند.
_ممنون آقا پیاده یم شیم.
صدای لطیف دخببود که رشته ی افکارش را گسست ماشت را
متوقف کرد زن گفت :چقدر تقدیم کنم.
با خودش فکر کرد نه این شغل من نیست .رستکان داد و گفت:
هیچ!
زن خم شد اسکناس ها را روی صندیل جلو گذاشت و در حال
پیاده شدن گفت :ممنون از لطفتون.
تا چند دقیقه بعد از رفت آنها به رو به رو خبه بود .رسچرخاند
به پولهای روی صندیل را نگاه کرد درمانده تر از هر وقن
پایش را روی پدال ر
فشد .وقن مسافر بعدی را سوار یم کرد
پولها را توی داشبورت ماشت گذاشت .غروب بود که ماشت را
مقابل رستورای متوقف کرد چند پرس غذا خرید و راه خانه را
در پیش گرفت از پله ها باالیم رفت که با خودش فکر کرد شاید
این همه غذای ببون خوردن برای طلوع خوب نباشد هرچندیم
دانست اگر این زن همان طلوع سابق باشد غذای رستوران را به
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هر غذای ترجیح یم دهد.
چند تقه به در زد و صدای طلوع را شنید که میگفت :این
عادتش
رو یادته آذر؟
صدای خنده ی آذر لبخندی روی لبش آورد .در را باز کرد .در
حال درآوردن کفش ها گفت :غیبت ممنوع خانم خانما!
آذر به استقبالش رفت ظرفهای غذا را گرفت و گفت :کجا بودی
تا حاال؟
_کارداشتم خوبت؟
نگاهش به طلوع بود و او لبخندی روی لب آورد و گفت :امروز
خوبم! چرا نذاشن برم خاله پریچهر رو ببینم؟
آمت به شدت به سوی آذر برگشت هنوز چبی نگفته بود که
طلوع گفت :طیبه زنگ زد!
_قرار بود این شماره رو به کیس ندی!
اینبار آذر گفت :از من گرفت طیبه یم خواست بیاد دیدن
طلوع!
تا نزدیک طلوع رفت و گفت :فکرنیم کردم برات مهم باشه
اومدن خاله پریچهر!
_خب درسته که اون خاله ی ما نیست اما همه مون یم دونیم
همونقدر که طیبه رو دوست داره ما رو هم دوست داره!
آذر برگشت و با خنده گفت :خصوصا تو رو  ...انگار بچه ی
خودش هسن!
427

آمین

@Romanbook.ir

آمت با ابروی درهم کشیده گفت :خاله پریچهر کال آدم با
محبتیه
همه ما رو دوست داره یه اندازه.
ر
بازیگویس که کمب رساغش یم آمد گفت :ویل فقط طلوع
آذر با
رو واسه پشش یم خواست یادتونه؟!
آمت غرید :آذر!
دخبها توی چشم هم نگاه کردند و خندیدند .آذر غذاها را روی
مب ناهارخوری که فقط دو صندیل داشت گذاشت و گفت:
منظورتون این بوده که مهمان نیم خواید؟
آمت بلند شد صندیل مب کارنقیل اش را بلند کرد نزدیک آذر که
رسید گفت :االن اصال گنجایش شنیدن حقیقت نداره اگر
مامورت
کردن بذارش واسه بعد.
_واقعا که! منو مامور کردن؟
طاقت بغض آذر را نداشت لبخندی روی لب آورد و گفت:
شانس
ما رو باش همه نازک شدن! فکر کردم مامان چبی گفته!
_مامان خودش هزار بدبخن داره!
_چ مثال؟!
_دیشب دای مسعود و مهتا اومدن خونه! زن دای قهر کرده و
دای هم گفته که دست بلند کردی واسه مهتا!
آمت لبخندی زد و گفت :آره کبودی پای چشمش رو دیدی؟
_نبود!
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نگاه پر معنای به او انداخت و گفت :پس چه زود از بت رفت.
با دیدن نیشخند آمت متوجه شوچ اش شد .ضبه ی کم جای
به بازویش زد و گفت :یی مزه! من یم دونم تو اهل این کارا
نیسن!
آمت به جای جواب گفت :طلوع غذا!
_نیم تونم.
به طرفش برگشت روی تخت دراز کشیده و پتو را تا زیر چانه
اش باال کشیده بود در ان مدت بارها این حال طلوع را دیده بود
ان که در همان حال که یم خندد در پیله ی درد و غمش فرو
یم رود.
تا نزدیک تخت رفت و گفت :نیم تونم یعن چ؟
_من سبم آمت.
دست برد لبه ی پتو را گرفت و گفت :باید غذا بخوری!
طلوع پتو را بیشب به خود ر
فشد و گفت :گفتم سبم.
_بیارم اینجا؟
_نه!
خم شد و گفت:چبی خوردی؟
به جای طلوع آذر گفت نه!
_پس بلند شو.
_خوابم میاد فقط!
رس از حال طلوع در نیم آورد اما عذاب آورتر این بود که
احساس یم کرد بلد نیست چطور باید با او رفتار کند.بگذارد به
حال خودش باشد یا مجبورش کند .مستاصل به آذر نگاه کرد و
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او شانه باال انداخت .کمر راست کرد کیم به گیاهان توی
بهارخواب از پشت شیشه نگاه کرد وسیع کرد افکارش را جمع
کند یی فایده بود کف دستهایش را روی صورت کشید دوباره تا
نزدیک مب غذا خوری رفت کیم به آذر نگاه کرد شاید انتظار
داشت او حرف بزند اما آذر رسش را پایت انداخته و فلفل های
ی
خروچ یم
سب را توی ظرف جابجا یم کرد .به سمت در
ی
رفت که آذر گفت :کجا یم ری؟
_نیم دونم.
طلوع روی تخت نشست وکیم بعد یی حرف زیر نگاه سنگت
آمت روی یگ از صندیل ها نشست .آمت با خنده برگشت
کنارش نشست شامه اش را از بوی کباب پر کرد و گفت:
خوردن داره ها!
طلوع شانه باال انداخت و گفت :مجبورم کردی!
این لحن را دوست داشت به یادش یم آورد این زن همان طلوع
ست و این برایش کاف بود شانه باال انداخت و گفت :قدرتشو
داشتم.
طلوع رس بلند کردو گفت :یم رم ها!
لقمه ای که توی دستش بود را به طرفش گرفت و گفت :اول
بخور بعد برو!
طلوع دست کشید لقمه را بگبد آمت ابرو باال انداخت و گفت:
یه گازش مال توئه!
_یم خوای رسکار بذاری من دهنمو باز کنم یم ر
کیس کنار!
_حاال باز کن.
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آذر دست به سینه به خنده ای عمیق که ته چشمهای آمت
نشسته
بود نگاه کرد .نیم خواست آن نگاه خبه را ادامه بدهد حن نیم
خواست بغض کند اما آرزوهای دور از دسبس آمت او را به
یاد خودش یم انداخت .انگار میان آمت و رویاهایش هم یگ
پنجره ای ساخته بود که هر چند شیشه ایست اما حصار است
و
فرف با دیوار ندارد.
طلوع گاز کوچگ به لقمه ی توی دست آمت زد سیع کرد دل
آشوبه ای که باعث تهوع اش یم شد را مهار کند دستش را
روی شکمش گذاشت آمت لقمه ی نیم خورده ی او را توی
دهانش گذاشت و گفت :خب دیگه حاال هریک خودش بخوره
...
وفکر کرد دیگر این بازی ها به دوران کودیک نیم َب َردشان!
طلوع دستش کشید تکه نای برداشت و گفت :آذر چرا نیم
خوری؟
آذر نفس حبس شده اش را با لبخندی نرم ببون داد و گفت :یم
خورم.
ساعن بعد آذر که رفت دوباره سکوت سنگت خانه برگشت
انگار هر دو از شکستنش یم ترسیدند طلوع یواشگ یگ از
قرص های که آذر برایش آورده بود را بلعید و زیر پتو رفت.
ی
کیم یی حرف نگاهش کرد و بعد با قدمهای که بخاطر خستگ
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سست و کم جان بودند از چند پله ی کوتایه که به محل
خوابش
وصل یم شد باال رفت خودش را روی تخت رها کرد و
چشمهایش را روی هم گذاشت .در حال مرور همه ی کارهای
که باید یم کرد بود که صدای لرزش ر
گویس توجه اش را جلب
کرد آن را برداشت پیام مهتا کوتاه بود :بابا یم خواد باتو حرف
بزنه!
مردد بود ،نیم دانست باید جوابش را بدهد یا نه! ثابت شده
بود
که طیبه به شایان حضورشان در خانه ی دای مسعود را گفته
اما با این حال دلگبی عمیف از مهتا در قلبش جا مانده بود که
دلیلش را نیم فهمید .انگار دلش میخواست هر طور شده مهتا
را
هم به این قضایا ربط بدهد .همانطور که به همه ی آدمهای
دیگر
مشکوک بود حن به شورانگب.
کیم بعد پیامک دوم رسید :خوابیدی آمت! من یم تونم بابا رو
قانع کنم اما با من حرف بزن القل یه چبی بگو دلم خوش
بشه!
کوتاه نوشت :دلت رو خوش نکن.
_باز هوای شدی نه؟
_اگر برای زندگیت عجله نداری تا روشن شدن تکلیف طلوع
صب کن!
ی
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_اگر تو خواسن با طلوع بموی چ؟
این سوال را حن از خودش هم نیم خواست ببسد .پلک
هایش
را روی هم ر
فشد کیم بعد وقن بازشان کرد دوباره روی همت
ی
سوال مهتا جا مانده بود .این محال ترین اتفاق زندیک اش بود.
نوشت :تا وقن طلوع خوب بشه باهاش هستم .تو هم اگر یم
صب کن.
توی تا اون وقت ی
_بابا یم گه عقد کنیم فعال!
_دای گفته یا تو قانع کردی!
_چه فرف داره من یم خوام خیالم راحت بشه از این یی ثبای
خسته ام.
_انگشتام جون نوشت نداره مهتا!
_بهت زنگ بزنم؟
_نه طلوع خوابه!
_ای وای حرف زدنم با نامزدم هم افتاده دست خواب و بیدار
طلوع! تو تحمل چنت وضیع رو داشن؟
حوصله نداشت.
جوای پیدا نیم کرد و مهتا هم دست بردار
ی
نبود
نوشت  :نیم دونم.
ر
گویس را کناری گذاشت صدای مالیم باز شدن در بهار خواب
را شنید رس بلند کرد سایه ای از طلوع را دید که با قدمهای آرام
ببون یم رود .کیم در همان حال ماند و رفتارش را زیر نظر
گرفت این طلوع جدید را کمب یم شناخت با این حال دلش شور
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افتاده بود و همان دخبیک را به یاد یم آورد که پشت پنجره
نشسته و یم خواست خودش را به پایت پرت کند.
با این تصور نفسش بند آمد .سیع کرد با بلعیدن آب دهانش
گلوی خشکیده اش را تر کند لرزش ی وقفه ی ر
گویس دیوانه
ی
کننده بود .باالخره به پاهایش تکای داد یی آن که چشم از اندام
طلوع که حاال نرده های نیم دایره شکل بهار خواب را در دست
گرفته بود بردارد به آنسو رفت  .قلبش و تمام ررسیان هایش یک
صدا یم تپیدند لب زد :طلوع!
صدایش توی گلو خفه شده بود خودش را با همان حال نزار تا
بهار خواب رساند طلوع همانطور که نرده ها در مشت یم
ر
فشد به هق هق افتاده و به حیاط نگاه یم کرد .یم لرزید
خاطره ها گایه گنگ گایه واضح از پیش چشمش عبور یم
کردند .همه ی احساس های که گم کرده بود را در لحظه ای
ی
بازیافت حن خمودیک حاصل از قرص ها نیم توانست این
یادآوری دردناک را پس بزند .آمت نزدیک در رسیده بود یی
رسوصدا بازش کرد درست پشت رس طلوع ایستاد و آهسته
خوی؟
گفت :طلوع ی
شنیدن صدای آمت مثل محریک بود که وادار به واکنشش یم
کرد صدایش جیغ شده بود و گریه هایش عاجزانه تر زانوهایش
کم کم خم یم شد آمت جلو رفت دستش را زیر بازویش گذاشت
و گفت :طلوع!
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بغض امانش نداد .هق هقش انگار سینه ی آمت را حفر یم کرد.
لحظه به لحظه تیه تر یم شد  .لحظه به لحظه درد تیه شدن
را بیشب احساس یم کرد.
حرف بزن باهام بذار بدونم که باید چیکار کنم ...بهم بگو چشد!
_من شایان رو دوست داشتم  ...عاشقش بودم...
کلماتش مثل پتک روی رس آمت فرود آمد خبه شد به سیایه
شب وسوسوی چراغ های خیابان انگار جمله ی اشتبایه شنیده
ی
بود رسش به دوران افتاد .طلوع دوباره با همان درماندیک گفت:
دوستش داشتم ...من یم خواستم...
هر دو باهم نشستند زانوهایش بر اثر برخورد با رسامیک ها که
ی
رسد بود یخ زد و این یخ زدیک تا عمق جانش رفت برای هضم
این یک جمله ساعتها فریاد نیاز داشت .ساعتها تنهای و ساعتها
خبه شدن به سیایه ...
یم توانست خیال کند ساعتهاست حرف نزده و جز همت هق
هق کالیم از میان لبهایش ببون نیامده  .آهسته گفت :باید بریم
داخل...
_نه اونجا خفه یم شم از اون خواب یم ترسم  ...فکر کنم آذر
رو اونا یم فرست ...شاید یه چبی توی تختم گذاشته باشه!
_وای طلوع به آذر نه  ...تو رو خدا به آذر شک نکن.
لرز طلوع هر لحظه بیشب یم شد یم خواست از دستهایش
بالهای برای در بر گرفت طلوع بسازد اما هر چه به خودش
نگاه یم کرد یم دید کم است برای التیام دردهای که طلوع یم
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کشید کم بود  .یادش بود وقن به خانه رفته بودند شورانگب
کنارشان کشید .همانطور شمرده و آهسته گفت :طلوع مریضه
اون فکر میکنه دخب منه! نباید غب از این بشنوه وگرنه یم
مبه  ...طلوع خییل درد داره شما یم تونید درداشو خوب کنید
مگه نه؟
قهرمان طلوع شده بود طلوع را خوب یم کرد دردهای یی پایان
طلوع که همه را ترسانده بود را کم کم خوب یم کرد آن روزها
بزرگ بود یم توانست و ایمان داشت که آن دخب بچه را درمان
یم کند حن خودش به تنهای اما حاال شک داشت به همه چب
شک داشت با این اعباف طلوع شکش به همه چب بیشب شده
بود .تشنه ی شنیدن حرفهای بیشبی بود اما ررسایط را مناسب
برای پرسیدن نیم دید.
باورش نیم شد به فاصله ی یک هق زدن خوابش برده باشد
همانجا روی صندیل کارش نشست خبه شد به چشمهای بسته
اش و صدایش هزار بار در رسش تکرار شد  :من شایان رو
دوست داشتم عاشقش بودم.
********
باالخره به سالن رفت.کیس از او نخواسته بود ،خودش این
تصمیم را گرفته و یم خواست هر طور شده انجامش بدهد.
چشمهایش را روی حرفهای آذر بسته بود و یم خواست هر
طور شده با شایان حرف بزند .حن اگر آن حرف زدن ،به قول
آذر ،به قیمت غرورش تمام یم شد.
بهبین لباسهایش را پوشید .همان های که تبداد انتخاب کرده
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بود با کفش های پاشنه پنج سانن که راه رفت را کیم برایش
سخت یم کرد و ناچارش یم کرد شانه هایش را عقب بدهد.
تمام مسب فکر کرده بود .حرف زدن با آدیم مثل شایان اصال
راحت نبود او باید همه چب را طوری بیان یم کرد که شایان
خیال نکند حرفهایش از روی بچه بازی است .باید احساس
واقیع اش را در کلمای یم پیچید که شخصیت داشته باشند...
از این فکر به خودش خندید .چطور باید کلمات را با شخصیت
یم کرد؟
آن خنده ی تو دیل زیاد دوام نداشت .دوباره مضطرب شد آخر
ی
به همان سادیک نبود هرچه به سالن نزدیکب یم شد بیشب یم
فهمید که چقدر سخت است حرف زدن با مردی که تمام این
مدت
مثل یک بت او را یک گوشه ی ذهنش پرورده و هر روز
بزرگبش کرده بود.
نزدیک سالن پیاده شد .نگایه به ساعتش انداخت زود بود
حتما!
با این حال به سمت سالن رفت .در بسته متعجبش نکرد کیم
همانجا ماند و اطراف را نگاه کرد حوصله نداشت برود کیس را
خب کند تا در را باز کنند .روی دو پله سیمای که به در سالن
ی
وصل یم شدند نشست دوباره کلمات آمدند و در رسش رژه
رفتند .کتابچه ای که پر از جمالت احسایس زیبا بود را از کیفش
ببون کشید و دوباره چند جمله ای که صفحه شان تا زده بود را
خواند  .وقن سایه ای ظریف روی صورتش افتاد رس بلند کرد.
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چهره آشنا نبود ،دخبی هم قد و قامت خودش ،با پوسن
درخشان و گونه های برجسته که احتماال بر اثر پیاده روی گل
انداخته بودند ابروهای پرپشت قهوه ای و چشمهای کشیده
اش
توجه طلوع را جلب کرد .از جا بلند شد با کیم فاصله ایستاد و
ی
یکبار دیگر طبق عادت همیشگ رستاپای دخب را برانداز کرد
ی
کت و شلوار گشاد خاکسبی رنگ پوشیده بود و کمربند قهوه
ای به رنگ خن ین لباسش جلوه ی دیگری داده بود.
دخب با لبخند سالم کرد وطلوع به همان شیوه سالمش را
جواب
داد و گفت :هنوز نیومدن.
دخب با اطمینان پاسخ داد :االن پیداشون میشه!
خودش را پیشکسوت یم دانست و این که دخب با تسلط
بیشبی
در مورد اعضا گروه حرف یم زد زیاد خوشحالش نکرد فکر
کرده بود آمده تست بدهد.
هنوز حرف دیگری بینشان رد نشده بود که ترالن را دید .مثل
همیشه رسحال و لبخند زنان یم آمد و با تلفنش صحبت یم کرد
طلوع دستش را در هوا تکان داد شاید برای این که به تازه وارد
بفهماند غریبه نیست .ترالن با هیجان فریاد زد :وای طلوع
اومدی  ...الیه که قربونت برم کجا بودی آخه!
اولت بار بود ترالن را در آغوش یم کشید احساسات تند ترالن
را یم شناخت یم دانست همت حاال فروکش یم کند .از هم
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جداشدند ترالن دستش را به سمت تازه وارد کشید و گفت:
آشنا
شدین؟ مهرانه ست  ...مثل خودت ماهه طلوع!
خنده روی لبهایش خشکید نگایه به رستاپای دخب انداخت و
روی انگشتهای ظریف دخب که به طرفش کشیده شده بودند
مکث کرد سینا از دور کلید را توی هوا چرخاند و گفت :اومدم
...
و مهرانه با صدای لطیف گفت :مهرانه هستم همونطور که
ترالن جون گفت؛ دانشجوی ترم چهار تئاترم اومدم یه کم
ری
تج ی
کار کنم  ...اسمت رو زیاد شنیدم طلوع!
دست مهرانه را ر
فشد لبخند دندان نمای به رویش زد و گفت:
منم که طلوع هستم حتما یم دوی!
_آره بهم گفت رسنمایش با تبداد چه غوغای کردی!
_یک گفت دقیقا؟
_شایان!
_آها...
دستش را کشید گونه طلوع را میان انگشتهایش گرفت و گفت:
وای حدس یم زدم ازت خوشم بیاد.
طلوع از این حرکت خوشش نیامد .رسش را عقب برد و گفت:
مریس!
داخل سالن رفتند .سینا چراغ ها را روشن کرد بقیه اعضا گروه
کم کم یم رسیدند مهتا هم آمد از دور با صدای بلند طلوع را
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مخاطب قرار داد و گفت :دخب عمه ی خوشکل منم که
اینجاست
دندان هایش را به هم چسبانده و با حریص مهربانانه قربان
صدقه ی طلوع رفت .به او که رسید دستهایش را دور گردنش
حلقه کرد و گفت :ای جونم اومدی روی طرف رو کم کن ...من
هستم باهات.
طلوع مات مانده بود و نیم دانست مهتا از چه حرف یم زند.
فقط آمده بود با شایان حرف بزند و هیچ آدم دیگری برایش هم
نبود .برای لحظه ای فکر کرد حن اگر مهرانه دخب مورد
عالقه ی شایان باشد هم مهم نیست .مهم فقط این است که
حرفهایش را بزند و قلبش را همانطور که هست مقابل شایان
بگذارد این را به خودش مدیون بود و باید انجامش یم داد.
با آمدن فهیم و طیبه وضع سالن رسیم شد .روی یگ از
صندیل های ردیف اول نشست و به مهرانه نگاه کرد که ماهرانه
روی سن نرمش یم کرد و خودش را برای تمرین آماده یم
کرد .چند دخب و پش نوجوان دورش را گرفته بودند و نگاهش
یم کردند او هم با همان لطافن که حرص طلوع را در یم
آورد با آنها حرف یم زد و دعوتشان یم کرد حرکاتش را تقلید
کنند .مهتا رسش را به او نزدیک کرد و گفت :یم بین مار رو
از لونه یم کشه ببون.
طلوع شانه باال اندخت و گفت :خب تو هم خوب باش که مار
رو
ر
بکیس ببون!
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_من فعال رو تو زوم کردم دخب عمه بکشمت ببون نصف
راه رو رفتم.
طلوع برگشت نگاهش کرد مهربای و دوسن این دخب دای
همیشه دشمن را نیم توانست باور کند اما بدش هم نیامده
بود؛
از پس سالها کینه ،این چنت دوسن پر هیجای یم توانست
خییل هم خوب باشد .مهتا آهسته گفت :من یم دونم که شایان
رو
یم خوای!
با شدت به سوی او برگشت و گفت :منظورت چیه!
_دوستش داری واسه اونه که اینجای!
_مزخرفه!
خوی فامیل اینه
_باشه تو نگو اما من کمکت کیم کنم طلوع ،ی
هرچقدر با هم بد باشیم همدیگه رو به یه غریبه نیم فروشیم
...
_من هیچ حیس به هیچ آدیم ندارم.
_تو ربات که نیسن عزیز دلم ،باالخره دل مهربون تو هم واسه
یگ لرزیده برعکس آذر من فکر میکنم خییل هم خوبه که یگ
رو دوست داری!
_آذر بهت چبی گفت؟
_نه اون روز صداتونو شنیدم ازش ناراحت شدم که یم خواد
احساسات تو رو بخاطر حرف مردم و این مزخرفات رسکوب
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کنه ! تو آدیم ،من احساست رو درک یم کنم شاید چون
خودمم
مثل توام  ...جز ما کیس نیم فهمه چ تو دلمون یم گذره.
برگشت دقیق تر به مهتا نگاه کرد اولت بار بود این روی او را
یم دید .مثل خیال بود اما حرفهای مهتا با آن صدای که از ته
گلویش یم آمد و پچ پچ وار توی گوشش یم نشست یی نهایت
صمیمانه به نظر یم رسیدند و تا حد زیادی آرامش یم کرد با
این همه مقاومت کرد و در سکوت منتظر ادامه ی حرفهایش
ماند.
مهتا با رس به مهرانه اشاره کرد و گفت :وقن با شایان اومد تو
سالن اولت چبی که به ذهنم رسید تو بودی این که اگر اینجا
بودی چ به رست یم اومد من یم دونم چقدر حسایس طلوع
...یم دونم چقدر دوستش داری  ...خب باید بگم هنوز ارتباط
شون جدی نیست و این واسه تو یه امتیازه مگه نه؟
رستکان داد و همچنان جلوی خودش را برای گفت حرفهای که
مثل کوه یخ در قلبش بودند و گریم لحن مهتا آرام آرام آبشان
یم کرد یم گرفت.
دست مهتا روی دستش نشست .نگاهش را دوخت به ناخن
های
ی
که تازیک کاشته بود و نوک مربعشان را با رنگ سفید تزئت
کرده بود .انگشتهایش ر
فشده شد و دوباره صدای مهتا بود
همان
طور زیر و مالیم :یکبار واسه همیشه طلوع ،تکلیفت رو روشن
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کن  ...من کنارتم دعواهامون رو یم ذاریم واسه بعد از این.
باشه؟
_تو یم توی واسم چیکار کن؟
_یم تونم با شایان حرف بزنم همت االن یا هر وقت دیگه ای!
تردید داشت دعا یم کرد کیس از آن وضع که یی شباهت به
جادو نبود نجاتش بدهد صدای دست زدن طیبه توی سالن
پیچید.
همیشه با این کار بچه ها را جمع یم کرد کار را ررسوع کرده
بودند نگاهش مدام مهرانه را دنبال یم کرد که توقف های فهیم
عصن و ناراحتش نیم کرد و با لبخندی ساده یم گفت تو
ی
دانشگاه اینطور گفت که  .و فهیم یم گفت :اینجا فرق داره
بازیتو کن.
داشت خفه یم شد .این کار شایان بود .اگر امروز از شانس بد
او توی سالن نبود اما یم شد تصور کرد که هر روز مقابل
مهرانه ایستاده و با او درباره ی
چبی که در دانشگاه یاد گرفته و تجربه های صحنه حرف یم
زند .ناگهان احساس کرد چقدر کم است .هیچ وقت چب قابل
بیای مقابل شایان نداشت حن با وجود همه ی کتابهای که
خوانده بود و جمله های که از بر کرده بود حرفهایش با شایان
از چند جمله بیشب نمیشد .و حاال نیم دانست چطور باید این
جبان کند با کدام یک از داشته هایش .این حس
کم بودن را ی
لعنن رهایش نیم کرد حن برای لحظه ای!
خوی نداشت دعا یم کرد القل تبداد برسد حرف بزند راه
حال ی
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حیل بدهد حداقل بگوید دوسن با مهتا یم تواند کمک کننده
باشد
یا نه!
افکارش را هیاهوی بچه ها که به سوی آبشدکن سالن یم رفتند
از هم گسیخت .کیم بعد مهرانه لیوان یآی به سویش گرفت و
گفت :یم تونم بشینم!
نگایه به جای خایل مهتا ،کنارش انداخت و گفت :حتما!
در حال نشست گفت :شایان یه جور ازت تعریف یم کرد که
فکر میکردم اگر بیای سالن هیچ جوری نیمشه ساکتت کرد .یه
دخب ناز و تو دل برو که یه لحظه هم آروم و قرار نداره!
_مگه از من تعریف یم کرد؟
_اوه زیاد! روزی نیست اینجا حرف تو نباشه!
_نیم دونستم.
_فکر کنم شایان دوستت داره!
ابروهای طلوع باال رفت و مهرانه صادقانه گفت :تو حرفاش
چنت چبی هست شایدم نباشه اما مطمئنم تو براش خایص!
_شما چه نسبن باهاش دارید؟
ی
!
_یه آشنای خانوادیک و خب رشته هامون به هم مربوطه با
هم زیاد حرف یم زنیم مدتهاست .حرف زدن با شایان بهم کمک
یم کنه...
با خنده ای شبین ادامه داد :اونم همینو در مورد من یم گه!
خالصه که دوستیم باهم یه دوسن صاف و ساده!
_شایان هم تو این نمایش بازی یم کنه؟
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_شایان بازی؟ نه بابا به قول خودش استعدادش رو نداره!
دوباره یگ از آن خنده ها روی لب آورد و گفت  :البته من نیم
گم خودش اینطور یم گه.
صحبت های مهرانه داشت جالب یم شد که طیبه دوباره ررسوع
به دست زدن کرد .بازیگرها به جایگاه برگشتند طلوع بلند شد
یی ان که چبی فهمیده باشد ببون رفت  .حاال ازقبل هم
گمشده
تر بود مهتا دوست از آب در آمده بود و مهرانه نشان یم داد
هیچ حیس به شایان ندارد و شایان رس تمرین که مهرانه بود
حضور نداشت.
ذهنش گنجایش این همه اتفاق خارج از تصور را نداشت تا
خانه
را پیاده رفت...
گذشته ای که دنبالش یم کرد انگار در حلقه ی انگشتهای زن و
مردی بود که روبه رویشان روی صندیل ها نشسته بودند یی
اراده به آنها خبه شده بود و این نگاه خبه اش از نظر آمت
دور نماند
گفت :خسته ای؟
برگشت به صورت آمت نگاه کرد و با لبخند گفت :یه کم!
_نوبت بعدی مال ماست االن صدات یم زنه طلوع خواهش
یم کنم نگو که کمکت کنه بچه رو از بت یببی به دکب بگو
بهت یاد بده چطور باهاش کنار بیای!
رستکان داد اما خودش بهب از آمت یم دانست که این رستکان
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دادن به معنای تائید حرفهای آمت نیست به محض دیدن دکب
به
پایش یم افتاد و از او یم خواست این بچه را از بت یببد و
راحتش کند.
صدای ر
منیس در سالن خلوت پیچید :طلوع زمای!
هر دو بلند شدند تا نزدیک در اتاق رفتند .آمت برای داخل رفت
مردد بود طلوع در را باز کرد و دکب از میان در آمت را دید با
لبخندی رسزنده گفت :شما هم بفرمائید اگر با هم هستید.
دکب زن مسن بود و نگایه مادرانه داشت از آن نگاه ها که
طلوع یم خواست خودش را به ان بسپارد و اشک بریزد .با
همان بغض سنگین که از نگاه ریز بت دکب دورنمانده بود،
روی صندیل مقابل نشست .چشم آمت به درخشش اشک توی
ی
خوی متوجه آشفتگ اوضاعشان
چشمهای او بود و دکب به ی
شده
بود .نگاهش را دوخت به فرم اطالعات که دقایف پیش ر
منیس
به
دستش داده بود هنوز لب باز نکرده بود که طلوع با لبهای
لرزان گفت :من باید تحت درمان روانبشک باشم و نیم تونم
از این بچه مراقبت کنم...
_طلوع!
صدای پرحرص آمت نتوانست مانیع برای حرفهایش باشد دکب
با آرامش رستکان داد و طلوع هیجان زده ادامه داد :یه کاری
کنید به دنیا نیاد منو نجات بدید تورو خدا! خانم من...
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باالخره اشکهای که به زحمت نگاه داشته بود جاری شد .نگاه
عصن پای آمت که روی
دکب بت صورت او و حرکت تند و ی
زمت ریتم گرفته بود در رفت و آمد بود .انگار انتظار یم کشید
ی
این هیجان زدیک و کشمکش پنهان بت یی قراری آمت و شتاب
ی
.
زدیک طلوع فروکش کند و بعد حرفهایش را بزند این اولت بار
نبود که با چنت صحنه ای مواجه میشد حن از روی تجربه یم
توانست مبان درد هرکدام را تخمت بزند .و حن از همان
لحظه یم دانست چطور یم شود این دخب ساده ی درمانده را
آرام کرد.
باالخره طلوع سکوت کرد و نگاه پر التماسش را به چشمهای او
دوخت دکب از جا بلند شد و گفت :خب قبل از این که این بچه
رو از بت یببیم با من بیا!
آمت ناگهان نگاه به زیر افتاده اش را بلند کرد رنگ از چهره
اش پریده بود با لبهای خشک به دکب گفت :چیکار کنید؟
دکب شانه باال انداخت و گفت :خب ظاهرا این خانم بچه رو
نیم
خواد باید کمکش کنیم.
_اگر براش خطری داشته باشه چ؟ اگر یه بالی رسش بیاد
چ؟ این دیوونه ست شما دیگه چرا؟
_صداتو بیار پایت؛ بذار کارم رو بکنم...
طلوع وحشت کرده بود این که اینطور یی دردرس به خواسته اش
یم رسید برایش ترسناک بود نگاهش را دوخت به آمت که از
شدت عصبانیت هر لحظه رنگ عوض یم کرد .دکب با همان
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خونشدی گفت :اگر تحمل نداری برو ببون .به هرحال هر
کیس یم تونه برای بدن خودش تصمیم بگبه این دخبنیم
خواد بچه رو  ...تو باید درکش کن  ...منم جوری از بت یم
برم که حن دردشم نیاد ...چطوره خانم؟
نگاه پر سوالش به صورت طلوع بود اما تنها صدای توی اتاق
صدای به هم خوردن دندان های آمت بود که سیع یم کرد
خشمش باعث به هم خوردن اوضاع نشود.
دکب دست طلوع را گرفت او را به طرف تخن که پشت پرده
بود هدایت کرد .طلوع که به آن سو رفت روبه روی آمت
ایستاد
و گفت :اگر دوستش داری کنارش بمون یه جوری که حس کنه
بودنت رو و بدونه حن اگر بچه رو نخواد باز هم یم خوایش!
_آخه من  ...اونجوری که فکر میکنید نیست...
_هر جوری که هست مجبوری بهش اینو ثابت کن .تو این
ررسایط ،یک زن به جز این که بدونه خودش فارغ از اون بچه
دارای ارزش و هویته به هیچ نیاز نداره...
یعن چ؟ یم خواید چیکار کنید؟ غب قانونیه این کار!
این تب و تاب و حرفهای که با عصبانیت به زبان یم آورد
لبخند دکب را پیش کشید ابروی باال داد و گفت :بشت و تماشا
کن پشجان! من بیست ساله تو این حرفه ام.
دکب تنهایش گذاشت .آمت تا نزدیک پرده پیش رفت سایه ای
از
اندام نحیف طلوع را یم دید که به کندی دکمه های مانتواش را
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باز یم کند و دکب که به دستگایه ور یم رفت و منتظر بود
ی
طلوع اعالم آمادیک کند.
نگاهش را دوخت به نیم رخ طلوع ،دراز کشیده روی تخت و
یم توانست حن در آن سایه نگاه ترس خورده اش را تصور
کند .انگشتهای مشت شده ی دستش را کف دست دیگر
کوبید .آن
اضطراب دیوانه اش یم کرد دوباره لب باز کرد حرف بزند اما
صدای دکب توی گوشش نشست :خب اول یه سونو بگبیم
ببینیم
که یم خوایم کیو بکشیم!
دل طلوع از این کلمه لرزید و دکب خونشدانه ادامه داد :خییل
مادرا اومدن اینجا بچه شونو کشت! بعض ها هم خودشون تو
خونه کشته بودن و دیگه هم هیچ وقت بچه دار نشدن ...
بعض
بچه ها هم مردن مادرشون خوش شانس بوده نه؟
طلوع دچار خفقان شده بود لبه های تشک را ر
فشد و از رسمای
ی
پالستیک روکش آن احساس یخ زدیک کرد به نظرش آمد دکب
دیوانه است یا از طرف کیس مامور شده عذابش بدهد با
صدای
خفه گفت :آمت...
دکب اما یی توجه ادامه داد :به به  ...چه دخبی! من عاشق
اینجور دخبام باید شبیه تو باشه  ...اینا وقن یم مبن نفس
راحت یم کشن طلوع خانم  ...دیگه فکر اسم هم نباش براش!
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همان لحظه طلوع ناخودآگاه دنبال اسیم گشت که با ط ررسوع
شده باشد...
آمت سایه ی دست طلوع را دید که باال رفت و با شدت روی
پیشای اش فرود آمد دست کشید پرده را کنار بزند دوباره
ی
انگشتهایش مشت شد از این همه درماندیک خودش ببار بود.
دکب با خنده گفت :قلبش هم تشکیل شده...
ر
گویس را روی گوش طلوع گذاشت و گفت :گوش کن...
طلوع نالید :صدای قلبشه؟
_نه این صدای قلب خودته...
جسم رسدی را روی شکمش حرکت داد صدای تپش ها در اتاق
پیچید با خنده گفت :ببت چقدر صدای قلبش شبیه صدای
قلب
خودته ! گفتم که این بچه کامال به تو رفته  ....وقن بکشیش یه
جورای راحت یم ریس انگار خودتو کشن!
صدای تپش های تند قلب کودک و صدای دکب در هم آمیخته
بود و آمت را گب انداخت میان هزار احسایس که نیم شناخت
نیم فهمید باید چه کند ررسوع به قدم زدن کرد کف دستهایش را
روی صورتش کشید تا کیم از حراری که یم سوزاندش کم
کند اما ی فایده بود عضالت منقبض بازویش را ر
فشد .باید آرام
ی
یم بود اما راهش را گم کرده بود  .دکب که ببون آمد از
حرکت ایستاد دکب با خنده زمزمه کرد :اگر من مادرم یم دونم
که محاله بخواد بچه رو از بت یببه! بااین حال...
صدایش را باال برد و گفت :سه روز دیگه بیایید برای از بت
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بردن بچه!
آمت لبهایش را به دندان گرفت و همانطور مثل دکب زمزمه
ی
وار گفت :اگر بازم خواست چ؟
_فعال به امید سه روز دیگه جلوی هر عمل خودرسانه رو
گرفتیم .مواظب باش تو خونه کاری نکنه.
آمت رستکان دادو قدمهای سستش را تا نزدیک پرده برد و
خوی؟ بیام؟
گفت :طلوع ی
_بیا آمت بیا!
ی
ترسیده بود صدای قلب موجودی که در او زندیک یم کرد
ترسانده بودش.
 .چشمهایش پر اشک بود اما گره ی توی گلویش را نیم توانست
باز کند لب زد :آمت...
_جانم...
اشکهای او ازدیدن حال خراب طلوع زودتر جاری شد طلوع
دوباره نالید :آمت...
یی قرار جواب داد :جانم جانم...
طلوع نالید :قلب داشت ...قلبش صدا داشت ...من ازش یم
ترسم آمت ...من از خودمم یم ترسم آمت...
زمزمه کرد :نبس  ...من هستم  ...صداشو شنیدم
مثل صدای قلب خودت قشنگه یادته طلوع؟
_چیو؟
_مامان مریض بود همکارش اومد خونه گوشیشو دزدیدی؟
_ندزدیم یواشگ برداشتم...
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_صدای قلب مهتا رو گوش دادی گفن انگار چهارتا اسب دارن
دنبال هم یم کت!
قلبش از یاداوری ان روز ر
فشده شد آمت استاد پرت کردن
حواسش بود همیشه! آمت با خنده ای که خودش هم نیم
دانست
از کجا اورده گفت :ر
گویس رو فقط دست من دادی ،صدای
قلبتو
شنیدم خییل قشنگ بود مثل صدای قلب این دوست
جدیدمون،
ازش نبس طلوع!
 نیم ذاریم درد بکشه  ...نیم ذارم تو درد ربکیس  ...بهت قول
یم دم.
_ ر
دادایس!
گوشه ی لب آمت به خنده ای تلخ باال کشیده شد در همان
حال
ر
دادایس!
گفت :جون
ر
دادایس سب نمیشم  ...این بهم قدرت
_من از این که بهت بگم
ر
دادایس مثل تو که
یم ده! تعبب همه خوابای ترسناکم شده
اینقدر
خوبه! جز تو کیس رو ندارم اما انگار همه دنیا االن مال منه!
ممنون که هسن آمت.
_پس دیگه نبس  ...این سه روز فکر میکنیم .راه پیدا یم
کنیم .اگر نکردیم هر چ تو گفن میایم پیش دکب باشه؟
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طلوع رستکان داد دیگر به اندازه لحظای پیش مطمت نبود که
یم خواهد صاحب ان تپش ها را از بت یببد.
از مطب ببون رفتند مقصد بعدی دکب امید جو بود برای
عوض کردن قرص ها و مشاوره که نبود .به خانه برگشتند
نزدیک ررسکت آمت ماشت را گوشه ای پارک کرد و گفت :من
باید برگردم که برم خرید .تو رو یم ذارم خونه باشه؟
طلوع رستکان داد با هم تا نزدیک در ررسکت رفتند صدای
آشنای هر دو را بر جا میخکوب کرد :طلوع!
دستش را روی سینه اش گذاشت تا از ببون پریدن قلبش
جلوگبی کند یی نفس لب زد :تبداد!
آمت پلک هایش را روی هم ر
فشد .سیع کرد خونشد باشد کلید
انداخت در را باز کرد و گفت :یم توی از پله ها بری باال؟
_یم تونم.
اما شک داشت بتواند حن یک قدم دیگر بردارد .صدای تبداد
دوباره توی گوشش نشست  :طلوع! باید حرف بزنیم.
از حرف زدن با او یم ترسید.
به داخل خانه رفت در بسته شد .انگار در ان فضای چند مبی
از در تا پله ی اول حبس شده بود در همان حال ماند و آمت
بود
که پشت در بسته سیع یم کرد آرامشش را حفظ کند در حایل
که دلش پیش طلوع مانده بود و یک گوشه ی ذهنش درگب این
بود که چه کیس نشای ررسکت را به او داده و یک گوشه ی
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دیگر مشغول حرفهای که بود که باید به مسالمت آمبترین
شکل
ممکن بیان یم کرد آن هم وقن داشت از عصبانیت دیوانه یم
شد.
صبکرد تا تبداد رس حرف را باز کند .مثل همیشه چهره اش
ی
آرام بود ،گرچه ته ریش کم پشن داشت و موهای بلندش کیم
پریشان نشانش یم داد اما لباسش مثل هر وقت دیگری مرتب
خوی با هم ست کرده
بود و رنگ های سورمه ای و یآی را به ی
بود .دو قدم به جلو برداشت و گفت :نیم توی زنمو ازم پنهان
کن!
_یم تونم!
_به چه حف؟
_ببت یک از حق حرف یم زنه!
_ببت آمت این که یم خوای به زور خودتو برادرزن من جا
بزی برام قابل احبامه ،درک یم کنم چون داری هزار تاحس
دیگه رو پشت این برادری آبگ پنهان یم کن...
_به اندازه حرف بزن!
_یم دوی چرا هیچ وقت با هم حرف نزدیم؟
نگاه منتظر آمت پوزخندش را پیش کشید با همان ژست جواب
سوال خودش را داد :چون نه تو هیچ وقت فهمیدی اندازه ی
من
چقدره و نه من تو رو در اندازه ای دیدم که برات توضیح بدم
...اینبار استثنائا یم خوام توضیح بدم! من و طلوع عاشقانه
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همدیگه رو یم خوایم  ...اگر امروز اختالف بت ما پیش اومده
دلیل نیم شه که تو بخوای این وسط بیاسن  ...ایستادنت
ممکنه
معنای جز برادری بده! این معنا رو نه من دوست دارم و نه
جامعه یم پذیره یم فهیم چ یم گم؟ نیم خوام پای قانون رو
وسط بکشم نیم خوام طلوع و بچه ام رو آزار بدم امروز برای
دومت بار خانواده ام یم رن پیش پدر طلوع که حرف بزنن که
پدرش یه کاری کنه  ...اگر نکنه...
_خودتون رو اذیت نکنید دیگه اختیار طلوع دست پدرش
نیست
...
_حتما دست توئه؟!
_نه؛ فقط دست خودشه دیگه نیم ذارم به تو ،باباش ،یا هر
مرد
دیگه ای وابسته باشه حن به خودم...
نگاه تبداد توی نگاه جدی آمت گره خورد چند ثانیه ای که
ساعتها طول کشید به هم زل زدند و هیچ کدام کوتاه نیامد
باالخره آمت لب باز کرد و گفت :اما! واسه این که دوباره بهش
نزدیک ر
بیس اول باید به من ثابت بشه که مردش بودی!
_چ باعث شده فکر کن نبودم؟ دوستش دارم یم فهیم؟
_نه هرگز نتونستم اینو بفهمم  ...اگر دوستش داشن باید خییل
بهب از این بود حالش!
_اونم منودوست داشت...
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آمت با تظاهر به خونشدی شانه باال انداخت و گفت :فعال که
فقط ازت یم ترسه!
_بذار یک ساعت باهاش حرف بزنم...
_طلوع مستقله چرا از من یم خوای که اجازه بدم؟ اگر خودش
بخواد االن در رو باز یم کنه میاد ببون باهات حرف یم زنه
...حن باهات بریم گرده خونه!
تبداد کالفه کف دستش را به پیشای کوبید و گفت :آخ آخ منو
ببت دارم واسه دیدن زنم به تو التماس یم کنم ...لعنن یم دوی
اگر برم و با پلیس برگردم چ میشه؟
_نه نیم دونم چ میشه؟
_زنمو دزدیدی؛ جای این که مثل احمق ها زل بزی به من و
ازم ببیس برو با یه وکیل مشورت کن مرتیکه...
_یه چبو نیم فهمم!
_عجیب نیست از روز اویل که دیدمت مشخص بود نیم
فهیم!
_نیم فهمم که چرا طلوع رو یا زن خودت یم بین ،یا دخب
باباش ،یا خواهر من  ...یا زی که دزدیده شده؟ چرا یه درصد
فکر نیم کن که از دستت فرار کرده!
_د لعنن طلوع منو دوست داره ،اگر االن زده ببون بخاطر
ی
افشدیک و اون فر ر
امویس لعنتیه که تو ازش استفاده کردی...
اگر دوستم نداشت با اضار باباشو رایص به ازدواج نیم
کرد ...اگر االن حافظه ش بخاطر اون گذشته ی لعنتیش
مخدوشه گناه من چیه؟ بابا تو مردی حال منو بفهم...
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_کدوم حالت؟ اون حال طلبکار یا این یگ رو ؟
دوباره نگاهش را دوخت به چشمهای پر اشک تبداد و گفت:
درکت نیم کنم یه کم بیشب حرف بزن...
نیم دانست یم خواهد چه بشنود ،این که تبداد را درک نیم
کرد حقیقت بود نیم توانست تشخیص بدهد کدام یک از
حرفهایش به حقیقت نزدیک تر است .طویل نکشید که لبهای
عصن در موهای پر پشتش چنگ شد.
تبداد لرزید انگشتهایش
ی
ر
غریس خفه از الی دندان های به هم ر
فشده اش ببون داد و
همزمان گفت :دیوونه وار یم خوامش  ...قسم یم خورم جز این
هیچ گنایه ندارم...
عاجزانه انتظار یم کشید تا آمت باورش کند و آمت نیم فهمید
چرا به جای پرخاش یا متوسل شدن به زور و قانون ،دارد
اینطور اشک یم ریزد گیج شده بود ابروهایش کیم به هم
نزدیک شد و به جای هر حرف پرسید :اون خدمتکار چطور
شد؟
_اخراجش کردم .البته هزینه های درمان و حقوق یک سال
آینده ش رو دادم  .حالش خوبه!
اگر کس از دور این رویاروی را یم دید حن در باورش نیم
گنجید دو مرد چه کینه ی عمیف از هم دارند .هر دو خونشد
ایستاده بودند و در مورد ستاره حرف یم زدند آمت دهانش را
پر باد کرد و بعد ازچند ثانیه به ببون فوت کرد .تبداد ر
گویس
موبایلش را ببون کشید بعد از کیم مقابل آمت گرفت و گفت:
تو این عکسا چبی جز عشق یم بین؟
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تصویر طلوع بود که جلوی تبداد ایستاده و دستهایش را به دو
طرف باز کرده بود و تبداد گردنش را جلو کشیده و به لبخند
طلوع نگاه یم کرد  ...این لباسا رو من خریدم ببت با لباس
خودم ست کردم...
تصویر بعد را لمس کرد :اینجا رفتیم ببون بستن خوردیم اینجا
که دیگه زنم نبود دوست بودیم  ...عاشقم بود...
تصویر دیگر گوشه ی شال طلوع در دست تبداد بود .آمت
دیوانه یم شد همه ی خون تنش به صورتش دویده بود و
ی
احساس خفگ میکرد .نیم توانست اسمش را فریب بگذارد اما
گیج بود داشت دیوانه یم شد بت حرفهای طلوع و این عکسها
که ارتبایط نزدیک طلوع با تبداد قبل از ازدواجشان را نشان
یم داد گب افتاده بود.
یک قدیم که تبداد برای نزدیک شدن برداشته بود را با یک
جبان کرد و گفت :من هیچ نیم دونم جز این که
قدم به عقب ی
فعال طلوع نیم خواد تو رو ببینه!
_من با تو دشمن ندارم آمت ،تو هم با من دشمن نکن  ...من
بدون طلوع به سیم آخر یم زنم همه مون با هم یم سوزیم نکن
این کارو  ...بذار ببینمش برعکس چبای که یم گه هنوزم با
دوجمله ی من رام یم شه اون فقط با فر ر
امویس مشکل داره با
خواب ها و کابوس های لعنتیش من با همه اونا یم سازم  ...اگر
تو حمایت نکن زندگیمون نیم پاشه! منم خسته ام آمت از
ی
!
زندیک که گایه یادش یم ره با من ازدواج کرده بردمش دکب
چندین پزشک عوض کردم تا فقط منو یادش بمونه! قول و
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قراری که با هم داشتیم رو یادش بمونه .بازم یم برم من از
بودنش خسته نیم شم.
حرفهای تبداد دچار تردیدش یم کرد عکسا مدام جلوی
چشمش
عوض یم شدند اسالید اسالید ر
گویس تبداد پر بود از آن
عکسهای عاشقانه که جای تردیدی برای کیس نیم گذاشت.
تبداد ر
گویس را توی جیبش گذاشت و گفت :بدون طلوع نهایتا
ی
ر
صب کنم بعدش دیوونگ هام رسوع یم شه
یک هفته ی دیگه ی
...
دوباره دیوانه وار زل زدند به چشمهای هم .مثل مردهای بودند
که وسط معرکه گب کرده بودند و مردم محکم گرفته بودندشان
و
نیم گذاشتند به هم حمله کنند و از فشار دستهای آدمهای
ناشناس
تشنچ جنون آمب یم شدند.
دچار
ی
تبداد قدمهای رو به عقب به سوی ماشت برداشت آمت اما
هنوز همانجا مانده و ذهنش گب کرده بود روی عکسهای طلوع
که درست همان زمای گرفته شده بودند که او در خدمت برای
خوشحایل او نقشه یم کشید.
تا دور شدن ماشت تبداد همانجا ماند .بعد کیم به اطراف نگاه
کرد درمانده مثل غریبه ای که وسط خیابان شهری غریب گم
شده باشد .راه خانه را پیدا نیم کرد ،برگشت رسعقب داد کیم
به رسدر ررسکت نگاه کرد و کیم به درکوچگ که پشت آن پله
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ی
های بود که ختم یم شد به خانه و زندیک کوچگ که با طلوع
ساخته بود و برای آرامش او! چه آر ر
امیس؟ هنوز از تالطم
شنیدن صدای قلب جنین که در طلوع رشد یم کرد ببون
نیامده بودند که تبداد افکارش را به هم ریخت .حتما طلوع هم
حایل بهب از او نداشت گام های سسن به سوی در برداشت
کلید انداخت آن را باز کرد کیم دیگر به خونشدی ،اشکها
کنایه ها و دردی که در چشمهای تبداد بود فکر کرد مثل یک
معمای هزار مجهول او را گب انداخته بود .روی اولت پله
نشست سیگاری روشن کرد و خبه به در بسته از آن دیم عمیق
گرفت.
کیم بعد بلند شد پله ها را سالنه باال رفت کیم به جای خایل
طلوع روی تخت نگاه کرد انگار تازه به یاد یم آورد نبودن
طلوع یم تواند ررسوع یک فاجعه باشد صدا زد طلوع ! و
همزمان نگاهش سوی بهار خواب چرخید آنجا بود یک گوشه
کز
کرده و تکیه داده به نرده ها خودش را در آغوش گرفته بود...
نسییم مالیم موهای روی صورتش را به بازی گرفته بود
درب هار خواب را باز کرد .پتوی نازیک که به دست داشت را
کیم میان انگشتها ر
فشد و گفت :هنوز هوا یه کم رسده اینجا
نشسن چرا؟
_یم خوای منو بهش بدی؟
_به یک؟
نگاه طلوع بیمار و تب دار بود انگار آدیم دیگر آنجا نشسته بود
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و توی سیایه شب به چشمهایش نگاه یم کرد با بغض سوالش
را تکرار کرد :منو یم دی به سپهرنیا؟
_تو خودت برای زندگیت تصمیم یم گبی طلوع!
_جای منو تو بهش گفن؟
_نه چرا چنت حماقن کنم! چرا اینقدر یی اعتمادی؟
ناگهان آن حس غریبه در چشمهای طلوع شکست چانه اش
لرزید و گفت :یم دونم تو نگفن اما شاید آذر یا طیبه یا...
رسش را روی زانوهای تا شده اش گذاشت و کیم بعد صدای
هق هقش بلند شد .نزدیکش رفت پتو را دور شانه هایش
گذاشت
و سیع کردهمه ی تنش را بپوشاند .در همان حال به لرزش
شانه ها و صدای هق هقش فکر میکرد و مانده بود چطور
ببسد
ی
اگر شایان را دوست داشن چرا تبداد در زندیک ات اینقدر
پررنگ شد؟! تردیدی که حرفهای تبداد به جانش انداخته بود
را
دوست نداشت .باور این که بیماری طلوع آنقدر ر
پیشوی کرده
که حن احساسات و عالئقش را از یاد برده باشد.
کنارش نشست .زانوها را تا کرد توی سینه و با دستهایش آنها را
محصور کرد کیم یی دلیل به روبه رو خبه شد انگار دنبال
حرف یم گشت وقن پیدا نکرد پرسید :چرا ازش یم تریس؟
یم گه دوستت داره!
_راست یم گه ...خییل دوستم داره...
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نگاهش را از البه الی نرده ها به ببون دوخت سوسوی
چراغها او را به گذشته یم برد.
تو چ ؟
خوی بود!
منم ،آدم ی
آمت گیج به صورت خیس طلوع نگاه کردابرو در هم کشید و
آماده بود حرف بزند فریاد بکشد و برای بازی مزخرف که این
دخب به راه انداخته دنیا را به هم بریزد .اما اشکهای طلوع که
دوباره گوله گوله پایت ریختند فرصت هر نوع حرکن را از او
گرفت .لب زیرینش را دیوانه وار به دندان کشید و گفت :بعد از
ازدواج اذیتت کرد؟
معنای رستکان دادن طلوع را نفهمید .کالفه گفت :حرف بزن،
چیکار کرد که االن دیگه فکر میکن آدم بدیه؟!
جواب سوال آمت ساده نبود پلک هایش را روی هم گذشت و
تصویر تبداد مقابل چشمهایش جان گرفت.
_طلوع من طلوع من ...طلوع خانم کجای؟
_دارم آماده یم شم.
رسمای لحنش بر در ودیوار خانه نشست .طویل نکشید که
تبداد در آستانه ی در اتاق ایستاد کیم نگاهش کرد و گفت:
چرا اینقدر طولش دادی؟
_نیم دونستم یک مبیس؟!
_من که بهت گفته بودم زود میام؟!
_دارم آماده یم شم.
نگاهش خبه به لبهای طلوع بود ،آن حایل که یم خواست در
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نگاه طلوع نبود انگار حرفها از قبل ضبط شده بودند و یی حس
از میان لبهایش ببون یم آمدند این حال را نیم خواست.
انتظارش از همرایه چبی فراتر از این چهره ی یی حال و لب
زدنهای یی اراده بود.دستهایش را روی سینه قالب کرد رسش
را به چهارچوب در که رسمای یی رحیم داشت تکیه داد و در
ذهنش همه چب را دوره کرد! چند ثانیه سکوت باعث شد طلوع
رس برگرداند به تصویر خودش توی آینه نگاه کند و بعد رژ لب
کمرنگ را روی لبهایش بکشد در همان حال صدای تبداد را
شنید :شاید دوست نداری بامن بیای ببون!
برگشت کیم به چشمهایش که ریز شده بودند نگاه کرد و گفت:
چرا نخوام؟
انگار این سوال که با صدای بلند پرسیده شده بود را ازخودش
هم یم پرسیدتبداد خبه مانده بود به جای نامعلوم لب باز کرد
ی
و گفت :نیم دونم تو باید بگ!
طلوع شانه باال انداخت و گفت :چنت چبی نیست .یه کم
طول
یم کشه آماده شدنم.
_پس حاال که با این وسواس آماده یم ریس اون شال مزخرف
رو نپوش ،بهت نمیاد.
طلوع از این لحن جا خورده بود با این که فهمیده بود تبداد در
انتخاب لباس سخت پسند است اما اصال برایش قابل درک
نبود
متعجب نگاهش کرد و گفت :چ؟
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تبداد شمرده جواب داد :اون ...شال مزخرف رو نپوش!
آنقدر محکم و با اطمینان گفته بود که طلوع نیم توانست
فکری
جز این که شالش بد ترکیب است داشته باشد با همان تردیدی
که
به جانش افتاده بود گفت :قشنگه که!
_یک اینو خریده؟
_طیبه!
_خب معلوم شد سلیقه ت به یک رفته!
چند قدم به سوی کمد لباسها برداشت یگ از شالهای که
خودش
خریده بود را برداشت به سوی طلوع گرفت و گفت :دقتت رو
یبب باال! سلیقه ت رو خوب کن  ...و اینقدر به حرف دیگران
ی
خوی برای ما
اهمیت نده! اونا تو زندیک ما نیست تصمیم های ی
ندارن .وقتشه به بعض چبا شک کن!
_مثل چ؟
_نیم دونم به خودت ،به طیبه و آذر به آمت  ...حن به
مامانت!
_چرا باید بهشون شک کنم؟
_من نگفتم باید!
نیم فهمید چرا تبداد از میان همه ی کلماتش فقط «باید» را
شنیده بودو با تاکید روی آن مسب فکری اش را به بباهه برد.
گیچ نگاهش کرد و او گفت :شک جزی از
کیم با همان ی
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نبوی تفکره  ...اگر انسان عاقیل هسن پس شک یم کن!
_من به خانواده ام شک ندارم.
_به من چ؟
جوای بدهد و از
به تبداد خبه شد! مستاصل مانده بود چه
ی
ی
همت درماندیک بود که لبهایش لرزید چانه گردش جمع شد و
گفت :نیم دونم.
_چطور با اطمینان به اونا شک نداری اما به من آره! چند بار
دیگه باید بهت ثابت بشه؟ دفعه آخر که به من اعتماد کردی
اتفاق
بدی برات افتاد؟
حوصله ی سوال نداشت سوالها گیج و دیوانه اش یم کردند.
مثل
دانش آموزی که درسهایش را نخوانده و مقابل معلم ایستاده
باشد
هول و دستپاچه یم شد و گریه اش یم گرفت .تبداد با دیدن
حالش گفت :طلوع عزیزم تو رو خدا مثل بچه ها بغض نکن...
بیا  ...بیا پیشم.
منتظر آمدن طلوع نماند .چند قدم به جلو
برداشت و گفت :آخه بفهم من طاقت
ندارم اشکاتو ببینم ...نکن این کارو دیوونه!
نیم خواست گریه کند نیم خواست ضعیف باشد و مثل بچه
ها اشک بریزد و گریه کند .یم خواست با همه چب کنار بیاید با
ی
همه ی چبهای خوب و بد زندیک ،به گذشته پشت کند و آینده
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را بسازد اما دست خودش نبود که با هر حرف ناگهان دلش یم
شکست .انگار منتظر بهانه بودند اشکهایش ،که جاری شوند.
لبخندی که به زحمت روی لب یمآورد به یک تلنگر برای محو
شدن بند بود.
این درد است درد .باید پنهانش یم کرد باید ذهنش را از درد
ی
خایل یم کرد تا زندیک کند .وقن رفته بود پیش امید جو هم
همت را شنیده بود .آن آخرین بار بود به مطب امید جو رفت
مقابلش نشست با امیدجو یم توانست راحت حرف بزند یی
هیچ
دغدغه یم توانست گریه کند ،بنالد ،دستهایش را توی هم فشار
بدهد و از آدمها حرف بزند .آن روز حرفهایش که تمام شد امید
جو آرنج هایش را از روی زانوهایش بلند کرد همانطور که کمر
ی
صاف یم کرد گفت :باید زندیک کن ،چه با تبداد و چه بدون
اون! ببت چطور برات راحت تر میشه!  ...کمب به آدمها فکر
کن ،کمب گریه کن ،کمب حشت بخور ،چاره ای نداری جز
ی
زندیک کردن .و رایه برای تسکت دردهات! من یم فهمم که
این دردها کجا تمام میشه اما فهمیدن من مهم نیست تو باید
اینو
درک کن باید ببین کجا ررسایط بهت اجازه یم ده این رنج رو
ی
طوری به پایان برسوی که ادامه ی راه زندیک برات هموار
بشه! من االن در مقام درمانگر حرف زیاد دارم اما نیم دونم
چ بهت بگم و چطور بگم که حرفهامو درک کن! شاید به کیم
زمان نیاز داری! دوباره بیا با هم حرف بزنیم.
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این اولت بار بود که امیدجو نیم دانست چه باید بگوید و این را
طلوع از نگاهش یم خواند از استیصالش فهمیده بود که حرف
برای گفت پیدا نیم کند .دسته های کیفش را ر
فشده بود و یم
خواست از اتاق دکب خارج شود با خودش گفته بود یی فایده
ست! و دکب هم تکرار کرده بود که  :باید خودت برای خودت
ی
کاری کن طلوع! زندیک با همه ی شکست های که یم خوریم
باز هم درجریانه!
از مطب امیدجو ببون آمده و کنار تبداد نشست و دل سبد به
ی
حرفهای او به رویاهای دور و دراز تبداد برای زندیک شان که
خوی در او ایجاد نیم کردند اما تنها چبی بود که
اگر چه حس ی
طنای بود که یم توانست به آن چنگ بزند تا
وجود داشت .تنها ی
زنده بماند .البته اگر معنای حرفهای امیدجو همت زنده ماندن
بود!
تبداد به هر چه خواسته بودرسید! طلوع ،خانه ی آنچنای و
سهم پدربزرگ از ثروت یی کران سپهرنیا به دستش افتاده بود.
و درست همان وقت پشت کرد به خانواده اش طلوع این را نیم
فهمید این ارتباط محدودو تبه ای که تبداد از آن لذت یم
برد را نیم فهمید .وقن که خودش در رنج طرد شدن یم
سوخت!
صدای خشک آمت از فکر خارجش کرد :بسه!
ی
_دارم فکر میکنم حقم از زندیک این بود؟
_ربظ به حق نداره.
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همانطور که به نقطه ای در دور دست خبه مانده بود گفت:
من
ی
یم خوام زندیک کنم .همیشه خواستم!
ی
_زندیک یم کن!
_من ،یم خوام بچه رو نگه دارم آمت ...اما بدون تبداد!
_نگه یم داریم.
_و بدون هیچ مرد دیگه ای حن بدون بابا!
_تو یم توی!
_فقط تو کنارم باش آمت!
_من هستم اما باید بتوی حن بدون من!
اشگ که تازه خشک شده بود دوباره جوشید.آمت صورتش را
نیم دید زمزمه کرد :دنیا نیم ارزد به رنج پلک هایت...
_شعر یم خوی؟
_گایه!
_نیم دونستم.
_دیگه چ نیم دوی در مورد من؟
_خب فکر میکردم تو هم مثل بابا حوصله ی این چبا رو
نداری!
_همونقدری که تو شبیه مامان نیسن ،منم شبیه بابا نیستم.
مکث هردو طوالی شد .آمت منتظر حرف بود که تاثب جمله
ی
اش را ببیند .نیم دانست چرا این دیوانگ را کرده ! چرا تصمیم
گرفت حرف بزند که ذهن طلوع را حن شده کیم روشن کند و
چرا به آن زودی پشیمان شد! و قلبش دیوانه وار تپیدن گرفت.
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یم دانست حاال اصال وقتش نیست طلوع درگب یک ماجرای
تازه شود واین یی انصاف بود!
سکوت طلوع به نظرش یک قرن طول کشید آهسته گفت :به
چ
فکر میکن؟
_به گذشته ،اما به آینده بیشب!
_درستش هم اینه!
کیم جابه جا شد .گفت:
توی زندگیم یه جای هست که مثل دکمه ی وا مونده ی یه
پباهنه! از اون دکمه ها که هر بار یم بندی یم ر
کیس و
محکمش یم کن اما دفعه ی دیگه بازه! نه پباهن رو یم توی
بندازی دور چون همون یگ رو داری و نه با اون دکمه ی باز
یم توی بت مردم ر
بایس! یم فهیم چ میگم؟
آمت لبخندی گنگ روی لب آورد و گفت :مامان یه مانتوی
اینجوری داشت! خوب یادمه...
_خب!
_یه روز نشست با چرخ خیایط رسارسش رو دوخت اون
دکمه ها هم شد تزئین ! طیبه خییل حشت خورد و یم گفت:
چرا اینکارو کردی!مامان گفت :چون مانتومو دوست دارم و یم
خوام یی دغدغه ازش استفاده کنم! حاال تو هم یه جاهای از
زندگیتو درز بگب طلوع! زندگیتو که دوست داشته ر
بایس حاض
یم ریس واسه ش این کارو کن! زندگیتو دوست داشته باش! من
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نیم خوام سوال پیچت کنم! همت که خودت بخوای باهام
حرف
بزی مثل امشب واسم ارزش داره اما وقن یم خوای حرف
بزی تمام و کمال بگو!
_اگر درز گرفتن نباشه چ؟
ی
_اگر واقعا بخوای زندیک کن! و بخوای واسه این بچه مادری
کن ،مجبوری درز گرفت رو یاد بگبی.
_آمت توچطور اینقدر آرویم! همیشه بودی حن اون روزا که
تازه اومدی  ...اگر من بودم و یم فهمیدم که مامانم ،مادر دوتا
حسای عصبای یم شدم! راستش بزرگب که
آدم دیگه هم هست
ی
شدیم عصبای بودم...
آمت باخنده گفت :یادمه یه بار با اسباب بازیت زدی تو رس من
و
گفن :شوری فقط مامان منه تو از کجا پیدات شد!
_وای ...یادمه! چه بدجنس بودم اما دوستت داشتم فقط
حسود
شدم یه لحظه! همیشه این امتیاز ما بود نسبت به طیبه که
شوری
مامان اون نیست اما مامان ماست! و راستش دلم یم خواست
مامان تو و آذر هم نباشه!
اینبار آمت با صدای بلند خندید و گفت :اینو هیچوقت نگفته
بودی
طلوع!
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_آخه قبل از اومدنتون من مدام پیش شوری بودم ،خییل
دوستم
داشت!
_بعدش هم همینطور بود همیشه بیشب مواظب تو بود تا
بقیه!
_آره قبول دارم اما رقیبم شدین!
_باشه من سهممو از مامان یم دم به تو رایص شدی؟
ر
ببخیس به بقیه خییل
اینطور وقتا که هر یم خوای هر چ داری
مظلوم یم ریس آمت! فعال که هر دومون یی نصیب موندیم...
خوش به حال آذر!
رس بلند کرد موهایش را عقب داد
 .آهسته گفت :صدای قلبت مثل صدای قلب مامانه!
_یم خوای مامانت بشم؟
طلوع خندید و یاد بازی های کودکانه شان افتاد وقن که آمت را
مجبور یم کرد چادر شوری را بپوشد و نقش مادر بازی کند تا
دل مهتا و آذر که خود محوری اش در بازی را نیم پذیرفتند را
بسوزاند.
آمت یک تای ابرویش را باال انداخت و با لحن شبیه شور انگب
گفت :پاشو بچه ،رسمایم خوری  ...فردا ساعت هفت بیدارت
یم کنما! زودباش بخواب!
طلوع همانطور که فاصله یم گرفت چرخید و رو به آمت
نشست .انگار کویه از روی دوشش زمت گذاشته شد آن عذاب
که تکیه گاه برادرانه ی دخبی شد که خواهرش نبود را گوشه
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ای گذاشت ،خبه شد توی چشمهای طلوع و منتظر ماند حرف
بزند!
انتظارش طوالی نشد.
_فردا حتما بریم پیش امیدجو!
ر
امبخیس که هر شب پنهای یم خورد
یم خواست قرص های آر
را ترک کند .یم ترسید درموردشان حرف به آمت بزند و یم
دانست به تنهای هم از پس ترک کردنشان برنیم آید.
آمت بلند شد و گفت :یم ریم حتما! حاال بلند شو دیگه هم
اینجوری نیا اینجا بشت.
شب،شب دیوانه ای بود.
 .سالنه سه پله را باال رفت خودش را روی تخت رها کرد .با
ی
وجود خستگ خواب از چشمهایش گریخته بود و تازه داشت به
همه ی لحظای که کنار طلوع بود فکر یم کرد
 .عذاب وجدای قدییم که همراه بود با تصویر هاتف و
شورانگب مدام
جلوی چشمهایش قد یم کشید .این ینبد روحش را یم آزرد .بلند
شد روی تخت نشست به موهایش چنگ زد و بعد دستهایش را
محکم توی صورتش و با صدای ضعیف گفت :طلوع ،شام
نخوردیم یادمون رفت گرسنه نیسن؟
دعا یم کرد بیدار باشد دوباره حرف بزنند دوباره نگاهش کند...
به چشمهایش  ...به چشمهایش...
صدای طلوع توام با خنده بود :تو گرسنه ای؟
رس خم کرد به پایت طلوع دراز کشیده بود وبه سقف نگاه یم
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کرد گفت :آره خییل!
_منم بعد از مدتها احساس یم کنم خییل گرسنه ام!
_االن میام.
همانطور که غذای ساده ای روی مب یم چید گفت :بیا!
طلوع نشست و او به جای خوردن زل زد به طلوع که با اشتها
غذایش را یم خورد درست مثل سالها قبل!
********
_آمت!
همانطور که دکمه ی آستینش را یم بست گفت:جان!
_دروقفل کن!
دستهایش را در همان حاالی که بودند ماندند و نگاهش توی
اتاق
دوری زد و روی طلوع که رو به بهار خواب توی خودش جمع
شده بود ثابت ماند .همت یک جمله کاف بود که تردید به
جانش
بیافتد .ر
گویس دوباره توی دستش لرزید رامبد بود .تماس را رد
کرد وبالفاصله پیام رسید :کجای تو آمت ..اومدن جلسه
ررسوعه!
خوی طلوع!
آهسته گفت :ی
_خوبم.
_چرا درو قفل کنم!
_نیم دونم قفل باشه بهبه مگه نه؟
_میشه نگرانم نکن دم رفت؟
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_نبس کاری نیم کنم.
و همت ترسش را بیشب کرده بود .تلفنش دوباره زنگ خورد.
ناچار گفت :یم رم ررسکت زود بریم گردم ،یم خوای لپتاپ
رو بیارم پایت که کار کن؟
_چیکار؟
ی
_پوشه های کاری منو از خانوادیک ها جدا کن ،عکسا هم
ببین! عکسای قدییم هم هست ،یم توی بریزی تو گوشیت!
نیم دانست پیشنهاد دیدن عکسهای قدییم خوب است یا بد.
اما
در آن وقت کم راه بهبی به ذهنش نیم رسید.
طلوع آهسته گفت :بیار!
کفش هایش را از پا ببون کشید با عجله پله ها را باال رفت
لپتاپ را از روی تخت برداشت و برگشت طلوع هنوز در همان
حال بود .لپتاپ را کنارش روی تخت گذاشت روشن کرد و
پوشه ی عکسهای قدییم را باز کرد و گفت :بلند یم ریس یا
صبحانه تو بیارم اینجا!
_یه روز از این کارای که واسه من یم کن پشیمون یم ریس؟
_چرا؟
_یه روز یم فهیم که ارزش و لیاقت این همه محبت رو ندارم
و ولم یم کن!
_طلوع میشه به این چبا فکرنکن؟ یم شه یه ذره هم شده به
حرفهای که این چند روزه زدیم و ر
تالیس که واسه نگه داشت
خوی
بچه کردیم احبام بذاری؟ مگه نگفن یم خوای مادر ی
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ر
بایس؟!
_من نمیشم نیم تونم...
انگار هر چه که تالش کرده بود ناگهان دود شد و به هوا رفت
خسته از حرفهای تکراری دستهایش را باز کرد به دو طرف
پاها کوبید و گفت :بلند شو.
لرزش دوباره ر
گویس اعصابش را از آی که بود متشنج تر یم
کرد .کیم بلند تر از معمول تکرار کرد :بلند شو بشت.
همزمان پتوی نازک را از روی تن طلوع کشید وآنوقت بود که
او سست و یی جان نگاه یی روچ به صورت آمت انداخت و
گفت :منو ب یب یه جای آمت!
_باز کجا؟
_من مشکل روای دارم باید این بچه رو از بت یببیم و منو
یببی بیمارستان روای بسبی کن تا خوب بشم!
دهان آمت از ناباوری نیمه باز مانده بود و مویرگهای چشمش از
نگاه خبه و بدون پلک زدن رسخ شد کیم در همان حالت به او
خوای دیدی؟
نگاه کرد و گفت :باز چه
ی
_همت که گفتم ،من اینجا نیم مونم آمت!
_باشه! زنگ یم زنم سپهرنیا بیاد یببدت  ...خونه ای که من
دیدم کم از دیوونه خونه نداره! از در و دیوارش وهم یم باره
...برو همونجا!
_نه  ...با اون نه!
_پس چ؟ خودم با دستهای خودم یببم بذارمت بیمارستان
روای؟ تو چ فکر یم کن با خودت بچه! منو چ فرض
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خوای صبح بیدار یم ریس یه نظر جدید یم
کردی که شب یم
ی
دی؟ یه روز بچه رو یم خوای یه روز نیم خوای! یه روز یم
خوای خوب ر
بایس یه روز نیم خوای ...چ تو رو اینطور
دمدیم کرده؟ به خودت بیا! تا یه اندازه ای یم شه تحمل کرد
این حالو بیشب نمیشه واال نمیشه  ...بس کن!
ر
گویس مدام زنگ یم خورد به اسم رامبد نگاه کرد و یی وصل
کردن تماس گفت :اه ...ده دقیقه خفه شو رامبد.
دوباره برگشت به چشمهای پر اشک طلوع! دندان هایش را
روی هم ر
فشد نیم خواست فریاد بزند اما صدایش هنوز بلند
بود :منتظر چ هسن؟ که من باهات همدسن کنم خودتو از
این که هسن داغون تر کن؟ من اون آدم نیستم یکبار واسه
ی
همیشه اینو تو گوشت فرو کن! اگر یم خوای زندیک کن بمون
ی
اینجا! هر کاری بگ یم کنم .هر چ بخوای در اختیارت یم
ی
ذارم .اما اگر قراره به همون شیوه ی یگ دوماه پیشت زندیک
کن خب اینجا چه یم کن؟ها طلوع اینجا چه یم کن؟
تماس های مکرر رامبد دیوانه اش یم کرد .آر ر
امیس که آن مدت
مدام برای حفظش تالش کرده بود را از دست داده و از شدت
اضطر یای که به جانش افتاده بود نیم توانست تصمیم مشخض
بگبد .به سمت مب غذا خوری رفت صبحانه ای که آماده کرده
بود را توی یک سین چید و برای طلوع برد .یی توجه به او که
آهسته یم گفت :میام یم خورم خودم تو برو رس کارت.
گفت :بخور تا اینجام!
_گفتم که یم خورم  ...چرا همچت یم کن! برم یآی به
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صورتم بزنم.
نفس عمیقش را ببون داد و گفت :طلوع یه جلسه داریم یک
ساعت ممکنه طول بکشه نیام ببینم باز خوابیدی و فکرای
مسخره یم کن!
_باشه!
به سمت در بهار خواب رفت قفل کرد کلیدش را توی جیبش
گذاشت و گفت :کاش بهت اعتماد داشتم!
از لحن جدی اش وقت بیان این جمله ،طلوع ناگهان به خنده
افتاد .لبهایش را تو کشید و با دندان زدن به آنها سیع در مهار
خنده اش داشت که آمت گفت :خندیدن جرم نیست بخند....
از خانه که ببون یم رفت خیالش تا حدودی راحت بود .با این
حال همه ی ذهنش مانده بود کنار طلوع!
نگاه های سنگت رامبد را نادیده گرفت و به مهمانان خوش آمد
گفت .این اولت جلسه ی رسیم در ررسکت بود اما اصال تمرکز
نداشت و هنوز صدای طلوع توی ذهنش یم پیچید که یم
گفت:
درو قفل کن.
جلسه را رامبد پیش برد و مهمانان را هم او و ساسان بدرقه
کردند وقن توی اتاق تنها شدند رامبد گفت :داری چیکار یم
کن تو؟
برای جلوگبی از غرولند های بعدی رامبد گفت :گرفتارم
جبان میشه!
داداش ی
جبای؟ زدی به یی خیایل به خدا! بس کن دیگه بیا
_چه ی
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بچسب به کار!
_چشم یم چسبم ...کارمو یم کنم  ...طرح ها آماده ست
دیشب
کار کردم.
_آره شب بیدار بمون کار کن پا چشمات گود باشه صبح با
همت چشم و چال کبود بیاد تو جلسه وسط روز هم غیب شو
...
_مشکلت االن چیه آخه ! بودیم دیگه ،جلسه هم خوب پیش
رفت
بد بود؟ ساسان بد بود؟
ساسان که تا آن لحظه ساکت بود گفت :جلسه بد نبود اما حال
تو
بده! رامبد هم یم خواد اینو بگه بلد نیست!
_من خوبم مشکل ندارم بیخودی نگران شدین.
_باشه نگرای ما بیخودیه! اما...
لبهایش را روی هم ف رشد و ادامه داد :بذار دهنم بسته بمونه!
آمت خندید و گفت :آره با دهن بسته خییل خوشکیل! کشته یم
دی بخدا!
ساسان با صدا خندید و عصبانیت رامبد هم فروکش کرد پشت
مبش نشست دوباره ژست ریاست گرفت و گفت :اصال به
روی
کارمند جماعت نباید خندید  ...برید رسکار امروز بهاره میاد
ساسان به آمت نیم نگایه انداخت و با همان ررسم ذای که در
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همه ی رفتارش دیده میشد گفت:حاال ما تا مدی مدام باید
مشغول
تعمبات باشیم.
رامبد متوجه کنایه اش شد .خودکار را به سویش انداخت و
گفت:
برو رسکارت ببینم...
آمت سوئیچش را در دست جابجا کرد .گفتنش سخت بود اما
لب
باز کرد :خب منم برم ببون یه کم کار دارم.
_باز کجا؟
_یه رس به طلوع بزنم بعدم ببون!
_این ببون کجاست؟ اگر یم خوای مهتا رو ببین بگو بیاد
همینجا کیل کار داریم پش!
_نه کار دیگه ست.
رامبد با غیظ نگاهش را از او گرفت و به روبه رو خبه شد.
آمت ناراحن اش را نادیده گرفت و با عجله از ررسکت ببون
رفت.
کیم بعد با احتیاط در خانه را باز کرد یی رسوصدا پله ها را
باال رفت و پشت در خانه کیم منتظر ماند .صدای نبود زنگ
را ر
فشد و در را باز کرد .طلوع خواب بود برای اطمینان تا
نزدیکش رفت سین غذا همانجا پایت تخت بود و یم شد فهمید
غذایش را خورده ،آهسته لپتاپ را از روی تخت برداشت با
ی
لمس صفحه ماوس چشمش به تصویری خانوادیک افتاد مربوط
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به نوروز ده سال قبل  ...لپتاپ را بست برگشت به قطره اشگ
که در اشکگاه طلوع مانده بود نگاه کرد انگشتش تا نزدیک
صورتش رفت و برگشت بهب بود بیدارش نکند.
نگایه به ساعت انداخت و بلند شد دیگر ساعتها و مکان های
که برای گرفت مسافر باید یم رفت را یاد گرفته بود معموال رس
ظهر و دم غروب مسافرها زیاد بودند در مسبهای شلوغ به
راحن یم توانست آدمهای را پیدا کند که کنار خیابان ایستاده و
کالفه به رفت و آمد ماشت ها نگاه یم کنند و انتظار یم کشند.
جلوی در خانه رسیده بود که آذر زنگ زد  :سالم آمت ر
گویس
طلوع خاموشه!
خوی؟ مامان خوبه؟ بابا بهب شده؟
_سالم ی
_خوبیم!
_حتما باز یادش رفته بزنه به شارژ.
_یم خواستم بیام اونجا!
_چ از این بهب بیا خب!کلیدرو یم دم به ساسان یا رامبد بیا
بگب ...من یم رم ببون!
_باشه ،آمت ...با مامان صحبت نمیکن خیالش راحت بشه!
_نه فعال کار دارم خییل! طلوع خوابه آذر یهو باال رسش ظاهر
ر
نیس یم ترسه! قبل از این که خودش حدس بزنه بهش بگو که
کلید رو من برات گذاشتم!
_یعن چ؟
_نبس فقط این کاری که یم گم رو بکن! یم توی از وسایل
قدیمیش براش بیاری؟
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_آره.
_زود بیا ،رسیدی به من زنگ بزن خیالم راحت بشه!
_باشه داداشم! برو خیالت راحت.
_قربون تو بره داداش! مواظب خودت باش!
آمدن آذر واقعا خیاللش را راحت یم کرد اگر ترس از مخالفت
هاتف و عکس العمل شورانگب نبود از او یم خواست این مدت
را کنارشان بماند .آرامش آذر و حضور مداومش هم حال طلوع
را خوب یم کرد و هم خیال او را از بابت تنها نماندن طلوع و
کارهای دیوانه واری که یم دانست از او بر یم آید راحت یم
کرد.
*********
_بریم سالن؟
_نه!
_طلوع! اونجا برای ما پر از خاطره ست.
_برای توشاید ،اما برای من...
_برای تو چ؟
_بذار راحت باشم تبداد!
_هنوز بهش فکر یم کن؟
_به یک؟
گیچ بهت میاد اما نه اینقدر دیگه! نه جلوی من! نه وقن که
_ ی
دارم همه چیو با چشمام یم بینم.
_چ یم بین؟ چرا تمام نیم کن!
_تو باید تمام کن!
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گفت :برات نمایشنامه
نوشتم یم خوام بازیش کن! نمایش منو...
_من از اون سالن متنفرم تبداد نیم خوام برگردم.
_برات یه سالن دیگه یم سازم! فقط یه بار دیگه یم خوام ببینم
رو سن چهارزانو نشسن و داری با هنذفری ترانه گوش یم دی
...
_دیگه نیم تونم...
_یم توی  ...باید بتوی ...منو اینقدر کم و ناتوان نبت ،چرا
فکر میکن من نیم تونم سالن بسازم؟ یا نمایشنامه بنویسم؟
_من همچت حرف نزدم من همون وقت هم اشتباه کردم که به
حرف آمت گوش ندادم و باز اومدم سالن...
_اوه همینو کم داشتم ...آمت  ...اونم بیشب از من یم فهمه؟
خوی! تو یم توی  ...یم توی سالن بسازی ،نمایش
_نه تو ی
بنوییس ،بازی کن  ...یم توی کوه جابجا کن!
_داری مسخره ام یم کن طلوع؟ من دیگه نیم تونم تحمل
کنم ...چندین ماه با اوردن اسم شایان تحقبم کردی .من
عاشقت
بودم و تو حرف آدیم رو یم زدی که وقتش که رسید مثل یه
دستمال چرک انداختت دور  ...و بازم من بودم  ...همه اینا
بهت ثابت شد و باز هم داری بخاطر اون آدم منو به باد
تمسخر
یم گبی!
_نکردم من مسخره نکردم گفتم یم توی!
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چشمهای طلوع پر اشک شده بود این نه اولت بار بود که رس
این بحث باز یم شد و نه آخرین بار! تبداد با ابروهای که از
باال رفته و به چهره اش حالت بازجوی یی انعطاف را یم داد
گفت :تو گفن یم توی کوه جابجا کن! این ادعای بزرگ رو به
ی
من نسبت دادی تا بگ بقیه کارا هم مثل جابجا کردن کوه برام
محاله!
تبداد در این حال را نیم شناخت انگار آدم دیگری بود.
دستهایش را پشت کمرش قالب کرده تا نزدیک پنجره رفت کیم
آنجا ماندو گفت :این رفتار تو عجیب نیست برام ،سالهاست
آدمها
دقیقا همت رفتار رو با من داشت حاال این خونه رو ببت!
ی
قرصه! تو رو اوردم تو قرص خودم ،از زندیک احمقانه ای که
داشن نجاتت دادم و کنارم خودم نگهت داشتم که چ؟ امروز
منو بخاطر موجود ی ر
ارزیس مثل شایان که خودت بهب یم
ی
دوی چطور نادیده ات گرفت تحقب کن؟ گوش کن نمایشنامه
ام
رو...
با عجله به سوی مبی که گوشه ی اتاق بود رفت کاغذهای از
کشو آن ببون کشید و همانطور که نگاهشان یم کرد با چشم
خطویط را انتخاب کرد و خواند :زن در خود مچاله شده بود از
اندویه که وجودش را یم ر
فشد دیوانه یم شد .مرد دیو سبت
زن را رها کرده بود تنها میان میدای از دردها و رنج ها با نگاه
یی مهر آدمها! وآن زمان از دل یی مهری ،عشق حقیف پدید.
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آمد عشف بزرگ با هاله ای از نور که هرگز کیس نیم توانست
آن را در هم بشکند.
طلوع همانطور که گوش یم داد تصاویری پر درد را از نظرش
پس یم زد و فکر میکرد پس ان تبداد مهربان رس سن
کجاست؟
دوباره صدای تبداد بود که در فضای اتاق پیچید و دیوانه
ترش کرد :زن را مثل گوهر پیچیده در حریر باال برد و در قلعه
ای که در آن عشف جاودان انتظارش را یم کشید جای داد درها
را بست و مردمان متحب را پشت در جای گذشت...
کاغذهای را روی مب انداخت نگاه طلوع دنبال رقص کاغذی تا
کف اتاق رفت و بعد همانجا ماند .تبداد فریاد زد :یم بین!
برای تو نوشتم ...چطور به اندازه ی مزخرفات شایان برات
ارزش نداره این کلمای که من با قلبم برات یم نویسم؟ اینجا تو
خونه ی من نشسن و به یه مرد دیگه فکر میکن؟ و حن
بخاطرش منو تحقب یم کن؟ نیم توی طلوع! نیم توی بعد
از این استفاده ای که ازم کردی دورم بندازی!
حرکت دیوانه وار تبداد با قدمهای بلند در رسارس اتاق برایش
قابل درک نبود همانطور که جنبش لبها و صدای بلندش که
قادر
به فهماندن جمالت نبود.
وقن این حاالت دیوانه وار به اوج خود رسید .طلوع مثل پرنده
ای که از رسما باد کرده باشد ناگهان ترکید وصدای گریه ی توام
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با فریادش در همه ی خانه پیچید! اشکهایش که جاری شد
تبداد
ساکت شد و کیم بعد با عجله نزدیکش آمد و گفت :گریه
نکن...
طلوع عزیزم گریه نکن ...چ شده؟ بهم بگو چ ناراحتت کرده
چرا گریه یم کن؟ ببت چطور زندگیمونو نابود کردی! ببت
چطور داری اعصاب هردومونو خرد یم کن! اشکال نداره
طلوع من ازت ناراحت نیستم .من یم بخشمت...
_دستامو ول کن تبداد ولم کن ازم فاصله بگب ...داری اذیتم
یم کن!
دردی از مچ دستش به همه ی تنش رسایت یم کرد وبه باعث
یم شد برای رهای تقال کند .آن درد از فشار دست تبداد نبود
از تغیب ناگهای و حرفهای دیوانه واری بود که به زبان یم
آورد .تا رایص اش کند .اما او نیم فهمید باید به چه رایص
ی
شود! در عت محبت و دلدادیک در کلمه کلمه اش رسزنش نهفته
بود .و این گیجش یم کرد دیوانه یم شد وقن که نیم فهمید
کدام حال تبداد را باید باور کند.
حرکت دیوانه وار دستهای تبدادروی صورتش حال روای اش
را بیشب به هم یم ریخت وباالخره تبداد بود که صدا زد:
ستاره ستاره بیا  ...طلوع حالش خوب نیست ...وای ...ستاره بیا
طلوع حالش خوب نیست.
ی
ستاره آمد با خونشدی به دستپاچگ تبداد نگاه کرد و بعد او
را کنار زد و مقابل طلوع ایستاد و گفت :طوری نیست خانم
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آروم باشید ...با عجله رفت و کیم بعد با لیوای آب برگشت.
یادش نیست بعد از آن چه اتفاف افتاد  ...چطور آرام گرفت و
کیم بعد خوابید.
******
برای گرفت کلید ها داخل ررسکت رفت .ساسان توی سالن
ی
داشت با خانیم که به تازیک برای امور دفبی استخدام کرده
بودند درباره ی قرارهای روز بعد صحبت یم کرد .با دیدن آذر
حرفهایش را نیمه کاره رها کرد مقابلش ایستاد و گفت :سالم
خوبید؟ بفرمائید.
آذر لبخندی به ساسان که رس به زیر انداخته بود زد و گفت:
آمت کلید رو به شما داد؟
_بله توی اتاقمه! شما بشینید االن یم ارم خدمتتون!
_ممنون!
ساسان رفت و کیم بعد با دسته کلید برگشت آن را به طرف آذر
گرفت و گفت :خدمت شما!
_ممنون نیم دونید آمت کجا رفته؟
_نه راستش یه کم آشفته ست این روزا! زیاد از خودش حرف
نیم زنه اما نگرانشیم!
آذر رستکان داد با نگایه که به جای صورت ساسان به نقطه
ای نامعلوم دوخته شده بود گفت :باشه ممنون!
_خواهش یم کنم.
ساسان را با افکاری که سالها در باره ی او در رس یم پروراند
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و هیچ گاه جرات بیانش را پیدا نکرده بود تنها گذاشت و به
سوی
در طبقه ی باال رفت .کلید انداخت آن را باز کرد فکرش هنوز
مشغول آمت و حرفهای ساسان بود و از طرف نیم دانست
چطور باید برخورد کند که طلوع نبسد! و اصال ممکن بود
طلوع از او ببسد؟ در روزهای گذشته که اینطور نبود.
جلوی در ساختمان کیم مکث کرد .نفیس تازه کرد و داخل
رفت .بوی مالیم آشنای رسارس خانه را گرفته بود و آرامش و
سکون نشان یم داد طلوع خواب است  .نگاهش را دور اتاق
چرخاند کیسه ی پارچه ای که پر بود از وسایل زمان نوجوای
نزدیک تخت رفت  .طلوع پتو
را دور رسش پیچیده بود به طوری که فقط صورت یی رنگش
ببون مانده بود و طره ای از موهای سیاهش .رسش را کیم
آبچ...
نزدیک کرد و آهسته گفت :طلوع  ...طلوع جان ...ی
طلوع...
ناامید از بیدار شدنش داشت کمر راست یم کرد که پلک های
طلوع لرزید و کیم بعد در حالیکه که وحشت زده پریده و با
ر
فشدن پتو به سینه اش خودش را عقب یم کشید گفت :ها...
کیه!
انگار باچشمهای باز هنوز خواب بود .آذر سیع کرد آرامشش
را حفظ کند آهسته گفت :منم دیگه آذر ،آمت کلید برام
گذاشت که
بیام پیشت.
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عضالت منقبض طلوع شل شد پتو از چنگش رها شد و روی
پاها افتاد چشمهایش را بست و دوباره باز کرد دردی شدید مثل
فرو رفت سوزن های متعدد در رسش آزارش میداد با همان
صدای خواب آلود و خسته گفت :توی آذر ...چرا اومدی؟
_من که ترس ندارم ،دارم طلوع؟ یهو احساس اژدها بودن بهم
دست داد!
_آخه قرار نبود بیای!
_قرار بود زنگ زدم به گوشیت خاموشه!
اطرافش را رسرسی نگاه کرد و گفت :گوشیم؟
آذر با تردید قدیم به جلو برداشت ر
گویس را از روی عسیل کنار
تخت برداشت و گفت :بله! گوشیتون که خاموشه!
_آره خاموشه!
از این که طلوع هر بار یگ از کلماتش را یم گرفت و تکرار
یم کرد کالفه بود لب تخت نشست دستش را جلو برد طلوع رس
عقب کشید و گفت :آمت کجاست؟
_نیم دونم دوستاش گفت رفت ببون.
_باید باهاش حرف بزنم.
ر
گویس را از دست آذر کشید و تکرار کرد :من باید با آمت
حرف بزنم ...گفن دوستاش یم گن کجا رفته؟
_دوستاش نگفت جای رفته ،گفت نیست .ساسان گفت .یم
خوای بریم پایت از خودش ببیس؟
_چرا یم خوای منو یببی پایت  ...آذر ما خواهریم!
همزمان با گفت این جمله اشک توی چشمهایش جمع شد آذر
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کالفه گفت :معلومه که خواهریم االن هوس کردم بیام کنارت
ی
دراز بکشم مثل بچگ هامون  ...طلوع یادته یم اومدی رو
تخت من؟
تا صبح جامو تنگ یم کردی!
یم خواست جلوی حافظه اش را بگبد .یم ترسید به گذشته
برگردد و از نیت امروز آذر رس درنیاورد .با این حال چانه اش
لرزید .به صفحه ی خاموش ر
گویس نگاه کرد و گفت :باید چند
دقیقه با آمت حرف بزنم.
آذر ر
گویس خودش را از جیبش ببون کشید به طرفش گرفت و
گفت :بگب صحبت کن.
با تردید ر
گویس را گرفت شماره آمت اولت تماس بود به رسعت
اسمش را لمس کرد و به محض شنیدن صدای آمت گفت:
کجای؟
_ببونم آذر اومد پیشت!
نگاهش خبه روی صورت آذر ماند و با آر ر
امیس که تازه به
دست آورده بود گفت :آره اینجاست یک میای؟
_یه کم کار دارم بعد میام.
_باشه.
تماس را قطع کرد ر
گویس را به طرف آذر گرفت و گفت :آخه
قرار نبود بیای!
_بهم شک داری؟
_نیم دونم
_من حداقل شونزده سال هم اتاقت بود بیشب شبا رس رو یه
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بالش یم ذاشتیم همه عمر نگرانت بودم چطور ازم یم تریس؟
آمت باید تاییدم کنه؟
_ناراحت شدی؟
_اگر بذاری کنارت بخوابم رفع یم شه.
خودش را کنار کشید آذر شال را از رسش برداشت مانتو اش را
روی عسیل گذاشت و دراز کشید گوشه ی پتو را از دست طلوع
کشید و همانطور که نریم آن را به صورتش یم مالید گفت :تو
هم بخواب دیگه...
از این که گرمای یک نفر دیگر جز خودش را روی تخت
احساس یم کرد دچاردل آشوبه و تهوع شد  .دستش را جلوی
دهانش گرفت و به سمت دستشوی دوید آذر پشت رسش رفت
وبه در بسته خورد.
کیم بعد با صوری ملتهب آمد.آذر مضطرب پرسید :چ
شدی؟
با چشم دور خانه را گشت .نیم دانست آمت بیسکویت های
خشگ که همیشه برای جلوگبی از تهوع چندتایش را باالی
رسش یم گذاشت کجا گذاشته .روی پاف جلوی دستشوی
نشست و گفت :ببت آمت بسته بیسکویت رو کجا گذاشته!
دوباره
عجین بود رسش را تا نزدیک
به معده اش چنگ زد ضعف
ی
زانوها خم کرد آذر در چند کابینن که آشبخانه را از بقیه ی
خانه جدا یم کرد باز کرد و بیسکویت را ببون کشید یگ به
دست طلوع داد و گفت :یعن چ ؟ با بیسکویت خوب یم ریس؟
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شانه باال انداخت و همانطور که با ولع به بیسکویت گاز یم زد
گفت :آمت از اینبنت خونده که واسه تهوع بعد از خواب
خوبه!
_عجب ...یه چب یاد گرفتیم  ...منم گایه حالم بده صبحا
بخورم...
در حال جویدن بیسکویت نیشخندی زد و گفت :البته واسه
تهوع
بارداری!
روی گونه های آذر رسخ شد نگاهش را از طلوع گرفت و گفت:
یی ادب!
با همه خجالن که کشیده بود از این که یخ میانشان آب شده
بود
رایص بود بسته را روی مب غذا خوری گذاشت و گفت :شکمو
نذاشن یه کم دراز بکشم.
انگار طلوع هم تازه حضور آذر را باور یم کرد و شک و
وحشت اولیه اش فروکش کرده بود با لبخند گفت :بیا بخوابیم.
با
هم حرف بزنیم.
_یم خوام ناهار درست کنم چ دوست داری؟
طلوع از جا بلند شد تا نزدیک مب غذا خوردی رفت و با
حشت گفت :خییل چبا!
_مثال؟
_کشک بادمجون!
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_اوه جوری گفت همه چبا من فکر کردم االن مرغ و مسما یم
خواد.
_مرغ و مسما بخوام درست کردنش رو بلدی؟
_دست کم نگب درست کنم برات؟
در یخچال را باز کرد و گفت :بذار ببینم چ دارین اصال...
سوت یم زنه که یخچالتون همش تنقالته  ...چ یم خورید
پس؟
_آمت از ببون غذا یم اره.
آذر من خییل فکر کردم  ...همه این روزا فکر کردم...
_خب؟
_تو عاشق آقای روشن بودی!
آذر برای لحظه ای متوقف شد آدیم نبود که بتواند خوب نقش
بازی کند خودش را کشته بود تا کیم در مورد غذا و یخچال
شوچ کند آن جمله های مزاح گونه را از هزار جستجو در
ذهنش بدست آورده بود و حاال طلوع با همت یک جمله مثل
توپ وسط همه ی تالش هایش افتاد.
بسته ی گوشت یخ زده را از فریزر ببون کشید و گفت :به
نظرم یه قیمه بخوریم بد نیست؟!
_آذر!
_جانم.
بیا حرف بزنیم!من نیاز دارم با کیس از گذشته حرف بزنم.
داریم حرف یم زنیم اما در مورد اون همسایه ی قدییم نه!
_چرا اسمش رو نیم اری؟
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_ازت تعجب یم کنم طلوع گایه حن ما که خانواده ت هستیم
رو خوب نیم شنایس و گایه گب یم دی به یه آدیم مثل
روشن که...
_یم خوام از یه چبی حرف بزنم که منو از این جای که
هستم ب یبه!
آذر لبهایش را روی هم ر
فشد و کیم بعد با صدای گرفته گفت:
آره عاشقش بودم ...خییل احمقانه بود اما یه روز تحت تاثب
حرفهای تو درباره ی عشق رفتم خونه ش ...و با زنش مواجه
شدم...
_چ؟ روشن زن داشت؟
_آره.
_پس چرا ما هیچ وقت ندیدیم؟ هر چند بعید نبود که ازدواج
کرده باشه با اون سن و سال اما...
_مریض بود ...نیم دونم الل شده بودم طلوع ،انگار عمدا منو
برده بود خونه اش که بهم بگه ببت من زن دارم ،ببت چقدر
دوستش دارم خودم با دست خودم غذا دهنش یم ذارم و
موهاشو
شونه یم کنم.
_همه این کارا رو جلوی روی تو کرد؟
آذر رستکان داد و با بغض گفت :اونقدر عاشقانه که باورت نیم
ی
شه! زندیک بعضیا مثل فیلمه طلوع اینو باید از اون روزا که
باغچه ی خونه ش رو تماشا یم کردم یم فهمیدم  .دیدی بود
رسارسش زندگیشون خانم روشن عصا یم زد سیع کرد به روم
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بخنده و خودش ازم پذیرای کنه اما من مات مونده بودم حن
نیم تونستم از پای اون فیلم بلند شم و برم خونه!
چشم طلوع به برق اشگ که روی گونه ی آذر مانده بود خبه
ماند آهسته گفت :بعد چ شد؟
_بعد اومدم خونه با ذهن که پر شده بو.د اینبار از خانم روشن
ی
و خوشبخن بزریک که داشت و سه چهار روز بعد هم رفت و
خب رفت حن
تازه فهمیدم معنای اون دعوت چ بود .یی ی
نفهمیدم یک ! و سهمم شد زل زدن به باغچه ای که جلو چشمم
هر روز پژمرده تر از دیروز یم شد .یم دوی االن دیگه بهش
فکر نیم کنم...
هین کشید که نشان یم داد همان لحظه هم دارد دقیقا به او
فکر
میکند به آقای روشن مهربان که برای زنش وفادارترین آدم دنیا
بود .آب دهانش را با درد فرو داد و گفت :دیگه  ...خب اون زن
داره ،چرا باید بهش فکر کنم .اما کاش از اول یم فهمیدم کاش
روز اول که اومدن خانم روشن رو یم دیدم .کاش از روی
کنجاوی حرف مردم که پشت رسش یم زدن اونقدر زل نیم
زدم به خونه ش .کاش بهش عادت نیم کردم  ...یه جای خایل
تو زندگیم بود که خیال یم کردم روشن پرش یم کنه  ...انگار
راه رفتنش ،حرف زدن و اب دادنش به باغچه رو قبال جای دیده
بودم و یم خواستم اون تصویر مدام برام تکرار بشه...
به اینجای حرفهایش که رسید به خودش آمد .انگار تازه فهمید
که
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ممکن است درد دلهایش حال طلوع را از آی که هست بدتر
کند.
رستکان داد و گفت :تا آمت نیومده یه غذا درست کنیم.
_من دلم کتلت یم خواد آذر!
_ای جانم ...تو یم خوای یا بچه ی
خواهرم!طلوع تعیت جنسیت کردی؟ من دخب دوست دارم...
_دخبه!
و همانطور که از جنسیت بچه یم گفت به صبح فکر میکرد که
تصمیم داشت یک جوری از ررسش خالص بشود و بعد هم برای
ی
همیشه این خانه و آمت را ترک کند تا القل او به زندیک اش
برسد .دلش درست مثل آن روز در مطب لرزید فکر از بت
بردن بچه مثل وسوسه ی سیب ممنوعه بود که هر از گایه به
ذهنش یم آمد .انجام دادنش هزار وجه داشت ،یم توانست
ی
تبداد را عذاب بدهد  .یم توانست آمت را از آن زندیک
ی
اجباری که برایش ساخته بود رها کند تا به زندیک اش
برگردد ....یم توانست بدون آن بچه گذشته ی دردناکش را
ی
فراموش کند و برای خودش یک زندیک تازه بسازد یا حن بهب
از آن ،همه ی قرصهایش را یکجا توی لیوان آب بریزد و
بخورد ...یا خودش را از بهار خواب یا حن از طبقه ای باال تر
به پایت پرت کند و بعد روحش همانطور که باالی رس آدمها یم
چرخد به بهت و ناباوری شان بخندد.
با صدای آذر که یم پرسید :زنگ یم زی آمت نون بیاره...
به خودش آمد رستکان داد و گفت :من بزنم؟
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_آره دیگه ،طلوع بدم میاد از این تنبل بازیا  ...قبال هم همه ی
کارا رو من یم کردم تو حاض و آماده یم رسیدی رس سفره!
_خب تو کدبانوی مامان بودی...
_نه خبم تو کار نیم کردی جورتو یم کشیدم که بهت غر
نزنن .زنگ بزن تا نیومده!
ر
گویس آذر را برداشت شماره آمت را گرفت کیم بعد صدای
آمت توی گوشش نشست :جانم آذر!
_طلوعم آمت.
خوی ؟
_ ی
صدای زی پس زمینه ی صدای آمت شد :همت جا پیاده میشم
آقا ممنون...
تماس قطع شد .کیم خبه به آذر نگاه کرد و سیع کرد معن آن
جمله و قطع شدن تماس از طرف آمت را بفهمد .دوباره با
عجله
شماره را گرفت و قبل از این که آمت چبی بگوید پرسید:
کجای؟
_ببون کار دارم.
_چه کاری؟
آمت به خنده افتاد ،از طلوع یی حایل که صبح توی خواب دیده
بود این بازجوی بعید بود .این حالت طلوع یم بردش به سالهای
قبل از رسبازی با همان خنده ای که روی لب داشت گفت:
بازجوی یم کن؟
_آذر یم گه نون بگب.
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صدایش غیظ داشت آمت گفت :ای به چشم! چب دیگه نیم
خوای؟
_زودم بیا خونه!
اینبار صدای خنده ی آمت بلند تر از قبل بود :همت االن میام.
تماس را قطع کرد آذر همانطور که مواد کتلت را ورز یم داد
گفت :چبی شده؟
_نیم دونم بهش مشکوکم.
آذر ابروی باال انداخت و گفت :به آمت؟
نیم دانست باید درباره چبی که شنیده به آذر بگوید یا نه
دستش
را زیر چانه گذاشت و گفت :من نباید خودم رو به آمت تحمیل
یم کردم آذر!
_ما موظفیم که وقت سخن کنار هم باشیم از این فکرا نکن
لطفا! تو فقط سیع کن خوب ر
بایس خوب بودنت به ما کمک یم
کنه.
لبخند کم جای به روی آذر زد نگاهش را چرخاند سوی ساعت
بلند شد تا قبل از رسیدن آمت قرصش را بخورد و دوباره ورق
قرص را پنهان کند.
مدی بعد آمت آمد بوی کتلت پیچیده بود توی ساختمان و
رامبد
پیامک داده بود :کدبانو شدی آمت ،ما هم گرسنه ایم
فراموشمون
نکن.
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به پیام رامبد خندید با صدای بلند سالم کرد و پیامک را برای
آذر که با حوصله مواد را توی دستش شکل یم داد و توی
روغن یم گذاشت خواند .آذر هم خندید و گفت :زیاده براشون
یم ذارم.
طلوع خوابه؟
_نیم دونم رفت دراز کشید .کجا بودی که بهت مشکوک شد!
سیع یم کرد صدایش بلندنباشد زیر لب گفت :مسافر داشت
پیاده
میشد صداشو شنید.
_پس کار هرروزت اینه!
_خب یه کم دستم خالیه!
_به مامان بگم؟
_به هیچ وجه!
_ ررسکت چ؟
_هنوز به درآمد آنچنای نرسیدیم .نیم خوام کیس بفهمه آذر،
حن طلوع!
باشه.
داشت یم رفت که آذر گفت :آمت
برگشت ،آذر با صدای خفه گفت :سپهرنیا اومده بود در خونه
با
مامان صحبت کرد گفت مجبور میشه مداریک پیدا کنه که
نشون
بده تو برادر طلوع نیسن واونو دزدیدی! یم خوای چکارکن؟
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_هر غلظ یم خواد بکنه! وهلل من اگر این حال طلوع نبود
فقط یم خواستم اونقدر بزنمش که رایه بیمارستان بشه! اما
فعال
فقط یم خوام طلوع طالق بگبه  ...بعد حسابمو با همه صاف
کنم.
حرف زیاد بود اما یم ترسیدند صدای که سیع دارند در پایت
ترین حد ممکن باشد به گوش طلوع برسد .آمت
یی حرف از او فاصله گرفت .حضور آذر
در خانه خوب بود انگار عطر شورانگب پیچیده بود همه جای
خانه و یادش یم آمد چقدر به مادر نیاز دارند .مثل روزهای
کودیک اش که آذر را در آغوش یم کشید و از موهایش بوی
شورانگب را حس یم کرد  .و بیشب از هر وقن دلش هوای
شورانگب را یم کرد  .آذر شبیه مادر بود  .آرام بود دستپخت
خوی داشت اما مهربای آذر با همه ی مهربای های دنیا فرق
ی
ی
داشت آذر ساده و صبور به مهمبین کار زندیک اش یم
ی
پرداخت مهمبین کار زندیک آذر مهربای کردن در حق دیگران
بود  .و از آن خسته نیم شد و بخاطرش انتظاری از کیس
نداشت.
داشت سهم غذای بچه ها را یم برد که طلوع بیدار شد اخم
کرده
بود و با کیس حرف نیم زد لبخندی به صورتش پاشید و فکر
کرد اینها عالئم حیای اند طلوع با چند روز پیش حن با همان
صبح که داشت از خانه یم رفت فرق داشت و این را از همان
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اخم که رنگ یی تفاوی را از صورتش پس یم زد یم شد
فهمید.
چندساعت بعد از ناهار شورانگب تماس گرفت و از آذر
خواست
برگردد ،گفته بود بابا داره رساغتو یم گبه.
آذر با لبخند گفت :زود میام.
آمت ماجرا را فهمیده بود با تلخندی پرسید :برسونمت؟
_با آژانس یم رم.
طلوع کنارشان نبود روحش انگار جای دور ،شاید درخانه
تبداد پرسه یم زد و اصال حواسش نبود وقن آذر در حال
پوشیدن مانتو آهسته به آمت گفت :دوباره هم میام  ...تو رو
خدا
اسباحت کن  ...خودتم باید خوب ر
بایس!
_من خوبم عزیزم ،تو هم مواظب خودت باش  ...بیا برسونمت
.
_گفتم که نیم خواد این همه راه بیای که چ بشه!
طلوع مثل آدمهای که تازه به دنیا برگشته اند نگاهش کرد و
گفت:
یم ری؟
_آره دیره دیگه ...مواظب هر دوتون باش! یه کم هم مواظب
آمت...
_هستم .تو هم به مامان سالم برسون.
آذر به رویش لبخندی زد و گفت :قربونت برم الیه!
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طلوع بغض کرد وگفت :االن مثل مامان گفن!
ر
نمییس هر دفعه اینو تکرار یم
آمت خندیدو گفت :تو خسته
کن!
_یم دوی ،انگار یه صحنه هزار بار برات پیش اومده انگار
یه جای هسن که قبال بودی و یگ یه کاری یم کنه که خییل
آشناست ...هر وقت آذر هست من همت حال رو دارم انگار
یگ هست که خییل آشناست ...انگار همت جمله رو قبال هزار
بار شنیدم ...واسه شما هم شده؟
آذر رستکان داد و گفت :آره واسه منم شده!
آمت لبهایش را جلو داد و گفت :نه انگار این خنگ بازیا
مخصوص شما دوتاست.
ر
نماییس روی بازوی آمت
آذر دستش را بلند کرد و با حرکن
زد ،کیفش را برداشت و گفت :برم دیگه.
آمت پشت رسش تا جلوی در رفت و دوباره اضار کرد
برساندش اما با مخالفت او مواجه شد و ناچار داخل خانه
برگشت.
طلوع دراز کشیده بود روی تخت ،هنوز آمت حرکت بعدی اش
را پیدا نکرده بود که گفت :بلدی موهامو کوتاه کن؟
_چرا؟
_من از این موها ببام.
و همزمان با این جمله تصویر تبداد را یم دید که طره ی
موهایش را گرفته و زمزمه یم کند :موی تو باید بلند باشه تا به
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چشم بیاد ،یعن چ که عت جقله ها موهات چسبیده به
رست...
اون روز اول هم که دیدمت تنها چبی که نپسندیدم موهات
بود...
و باز به عقب تر برگشت .وقن تبداد زیرکانه گفته بود:
موهات باید بلند بشه شایان موی بلند دوست داره ...پلک
هایش
را محکم روی هم ر
فشد و گفت :آخ ...لعنت به هر دوتون!
اشکهایش که چکید آمت گفت :هر طور تو دوست داری! اونم
بهت میاد!
_نیم خوام بهم بیاد .یم خوام زشت باشم...
و فکر کرد آن روزها هم اگر زشت بود پسندیده نیم شد...
لعنت
به آن روزها لعنت به خاطره شان ...آمت دستهایش را توی
جیب فرو کرد چند قدم برداشت رفت به در بهار خواب تکیه
داد
و نگاهش کرد دقایف کش دار که نیم خواست تمام بشوند...
دنبال حرف بود حرفهای که به اندازه ی سکوتش معنا بدهند!
پیدا نیم کرد  .کیم به خود پیچید حرفهایش را در ذهنش برای
خود تکرار کرد و در آخر گفت :تو هیچ وقت زشت نیم ریس!
_یم شم .یم خوام بشم.
_این اراده رو بذار واسه قوی شدن! به یه آدم زشت هم ممکنه
ظلم بشه اما به یه آدم قوی نه! فردا یم ریم آرایشگاه ،موهاتو
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کوتاه کن صورتت رو تمب کن هر کاری الزمه بکن اما یه فکر
دیگه کن واسه جنگیدن .کاری که همه این سالها ما باهات
کردیم
رو تو با خودت نکن.
_باهام چیکار کردین؟
خودش را برای گفت آن جمله لعنت کرد یم دانست ذهن بدبت
شده ی طلوع در لحظه هزار فکر میکندسیع کرد عادی باشد.
لبخندی زد و گفت :لوست کردیم ،نازپرورده و دسن بودی مثل
پرنده های قفیس که عاشق آزادی ان ،اما اگر ولشون کن هنوز
دو خونه اونطرف تر نرفته یا به دام یگ دیگه یم افت یا یم
مبن از بس بلد نیست گلیم خودشونو از آب ببون بکشن ...از
بس دستای پردونه ای که به سمتشون کشیده شد امن بود
خیال
کردن همه جای دنیا ،همه دستای دنیا امنه و یه جا باالخره
نشست نوک انگشت یه آدم که بلد بود به موقع دستشو مشت
کنه
...واسه همینه که میگن پرنده هاتونو رها نکنید درسته آزاد
میشن اما آزادی به چه قیمن؟
_فکرمیکن لیاقت آزادی نداشتم مگه نه؟
_فکر میکنم باید اول بهت یاد یم دادیم آزادی چیه؟ ناراحت
نشو طلوع دیگه نیم خوام باهات با ترس ناراحت شدنت حرف
بزنم .یم خوام اگر حرفام ضبه ست کم کم این ضبه ها رو
بزنم  ...یم خوام باور کن که منم به اندازه ی تو از این ضبه
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ها درد یم کشم چون یه رسش هم من بودم  .ما باید بهت یم
گفتیم که دنیا چه جور جاییه! در واقع از همون اول نباید
آزادیت
رو یم گرفتیم .باید به دخب بودنت ،به حساس بودنت ،به نازک
بودنت احبام یم ذاشتیم و با همه ی ترسا و دل نگرای های
که برات داشتیم بهت آزادی یم دادیم .بهت این ظلم رو کردیم
تا
خیالمون راحت باشه و اسبس نداشته باشیم  ...گریه نکن...
گوش کن ،نیم خوام برگردونمت عقب ،این حرفا رو یم زنم که
رو به جلو بری این کلمه ها رو الزم داریم هر دومون  ...باید
یکبارم شده من با صدای بلند اعباف کنم و تو هم صدای منو
بشنوی اینا یه روز یه جای دوباره به کارمون میاد.
_من نیم خواستم از آزادی ای که بهم دادن سواستفاده کنم!
من
نیم خواستم بهت دروغ بگم  ...یم دونم تو از من بدت میاد...
یم دونم یه جای ته قلبت هنوز دلگبی یم دونم یه روز ولم
یم کن و زنده باشم یا مرده واست فرف نداره...
_تو فکر کن روز خورشیدش رو ول کنه! چه بالی رسش
میاد؟
نگاه خبه ی طلوع که ادامه دار شد گفت :شب میشه! من تو
رو
ول نیم کنم تو خورشیدک من...
طلوع روی تخت نشست دستهایش را به سوی آمت دراز کرد
504

آمین

@Romanbook.ir

لبهایش یم لرزید و در آن حالت تصویری از کودیک اش بود
وقن یم دانست تنها پناهش بعد ازهر خرابکاری آمت است.
آمت لبخندی زد با تعلل جلو رفت مدام توی ذهنش این جمله
تکرار یم شد :اون نیم دونه ،خودت که یم دوی!
شاید این خیانت به اعتماد طلوع بود نیم دانست ان روزها
بیچاره ترین آدم روی زمت بود.
کیم به گیاهان توی بهار خواب نگاه کرد و به خورشیدی که کم
کم یم رفت تا غروب کند پلک هایش را روی هم ر
فشد اشکش
جاری شد
 .آهسته گفت :امروز یم خواستم
خودمو از یه جای بندازم پایت ،من یم تونم باورکن که یم
تونم .اما هر وقت یم خوام این کارو کنم اون روز رو یادم میاد
که اومدی از لب پنجره کشیدیم کنار و گفن احمق خودتو
بندازی
پایت من چیکار کنم...
من اون وقت خنده م گرفته بود آمت ،بهت گفتم :تو طیبه رو
داری آذر رو داری یه آدم چند تا خواهر یم خواد؟ گفن اونا
خواهرامن تو رفیقیم  ...من تو دلم قند آب شد که با همه برات
فرق دارم .گفن یی قید نباش یه دقیقه خودتو بذار جای من
ببت
اگر االن من پای پنجره بودم و تو پشت رسم چه بالی رست یم
اومد ...مردم آمت ...اون لحظه حن از تصورش رمردم ...تو
اون تصویر لعنن رو انداخن تو رسم اون وقتا نیم دونستم چ
505

آمین

@Romanbook.ir

منو یم کشونه پای پنجره ،چ باعث یم شه بخوام خودمو
بکشم اما االن یم دونم خسته ام از این تن که دارم دنبال خودم
ی
هرجا یم کشونمش خسته ام و یم ترسم این خستگ تا ابد تو
تنم
بمونه ! اما بازم تو میای  ...تو میای جلو چشمم که یم خوای
خودتو بندازی پایت  ...باز یم مبم از تصورش...
یم توانست گریه اش را
احساس کند این حایل که برای هر دویشان ساخته بود را
دوست
داشت مدتها بود به آن اندازه حرف نزد بود هنوز حرفهای
نگفته
ای داشت .آهسته ادامه داد :مامان اون روز دعوات کرد یادته!
آمت رس تکان دادعقب کشید و نشست نگاهش را دوخت به
طلوع و
گفت :از مرور اینها به جای نیم ریس طلوع...
_مامان دوستم داره آمت...
چانه اش لرزید آمت رس خم کرد اشکهایش را با بازویش پاک
کرد و گفت :شک داری؟
_مامان خییل دوستم داره! فقط از حساسیت بابا یم ترسید...
_آره یم ترسید ...ویل چبی از محبتش به من و تو کم نمیشد.
بابا هم همینطور ،خب شیوه ی دوست داشتنشون فرق
داشت.
_بابا حق داره آمت  ...حق داره منو نخواد من جلوش قد علم
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کردم ...وای...
رسش را روی زانوها گذاشت و صدای های های گریه اش توی
فضای کوچک خانه پیچید!از تصوری درد یم کشید و مدام در
خودش جابجا یم شد انگار یم خواست به گذشته برگردد آن
ی
.
لحظه ها را از زندیک اش خط بزند یی قراری اش که در همه
ی اعضای تنش و در هق هق پردردش فریاد یم کشید آمت را
ترسانده بود اما نیم خواست کاری کند یم خواست بگذارد این
دردها از هرچه هست ذره ذره با همت اشکها آب شود بریزد و
جان طلوع آسوده شود .زانوهایش را در آغوش کشید و
همانطور که اشک یم ریخت فکر کرد طلوع همه روزهای که
به زور قرص خوابیده بود را گریه یم کند .انگار تازه به دنیا
خب مرگ عزیزانش را یم شنود.
بازگشته و یگ یگ ی
******
ی
طالق یم خواست ،برای دومت بار از دومت مرد زندیک اش،
مردی که خودش انتخاب کرده بود و یکسال گذشته همه
تالشش
را برای رایص نگه داشت او و دو دخبش کرده بود .و اینبار
برخالف دفعه ی قبل ،قلبش سنگت بود از این تصمیم،
رسدورایه مانده بود و حن نیم دانست چطور باید به هاتف
بگوید .هر روز طبق عادت سفره ی رنگین یم انداخت و
منتظر بود عکس العمل هاتف را ببیند تا به موقع حرفهایش را
بزند اما وقتش نیم رسید .آنقدر نگفت تا باالخره خود هاتف به
حرف آمد :چ شده شوری؟ از چ اینطور دلخوری که حرف
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نیم زی؟ تو اداره چبی شده؟ بچه ها اذیتت یم کت؟
آنقدر هاتف حواسش به هیچ چب نبود که برای لحظه ای دلش
گرم شد از این که یم دید حواسش هست و ناراحن اش را
دیده!
آب دهانش را فرو دادو گفت :نه هیچ!
نیم خواست آرامش را به هم بزند هر چند در دلش آشوب بود.
اما از تکرار دوباره ی همه ی ماجراهای طالق که یکبار پشت
رس گذاشته بود یم ترسید .شاید نه از خود طالق که از تبعای
که تا آن روز هنوز با آنها دست به گریبان بود .آن روزها به
آرش فکر میکرد خییل بیشب از گذشته! به نقطه های در
زندگیشان که یم توانست عقب نشین کند و نکرد .به بچه ها
فکر میکرد که اگر همراه آرش یم رفتند دیگر هیچ وقت دستش
خب مرگ حاج آقا مشکات
بهشان نیم رسید .مسعود گفته بود .ی
خب از قصد سفر
را هم از مسعود شنیده بود و یکسال بعد ی
آرش
آمد .مسعود هم به اندازه ی او به فکر بچه ها بود و هر دو
چاره
ای پیدا نیم کردند.
خب داد آرش
ده روز بعد از آن دلجوی هاتف بود که مسعود ی
همه کارهایش را سامان داده و پیغام فرستاده یم تواند برای
آخرین بار بچه ها را ببیند.
ی
قید آخرین بار دیوانه اش یم کرد و با همان دیوانگ دل را به
دریا زد و یی توجه به حال هاتف گفت :من باید برم...
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_کجا بری؟
_من باید طالق بگبم...
همت یک کلمه برای دیوانه شدن هاتف کاف بود هزار فکر از
رسش گذشت ...این زن چه راحت حرف از طالق یم زند.
حتما آن بار دیگر هم ...لعنت کرد و با نفیس سنگت
گفت :که چه کن؟
حرفهای شورانگب پراکنده بود :داره بچه هامو یم بره!
ی
_اگر یم خواسن باهاش بموی زندیک منو چرا اومدی زیر و
رو کردی؟ منو چ حساب کردی که جلو چشمم حرف از طالق
و رفت با بابای بچه هات یم زی!
خون هاتف زیر پوست صورتش یم جوشید و شورانگب مانده
بود با چه حرف به فکرهای دیوانه وار او پایان بدهد .طیبه
طلوع را برده بود توی اتاق و سیع یم کرد از صحنه دورش
کند و واداربه این باورش کند که هیچ اتفاف نیافتاده و فقط
دارند
بازی یم کنند  ...یک بازی مخصوص آدم بزرگها که توی آن
داد یم زنند چبی مثل مسابقه ی صدا و بعد خودش هم ررسوع
کرد به فریادهای خفه و طلوع با خنده فریادهای او را تکرار
کرد.
صدایشان شده بود زمینه ی صدای شورانگب :من نیم خوام
برم
با اون مرد ...من فقط بچه هامو یم خوام هاتف تو رو خدا درکم
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کن  ...من دوساله واسه بچه های تو مادری کردم .نذاشتم خم
به
ابروشون بیاد اما االن دیگه پای بچه های خودم در میونه ! من
نیم تونم بمونم دست رو دست بذارم تا بچه ها رو یببه .شاید
اگر طالق بگبم بتونم بچه ها رو از پدرشون بگبم و نذارم
یببدشون..
هاتف دستهایش را پشت کمر به هم گره کرد و رسارس اتاق را
چندین بار چرخید ...نگاه شورانگب مثل ساعت شماته دار
دنبالش یم دوید .انتظار یم کشید و همزمان توی رسش این
خیال یم چرخید که یم توانم بروم همان کاری که با آرش کردم
تا مجبور شد طالقم بدهد یم روم خانه ی مسعود  ...از این
فکر
بدش امد واز خودش پرسید تا یک فرار؟
باالخره هاتف نشست وگفت :من باهاش حرف یم زنم.
_چطور؟
_چطور نداره دو تا مردیم حرف همو خوب یم فهمیم.
هاتف حرف را همت جا تمام کرد و باز هم شورانگب بود که
صب نداشت و قبل از این که هاتف آدرس آرش را از
طاقت ی
مسعود بگبد دست به کار شد...
آن دیدار را هرگز فراموش نیم کرد.
همان دو سه سال جدای آرش را تبدیل کرده بود به مردی جا
افتاده هنوز همانقدر نرم و مهربان بود هر چند که یم خواست
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پوسته ی سخت و خشک خودش را حفظ کند .اما مهربای
آرش
پنهان کردی نبود .اخم کرده بود و به شورانگب نگاه نیم کرد.
و خود شورانگب بود که رس حرف را باز کرد :من بدون بچه
ها یم مبم.
_دوسال بدون بچه ها واسه بچه های یه مرد دیگه مادری
کردی و هنوز زنده ای!
_تو ازدواج نکردی؟
_هنوز آدیم رو پیدا نکردم که مطمت باشم باهام یم مونه ! و
اولویت زندگیش یم شم  ...نخواستم بچه هامو بدم دست
نامادری
وقن که مادر خودشون بهشون رحم نکرد.
_منو با این حرفها تنبیه نکن تو چ یم دوی من چ کشیدم.
_تو یم دوی من و بچه ها چ کشیدیم؟ یه بار از خودت
پرسیدی چرا؟
_نبسیدم ،من آدم نبودم نیستم ...تو باش! من دلم به همت
هفته
ای یکبار دیدنشون تو خونه مسعود خوشه!
_چطور انتظار داری بچه هامو بدم تو که یببی زیر دست
ناپدری؟ اونم وقن که به قول خودت همت هفته ای یکبار هم
جرات نیم کن یببیشون اونجا!
_بخدا هاتف همچت آدیم نیست ،من بخاطر طلوع بچه ها رو
نیم بردم خونه!
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_بچه ی مریض شوهرت از بچه های خودت مهمبه؟
_نه آمت و آذر پاره قلب مت چطور ممکنه نخوامشون؟ یا
کیس رو بیشب از اونا بخوام  ...ویل ین دوسال خیالم راحت بود
با تو هست...
_بهم اعتماد داری نه؟
_مثل چشمام...
_کاش منم به تو اعتماد داشتم.
_آرش اینطور مجازاتم نکن من در حق تو بد کردم یم دونم،
بدی منو اینطور جواب نده...
_من بدی تو رو الی برگ طالق شناسنامه ام دفن کردم.
حوصله ی جواب دادن به چبی که گذشته رو ندارم یم خوام
بچه هام زیر بال و پر خودم باشن  ...نیم دونم دوباره یک و به
چه دلیل ممکنه ولشون کن ...تازه دارن با درد یی مادری کنار
میان.
_نکن آرش  ...بچه ها رو یببی خودمو یم کشم.
_دست به کشتنت خوبه! اما دیگه واسه من مهم نیست ...
این
ر
خودکیس رو یبب تو خونه ات درباره ش رو شونه ی
بحث
شوهرت درددل کن...
_بچه هامو ینب ازت خواهش یم کنم  ...الزم باشه به پات یم
افتم...
آرش دوباره نگاهش را به اطراف پاریک که در آن قرار داشتند
گرداند و گفت :خودتو بیش از این کوچیک نکن بچه ها با من
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خبت یم کنم که بیای و ببین
میان ...اگر یه روز برگشتیم ی
شون.
آرش دور یم شد که شورانگب از الی دندان های به هم چسبیده
اش گفت :نیم ذارم بچه هامو یببی آرش نیم ذارم.
برنگشت .دیگر نیم خواست ببیندش دیدن این زن روزهای
گذشته آرزوهای دور و دراز و عشف که ذره ذره در دل کاشته
و هنوز نتوانسته بود فراموشش کند را به یادش یم آورد.
بعد از آن ماجرا دست به اعتصاب غذا زد ،اینبار برایش مهم
خب را به آرش یم رسانند یا نه! هاتف
نبود کیس بداند یا نه! ی
یادش یم آید چه قویل داده یا نه! فقط یم دانست یم خواهد کم
ی
.
کم تمام شود .یم دانست که زندیک را نیم خواهد نه قدرت
مبارزه داشت و نه تاب از دست دادن! و فکر یم کرد اصال
مبارزه با چه کیس؟
دل آشوبه ها آنقدر ادامه پیدا کرد که یک روز خیال کرد باالخره
جان سختش به پایان رسیده و دارد در یم رود .وقن روی
زمت افتاد آخرین تصویری که دید صورت طلوع بود که رویش
خم شده بود و دستهای کوچکش را روی گونه هایش یم کشید
و
بخوای؟ مامای...
یم گفت :مامای بغلت کنم بذارمت رو تختت
ی
کاری برای وحشت صدای طلوع نیم توانست بکند .نه مثل
همیشه بغلش کند و نه یم توانست از جا بلند شود و مردن را
بگذارد برای یک وقت دیگر طیبه حایل بهب از طلوع نداشت
شانه هایش را گرفت و جیغ زد :مامان ...شوری  ...شوری بلند
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شو...
زورش نیم رسید و شورانگب در همان حایل که بود دلش برای
ی
درماندیک دخبها سوخت .آذر آمد پیش چشمش که همینطور
مثل طلوع لبهایش یم لرزد و چشمهای درشتش مدام از اشک
پرو خایل یم شود...
چشمهایش را بست و مدی بعد توی بیمارستان باز کرد .زیر
نگاه سنگت و پر سوال هاتف ،و همان وقت هم بود که لب باز
ی
کرد و گفت :چرا نذاشن بمبم؟ چرا نجاتم دادی! این زندیک
لعنت شده هیچ وقت به کار من نیومد! من اون روزی که بچه
هامو ول کردم باید یم مردم...
هاتف قدیم به جلو برداشت تردید داشت اما لب تخت نشست
و
گفت :هنوز که بچه ها ایرانن!
_اما یم رن ،یم برشون ،به حکم پدر بودن بچه هاشو یم بره
!
_باهاش حرف یم زنم!
_از آخرین باری که این حرفو زدی ده روز گذشت ...حرف
زدن شما دوتا مردی که حرف همو خوب بلدین به چه کار یه
زن میاد؟ حتما ازت یم پرسه تو ر
بایس بچه تو یم دی و تو هم
ی
یم یک نه! من یم مونم و دردی که از نبودن بچه هام یم کشم.
_من چکار کنم برات؟ طالقت بدم؟ اینو یم خوای؟
نیم خواست حن فکرش را هم نیم کرد وخوب یم دانست زیر
ر
خرویس به
این پوست آرام هاتف وقت پرسیدن این سوال چه
514

آمین

@Romanbook.ir

پاست .پلک هایش را محکم به هم ر
فشد دانه های درشت
اشکش
راه گرفتند تا زیر گلو؛هاتف دستش را گرفت و گفت :من یم رم
باهاش حرف یم زنم همت امروز...
بلند شد و در حایل از اتاق ببون رفت که نیم دانست با یک
مرد چطور از جا گذاشت بچه هایش بگوید .تمام مسب خودش
را جای او یم گذاشت و به خودش لعنت یم فرستاد که چنت
قویل به شورانگب داده! اصال چطور باید با مردی که یک زمان
همش شورانگب بود روبه رو یم شد.
شورانگب هیچ وقت نفهمید بت دو مرد چه گذشت .ده روز بعد
خب از
از مرخض اش از بیمارستان بود که بچه ها آمدند و ی
پرواز شب پدرشان دادند.
هاتف رسبسته گفته بود پدر ،نظر بچه ها رو خواست  ...بچه
ها
تو رو انتخاب کردن...
زبان هاتف نیم چرخید از طبع بلند آرش بگوید و شورانگب هم
درهمت اندازه را کاف یم دانست .اصال وقن بچه هایش آمده
بودند چه اهمین داشت بت مردها چه گذشته یا کدامیک طبع
بلند
ی
تری دارد؟ چه اهمین داشت هاتف ررسف و مردانگ اش را
گرو گذاشته ،که بچه های آرش را مثل بچه های خودش
نگهداری کند و به وقتش اگر خواستند رایه شان کند .و آرش
در آغوش بچه ها چه اشگ ریخته و چطور بویشان را تنفس
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کرده و حن برای شورانگب چه اهمین داشت که آمت با
ابروهای گره افتاده یک گوشه ی حیاط نشسته بود و دلش
هنوز
با پدر بود و فقط بخاطر یی قراری های شبانه ی آذر که در
دوسال گذشته حن کم هم نشده بودند مثل پدرش تن داده بود
به
ی
زندیک با مادری که یی رحمانه رهایشان کرده بود.
آرش مصلحت بچه ها را در سبدنشان به دست شورانگب
دید،رفت و بچه ها ماندند .و بهانه گبی هاتف از همان وقت
ررسوع شد از همان وقت که ناگهان کلمه ی پشخوانده را در
کنار اسم دخبانش قرار داد .وسواس شده بود وسوایس که با
اکبی از ذهنش ببون نیم رفت .وقن طلوع را یم
هیچ هللا ی
دید که برادر خوانده را مثل جان عزیز یم کند و پروانه وار به
دورش یم چرخد تا روزهایش را به جای لب باغچه ی شب
بوها توی خانه بگذراند ...طلویع را یم دید که بهبود یم یابد با
ر
دادایس گفت و گره ی ابروهای آمت را باز یم کند.
هر
و از دیدن هر روزه ی این صحنه ها دلشوره ای غریب به
جانش یم افتاد به شورانگب هشدار یم داد طیبه را با زبان یی
زبای هوشیار یم کرد ...میان قول و آبروی که یم ترسید به
دست این پش خوانده بریزد مانده بود.
اگر چه آمت و آذربه مرور زمان ،هر روز برایش عزیزتر از
جان یم شدند اما یک گوشه ی ذهنش همیشه مشغول حرف
مردیم بود که از صدایشان یم ترسید .و حن هنوز در خلوتش
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گایه اشک های آرش در آغوش بچه هایش دلش را یم لرزاند
و با خودش فکر یم کرد نکند آه کشیده باشد...
آمت را نیم توانست طرد کندآمت امانت بود.باید همانطور که
قسم خورده بود مثل گل از او وآذر مراقبت یم کرد .بایدهرهفته
که بچه ها باپدر حرف یم زدند خیال آرش از قول مردانه اش
راحت یم شد .اما طلوع را یم توانست منع کند...گایه میانه ی
روز به خانه رس یم زد.گایه شورانگب را وادار به ماندن در
خانه یم کرد و عاقبت تاب نیاورد و از شورانگب خواست
کارش را رها کند.
چهار بچه مانده بود روی دست شورانگب چهار بچه که هرکدام
به نویع بیمار بود و ذهن هاتف که دچار وسوایس دیوانه وار
شده بود وسوایس که از او مردی ساخته بود اغلب مضطرب
وعصن...
ی
روزی که از کارش استعفا یم داد به آرش فکر میکرد ...به
مبارزه ای که برای نگه داشت شغلش ررسوع کرده بود حن به
آخرین حرفهای آرش...وقن به خانه بریم گشت خسته بود.
ی
رایه برای رهای از خستگ های خودش نداشت .همان روز
آرش زنگ زده بود تا صدای بچه ها را بشنود .شورانگب
ر
گویس را برداشته بود بعد از مدتها دوباره صدای هم را شنیدند
دلش از همه جا گرفته بود و به جای صدا زدن بچه هاخودش
نالید :آرش!
بله ی آرش مردد بود .انگار یم دانست بعد از این بله باید
پذیرای حرفهای مادر بچه هایش باشد حرفهای که شاید تاری خ
517

آمین

@Romanbook.ir

مرصفشان گذشته بود شورانگب با همان بغض خفه کننده
گفت:
حاللم کن...من بهت بد کردم.
پوزخند آرش را حن از پشت خط یم توانست حس کند وقن
یم گفت :من برای تو کاری نکردم ،برای دخبم کردم که وقن
به سن بلوغ یم رسید بیشب از من به مادر احتیاج داشت .تو
خوب یا بد مادرآذری و این شاید گناه من هم هست! اون
دوسایل
که آذر با خون دل خوابید وقول مردی که روش حساب کردم
باعث شد  ...من بخاطر تو کاری نکردم برای آذر کردم که به
هر حال باید یه مرد هم خون هم کنارش یم بود .یم خوام
باهاشون حرف بزنم....شورانگب سنگت صدا زد :آمت ،آذر.
وقن آمدند طلوع پیش آمت بود شورانگب لب گزید و
حرف برای گفت پیدا نکرد.تمام مدی که آمت و آذر صدای
دلتنگ پدر را یم شنیدند طلوع دست کشیده بود سوی ر
گویس
باالخره آمت بود که ر
گویس را به دستش دادو او گفت :سالم بابا
آرش! من خییل دوست داشتم باشما صحبت کنم...من طلوع
خانمم!
آرش قطره اشکش را گرفت و صدای نرمش توی ر
گویس
پیچید:سالم طلوع خانم خوبید.
_من هم خوبم .میشه یه روز منم با آذر بیام خارج رو ببینم.
_حتما چرا که نه! من منتظرم که زود بیای.
_ویل من آمت رو با خودم میارما!
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صدای خنده ی آرش از شنیدن شبین زبای اش بلند شد و
گفت:
حتما آمت رو بیار!
شورانگب در همان حال رهایشان کرد به سوی آشبخانه رفت و
از آنجا به آن سه نفر نگاه کرد که دخیل بسته بودند به مب
تلفن،
و به آمت که هیچ گالیه از سنگین طلوع روی دوشش نداشت و
به سایه ی خودش روی در یخچال که مات مانده بود و انگار
بلد
نبود با یک ر
تش آن وضعیت را تمام کند و مدام فکر میکرد کاش
آرش بخاطر هزینه ی تلفنش هم شده تماس لعنن را قطع کند.
مدی بعد سیع کرد فکرش را از همه چب آزاد کند .غذای
مفصیل پخت و فکر کرد برای شکست هایم تدارک دیده ام.
سفره ی شلوغ آن شب ،دلخوشش نیم کرد اما خییل زود یاد
گرفت خودش را با ررسایط همگام کند بشود همپای درد دل های
طیبه و ررسارت های نوجوای آمت که مدام او را به یاد آرش
یم انداخت  .بشود قصه گوی هر شب طلوع و آذر که توی یک
اتاق کنار هم قد یم کشیدند اما آنقدر یی شباهت به هم که
خودش
هم دچار تناقض یم شد.
صدای هاتف توی خانه پیچید :رش ...شوری
به لکنت هاتف بعد از سکته مثل همه ی چبهای دیگر عادت
کرده بود و دیگر مثل روزهای اول اشکش را جاری نیم کرد
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خوی؟
از جا بلند شد خودش را به او رساند و گفت :چ شده؟ ی
هاتف رس تکان داد و گفت :آ ...آ ...ذر نیومد!
_میاد االن میاد خونه دوستش بود...
_دو ...ست نداشت....آذر...
_دوست دانشگاهشه یم شناسمش هم خودش هم مادرش
تنهان،
خیالت راحت.
خیال هاتف از آذر راحت بود با خودش فکر میکرد این تنها آدم
درست این خانه است.
همان وقت بود که آذر آمد هاتف لبخندش را از این یگ پنهان
نیم کرد .با دهای که به یک طرف کج شده بود و چشمهای که
مدام پر اشک یم شدند نگاهش کرد و لبخند زد .آذر کم کم
داشت بازیگری قدرتر از دو خواهر دیگرش یم شد جلو رفت
خنده ای روی لبها نشاند و گفت :بابا جونم چطوره؟
بوسه ای به گونه ی هاتف زد و پیشای اش را آماده ی بوسه ی
پدرانه ی هاتف نگه داشت بعد همانجا کنار تخت یک نفره ای
که توی سالن گذاشته بودند روی مبل نشست و گفت :امروز
انگار
بهبی بابا!
_بهبم...
_باکاردرمای صحبت کردم میان خونه دیگه نیم خواد بریم
ببون یم دونم خسته یم ریس!
هاتف آرزویم کرد آن لکنت لعنن اش برطرف شودویک دل
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سب قربان صدقه ی دخبکش برود .آذر همانطور که درباره ی
کاردرمای حرف یم زد ناخن گب را از کشو عسیل کنارتخت
ببون کشید دست هاتف رادر دست گرفت و ررسوع به چیدن
ناخن ها کرد .شورانگبکیم درهمان حال ماند گوش سبد به
حرفهای آذر و نگاهش به چشمهای پر اشک هاتف که این
روزها عجیب دل نازک شده بودماند.
کار آذر که تمام شد به آشبخانه رفت وصدایش زد کیم طول
کشید تا آذر دنبالش برود شوانگب ررسوع کننده بود :گفتم برو
رس بزن بیا نگفتم تا این وقت بمون ...شدی دنباله ی اون دوتا؟
_اون دوتا بچه های این خونه اند مامان.
ی
_اگر بودن یم موندن مثل آدم زندیک شون رو یم کردن
پدرشون رو به این روز نیم انداخت...
_از طلوع بدت میاد یا آمت...
_آمت پاره تنمه چرا همه زخم زبوناتون واسه منه؟
_پس طلوع؟
مچ دست آذر را گرفت و گفت :بیا
آذر یی مقاومت دنبالش راه افتاد داخل اتاق شورانگب ساک
خب نبود را جلویش انداخت و گفت:
نوزادی که از وجودش یی ی
بازش کن ببت  ...من از طلوع بدم میاد؟ بابا من واسه طلوع
عمرمو گذاشتم چطور ازش بدم میاد ...چطور اینقدر نسبت به
من بدبت شدین تو و آمت که خیال یم کنید ممکنه از دخبی
که
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بزرگ کردم بدم بیاد  ...من اسمشو تو شناسنامه ی خودم
زدم...
آذر نشست زیپ ساک را باز کرد به اولت لباس لبخندی زد آن
را توی تن نوزاد طلوع تصور کردوگفت :پس چرا باهاش
اینطور رفتار یم کن!
ی
_چون باید بفهمه زندیک یعن چ!
ی
_طلوع االن داره یم فهمه زندیک یعن چ...کاش اسمشو تو
شناسنامه ی خودت نیم زدی...چرا این کارو کردی؟
اینبار پودر بچه را از گوشه ی ساک ببون کشید در پیچ را
چرخاند چشمهایش را بست و مشامش را از بوی پودر پر کرد
دوباره چشمهایش را باز کرد و منتظر جواب به شورانگب زل
زد .شورانگب مقابلش نشست و گفت :واسه این که این بار
زندگیمو نگه دارم...نیم دونم چرا اما یم خواستم ثابت کنم من
ی
زن زندیک ام  ...من اگر از بابات طالق گرفتم واسه این بود که
...
_که انتخابت نبود؟ گناه بابای من این بود؟
_آذر داری مواخذه ام یم کن؟ ما قسمت هم نبودیم...
_حرف من هم االن این نیست ،قسمت نبودین و تمام! فقط
یم
خوام بدونم چرا وقن دیدی آمت طلوع یم خواد بهش حقیقت
رو
نگفن!
_چون هاتف نیم خواست
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_تو و بابا هاتف حق داشتت زندگیشونو نابود کنت؟ مامان
آمت
یه جوری عاشق طلوعه که ندیدم...نیم دونم شاید دیدم شاید
همون طور که بابا آرش عاشق تو بود ...همونطور یم خواست
آرومم کنه اما اشکهای خودش زودتر از من رون یم شد ...
اونطوری که چه طلوع باشه چه نباشه یمخوادش  ...یم خواد
دنیا رو بندازه زیر پاهای طلوع و واسه ش فرف نداره اصال طلوع
ر
دادایس
بدونه عاشقشه یا نه...واسه ش فرف نداره که طلوع
صداش کنه یاچب دیگه ...مامان طلوع اگر یم دونست آمت
برادرش نیست عاشقش یم شد مطمئنم میشد ...مگه میشه
عاشق آمت نشه وقن که االن تو این دنیا به تنها کیس که
اعتماد داره آمینه؟ گناه کردی مامان تا دیر نشد یه کاری کن
واسه شون...
_تو چ یم دوی  ...هاتف برام خط و نشون کشید گفت اگر یه
روز اتفاف بت این بچه ها بیافته و باعث یی آبروی من بشه
فقط طالق.
ی
ی
_زندیک بچه هاتو فدای زندیک خودت کردی؟ که دوباره انگ
طالق بهت نخوره...نیم خوام رسزنشت کنم مامان شاید حق
داشن ،اما االن اوضاع طلوع از اوی که فکر میکن بدتره نیم
دونم چ باعث ازدواجش با تبداد شد نیم دونم تو چرااینقدر
اضار داشن این ازدواج رس بگبه  ...اما بچه هات حالشون
خوب نیست داغونن هر دو ...بهت نیاز دارن خییل بیشب از
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وقن که تشخیص دادی اسمشو وارد شناسنامه ت کن بهت
نیاز
داره پس یه کاری کن  ...اونا آخرش یم فهمن شاید من باشم که
طاقت نیم ارم و به طلوع یم گم اما بذار تو ر
بایس  ...نذار ر
بیس
آدم بد این قصه...
_تا االنم من بد قصه بودم!
ی
_من به گذشته کار ندارم اما نیم ذارم زندیک آمت و طلوع
همینطور پر حشت بگذره...
_شاید بخواد برگرده به شوهرش و با گفت ما...
_من اگر جای تو بودم و دخبم یم گفت بریم گردم به اون
ی
زندیک حن به قیمت کتک زدن و بستنش تو خونه نیم
ی
ذاشتم...من چبی از اون زندیک نیم دونم جز این که اگر خوب
بود طلوع به این روز نیم افتاد.
آذر لباسهای که ببون آورده بود را یگ یگ تا کرد داخل
ساک گذاشت و گفت :خییل قشنگن دستت درد نکنه قربونت
برم
که به فکر همه هسن  ...یم دونم همیشه فکر ما بودی اما
اینبار
یه شکل دیگه بهمون فکر کن تو رو خدا!
شورانگب فقط رستکان داد و آذر گفت :دو روز دیگه دوباره یم
رم پیششون اگر تونسن براشون چند جور غذا درست کن اونا
دستپخت تو رو دوست دارن.
شورانگب را در همان حال که بود رها کرد و به اتاقش رفت
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کیم به پنجره زل زد و بعد روی تخت دراز کشید برخالف آنچه
به طلوع گفته بود قلبش از آقای روشن خایل نبود هنوز همه ی
فضای فکری اش را روشن پر کرده بود و یم خواست هر طور
شده دوباره پیدایش کند  ...نیم دانست برای بعد از پیدا
کردنش
چه برنامه ای دارد اما دلش از امیدواری برای دیدن دوباره ی
سب شدن باغچه اش خایل نبود.
او و ی
*****
حرکت رسی ع دستهایش بت موس و کلیدهای لپتاپ عجله ی
زیادش را نشان یم داد .حرف مدام تا پشت لبهای ساسان یم
آمد و بریم گشت فکریم کرد باید برای این حال آمت کاری کند
اما نیم دانست چطور یم شود با خودش فکر کرد اگر جای من
رامبد بود تا حاال رس حرف را باز کرده بود  .پلک هایش را
روی هم گذاشت وقن دوباره باز کرد آمت هنوز همانطور
مشغول کار بود باالخره لب باز کرد و گفت :آمت!
بله ای که آمت بدون بلند کردن رسش گفته بود بیشب شبیه
ر
واکنیس غریزی به شنیدن نامش بود یکبار دیگر گفت :آمت
داداش!
اینبار بله ی آمت همراه با نیم نگایه سطچ بود .ساسان آن
نگاه را شکار کرد وگفت :این همه عجله واسه چیه؟
_خییل کار دارم ساسان اینا رو انجام بدم باز رامبد غر نزنه!
_رامبد اگر حرف یم زنه بخاطر توئه نه بخاطر کار!
525

آمین

@Romanbook.ir

_بخاطر کار هم باشه حق داره فرستادیمش جلو نیم شه
پشتش
رو خایل کنیم...
_من یه مقدار پس انداز دارم که...
_من گفتم پول نیاز دارم؟
_نه اما یم دونم که عجله یم کن که دم غروب بری واسه...
_واسه چ؟
_یم ری که...
لبخندی به ررسم ساسان زد و گفت :مسافر ر
کیس که خجالت
نداره
...دارم خرج زندگیمو در میارم نکنه تو از این که رفیقت کار
میکنه خجالت زده ای؟!
ساسان شتاب زده گفت :نه آمت ،این چه حرفیه داداش ...
اصال
بد فهمیدی منظور منو!
ی
آمت به دستپاچگ اش خندید و گفت :شوچ کردم .عکسهای
که
گرفن رو برام بفرست.
_پاشو برو من خودم انجام یم دم.
_االن کاری ندارم عجله م واسه عرصه دکب طلوع اومده،
واسه عرص نوبت داره باید یببمش!
هنوزحرفش تمام نشده بود که چند ضبه به در اتاق خورد و
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متعاقب آن مهتا داخل آمد .مدتها از آخرین دیدارشان یم
گذشت
و نیم توانست دلیل حضور مهتا را درک کند .ساسان به احبام
مهتا از جا بلند شد سالم کوتایه کرد و رو به آمت گفت :من یم
رم پیش رامبد ببینم چکار میکنه!
آمت رس تکان داد و دوباره نگاهش را دوخت به مهتا ،ساسان
که رفت مهتا در را بست و گفت :جا خوردی نه؟ نباید یم
اومدم
تو محل کار پش عمه ام که احتماال همش آینده ام هم هست.
_خب انتظار نداشتم بیای ویل حاال که اومدی بیا بشت.
رسدی رفتارش مهتا را ناامید نیم کرد رفت روی یگ از
صندیل های کنار مب آمت نشست و گفت :چیکار میکن؟
حالت
خوبه؟
_خوبم ممنون.
_طلوع بهب شد؟
_آره اونم خییل خوبه!
_خوبه که هر دوتون خییل خوبید ...تو که نیم پریس اما خودم
یم گم خوب نیستم آمت.
_چرا؟
_نیم دوی؟ پس بذار برات بگم پشعمه  ،دیگه داره دوماه
میشه که نامزدم بالتکلیف ولم کرده و موندم معطل ،همه ازم
خبو مات فقط نگاه یم کنم ...حن
رساغشو یم گبن و من یی ی
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نیم تونم بگم نامزدیمون به هم خورده!
_االن اومدی اینجا که بشنوی نامزدی به هم خورده؟
_اومدم بگم نذار بهم بخوره ،نذار بینمون فاصله بیافته! بهت
ثابت نشد که من نگفته بودم خونه ما هستید؟
_نه نشد!
_طیبه باهات حرف نزد!
_موضوع اینه که دیگه به هیچکدومتون اعتماد ندارم.
_چکار کنم که اعتمادت جلب بشه؟
_از تو کاری برنمیاد ...وقن یم اومد نکردی حاال دیگه نیم
توی کاری کن!
_آمت من به بابا چ بگم؟
شانه باال انداخت داشت با خودش یم جنگید نیم توانست
اینقدر
یی رحم و یی انعطاف باشد .نیم توانست به قول مهتا قول
قراری که گذاشته را همانطور نیمه کار رها کند و مهتا را
بگذارد با حرفهای که یم شنید .نیم توانست مسعود را در این
ررسایط قرار بدهد.متوسل شده بود به دعا که مهتا نخواهد
نامزدی
ی
را دوباره یادآوری کند .اصال آمادیک پذیرش مسئولیت را نداشت
تا آن روز به بهانه های مختلف فکر مهتا را پس زده بود اما
حاال که خودش آمده بود نیم دانست چه کند تا الاقل
وجدانش
آرام بگبد.
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آمت در یک حرکت از جا بلند شد و گفت :چای بیارم برات؟
لبخندمهتا گوشه ی لبش خشکید ،این فرار آمت داغ تازه ای
روی دلش گذاشت و درهای بیشبی را به رویش بست با این
حال حفظ ظاهر کرد و گفت :من چای نیم خورم یه کم حرف
دارم بزنم و برم.
_بگو.
_گفن اگر یم خوام باشم باید طلوع رو بپذیریم...
از رسش گذشت بگوید این حرف را آن وقن زده بودم که هنوز
هیچ چب اینطور در هم نپیچیده بود اما کلماتش جفت و جور
نیم
شدند .مدام چهره ی مسعود جلوی چشمش بود که از کودیک
محبت را در حقش تمام کرده بود .نیم توانست چنت وجهه
بدی
از خودش به او نشان بدهد رستکان داد مهتا آهسته گفت :من
یم
پذیرمش ،خیالمو راحت کن فقط برات مثل یه خواهره قبولش
یم
کنم.
برای اولت بار در آن دقایق به چشمهای مهتا نگاه کرد اولت بار
بود اینقدر مظلوم یم دیدش برق اشک در چشمهایش یم
درخشید و مردمکشان دودو یم زد.
نفیس که ببون داد شبیه آه بود که وصلش کرد به جمله اش:
هیچ معلوم نیست دوره درمان طلوع تا یک طول بکشه!
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_فرف نداره تا یک؟ یه عمر هم باشه منتظرم.
جوای بدهد
آمت به بن بست خورده بود نیم دانست چه
ی
داشت
حرفهایش را سبک سنگت یم کرد تا به مهتا احساس واقیع اش
را بگوید ،باید یم گفت تصمیم به ازدواجش با او یک تصمیم
زودگذر بخاطر اضارهای شورانگب بود .باید یم گفت که هیچ
وقت آن حیس که خیال یم کند را نداشت تا نزدیک مب ساسان
رفت کیم به کاغذها و ر
گویس اش که خاموش روی مب جامانده
بود نگاه کرد و گفت :ببت مهتا من...
ی
_یم دونم  ...همه چبای که االن یم خوای بگ رو یم
دونم.
_گوش کن  ...حس من به تو هیچ وقت اوی که فکر میکن
نبود.
_نگو آمت وقن خودم بگم دردش کمبه ،هیچ وقت دوستم
نداشن اونقدر دوستم نداشن که به طلوع قول دادی هیچ
وقت
منو نخوای ...اونقدر منو نیم خواسن که طلوع توی همه
دعواهای از رس عشف که من راه انداختم یک قدم جلو بود...
اونقدر دوستم نداری که آخرین اولویتتم ،آخرین کیس که تو
ر
وخویس بهش فکر میکن ...اونقدر دوستم نداری
روزای سخت
که اگر همت االن از این در برم ببون و دیگه هیچ وقت
چشمت به چشمم نیافته دلت تنگ نمیشه و حن شاید یادت
نیاد که
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مهتای هست و قول و قراری باهاش داری ...اونقدر دوستم
نداری که همت االن داری به جای خودم به بابام فکر میکن که
ی
چطور بهش بگ یم خوای نامزدی ب َهم بخوره اما من هنوز به
ی
...
اندازه ی بچگ هام دوستت دارم به اندازه ی روزهای که
از پشت تو واسه من شکلک
در یم اورد ...به اندازه ی همه روزای نوجوونیم که مجبور
بودم یه راز لعنن رو تو سینه ام نگه دارم و با طلوع مثل یه هم
خون رفتار کنم تا مبادا به خودش جرات بده تو رو بخواد  ...من
زود عاشقت شدم .خییل بچه بودم واسه عاشق شدن ،لعنت
به
اون عشق کاش نبود اما هست ...نیم تونم با یه حرف تو یک
ی
.
..
عمر زندیک ای که باهات ساختمو زیر پا بذارم و برم آمت
من تو چشمای همه مردای دنیا تو رو یم بینم .چطور ممکنه
بعد
از تو بتونم خوشبخت بشم  ...اگر یم گم طلوع رو یم پذیرم
خیال نکن راحته اما خودمو قانع کردم به این که من و طلوع
فرق داریم ،طلوع یه بت و تو بت پرسن و من یه زن که کنارتم
تا بتوی عبادتت رو بکن!
گوله های درشت اشک همزمان با بسته شدن پلک هایش پایت
ریخت .خودش را با این حرفها تحقب کرده و از بلندای برج
غرور پایت انداخت .این حس قلبش را یم ر
فشد اما برای داشت
آمت باید این تلچ مدام را به جان یم خرید .برای عشف که
یک عمر توی سینه اش بود و حن برای به زبان آوردنش ذره
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ای تردید نکرده بود .برای تصویری که از خودش به همه داده
بودتصویر زی که عاشق آمت است و برای لحظه ای فکر کرد
جز این هیچ نیست .آمت همانطور که دستهایش در جیب
شلوار
فرو رفته بودند رس باال گرفت و دقایف به سقف خبه شد از
همه ی حرفهای مهتا همان یک جمله ی آخر در رسش یم
چرخید طلوع یه بته و تو بت پرسن  ...از یادآوری بت شکسته
اش که نیم دانست همت حاال دارد از کدام درد به خود یم
پیچد
لب گزید و گفت :مهتا بیا منطف حرف بزنیم.
_منطق ندارم ،یم رم خودم با طلوع حرف یم زنم به دست و
پاش یم افتم اینو پیش بین کرده بود .گفته بود اگر بخوای با
آمت ر
بایس باید منو رایص کن ،یم رم راضیش یم کنم  .بذار
برم ببینمش!
_نیم تونه االن تو ررسایظ نیست که با کیس حرف بزنه!
_عذابش نیم دم قسم یم خورم.
دلش سوخته بود .به فکر فرو رفته بود در چشمهای روشن مهتا
خودش رایم دید همینقدر درمانده همینقدر بینوا! آیه کشید و
مسب بحث را عوض کرد :دانشگاه چطور پیش یم ره؟
مهتا از این تغیب بحث استقبال کرد .خم شد از مب وسط اتاق
دستمایل برداشت و گفت :خوبه ترم آخر یه کم سخت شده اما
خوبه  ...بابا یم گه چه فایده بعدش بیکار میای وردل ما!
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دلبانه ی مخصوص ،فقط دندان
خندید ،نه آن خنده های ی
های
سفید و ردیفش را به نمایش گذاشت و گفت :خب در اصل منم
فقط مدرکشو یم خوام.
آمت به تالشش لبخندی زد یک حرف داشت که باید یم زد
وگرنه وجدانش آسوده اش نیم گذاشت باتردید لب زد :مهتا،
من
در مورد آینده فعال نیم تونم بهت قویل بدم باشه؟
دوباره چشمهای مهتا پر شد اما جلوی ریزش اشکهایش را
گرفت و گفت :خب یم دوی رشته ی من خییل دلیه اصال نباید
به فکر کار باشم.
ی
آمت همرایه اش کرد :آره ،اما تو دخب زرنگ هسن بخوای
کار پیدا یم کن.
مهتا از جا بلند شد و گفت :مزاحم کارت نشم  ...یم رم دیگه
فقط یم خواستم ببینمت.
_ممنون خوشحال شدم از دیدنت.
ی
جمله اش یی حس بود و مهتا یخ زدیک کالمش را خوب درک
یم کرد با این حال خنده اش را گرم روی صورت آمت پاشید و
گفت :کمگ خواستید بهم بگید هم تو هم طلوع ! بهش سالم
برسون.
آمت رس تکان داد و تا نزدیک در همراهش رفت .مهتا که از
ررسکت ببون یم رفت رامبد با صدای بلند گفت :گل بود به
سبه نب آراسته شد ...خییل آقا پیدا بود نامزدش هم اومد آشن
ی
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کنون  ...ساسان من میام اتاق تو آمت رئیس شه!
آمت به طرفش برگشت و گفت :جدی جدی فاز ریاست
برداشن؟ ما اون اتاق رو بهت دادیم که دور باشیم خواب
آشفته
نبینیم...
ساسان مثل همیشه کم حرف ترین یار این شوچ ها بود خندید
و
با تکان رس حق را به آمت داد ...رامبد گفت :فعال کارم گبشما
دوتاست  ...بذار بچرخه درستتون یم کنم.
همزمان با گفت این جمله با تکان دادن انگشتش در هوا چرخش
ایام را نشان داد و آنها را به خنده انداخت .آمت نگایه به
ساعتش انداخت و گفت :عیل الحساب یه مرخض رد کند تا
وقن بخوای درست کن...
_باز کجا؟ آمت بخدا اون رومو باال میاری.
_کار دارم ! مهمه وگرنه نیم رفتم.
_کار مهمت چیه دقیقا!
_باید طلوع رو یببم دکب مهمب از این یم خوای؟
_نه دیگه قانع شدم .چشم ما هم کور برو.
صب
در حال ببون رفت از در بود که ساسان صدا زد :آمت ی
کن.
برگشت ساسان دنبالش رفت .بازویش را گرفت و همراهش تا
وسط حیاط قدم زد بعد با نگایه به اطراف و اطمینان از این که
کیس نیم بیندشان کیف چریم کارتهایش را از جیبش ببون
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کشید کاری به طرف آمت گرفت و گفت :این دستت باشه!
آمت لب به هم ر
فشد و گفت :من اگر پول الزم داشته باشم به
شما یم گم آقا ساسان.
_بگبحاال؛ ناراحت یم شم اگر قبول نکن قرض حساب کن
...االن وضعیت طلوع از هر چبی مهمبه بگب اینو...
_من الزم ندارم آخه؛ به اندازه مخارج طلوع هم دارم خیالت
راحت.
ی
_چرا با من غریبگ یم کن؟ من با رامبد چه فرف دارم آخه
؟
آمت لب به دندان کشید و گفت :این چه حرفیه!
_راست یم گم دیگه...
کارت را از دستش کشید و گفت :تو هم با اون رامبد زبون باز
گشن بلد شدی!
ساسان خنده ای روی لب آورد و گفت :رمزش رو پیامک یم
کنم.
_قربون تو داداش!
قلبش یلبیز از حیس شد جنبه ی مادی کاری که حن نیم
دانست از آن استفاده خواهد کرد یا نه برایش اصال مهم نبود
ی
همت بودن ساسان و رامبد در همه ی جنبه های زندیک اش بود
که قلبش را به تپش وا میداشت.
از در ررسکت ببون رفت کلید را ببون کشید توی قفل انداخت
و در همان حال دعا کرد حال طلوع مساعد تر از روزهای
دیگر باشد .با همت افکار پله ها را باال رفت وطبق عادت
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هرروز برای این که اگر طلوع بیدار است از ورود یکباره اش
وحشت نکند کیم رسوصدا ایجاد کرد و یگ دوباره هم از پشت
در صدایش زد در را که باز کرد طلوع روی تخت نشسته بود
مانتو و شال روی رسش نشان یم داد برای رفت آماده است.
اشتیاقش برای رفت به مطب امیدجو آمت را به یاد روزهای
نوجوای اش یم انداخت که تا از نظر روچ درمانده میشد
خودش داوطلبانه یم خواست پیش امیدجو برود هیچ وقت
نفهمید
که بت آنها چه یم گذرد و چرا طلوع بعد از دیدار با امید جو
آنطور آرام یم شود و نیم دانست این دیدار هم یم تواند همان
تاثب را بگذارد یا نه اما ترجیح یم داد امیدوار باشد.
همانطور که پاهایش را از کفش ببون یم کشید گفت :یم بینم
که بعضیا خییل زرنگ شدن و حاض و آماده نشست اینجا!
_گفن امیدجو اومده!
_بله که اومده ،تو عمرم اینقدر منتظر کیس نبودم طلوع ،من
یه
آب بخورم بریم.
_ناهار نیم خوری؟
_نه سبم من! تو که خوردی!
طلوع رستکان داد آمت دریخچال را باز کرد بطری را برداشت
کیم آب توی لیوان ریخت و در حال رسکشیدنش گفت :بریم.
طلوع از جا بلند شد هنوز نیم دانست باید به امید جو چه
بگوید
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سیع یم کرد حرفهای گذشته شان را به یاد بیاورد مدام توی
ذهنش همه دردهایش را مرور یم کرد که مبادا یگ را جا
بیاندازد و دردها برای جاری شدن به ذهنش از هم ر
پییس یم
گرفتند شاید لرزی که به دستهایش افتاده بود هم از همت بود.
ی
.
رنگ پریده یک اش از نظر آمت هم دور نماند چند تا از شکالت
های که معموال در یخچال برای طلوع یم گذاشت را توی
جیبش گذاشت و به سوی در رفت...
دلشوره ی طول مسب برای هر دویشان سنگت و نفس گب بود،
طلوع بعد از مدتها خیابان های شهر را یم دید و از اضطراب
قرار گرفت در شلویع شهر ،دستهایش را روی پاها در هم گره
کرده بود .گایه اگر از روی کنجکاوی نگاهش را به ببون یم
دوخت با دیدن مستقیم چهره ی آدمها ،رسش را به سوی آمت
یم چرخاند و یی این که حرف بزند نگاهش را به نیم رخ آمت
یم دوخت و سیع یم کرد به آدمها که در حاشیه ی دیدش
بودند
توجه نکند .این تالش آگاهانه از نظر آمت دور نمانده بود و
دنبال حرف یم گشت تا حواس طلوع را از همه دل آشوبه
هایش پرت کند .با این خیال گفت :یادم هست که یم خواسن
موهاتو کوتاه کن! اینم یادم هست که باید بیاییم لباس بخری و
شایدم یه چبای برای رفیق تازه مون! دوست داری امروز بعد
از دیدن امیدجو بیایم یه دور تو شهر بزنیم؟
_اگر ما رو ببینه؟
_تا با من خیالت راحت باشه! هر یک میخواد ببینه ،نبس از
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این چبا.
خبای ما رو به اون یم
_نیم ترسم اما ،یه آدمای هست که ی
رسونن!
این که با این وسواس از آوردن اسمش گریزان بود آمت را
بیشب به فکر فرو یم برد .صدای آرامش شاید نشات گرفته از
همت درگبی فکری بود :حس یم کنم بیشب این ترس های که
بهت القا شده یی دلیله طلوع ،تو اینطور فکر نیم کن!
_من ،راستش آمت من خییل وقته نیم تونم فکر کنم دیگه! اما
یم دونم که یه خطری هست...
ماشت را نزدیگ مطب جای خلوی پارک کرد و گفت :پیاده
شو...
خودش در را باز کرد و به طلوع که منتظر بود آمت به در
سمت خودش برسد نگاه کرد و لبخند زد .جلو رفت طلوع
دستش
را روی دستگبه گذاشت آمت قبل از او در را باز کرد و گفت:
بیا!
دوشادوش هم تا نزدیگ مطب رفتند .طلوع دستش را روی
شکمش گذاشت و کمر راست کرد آمت با نگرای نگاهش کرد و
خوی؟ اذیت شدی؟
پرسید :ی
_نه.
_طلوع تعارف یم کن؟ این موضوع رودرواییس بریم داره؟
درد داری؟
_نه دیگه! فقط  ...فقط ...خب ضعف کردم.
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آمت خندید .یگ از شکالت های که برداشته بودرا باز کرد به
طرفش گرفت .طلوع حن نیم توانست تصورکند وقن احساس
ی
گرسنگ یا هر احسایس به جز ترس را بروز یم دهد آمت
چقدر امیدوار یم شود.
همانطور که شکالت را یم جوید از چند پله باال رفتندَ .در
مطب را آمت به عقب راند همه چب همانطور بود که در آخرین
مراجعه اش به یاد داشت .رنگ های مالیم و آرامبخش مطب،
ی
چوی و رومبی های کنف همه یک در احساس آشنای
مبهای ی
ی
اش تاثب داشت .حن ر
منیس همیشگ که با شایل رنگت و
لبخندی دست و دلباز نشسته بود پشت مبش و نگاهشان یم
کرد .انگار قدمهایشان را تا رسیدن به مب یم شمرد .کیس در
سالن نبود و این عادت امیدجو بود که بیمارهایش را در مطب
معطل نکند .نزدیک مب که رسیدند دخب لبخندی زد و گفت:
خانم زمای عزیز...
صدای زیر ر
منیس او را به یاد مهتا یم انداخت .رسبلند کرد نیم
نگایه به آمت که همچنان در سکوت منتظر بود طلوع خودش
در مورد نوبتش صحبت کند انداخت .ووقن صدای از آمت
نشنید گفت :بله ...این ساعت ...نوبت داشتیم.
مکث های ی دلیل و وقفه هایش بت صحبت با ر
منیس را اولت
ی
بار بود که آمت یم شنید پوست لبش را زیر دندان جوید .ر
منیس
چبهای یادداشت کرد و آمت کارتش را روی مب گذاشت.
پرونده ی طلوع همان پرونده ی قدییم بود ،کاغذهای که یط
سالها حاالت طلوع و تحوالتش در آن یادداشت شده بود و به
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شکل توماری از کنش های روای اش در آمده بود .باز هم آمت
صب کرد تا خودش پوشه را بگبد .ر
منیس به در اتاق دکب که
ی
نیمه باز بود اشاره کرد ،همه اشتیاق طلوع برای دیدار با امید
جو فرو ریخت با گلوی خشک گفت :تو هم باهام میای؟
آمت دست کشید با رس انگشت رد شکالت را از گوشه ی لبش
پاک کرد و گفت :من چرا بیام؟ همت جا منتظرم ...دکب
امیدجو
بدش میاد همراه داخل باشه!
_شاید دکب امیدجو نباشه!
_طلوع؟ اگر دکب امید جو نیست پس چرا اینجاییم؟
_شاید...
آن حرف را نیم توانست به زبان بیاورد ...آن حرف که بارها
در مورد آدمهای مختلف حن آذر گفته بود و به فکرش رسیده
بود نگاه آمت با همه خویشت داری اش رنگ تمسخر گرفته.
عذای که یم کشید شد دستش را گرفت و گفت :با
آمت متوجه ی
هم یم ریم اما اگر دکب خواست من میام ببون!
رستکان دادن طلوع هیچ معنای نیم داد نه تائید کرده بود و نه
رد! آمت پس از چند ضبه ،در اتاق را باز کرد هر دوداخل
رفتند امیدجو به احبامشان بلند شد و دقایف به صورت تحلیل
رفته ی طلوع نسبت به آخرین باری که دیده بودش خبه شد.
وقن فهمیده بود این مراجع قدییم بعد از مدتها به دیدنش یم
آید
نگایه رسرسی به پرونده اش انداخت اما هیچ خیال نیم کرد با
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ی
.
چنت تغیب بزریک با او مواجه شود نییم از تن طلوع پشت
بازوی آمت پنهان شده بود و ابروهای امیدجو بیشب در هم گره
خورد .نگاه پر سوالش را به چهره ی آمت دوخت و با ابروهای
باال رفته ی آمت مواجه شد که نیم دانست در حضور طلوع
چه
باید بگوید.
با اشاره دست دکب هر دو کنار هم روی مبل دونفره نشستند و
امیدجو آمد روبه رویشان نشست پا روی پا انداخت و با همان
صمیمین که همیشه در کالمش برای طلوع نهفته بود گفت:
خییل وقته دیگه ندیدمت طلوع خانم!
_اینجا نبودم.
آمت برگشت کیم نگاهش کرد و او خییل جدی گفت :نمیدونم
کجا ،اما اینجا نبودم.
آمت نیم خب شد که اتاق را ترک کند طلوع آستینش را محکم به
چنگ کشید و ادامه داد :اما ال....ان داداش....م منو اورد ...که
با هم حرف بزنیم .برای رسدردی که دارم و گرفت  ...یه
تصمیم..
با هرکلمه ی طلوع هزاران عالمت سوال در ذهن امید جو شکل
یم گرفت .تند تند چبهای روی کاغذهای که حتما به پرونده
ی طلوع اضافه یم شدند نوشت و گفت :خب!
طلوع نفیس تازه کرد سیع یم کرد اینبار با لکنت کمبی حرف
بزند :من مطئنم دیوونه نیستم ...اما یه چبی رو فراموش کردم.
ی
پراکندیک جمله های طلوع متعجبش نیم کرد این را قبال هم در
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طلوع کشف کرده بود .همان وقن که نیم توانست حوادث را
تجزیه و تحلیل کند و از هر موضوع به موضویع دیگر گریز
یم زد.
امیدجو طبق عادت در سکوت منتظر اطالعات بیشب از جانب
طلوع بود و فقط رستکان یم داد یی هیچ سوال یا نگاه اضافه
ای حن!
خوی یم شناخت اگر چه تا آن روز در آن وضع ندیده
او را به ی
بودش اما یم دانست با طلوع باید چطور رفتار کند که رفته
رفته آرامش و اعتمادش را به دست بیاورد.
طلوع انگار که دست دکب را خوانده باشد ناگهان سکوت کرد و
به پنجره ی اتاق دکب که باوجود پرده های کناررفته ،سفیدی
وهم آوری داشت خبه شد.
دکب روبه آمت گفت :من هم چند وقت پیش خییل ناگهای
مطالن که برام خییل حیای
مطالب مهیم رو فراموش کردم
ی
بود.
آمت انگار میان آنها گب افتاده بود .نه نوع بیان طلوع را یم
فهمید و نه این خاطره ای که انگار دکب ناگهان به یاد آورده بود
را ،دکب کیم در جای خود تکان خورد و ادامه داد :دو روز
پیش اون مسئله بازم خییل اتفاف یادم افتاد و متوجه شدم که
ر ی
دیک کارها باعثش شده بود ...در واقع این نوع فرا ر
مویس
فش
زودگذره و باالخره یه روز که شاید دیگه اون مسئله خییل هم
مهم نباشه به یادش یم اریم ...درسته طلوع خانم...
یم توانست از دست طلوع که آستت آمت را رها کرده و روی
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پایش قراره گرفته متوجه شود که انقباضات بدی اش کمب شده
بنابراین سوالش را اینطور پرسید :من که اینجور وقتاچشمام
سیایه یم ره تو چ؟
طلوع هنوز خبه به پنجره بود.لب زد :سفید
وخودش هم نیم دانست دارد رنگ پنجره را مرور یم کند یا به
دکب جواب یم دهد .آمت چشمهایش را ریز کرد و به پنجره ی
پشت رس امیدجو نگاه کرد و این نگاه امیدجو را متوجه چبی
کرد .همانطور که بلند یم شد و به قصد رفت پشت مب پنجره
را نگاه یم کرد از آنها دور شد و گفت :خب طلوع...
نگاه طلوع به سمت او برگشت حاال بدنش هم مایل به دکب
شده
بود آمت آهسته بلند شد و یی صدا از اتاق ببون رفت.
تمرکز طلوع از بت رفته بود اگر چه همان آرامش و اعتمادی
که انتظارش را داشت در حضور امیدجو برایش به وجود آمده
بود اما نیم دانست چه یم خواهد بگوید.
خاطره های دور و نزدیک در رسش چرخید خبه شد به
چشمهای امیدجو و گفت :من رسدرد دارم ،یه رسدرد خییل بد،
که نیم ذاره بفهمم ،حن نیم ذاره حرف بزنم ...این آدم...
نگاه خبه ی امیدجو باعث شد دست و نگاهش همزمان به
سوی
شکمش معطوف شود و بگوید :آمت یم گه یه آدم زنده ست...
اما اون یم خواد منو بکشه ...و شاید همدست ی...رداد باشه.
_خب بذار یه کم بیشب از تبداد حرف بزنیم.
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_من از اون مرد ببارم.
_چرا؟ فکر میکن کدوم رفتارش آزار دهنده بود؟
_این که موی بلند دوست داشت!
_این عیبه به نظرت؟
_و هیچ وقت زمان قرص های منو یادش نیم رفت حن وقن
که حالم خوب بود وقن که نیم خواستم بخوابم...
این یگ انگار قابل توجه بود ابروهای امیدجو باال رفت دوباره
چبهای یادداشت کرد :چه قریص بود؟ حاال هم استفاده یم
کن؟
نیم توانست به راحن حرف از قرص های که آذر به دستش
یم رساند بزند .با این خیال که خییل هم مهم نیستند ادامه داد:
اون قرص ها رو یادم نیست خییل وقته دیگه استفاده نکردم...
_واالن بدون اونها حس بهبی داری؟
_بیشب بیدارم.
امیدجو مدی با دقت به انگشتهای طلوع که گایه دسته ی مبل
را یم ر
فشد و گایه گوشه ای از لباسش را نگاه کرد .عالئیم
از وسواس در او دیده یم شد اما هنوز به این اطمینان نرسیده
بود روی کاغذ زیر دستش کلمه ای به التت نوشت و دور آن
خط کشید .فکر کرد برای این جلسه کاف ست.
عدم تمرکز طلوع روی حرفهایش و نگاه گریزای که مدام در
ی
اطراف یم چرخاند کامل به چشم یم آمد .رسبریک برداشت
وگفت :برات آزمایش یم نویسم .جلسه ی بعد یم خوامشون...
و
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ازت یم خوم هیچ قریص مرصف نکن...
خب قرص ها
طلوع چشم ریز کرد و فکر کرد ممکن است آذر ی
را قبل از آمدنشان به دکب گفته باشد؟ حرف تا پشت لبهایش
آمد
و برگشت به جای آن رس تکان دادو دکب گفت :هیچ قریص...
این بهت کمک یم کنه که یادت بیاد.
درست زمای که امیدجو به فکر ختم جلسه بود طلوع لب باز
کرد :یه لباس داشتم که یم خواستمش خییل یم خواستمش
چون
هدیه بود ...یه روز به خاطر پوشیدن اون لباس از باالی پله ها
رس خوردم پایت!
_بخاطر لباس؟
طلوع با تردید رس تکان دادو گفت :انگار لباس طلسم شده بود!
_به طلسم معتقدی؟
طلوع نیم دانست معتقد است یانه فقط یادش بود که از روی
پله
ها رس خورد و وقن چشم باز کرد ستاره باالی رسش گریه یم
کرد و از نحیس پباهن که اصال به طلوع نیامده بود یم گفت و
تبداد به زمت و زمان بد و بباه میگفت واشکهایش را روی
پای متورم و دردناک طلوع یم ریخت .یادش نیم آمد چه اتفاف
افتاد اما پباهن دوست داشتن اش ریز ریز شده پایت تخت
ریخته بود واو حن نیم توانست بخاطر از دست دادنش گریه
کند یا حیس داشته باشد چشمهایش سنگت بود .آن صحنه را
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همانطور به حال خود رها کرد و اجازه داد خواب پلک های
سنگینش را ببندد.
امیدجو دیگر منتظر جواب سوالهایش نبود آهسته گفت :فکر
کنم
وقت مالقات امروز تمام شد بعد از این که جواب آزمایش ها
رو
گرفن بیا.
طلوع با تعلل بلند شد .انگار حرفهای دیگری هم داشت که برای
گفتنش مردد بود با این حال لبهای خشکش را با نوک زبان تر
کرد و گفت :من مدام یه خواب یم بینم ...اما چبی از اون
خواب یادم نیست .لطفا بهم کمک کنید که برنگردم به اون
خونه!
یم خوام خوب بشم.
خوی .فقط باید یه کم بیشب صحبت کنیم .این
_تو االنم ی
روزها
ی
اگر حرف به ذهنت رسید که باید بهم بگ یه جا یادداشت کن
...
اگر خواب دیدی یا اگر اتفاق جدیدی افتاد ...اینطور یادمون یم
مونه قراره درمورد چ حرف بزنیم.
این تکنیک برون ریزی را قبال هم دکب برایش تجویز کرده
بوداما انوقتها دکب از این که بگوید تحت درمان هسن ابای
نداشت ضی ح تر بود و حن گایه با اخم و عتاب به او یادآوری
یم کرد باید مراحل درمانش را جدی بگبد .حاال شاید حال
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زارش بود که دکب را محتاط تر از قبل یم کرد .و شاید رازی
که پشت چشمهای دخب یم دید و یم ترساندش!
دوباره طلوع بود که رشته ی افکار دکب را گسست دستش را
روی شکمش گذاشت و گفت :گایه انگار یم خواد منو از بت
یببه! من بهش مشکوکم...
امیدجو لب به هم ر
فشد .برای اولت بار در مقابله با طلوع کیم
مستاصل مانده بود .انگار این زن با دخبی که پیشب یگ از
ی
بیمارهای همیشگ اش بود زمت تا آسمان فرق داشت و فرصت
بیشبی یم خواست برای مطالعه پرونده و تحلیل رفتار جدیدی
که از او یم دید .بنابراین همه حرفهایش را پشت نگایه مهربان
و اعتماد برانگب پنهان کرد و گفت :جلسه ی بعد یم بینمت.
از اتاق که ببون رفت آمت از روی صندیل بلند شد به طرفش
رفت .سیع یم کرد نگاهش به مردی که تازه وارد مطب شده و
مقابل مب ر
منیس بود نیافتد رفت توی ماشت که نشستند آمت
مردد مانده بود سوایل ببسد یا نه!
ر
کشمکیس کوتاه گفت :بریم خرید؟
بعد از
_بریم خونه  ...باید بنویسم!
_چیو؟
نیم دونم باید بنویسم دکب گفت باید بنوییس!
آمت دوست داشت یک ماشت ذهن خوای داشته باشد بفهمد
در
همت لحظه چه از ذهن طلوع یم گذرد که برای انجام دستورات
دکب این همه عجله یم کند .از نگاه یی رنگ و صورت یی
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حالتش چبی نیم توانست بفهمد .خودش را به سوی
داشبورت
ماشت کشید آن را باز کرد .دفبچه و خودکاری ببون آورد به
دستش داد و گفت :بنویس!
نگاهش را از روی کاغذ گرفت تا طلوع راحت باشد .طویل
نکشید که اشکهای طلوع جاری شد و کیم بعد خط های دورای
اش روی کاغذ ،صدای کشیده شده خودکار و دندان هایش روی
عصن کرد .وقن
هم که در هم آمیخته بود آمت را هم مثل او ی
حرکت های خودکار به روی دستش رسید آمت خودکار را کشید
و گفت :چه کار میکن...
خودکار را به سوی شیشه پرت کرد
طلوع انگار تازه متوجه دردی که یم کشید شده بود و نگاه
اشگ اش را به آمت دوخت و گفت :چکار کنم آمت! من بلد
نیستم بنویسم اگر هیچ وقت خوب نشم چ؟ اگر پیدام کت،
اگر
یه شب تو خواب این بچه دستهاشو بکشه و خفه ام کنه چ؟
چیکار کنم بهم بگو!
_تو هیچ کار نکن میشه! اگر کارت اینه نکن...
دیگه از این بچه بازیا نبینم
طلوع! دیگه نبینم به خودت آسیب یم رسوی!
استارت زد کیم بعد ماشت با رسعن بیشب از حد معمول،
خیابان ها را پشت رس گذاشت و سکوت دیوانه واری که
بینشان
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جاری شده بود تا خانه ادامه پیدا کرد .چراغ های روشن ررسکت
نشان یم داد باز هم بچه ها تا دیروقت مانده اند ررسمنده بود از
این که تنهایشان گذاشته اما با این حال طلوع نیم تونست
تنهایش
بگذارد در را باز کرد او را تا باالی پله ها همرایه کرده بود
و وقن روی تخت یم خواباندش یم فهمید چقدر طلوع ضعیف
است و این مدت که در خانه بودند چه مقدار کیم از این ترس و
ضعف را دیده است!
پتو را روی تنش کشید به طرف آشبخانه رفت و مشغول پخت
غذا شد ظرفهای مانده از ظهر را شست و دوباره از اول همه ی
رفتارهای طلوع را مرور کرد .این نیم توانست براثر یک
ی
...
ازدواج از روی یی عالقگ باشد تبداد با روح طلوع چه
کرده بود؟ این سوال خوره ی ذهن و روحش شده بود کفگب را
توی قابلمه چرخاند و سیع کرد کیم بیشب اطالعاتش در مورد
تبداد را پردازش کند .اما هیچ نبود .بعد از ازدواج طلوع
ارتباطشان تقریبا قطع شده بود حن روز عقدش به محرص
نرفت .بعد از آن همان چند باری که طلوع به خانه آمده بود او
ببون رفته و نماند تا تبداد را ببیند.
ر
گویس را برداشت شماره ی طیبه را لمس کرد و نوشت :سالم
خوی؟ یم خوام چند تا سوال ببسم وقت داری؟
ی
خوی؟
_سالم عزیزم! تو ی
همانطور که فکر میکرد طیبه همیشه تالش کرده خودش را از
ماجراها دور نگه دارد .نوشت :در مورد تبداد!
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ی
:
جواب طیبه نشان از کالفگ اش بود نوشت تبداد این روزها
ی
همه جای زندیک من هست ببس سوالت رو!
_اختالفش با طلوع در مورد چ بود؟
_هیچ اختالف نداشت ...اگر داشت ما نیم دونیم دوستای
صمییم نمایش بودن و یه روزم تصمیم گرفت ازدواج کت که با
اون عشق و عاشف ها بعید نبود.
آمت نوشت :اما طلوع گفت عاشق شایان بود...
این اعباف حن در خلوت خود برایش عذاب آوربود .جمله را
از باکس تایپ پاک کرد و دوباره نوشت :مطمئن؟
_چبی جز عشق ،طلوع کله شقو وادار یم کرد تو روی بابا
بیاسته آمت؟
_االن چبی از تبداد یم دوی؟
_چ بگم؟ روزی سه بار دخیل یم بنده در خونه ی من ،بقیه
ی روز هم تو سالن ور دل فهیم  ...یم گه یی طلوع یم مبم.
چندتا واسطه فرستاده اینجا و خونه بابا! بابا نخواسته
ببیندشون و
گفته بهش مربوط نیست.اما از اینجا کوتاه نمیاد از من یم خواد
طلوع رو بیارم القل خونه ی خودم ...حاال نیم دونه که اختیار
طلوع کال افتاده دست تو!
نیم دانست این جمله ی طیبه را کنایه حساب کند یا حرف
خواهرانه کیم روی پیامش مکث کرد و نوشت :ممنون!
_آمت بذار این دوتا با هم مشاوری چبی برن مشکالتشون رو
حل کت ...طلوع باز افتاده رس لج تو دل به دلش نده ،دیده
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هواشو داری بدتر میکنه!
_طیبه تو خواهر طلویع ،واقعا تشخیص نمیدی این حال
طلوع
از رس لج افتادن و هوای شدن بخاطرحمایت من نیست؟
_آمت جان من دلم خونه بخدا! خیال نکن راحتم طلوع پاره ی
تن منه یم فهیم؟ خب من مثل شما نبودم ،تو بازی هاتون ،تو
درددل هاتون ،تو هیچ کارتون نبودم .درست یا غلط داشتم
هدفهای خودمو دنبال یم کردم و خیالم راحت بود طلوع با شما
خوشه اما دلیل نیم شه زندگیش برام مهم نباشه! ویل هر
دومون
میدونیم که طلوع قبل از ازدواجش هم از لحاظ روچ حساس
ی
بود .ما هیچ از زندیک طلوع نیم دونیم چون نیم خواست که
ما بریم خونه ش! باورت میشه که اون روراست به من و آذر
گفت :این رفتارآمد رو کم کنیم.
آمت ناباور نوشت :نه باور نیم کنم.
_اما حقیقته از آذر ببس! همینطور به مامان  ...من نمیدونم
چ شد یهو از تو خواست که کمکش کن طالق بگبه!
حرف نداشت پیام بعدی طیبه رسید این پیام را در حایل نوشته
بود که نیم دانست خواندنش چه تاثبی روی آمت یم گذارد اما
دلش را به دریا زده و نوشته بود :حاالم دنبال یه مدرکه واسه
این که تو رو گب بندازه با این بهانه که داداش طلوع نیسن!
آمت جان خودت رو بکش کنار ،این حمایت تو از چشم قانون
جرمه! طلوع رو بسب دست مامان ...من با شوری حرف یم
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زنم .یم فرستیمش پیش خاله پریچهر تا وکیل طالقشو بگبه هم
خیال تو راحت هم طلوع هم همه ی ما!
حرفهای طیبه به فکرش فرو برد .صدای جلز ولز روغن باعث
شد ر
گویس را روی مب بیاندازد و با عجله رسوقت گوشن که به
روغن افتاده بود برود .اجاق را خاموش کند و دست به کمر
مدی به ان خبه شود تا یادش بیاید یم خواست چه بکند البته
اگر حرفهای طیبه یم گذاشت...
در همان وقن که او گیج و خسته به محتویات ظرف زل زده
بود ،طیبه به پیامهای که نوشته بود خبه شده و اشک یم
ریخت .چهره ی طلوع از کودیک تا همان لحظه اش مثل یک
فیلم یم آمد و یم رفت و قلبش را به درد یم آورد .آن درد که
ی
از کودیک به جان طلوع افتاد ،همه جای زندیک اش را تحت
تاثب قرار داده بود هرچند که یم دانست همه ی ماجرا این
نیست اما عشق یی دری غ تبداد با همه خطاهایش را هم نیم
توانست نادیده بگبد .رسش رابه عقب تکیه داد هنوز تا آمدن
فهیم مدی مانده بود .حوصله ی بلند شدن و به آشبخانه رفت
را
نداشت پلک هایش را روی هم گذاشت و به عقب برگشت:
طلوع را در آغوش گرفته و توی گوشش زمزمه کرده بود:
خوشبخت یم ریس فامیل میشیم  ...ما دوتا خواهری فامیل یم
شیم با هم...
طلوع یی حالت زل زده بود توی چشمهایش و فکر میکرد
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خوشبخن یعن چه؟ و چرا طیبه اینقدر خوشحال است وقن
یم
داند که خوشبخت نخواهد بود و وقن شورانگب مامان همه
شان
است جز طیبه ،چرا طیبه بیشب از همه با او همدسن یم کند
برای شوهر دادن طلوع!
گیچ طلوع در روز عرویس اش هنوز پیش چشمهایش بود و
ی
مدام او را به عقب تر یم برد .به آن روز که مادر آماده شان
یم کرد برای مهاجرت به شهر جدید ...طیبه رایص نبود به
شهری کوچکب برود .نیم خواست مادربزرگ و خاله هایش را
رها کند و برود تازه مدی خانه ی آن یگ مادربزرگ بماند .هر
چند که در همه سفرها مهربای های او و عمه الله اش را دیده
بود اما نیم خواست دیگر ،زور که نبود .و پریماه با خنده یم
گفت :اتفاقا زوره دخب خانم ...وقن بابا هاتف یم گه یم ریم ما
باید بگیم چشم قربان...
_بابا هاتف رئیس ماست؟
_بابا هاتف آقای ماست...
آن روزها ،هاتف با این مردی که حاال یم دید فرق داشت دیوانه
وار پریماه را یم خواست .اگر دنیا را دستش یم دادند یم
پرسید :بگبمش پریماه؟
و او با خنده یم گفت :شما آقای مای...
عشق شان زبانزد بود از آن ها که خاله پریچهرهمیشه یم گفت:
چشم خورده!
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موهای بلند مواج مادر ،جلوی چشمش یم رقصید پلک زد
اشکهایش ریخت .انگار هزار سال از آن روزها گذشته بود از
آن روزهای که هر کجا مادر یم رفت دنبالش راه یم افتاد.
پریماه موهای او را محکم بسته بود و یقه ی پباهن ملوای اش
را مرتب کرد وگفت :تو با بابا برو تنها نباشه تو راه خوابش برد
صدا کن بابا چای یم خوای...
_تو چرا حاال نیم یای؟
_یه کم از وسایل مونده من جمع یم کنم میام...
_من نیم خوام تنها برم..
همه ی جواب های پریماه به بهانه گبی هایش یک لبخند ساده
و
آرام بود و ابروهای کمای نازیک که با ناز باال یم داد و یم
گفت :دخب خوب ،بابا هاتفش رو تو جاده تنها نیم ذاره اونم
وقن شب مسافره  ...تو بعد من خانم خونه ای  ...خانم خونه
باید حواسش به حال همه باشه! هریک تب کنه خانم خونه
زودتر
یم مبه  ...دور از جونت باشه البته شاهزاده ی من ،اما این
خاصیت خانم خونه بودنه  ...الیه که من پیش مرگ تو بشم...
بخاطر مسئولین که روی دوشش مانده بود حاض شد همراه
هاتف بشود و ان آخرین باری بود که مادر موهایش را شانه زد
و باالی رسش بست  .آن آخرین باری بود رسش را گذاشت
روی سینه ی مادر و پرسید :اگر االن آرزو کنم هیچ وقت نریم
خدا آرزومو یم شنوه؟
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و صدای نرم مادر برای آخرین بار در گوشش نشسته بود :خدا
یم گه حرف بزن بنده ی من ،دخبک قشنگم ،پشک مهربونم
با من حرف بزنید من براتون سخن ها رو آسون یم کنم اما اگر
صب زیبا تر یم
صب کنید ...خدا یم گه من چشماتون رو با ی
ی
کنم و خنده هاتون رو مثل برگ رسخ گلها واقیع...
_بعد به من چبی که یم خوام رو یم ده!
صب کن فردا بشه!
_اگر امروز نداد باید ی
_اگر فردا هم نداد چ؟
صب کن تا روزش برسه آخه شاید هنوز چبی که یم
_باید ی
خوای قد تو نشده...
_یعن باید قد خودم بشه؟
_آره تو و آرزوی که یم کن باید قد هم باشت تا قدر همدیگه
رو بدونید...
صب کرد
توی دلش آرزو کرد هاتف از رفت منرصف شود و ی
شب بود که روی صندیل جلوی ماشت کنار هاتف نشست
پریماه
خم شده بود نگاهش را دوخته بود به نیم رخ هاتف و گفته بود:
عزیزجان مواظب که هستید ...خوابتون که بگبه ماشت رو
کنار یم زنید و یم خوابید ...انشاهلل رسیدید هر وقت ،روز یا
شب بود دل یی قرار پریماه رو از آشوب نجات یم دید ...چشم
بد دور ازتون سفر یی خطر...
هاتف عاشقانه ،لحن لطیف پریماه را گوش یم کرد .آنقدر
ر
شماریس معکوس برای
عاشقانه و صبور که طیبه توی دلش
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پشیمای پدر را ررسوع کرده بود و با ذوق منتظر بود پیاده شوند
اما مکث یی موقع مادر منجر شد به استارت زدن هاتف شد و
کیم بعد در سیایه جاده گوش سبده بود به صدای بابا که
انگار تحت تاثب سفارش های عاشقانه ی پریماه مانده بود.
خبش را
آن آخرین بار بود دیگر هیچ وقت او را ندید و فقط ی
آوردند با یک گردن آویز و مقداری وسیله ی شخض و کودیک
ر
دادایس که ذهن طلوع از آن پر بود
که در او مرده بود ...همان
ی
و حن شاید باعث دلبستگ شدیدش به آمت شده بود...
دستهایش را روی صورتش کشید نیم دانست فکرهایش از کجا
ررسوع شد که به مرگ مادر رسید اما هر چه بود یم دانست در
آن سالها بعد از مادر خانم خانه نشد ...همه تالشهایش برای
خانیم کردن با آمدن شورانگب ناتمام ماند .از دوست داشت
شورانگب از این که به ذهنش نرسیده بود نگذارد اسم مادر از
ذای تمام نشدی شده بود  .و از
ذهن طلوع پاک شود دچار ع ی
این
که هنوز هم حق را به شورانگب یم داد از خودش نفرت داشت
حن از این که همان لحظه دلش هوای شانه های مهربان
شوری
را کرده بود و در میان آه و ناله برای مادر و خواهرش برنامه
اش را برای دیدار او تنظیم یم کرد.
فهیم که آمد صورتش هنوز پف کرده و داغ بود دیدن این
صحنه
در این روزها برای فهیم عادی شده بود با این حال پرسید :چ
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شده؟
انگار منتظر همت سوال بود :من هیچ وقت با طلوع همدردی
نکردم همیشه ترسیدم بفهمه که خواهر واقعیش منم نه آذر...
ررسایط سنم بود کارم بود و این ترس که مبادا طلوع بفهمه من
خواهرشم خواهر واقعیش من خودمو ازش پنهان کردم و حاال
اون داره تاوان همت پنهان کاری منو یم ده.
_این چه لذت جنون آمبینه که از عذاب خودت یم بری؟ توی
اون سن تو از کجا باید یم فهمیدی چ درسته و چ غلط؟
مسئول طلوع تو نبودی شورانگب بود بابات بود  ...چرا
خوتوآزار یم دی
هق هق طیبه فهیم را روی مبل کنارش نشاند
زمزمه وار گفت :نکن این کار رو باخودت طلوع و
تبداد هر دو احمق بودن هر دو بچه بودن نیم خوام درد
حماقت دیگران رو تو ر
بکیس  ...خواهرته درست اما مطمئن
اون روز یم تونسن جلوش رو بگبی؟ مطمئن که به حرفت
گوش یم داد
رس عقب دادو فهیم گفت :خب دیگه چرا گریه یم کن؟ همه
چب رو بسب به زمان درست یم شه.
آرام گرفته بود .با همه ی تنش های که گایه میانشان بود فهیم
تنها کیس بود که یم توانست جلوی او از آن پوسته ی سخت و
مغرور خارج شود اشک بریزد و منتظر دلداریش بماند ودلداری
فهیم عجیب آرامش میکرد.
*******
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صدای از پشت رس توجهش را جلب کرد :آقای مشکات!
برگشت با دیدن شایان یکه خورد .نفسش را تو کشید از این مرد
بدش نیم آمد البته تا قبل از اعباف طلوع به دوست داشتنش
و
ی
وارد شدنش به معمای هزار مجهول زندیک طلوع!
شایان با قدمهای بلند ،خودش را به او رساند دستش را کشید و
آمت ی میل آن را ر
فشد و گفت :بفرمائید.
ی
_یم خوام طلوع رو ببینم.
_یک بهتون گفته اینقدر راحت یم تونید از من درخواست
دیدنش رو کنید؟
شایان چشمهایش را چرخاند به نظر یم رسید فکر میکند.
آهسته
گفت :شاید بخواد منو ببینه!
این احتمال مثل ضبات پیای به رس آمت آزاردهنده بودو
صدای طلوع مدام در رسش تکرار یم شد شایان رو دوست
داشتم ..با این حال خودش را نباخت و خبه به چشمهای
شایان
گفت :چطور همچت فکری به رست زد؟
خوی برای هم بودیم االن هم با هم نسبت
_خب ما دوستای ی
فامییل داریم.
_باید بدونم چرا یم خوای ببینیش اون نسبت فامییل که ازش
حرف یم زی طلوع رو تبدیل به آدم دیگه ای کرد که توانای
روبه رو شدن با هر کیس رو نداره!
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_من بدخواه طلوع نیستم .درسته به ظاهر از طرف تبداد
اومدم که باهاش حرف بزنم برگرده رس زندگیش اما هرگز چنت
پیشنهادی بهش نیم دم.
_پس حرف دیگه ای هم نیم مونه!
_من بخاطر خودم یم خوام ببینمش.
کم کم خون آمت به جوش یم آمد .با ر
فشدن پلک ها روی هم،
سیع کرد از هیجای که قلبش را به ر
تپیس دیوانه وار وایم
داشت کم کند .مشتش را دوبار باز و بسته کرد و این از نگاه تب
شایان دور نماند .آهسته گفت :حست رو درک یم کنم آمت،
این
حس قوی برادرانه رو درک یم کنم .یه روز اومدی سالن کم
مونده بود به صورت تبداد مشت بزی و طلوع رو بردی و
براش خط و نشون کشیدی که دیگه پا تو سالن نذاره .هرچند
واسه طلوع همون محدودین که ایجاد کردی هم قشنگ بود و
عذاب وجدان داشت واسه شکست قولش ،اما بیا قبول کنیم
من و
تو به یه اندازه گناهکاریم ...تو اون سالن همزمان سه تا عشق
شکل گرفت و رشد کرد ...من سکوت کردم چون شیوه ی من
منتظر وقت مناسب موندنه  ...تو هم به یه شکل سکوت کردی
...تو برادرش نبودی...
ی
آمت یی قرار گفت :فقط یم خوام بدونم یه راز خانوادیک چطور
درز یم کنه!
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_سخت نیست فهمیدنش ،یه نگاه به خودت بنداز .اینقدر
دنبال
مقرص نباش! اما االن حرف من تقصب تو و گناه خودم نیست
یم خوام طلوع رو ببینم تا بهش بگم چطور یم تونه از تبداد
جدا بشه بدون این که پای تو به دادگاه باز بشه!
_طلوع هیچ از اون رازی که همه یم دونن نیم دونه و منم
نیم خوام فعال چبی بدونه .پس باز شدن پای من به عنوان
برادرش به دادگاه چبی نیست که بشه باهاش درمیون گذاشت.
اگر واقعا برای طلوع اینجای باید با من حرف بزی! البته قبلش
واسه ثابت کردن حسن نیتت بگو که چرا یم خوای زیرآب
فامیلت رو بزی!
_خیال کن کینه! خیال کن عذاب وجدان برای دخبی که
دوستش داشتم و یم دیدم دوستم داره اما لب باز نکردم.
_اون روزای اول چرا یم خواسن ببینیش؟
_تبداد بود با ر
گویس من با این خیال که جواب یم دین!
_االن باید این اراجیف رو باور کنم؟
_باورش برای طلوع راحت تره چون اون خییل چبا دید که تو
ندیدی!
_بگو منم ببینم.
_اینا رازهای طلوعه که توی سالن جا گذاشت .نیم تونم به
برادری بگم که واسه طلوع مقدسه!
_از این همه دلسوزی واسه طلوع به چ یم خوای بریس؟
_بذار یه چبی بهت بگم تبداد هرگز طلوع رو طالق نیم ده،
560

آمین

@Romanbook.ir

ی
من نیم تونم مبان عشقش رو تخمت بزنم اما مبان دیوانگ
تبداد سقف نداره  ...بااین آدم فکر هر جور توافف مسخره
ست
و از طرف اونقدر کار بلد هست که تو دادگاه نتونید گبش
بندازید از االن داره مدرک جمع یم کنه بر علیه تو ،باید ببین
تا کجاها رفته دنبال اثبات این که تو برادر طلوع نیسن و
بااغفالش و استفاده از نقطه ضعفهاش اونو از خونه فراری
دادی
فکر میکن اگر مدرک مستندی داشت االن دست رو دست
گذاشته بود واز دور تماشاتون میکرد؟ تو حق داری و یم توی
منو باور نکن اما مطمت باش تبداد بیکار ننشسته ،برات
خوشایند نیست با من همدسن کن باشه قبول اما القل بذار
طلوع رو ببینم و برای کمک به اونم شده فعال کوتاه بیا!
آمت گب افتاده بود هنوز نه به ماجراهای طالق طلوع آنطور که
باید فکر کرده بود ونه حن به حقوق قانوی تبداد اجازه داده
بود در تصمیمیش برای اولویت درمان طلوع دخالت کنند .اما
حاال حرفهای شایان در مورد مداریک که تبداد دنبال انها بودو
قبال طیبه هم درموردش چبهای گفته بود دیوانه اش یم کرد.
برای لحظه ای همه چب از ذهنش عبور کرد اضطراب راه
افتادن طلوع با آن وضع توی دادگاه خانواده و حرفهای که
ممکن بود بشنودتیب همه ی افکار ریز و درشتش بود .پیشنهاد
شایان وسوسه کننده بود اما دیدار شایان با طلوع را تاب نیم
آورد مدی طول کشید تا منطق به احساش غلبه کند .ر
گویس را
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از جیب ببون کشید و همانطور که با چک کردن ساعت نوبت
دکب را به خودش یادآوری یم کرد شماره ی طلوع را گرفت.
بوق سوم توی گوشش پیچیده بود که جواب داد :جانم آمت.
خوی طلوع!
_ ی
_آره خوبم.
_یم توی یه نفر ور ببین؟
_یک؟ اون ؟ اومده ؟ آمت  ...من تو خونه تنهام  ...آمت بیا!
_طلوع تنها نیسن منم میام  ...یم توی ؟
_کیه؟
_آماده باش االن میاییم یم بین!
نگاهش توی چشمهای شایان بود و او با اطمینان گفت :چرا
بهش
نگفن که منم؟
_شک داشتم بذاره بیای تو! یادت باشه که اون راز برای
همیشه
از طلوع مخفیه ...نیم خوام حن اشاره بکن به این که پش
عموی روانیت ممکنه تو دادگاه چ بگه  ...و این که  ...دیدن
طلوع مجوز هیچ چبی نیست همت یکباره و دیگه هیچ وقت
این دور و بر نیم بینمت.
شایان لبخندی زد و دوستانه گفت :تا وقن اختیارش دست
توئه
چشم!
آمت با حرص دندان هایش را روی هم ر
فشد .کلید را در قفل
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چرخاند و آهسته گفت :من جلو تر یم رم شاید آماده نباشه!
داخل که شد طلوع را دید که شایل نامرتب روی رسش انداخته
و وسط خانه ایستاده رنگش پریده بود ویم لرزید جلو رفت و
گفت :چرا اینطوری شدی؟ چته؟
_بهم بگو کیه!
_هر یک باشه تا وقن من اینجام از هیچ نبس...
گفت :آب بیارم برات؟
_نه!
نفسش بریده بود یی توجه به جواب او چرخید سمت مب کیم
آب توی لیوان ریخت جلوی لبهایش گرفت و گفت :اگر
نخواسن
حرف نزن فقط حرفاشو گوش کن گفته کمک یم کنه یی دردرس
از تبداد جدا ر
بیس...
طلوع جرعه ای از آب نوشید صدای پاها روی پله ها در رسش
یم چرخید آمت گفت :محکم باش...
صدای پا متوقف شد چند ضبه ی کوتاه به در خورد و آمت
گفت :بفرمائید...
در که آرام آرام باز شد طلوع پشت آمت پناه گرفت و به
پباهنش چنگ زد .از کنار بازوی آمت اندام کشیده ی آشنای
دید ،پوشیده در کت و شلوار یک دست سیاه و چشمهای که
هنوز همان برق آشنارا داشت مثل همان روزهای اول که صدا
کرده بود طلوع خانم.
خوی طلوع!
صدای بمش در خانه پیچید :سالم ی
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اینبار به جای پباهن پوست تن آمت را ناخن کشید آمت پلک
هایش را روی هم گذاشت و دلش لرزید ،از خودش پرسید این
هیجان عشق است که جایش را به ترس یم دهد؟ این همان
دوست داشتن بود که طلوع همت چند وقت پیش معصومانه
به
آن اعباف کرده و اشک ریخته بود!
رس چرخاند تصویر طلوع پشت رسش هنوز همان تصویر رنگ
پریده بود زمزمه کرد :طلوع جان! بیا جلو!
و شایان در تکمیل حرف او گفت :من چند کلمه حرف دارم یم
زنم و یم رم ...شایانم نباید اینقدرام ترسناک باشم...
نالید :من یم خوام بخوابم آمت  ...خواهش یم کنم...
شایان گفت :خب باشه من حرفامو یم زنم و یم رم  ...شاید بعد
یه وقت بهب با هم حرف زدیم  ...دوست نداشتم تو این حال
ببینمت دوست داشتم هنوز همون دخب رسزنده ی سالن ر
بایس
با
هر اتفاف که افتاد بازم این حق توئه که خوب ر
بایس...
آمت کالفه رس تکان دادو گفت :لطفا اصل مطلب...
خوی نداشت دقایق کند و
از این که میانشان ایستاده بود حال ی
کشدار یم گذشتند و ناخن های طلوع انگار نه فقط به پوست
که
به مغزش هم کشیده یم شدند .شایان گفت :من یم تونم
کمکت
کنم طالق بگبی ،بیشبش رو واسه داداشت توضیح میدم ،اما
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اصلش اینه که تو کمک کن و درخواست بدی ،یه درخواست
طالق ساده ،وکیل هم با من!
به جای طلوع آمت گفت :و در ازای این لطف بزرگ چ یم
خوای؟
_من سودم رو از این قصه یم برم...
آمت گفت :ما باید تو یه ررسایط بهب با هم حرف بزنیم...
اشاره اش به خودش و طلوع بود شایان گفت :درک یم کنم.
بیش تر از این مزاحم نیم شم  ...طلوع من هنوز سالن یم رم
دوست دارم ببینمت اونجا  ...قول بده واسه دیدنم بیای!
یم خواست به روی خودش نیاورد که ظاهر ویران شده ی
طلوع چقدر تحت تاثبش قرار داده یم خواست نشان ندهد که
دلش از تبداد چرکت تر از پیش شده  ...دو قدم به عقب
برداشت دعا یم کرد طلوع کیم بیشب از پناهگاه امنش ببون
بیاید تا ببیندش  ...اما تعللش یی فایده بود از در ببون رفت آن
را بست و بعد صدای پاهایش روی پله ها شنیده شد و کیم بعد
صدای َدر کوچه...
طلوع عقب عقب رفت خودش را رها کرد و جیغ کشید ...آمت
وحشت زده به طرفش برگشت و سیع کرد دستهایش که اینبار
به جان تن خودش افتاده بودند را مهار کند...
طلوع با نگایه که از آن او نبود داد زد :دستامو ول کن ...دستامو
ول کن...
مچ دستهایش درست جای انگشتهای آمت به شدت یم
سوخت
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رسش با آن موهای بلند یک دم از حرکت باز نیم ایستاد و
صدای ضحه هایش دم به دم بلند تر یم شد.
هق هق پردردش با اصوای نامفهوم در فضای رسد خانه پیچید.
رس بلند کرد کیم توی چشمهای آمت نگاه کرد یم خواست
حرف بزند اما نگاه نم دارآمت نیمگذاشت .نیم دانست آمت
تاب شنیدن همه ی دردهایش را داردیانه!
در میان گریه حرفهای زد که نه خودش یم فهمید و نه آمت از
آن رس در یم آورد  ...تصاویری تلخ گایه مبهم گایه واضح یم
آمدند از جلوی چشمهایش یم گذشتند تصویر شایان که به
سوی یم دوید تصویر تبداد که او هم در حال دویدن بود و
مبانسن که هیچ وقت دوباره آن ترکیب را به چشم ندید ویران
تر از پیش جلوی چشمهایش یمرقصید...
**********
آدرس را از ساسان گرفته بود و حاال با نگاهش تابلوهای رس در
آن خیابان را به دنبال تابلوی دفب وکالت لییل خجسته یم
گشت.
در رسش هزار فکر بود .یم خواست قبل از هرتوافف با
شایان ،با وکیل صحبت کند .نیم دانست اصال این درخواست
دادن به سود طلوع خواهد بود یا نه!
ر
باالخره پیدایش کرد در کوچک ساختمان را به عقب هل دادو از
پله ها باال رفت .روی پاگرد اول ایستاد کیم از پنحره به سیایه
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خیابان نگاه کرد.دردهای طلوع ،چشمهای که اگر باز بود به
سیایه همت خیابان و پر از وحشت پس کوچه های شب برای
دخبیک تنها بود یم شد.
ی
ی
همت ها بس بود برای فرسودیک اش برای خستگ قدمهای که
اگر چه پیش یم رفتند اما بریده و از نفس افتاده بودند.نفسش را
روی شیشه ی پنجره ها کردنیم نگایه به ساعتش انداخت.
دوباره به سوی پله هاچرخید .وکیل ،خاله ی ساسان بود او را
دورادور یم شناخت و یم دانست در پرونده های مربوط به
طالق معموال موفق است .همت دلگرمش یم کرد به این که
پای
طلوع را به طور کامل از دادگاه قطع کند و همه چب را به
دست وکیل بسپارد .با این امیدواری هم بود که پاهایش جان
گرفت و ی توجه به دردی که به خاطر ر
فشدن زیاد و مداوم
ی
پدال های اتومبیل در طول روز در زانویش افتاده بود پله ها را
پشت رس گذاشت و کیم بعد پشت در دفب ایستاد.
قبل از ورود ر
گویس را ببون کشید و به آذر پیام داد :سیع کن
خب بگبی تا برگردم.
تلفن از حال طلوع ی
و بالفاصله برای رامبد نوشت :حواست به باال باشه من نیستم.
از وقن شایان را آن حوایل دیده بود احساس ناامن بیشبی
برای طلوع داشت .نیم توانست به هیچ کدام از ان آدمها
اعتماد
کند و مدام درحت هر کاری حواسش دنبال طلوع یم رفت.
داخل رفت خودش را به ر
منیس معرف کرد و کیم بعد اجازه ی
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ی
ورود پیدا کرد .ساسان هماهنگ الزم را انجام داده بود وخانم
خجسته با همان مهربای که به خاطر تعریف های ساسان ،
آمت
انتظارش را داشت از او استقبال کرد .رو به روی هم نشستند و
آمت دعا کرد او با سوال یا حرف رس صحبت را باز کند.
خجسته انگار فکرش را خوانده بود با لبخندی روی لبها گفت:
حسای بگو بدونم
خب ساسان یه چبای گفت اما نه درست
ی
مشکل چیه؟
_خب طلوع!
_خواهرت؟!
مثل هر وقت دیگری جواب این سوال را نیم توانست واضح و
روشن بدهد انگار خودش هم هنوز به جواب درستش نرسیده
بود
رستکان داد و گفت :یم خوایم طالق بگبه!
_شما میخواید یا خودش؟ چرا همراهت نیست.
خوی نداره.
_حال ی
_خب یم شنوم.
_به نظر یم رسه یه بخش از حافظه ش از دست رفته و انگار
این دقیقا همون بخشیه که باعث نفرتش از همشش شده!
_منظورت اینه که فعال هیچ دلییل برای طالق نداره!
از این که حرفهایش را اینطور برداشت کرده بود و ضیحا به
جوای مناسب ذهنش را
زبان آورده بود کیم جا خورد به دنبال
ی
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جستجو کرد وگفت :خب من فقط یم دونم که قصد طالق
داره!
_یم دونه که به این آسوی نیست که زن قصد طالق کنه و
موفق به طالق هم بشه؟
_بله یم دونم.
_خواهرت هم بارداره!
_بله!
_و نظر آقا چیه؟
_نیم خواد طالق بده!
_چه کار سخن شد مگه نه؟
آمت با اطالعات کیم که از قبل داشت از سخن کار به حد
کاف آگاه بود و شاید اگر پیشنهاد شایان نبود به این زودی به
فکر درخواست طالق از طرف طلوع نیم افتاد.
با این که نمیدانست گفت آن راز درست است یانه لب باز کرد:
طلوع خواهرم نیست و تبداد اینو یم ونه و االن دنبال مدریک
هست که ثابت کنه من اغفالش کردم و دزدیدمش!
خجسته باز هم ابروهای نازکش را باال داد از باالی عینک
ظریفش به آمت نگاه کرد و با خنده گفت :خب کم کم داره
سخن
های پرونده رو یم شه! حاال اغفال کردی یانه؟
آمت شانه باال انداخت و گفت :نیم دونم اسمش چیه اما بهش
اطمینان دادم تا آخرش باهاش هستم.
_خب بیا مسئله تو رو فعال بذاریم کنار .شوهر طلوع مشکل
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ی
خاصش چیه یم توی به من بگ؟
_ظاهرا هیچ! ما نمیتونیم هیچ چبی بگیم .طلوع هیچ
یادش
نیست و هر چبی که یم گه ضفا اختالف نظرهاشونه! که
شاید همونا عایص ش کرده!
_ببت پش وقن میگم دلیل ،یه دلیل محکه پسند واسه دادگاه
ست که چرا این زن یم خواد از شوهرش جدا بشه اونم وقن
بارداره! کتک یم خوره؟ شوهره مشکیل داره؟ ناتوانه؟ بیماری
داره ؟
آمت کالفه شانه باال انداخت و گفت :هیچ نیم دونم.
_پس چرا راه افتادی دنبال این کار؟
ضاحت این زن دیوانه اش یم کرد و سوالهای که مدام در
حال فرار از آنها بود را به یادش یم آورد آهسته گفت :چون
طلوع یم گه!
_شایدخواهرت مشکل داره! از کجا یم دوی تقصب اون مرده!
ی
_طلوع دروغ نیم گه ...این حال بد نیم تونه ساختگ باشه!
_شایدم تو زیادی بهش ایمان داری!
_ایمان من بیخودی به دست نیومد!
اخم محکیم که میان ابروهای آمت نشسته بود خجسته را
وادار
به ی
مکن کوتاه کرد .خودش را عقب کشید به پشن مبل تکیه
داد
دوباره لبخند خونشدش را روی لب آورد و گفت :اینا رو دادگاه
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قبول نیم کنه! طالق به خودی خود برای زن سخت هست
حاال
فکر کن باردار هم باشه ...سه تا ررسط داره بهم بگو ببینم کدوم
یگ به ررسایط خواهرت شبیه؟
از کلمه خواهرت کالفه میشد آهسته گفت :گفتم که طلوع
خواهرم
نیست...
_اگر این اعباف رو یم کن ،چرا دادگاه نباید حرف شوهرش
رو مبن بر اغفال کردنش از طرف تو بپذیره؟!
کم مانده بود فریاد بزند با خودش فکر کرد اگر به احبام ساسان
جوای دندان شکن دفب این وکیل را ترک یم کرد
نبود حتما با ی
و یم رفت یک فکر دیگر یم کرد .خجسته انگار فهمیده بود
دارد آمت را دیوانه یم کند آرنج هایش را روی دو دسته ی مبل
گذاشت و نوک انگشتها را جای مقابل سینه اش به هم رساند و
با همان نگاه موشکاف گفت :ررسط اول :شوهر اهل توافق
هست
یانه؟
با توضیحات قبیل آمت جواب را گرفته بود اما یم خواست از
خود او بشنود آمت مشت های کم جای به رانش زد و خبه به
مب روبه رویش گفت :نه! نیست.
_ ررسط دوم :قبول یم کنه در ازای پول طالق بده؟
آمت ابرو در هم کشید دوباره نگاهش را به خجسته دوخت و
گفت :یعن چ؟
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_به زبون ساده برات یم گم یه نوع طالقه یعن زن اونقدر از
شوهر متنفره که حاضه یه پویل بده شوهر طالقش بده!
نیشخندش از نظر آمت دور نماند با حرص گفت :اون نیازی به
همچت پویل نداره و به هیچ وجه قبول نیم کنه  ...اجازه بدید
من ادامه ی حرفمو بگم شاید رایه پیدا شد...
خجسته یی توجه به حرف او گفت :ررسط سوم ،خواهرت ثابت
ی
کنه جون خودش و بچه در خطره تو این زندیک.
ریه اش را پر هوا کرد و کیم بعد همزمان با خایل کردن آن
گفت :و اینو از همت اول بهت بگم که من اهل هیچ گونه زد و
بند غبقانوی و پرونده سازی نیستم چنت فکری به رست نزنه.
_من از شما پرونده سازی خواستم آخه؟ساسان منو معرف
کرد
اصال؟
_برام فرف نداره دوست ساسان هسن یانه باید اصول منو
بدوی! وقن از این در اومدی داخل تا قبل از مشاوره ی وکالت
دوست ساسان بودی اما از جای که وارد مسائل حقوف شدیم
خب!
جدیت کالم زن با وجود لبخندپر مهری که روی لبش بود را
ی
:
درست درک نیم کرد .چنگ به موهایش کشید و گفت پش
عموی تبداد از مداریک حرف زده که ممکنه به طلوع کمک
کنه برای طالق!
_عجب! پش عموی همش! به چه دلیل؟
_انتقام جوی یم خوام بدونم آیا ممکنه؟
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ی
_اگر ربط به پرونده و زندیک طلوع داشته باشه و ثابت کنه
جون زوجه در خطره حتما موثره به ررسیط که به خاطر اون
انتقام جوی اقدام به پرونده سازی نکرده باشه و قصد
سودجوی
نداشته باشه!
_شما یم تونید اون مدارک رو برریس کنید؟
_بله و بعد از اون قرار داد امضا یم کنیم.
سکوت میانشان نشان یم داد حرف برای گفت نمانده آمت کف
دستهایش را روی ران ها کشید و همانطور که بلند یم شد
گفت:
به زودی باهاتون یه قرار دیگه یم ذارم برای دیدن اون
مدارک.
خجسته رس تکان داد انگار دوباره شده بود خاله ی ساسان از
جا
بلند شد با لبخندی پروپیمان آمت را تا نزدیک در اتاق بدرقه
کرد وگفت :هر کاری از دستم بربیاد یم کنم .یادتون باشه
مدارک شناسای خواهرت رو هم نیاز داریم یا القل رونوشت!
آمت رستکان داد و تازه به خاطر آورد در حال حاض طلوع
هیچ مدرک شناسای همراه ندارد و فقط امیدوار بود به این که
شوری رونوشت مدارکش را داشته باشه.
از دفب ببون زد هوای تازه را به ریه هایش فرستاد و با
خودش فکر کرد اگر مادر ساسان هم شبیه خاله ش باشه بچه
حق داره اینقدر مبوی و مضطرب باشه از این فکر خندید و
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بالفاصله شماره ساسان را گرفت تا با رسبه رس گذاشت با او هم
خودش را آرام کند و هم کیم اطالعات در مورد این خاله ی
عجیب به دست بیاورد.
*********
جواب آزمایش ها را گرفته بود و نوبت آن روز را با ر
منیس
امیدجو هماهنگ کرده بود .کیم امیدوارتر شده بود .در این چند
روز طلوع اغلب وقن که بیدار بود را توی دفبی که داشت
چبهای یم نوشت یا خط خط یم کرد .او ازدور به
فشاردستش دور قلم نگاه یم کرد و یم ترسید با نوک آن قلم
بالی رس خودش بیاورد اما ظاهرش برخالف درون آشفته اش،
آرام بود و نشان یم داد توجیه به او که پشت مب تحریر نشسته
ندارد.
طلوع دفب را زیر بالشش پنهان یم کرد گایه یم خواست
بگوید :طلوع ،حن اگر دفب جلوی چشمم باز باشه نیم
خوونمش خیالت راحت! اما یم ترسید همت چند جمله ی
ساده
او را پریشان تر کند.
دلش پر از حرف بود و زبانش خاموش ،حن نمیدانست زمای
برای گفت حرفهایش پیدا یم کند یا نه! سیع یم کرد برایش
مهم نباشد .سیع میکرد یک چبی را در یک گوشه ی قلبش
دفن کند تا روی حمایتش از طلوع تاثب نگذارد حن فکر میکرد
خبی از حسش در
باید چاله را آنقدر عمیق حفر کند که ی
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چشمهایش نباشد و دیگران حن از نگاهش نخوانند که در
قلبش
چه یم گذرد اگر راه کمک به طلوع این بود که همه دنیا همراه
خودش به این باور برسند که طلوع خواهر اوست پس برادر یم
ماند.
کالفه از این افکار دسن به صورتش کشید نگاهش را چرخاند
سوی صفحه ر
گویس که نام مهتا روی آن روشن و خاموش یم
شد ی حوصله دست کشید ر
گویس را برداشت :سالم آمت
ی
خوی؟
ی
_سالم من خوبم!
_چرا درو باز نیم کنت؟
_در؟
_پشت در خونه تونم ،هر چ زنگ زدم باز نکردین.
_من ببونم.
_طلوع چ؟
_حتما خوابه!
_بهش یه زنگ یم زی درو باز کنه؟
نیم دانست چطور باید به مهتا بگوید نیم خواهد طلوع با کیس
تنها باشد .مکث طوالی اش باعث شد مهتا بگوید :چبی شده
آمت؟
_نه االن احتماال گوشیش سایلنت باشه.
_خب من االن چیکار کنم تو یک یم ریس؟
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با این که در حال راندن به سوی خانه بود گفت :مشخص
نیست
.
_باشه من تو ررسکت یم شینم تا بیای با این وسیله ها نیم تونم
برگردم خونه!
باشه ی کم جای گفت و تماس را قطع کرد .این پیگبی مهتا را
نیم فهمید نیم خواست یکبار دیگر طلوع را دچار تنش کند آن
هم درست روزی که قرار دومت جلسه مشاوره با امیدجو را
گذاشته بود و یم خواست فکر طلوع از هر چبی آزاد باشد
وقن ماشت را مقابل در ررسکت پارک کرد مهتا دوباره تماس
گرفت  :اومدی آمت!
_اومدم.
طویل نکشید که مهتا در آستانه در ررسکت پیدا شد دستهایش
پر
بود و لبش به لبخندی عمیق باز شده بود .آمت کلید انداخت
در
را باز کرد و در همان حال گفت :بهبه رسوصدا نکنیم چون
اگر خواب باشه اذیت میشه!
_باشه حواسم هست عزیزم.
دنبال جمله ی هشداری دیگری یم گشت که زیاد هم برخورنده
نباشد .مثال باید یم گفت :یک وقت هوس دعواهای کودیک تان
را نکن!
اما لبش را به دندان گرفت روی پله ی آخر کنار ایستاد تا مهتا
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وارد راهروی باریگ که به در خانه منتیه میشد بشود.
مهتا نگاهش را گرداند و گفت :چه جای خوبیه اینجا!
زنگ خانه را ر
فشد و گفت :آره جای خوبیه!
_کلید نداری؟
_االن باز میکنم خواستم بدونه که اومدم.
_زنگت رمزیه؟
_آره دیگه! طلوع منو با این یم شناسه!اگر یی وقت بیام خونه
خب یم دم که منم.
اینطور بهش ی
_من نمیدونستم طلوع تا این حد حالش بده!
_بد نیست .فقط  ...خب یه کم اعتمادش کم شده! من زودتر
یم
رم داخل ببخشید.
مهتا را پشت رس گذاشت داخل رفت و صدا زد  :طلوع!
بیدار بود روی تخت نشسته و به روبه رو نگاه یم کرد آمت
آهسته گفت :مهتا اینجاست...
نزدیک تر شد تا نزدیک صورتش خم شد و زمزمه وارگفت:
ببخشید یم دونم که حوصله مهمان نداری من دعوت نکردم.
نگاه طلوع چرخید توی مردمک چشمهایش و آهسته گفت:
اشکال نداره!
_ناهار چ ببم برات؟
طلوع لبخند ررسمنده ای زد و گفت :کاش یم تونستم بگم بشت
من یم پزم!
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آمت با صدا خندید و در همان حال گفت :مهتا چرا ببون
موندی
بیا!
مهتا آمد کاور قابلمه گلداری که توی دستش بود را روی مب
گذاشت و با نگایه به طلوع گفت :غذای مورد عالقه تو مامان
پخت! ببخشید که خودم خییل آشب ماهری نیستم.
طلوع لبه های پتو را میان انگشتها ر
فشد دیدن مهتا خوشحال
نیم کرد .جای از قلبش از این دیدار یم سوخت دوست داشت
خبه شود توی چشمهایش بگوید تحمل دیدن تو دیگه خارج
ازتوانمه! اما نیم توانست با آمت این کار را بکند .اگر آمت
برای او تا این اندازه فداکاری کرده بود او هم باید یم توانست
این نامزد ررسور و دوست نداشتن برادرش را تحمل کند.
لبخندی گنگ و یی مفهوم روی لب آورد و گفت :ممنون من
دستپخت زن دای رو درست مثل دستپخت مامان دوست
دارم...
نگاه مهتا نشست روی انگشتهای طلوع که از شدت فشاری که
به پتو وارد یم کرد سفید شده بودند لبخندی روی لب آورد و
گفت :حاال چرا پا ر
نمییس بیای؟
مانتوو شالش را روی یگ از صندیل ها انداخت
به سوی آمت چرخید که مشغول نوشت چبهای در ر
گویس
بود.
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پتو را کنار زد با آر ر
امیس که بخاطر آمت حفظ کرده بود به سوی
رسویس بهداشن رفت  .مهتا مشغول چیدن مب بود و در همان
حال گفت :خب انگار اونم با من مشکیل نداره! خدا روشکر.
آمت نشنیده اش گرفت صندیل مب کار را آورد نگاهش به
دفبی که خودش برای طلوع خریده بود افتاد آن را بست و
صندیل را به سوی مب برد و گفت :خب ببینیم زندای جان چه
کرده!
_همون کاری که هر مادرزی برای دامادش یم کنه! سنگ
تموم گذاشته!
بوی غذا در خانه پیچید! طلوع تازه رسیده بود مهتا گفت :هنوز
گرم مونده ! این خورشت قیمه برای طلوع اینم پلو لوبیا برای
آمت...
خودش ظرفهای که روی مب گذاشته بود را برداشت برای هر
کدام از غذای مورد عالقه شان کشید و مقابلشان گذشت بعد
جای میان آنها نشست قاشق و چنگالش را به دست گرفت و
گفت :امروز یگ از بهبین ناهار های زندگیمو یم خورم...
طلوع با یی مییل قاشق را توی بشقاب گرداند و فکر کرد قرار
است در هفته چند روز این دخب را تحمل کند؟ یگ دوقاشق از
غذا را فرو داد گرسنه بود و غذای خوش آب و رنگ زندای هم
بیشب وسوسه اش میکرد اما نیم خواست این اشتیاق را نشان
بدهد  ...بعد از کیم بلند شد آمت گفت :همت؟
_سبم  ...قبل ازاومدنت یه چبای خوردم .یه کم بخوابم!
_آره بخواب یم خوایم بریم ببون!
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نیم خواست حرف از امیدجو بزند .هنوز مطمت نبود طلوع از
کنایه های ظریف مهتا در امان بماند.
طلوع رستکان داد به سوی تخت رفت پشت به آنها دراز کشید
و
به گیاهان خبه شد و فکر کرد کاش مهتا بعد از این کمب مزاحم
ی
زندیک شان شود .کاش رایه برای گفت این خواسته به آمت پیدا
کند .اما رایه نبود .نیم توانست به این راحن که از ذهنش یم
گذرد از آمت بخواهد قید مهتا را برای همیشه بزند.
پتو را روی رسش کشید تا دیگر صدای مهتا را نشنود .حن
انگار با آن کار یم خواست صدای خیاالت خودش را خاموش
کند.
خواب مسکن بود ،خواب درمان بود .حن وقن دردی به
ی
بزریک مهتادرست پشت رسش با خنده های بلند
سیع در ربودن دوباره ی دل آمت داشت! آنقدر پلک
هایش را روی هم ر
فشد که تبی مژه ها را در چشمش احساس
کرد .در آن روزها عادت کرده بود با خودکار توی دفبش خط
بکشد فقط خط هنوز حن یک کلمه ننوشته بود و همان خط
ها
ی
را با درماندیک از آمت پنهان یم کرد حاال هم دستش ناخودآگاه
روی سطح تشک خط یم کشید ،خطوط دایره وار درست مثل
افکارش که مدام دور باطل یم زدند و به هیچ جای تازه ای نیم
رسیدند .پایان همه ی دایره های بسته ی ذهنش ازدست دادن
آمت بود همت یک نفر از دنیا که برایش مانده بود .این اللش
580

آمین

@Romanbook.ir

یم کرد ذوق گفتنش را کور یم کرد حاض بود درد سنگینش
را برای ابد در سینه نگه دارد همه را حن مهتا را از خشم آمت
مصون کند اما این یک نفر از دستش نرود.
کم کم عضالت منقبضش شل شد و صدای نفس هایش آرام
در
گوش خانه پیچید .آمت دستهایش را دور لیوان چای که مهتا
دم
کرده بود گره کرده و نه به او نگاه یم کرد نه به مهتا نگهش در
این دنیا نبود انگار جای ببون از آن اتاق جای ببون از آن
شهر و حن کره ی خایک به دنبال رایه معجزه آسا برای
ی
برگشت دباره ی طلوع به زندیک یم گشت و فکر میکرد هر
چه باشد بهایش را یم دهد فقط یکبار دیگر طلوع را ببیند که از
ته یم خندد و برای پبوزی ش پیبا یا شکالت مغز دار یم
خواهد.
نگاهش را به سوی او کشاند مهتا از این نگاه یی حال که از
چشمهای به گود افتاده ی آمت ساطع یم شد درد یم کشید
آهسته زمزمه کرد  :فردا شب میای خونه؟
_نه!فعال نیم تونیم جای بریم.
حواسش به فعل مفرد مهتا بود و این جمع را برای آگایه او به
کار برده بود مهتا گفت :خب طلوع هم بیاد!
_فعال در حوصله اش نیست!
_اگر هیچ وقت دیگه در حوصله اش نبود چ؟ هیچ جا نیم
ری؟
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خبه توی چشمهای مهتا گفت :نیم رم.
مهتا لبش را از داخل به دندان کشید آنقدر محکم که اشک به
چشم آورد اشکهای که جاری شدی نبودند و فقط آمدند تا
پرده
ای شفاف روی یآی دریای چشمش بکشندحرکت دردناک چبی
در گلوی سفید نازکش پیدا بود آمت به روی خودش نیاورد
نگاهش رادور گرداند تا او به خودش مسلط شود .و دوباره مهتا
بود که ررسوع میکرد :شاید برای اونم بد نباشه خب!
_هروقت حس کنه براش خوبه هرجا بخواد یم ریم ،هر کار
بخواد یم کنیم.
ی
_میشه بدونم سهم من که نه! سهم خودت تو این زندیک چیه؟
_دوباره یم خوای رس یه حرف قدییم رو باز کن مهتا!
_اونقدرام قدییم نیست ما هنوز به سال نرسیده نامزدیمون!
انتظار زیادی ندارم نگفتم به من فکر کن یم گم به خودت هم
فکر کن خودتم آدیم نفس داری  ...حال روز خودتم ببت بعید
نیست تا یه مدت دیگه از اون بدتر ر
بیس!
_االن بحث من نیست مهتا!
_همون قدری که واسه تو بحث طلوعه واسه من بحث توئه!
_نباشه! تا طلوع به حال سابقش برنگرده من همینم!
_گناه تو چیه؟
_ولش کردم ،درست جای که نباید ولش کردم .گناهم اینه! پای
گناهم وایسادم .حن پای گناه تک تک شما که کنارش بودین و
نفهمیدن یا فهمیدن به روی خودتون نیاوردن هم وایسادم.
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_طلوع عاشق شد!
انگشتهای آمت روی مب مشت شد .تنش کیم به سوی مهتا
مایل
شد و از الی دندان های به هم گره کرده اش غرید :دیگه هیچ
وقت همچت مزخرف رو از زبون هیچ کس تاب نیم ارم .بسه!
مهتا کف دستش را باال آورد چند بار رستکان داد حن باورش
نیم شد ان عشق رسکوب که یک عمر از آن ترسیده بود اینطور
و در این حال طلوع رسباز کند .یک جای محاسباتش غلط از
آب در آمده بود و این داشت کالفه اش یم کرد.
ساعات باف مانده از حضور مهتا در سکوی سنگت گذاشت.
آمت کالفه گایه تا بهار خواب یم رفتسیگاری دود میکرد
وبریم گشت دوری در خانه یم زد به ر
گویس ش خبه میشد و
به طلوع نگاه یم کرد که مژه های بلند و سیاهش روی سفیدی
صورتش سایه ای بلند انداخته بودند.
باالخره مهتا از جا بلند شدمانتو و شالش را برداشت به آن همه
زیبای خودش توی آینه ی راهرو پوزخند زد و همانطور به
رگ های پرخون چشمهایش گفت :من یم رم ،هر وقت کاری
داشن بهم یه زنگ بزن!
_ممنون از زندای هم تشکر کن .ببخشید باید با طلوع برم
ببون وگرنه یم رسوندمت!
گوشه ی لب مهتا یی حرف به باال کشیده شد رستکان داد در را
باز کرد و ببون رفت .باری سنگت از روی دوشش برداشته
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شد لب تخت طلوع نشست شانه هایش افتاد آرنج ها را روی
ران
ها گذاشت و صورتش را میان دستهایش ر
فشد انگار به این فشار
ازببون نیاز داشت تا هجوم افکار ریز ودرشت مغزش را از
هم نپاشد.
****
کیم در همان حال ماند و بعد رسچرخاند سمت طلوع آهسته
زمزمه کرد :طلوع!
تکان نخورد .در این مدت فهمیده بود که طلوع به این راحن
بیدار نیم شود .یکبار دیگر صدایش زدوبارها و بارها ...تا
باالخره با تکان بازویش وادار به بیدار شدنش کرد.
طلوع به سویش چرخید آن روزها با هر چرخش ناگهای جسم
اضافه ای را در خودش احساس یم کرد و اغلب وقت بیداری
دچار وحشتش یم شد .دستش را محکم روی شکمش ر
فشد و
نفس بریده از تریس که به جانش افتاده بود گفت :هان!
ی
_هنوز بزرگ نشدی؟ جواب اسم به این قشنگ هانه؟
_آمت!
_جان آمت؟
_این اگر یه آدم واقیع باشه که...
حرفش را قطع کرد و گفت :به آدم بودنش شک داری یا واقیع
بودنش؟
_به همه چ؟
_نداشته باش!
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_انگار با من لج یم کنه هر وقت یم خوام بلند شم خودشو به
زمت یم چسبونه و...
از این که کیس در درونش هم رس به مبارزه برداشته دچار
بغض شد و گفت :همینو کم داشتم مگه نه؟ میون این همه
دشمن
این یگ مونده بودکه خراب بشه رسم ...که بخواد زندگیمو
ی
بگبه که زهر کنه زندیک زهرماریمو!
حرف زدنش ،حن اگر همت کلمات تلخ پر اضطراب بود برای
آمت نعمت به حساب یم آمد .آنقدر که سکوت های طوالی
اش
را یط روزها دیده بود .انگشتهای ظریف استخوای اش را
روی ران آمت ر
فشد کیم خودش را به سمت او کشید و گفت:
من دیگه قدرتشو ندارم...
انگار هر چه بیشب یم گفت آن ترس در ذهنش حجم بیشبی
یم گرفت چشمهایش کیم بازتر از حد معمول یم شد و
مردمکشان گردتر ،سخت بود اما باید آرام یم ماند تا طلوع باز
هم همانطور که ناخن هایش را در رانش فرو یم برد از
ترسناک بودن موجودی بگوید که درونش در حال رشد بود و
نفس هایش را سنگت یم کرد.
_دیشب خواب دیدم ،خواب دیدم رسشو گذاشت رو قلبم و
اونقدر فشار یم ده که نفسم بند میاد! آمت من شبیه شوری
بودم
با شکم براومده و اون داشت خودشو محکم به سینه ام یم زد...
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یم خواست منو بکشه آمت .قسم یم خورم داشت منو یم
کشت ...من این خوابو قبال دیدم حاال این بچه اومده خواب
منو
تعبب کنه!
اشکهایش حتما از یادآوری خواب های گذشته اش بود و صدای
ر
دادایس گفت های نرم و لطیف شورانگب در خواب هایش.
شورانگب که در خواب هایش گایه صورت نداشت و فقط صدا
بود.
با ر
فشدن دستش روی شکم خود و ران آمت کیم دیگر به سمت
آمت مایل شد .آمت آهسته گفت :کم کم بلند ر
مییس بریم پیش
امیدجو!
_اون هیچ کاری برام نیم کنه!اون نیم تونه منو نجات بده!
_بذار االن در مورد این چبا حرف نزنیم  .ما یم ریم بقیه ش
رو یم سبیم به توانای و مهارت اون هرچند بدون اراده ی
خودت هیچ نمیشه!
_من به چ اراده کنم؟ من اراده کردم بچه نباشه تو نذاشن!
_هر اراده ای که واسه سالمتیت خطرناک باشه من نیم ذارم.
به لبهای رو هم ر
فشده اش خنده ای تحویل داد و گفت :اما
اراده
واسه کار خوب داری رو کن!
خنده ی آمت آن روزها کمیاب بود .طلوع با همه بدحایل اش
این
را یم فهمید و حاال که لبخندش را یم دید در ادامه ی شوچ
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اش ،مشت کم جای روی پایش زد وگفت :صدبار گفتم منو
مسخره نکن!
ی
_تو که یم دوی صدبار دیگه هم بگ من کار خودمو یم کنم!
چرا انرژی یم سوزوی عزیزدل! پاشو دیر شد.
طلوع باهمان سنگین و اضطراب از جا بلند شد به جای رفت
به رسویس بهداشن به سوی اجاق رفت غذاها هنوز در
ظرفهای
زندای مانده بود .همانطور که در قابلمه را بریم داشت فکر
کرد اینها را جا گذاشته که یکبار دیگر بهانه ی آمدنش را جور
کنند .رستکان داد و دوباره زمزمه کرد :برای آمت.
_گرسنه ای؟
_خییل.
_غذا نخوردی!
_خب نخواستم بفهمه که...
هنوز جمله اش را تمام نکرده بود که آمت با صدای بلند خندید.
همت را یم خواست همت اظهار نظر صادقانه ی طلوع که
انگار از دهانش پریده بود با چند قدم خودش را به پشت رسش
رساند و گفت :بذار برات گرمش کنم.
_نیم خواد...
دو قاشق پشت رس هم توی دهانش ریخت آمت به یخچال
تکیه
داد و گفت :اینجوری؟ بیا بشت القل!
_یم خوایم بریم.
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اشتهای طلوع وقت خوردن ساکتش کرد .آشبخانه را ترک کرد
تا راحت باشد دقایف بعد طلوع بعد از اینکه هر آنچه با عجله
خورده بود را توی دستشوی باال آورد؛ به فکر افتاد حتما درباره
ی این موضوع با دکبش صحبت کند.
ساعن بعد توی مطب امید جو هنوز داشت به این مسئله فکر
میکرد و نیم دانست این حال یم تواند به حیطه ی کاری امید
جو هم ربط داشته باشد یا نه!
اینبار طلوع را فقط تا جلوی در همرایه کرد .طلوع اگر چه نیم
نگایه به او که در را یم بست داشت اما به اندازه ی جلسه ی
ی
قبل مضطرب نبود .امید جو با مهربای همیشگ انگار که
دوباره همان طلوع پنج ساله مقابلش ایستاده گفت :بفرما خانم.
طلوع روی مبل نشست ذهنش گریزی به کودیک اش زد که تکیه
داده بود به مبل پاهایش توی هوا بازی یم داد و شورانگب مدام
با چشم و ابرو یم خواست از این کار منعش کند و امیدجو اولت
شکالت را به دستش داد و نیم دانست دیگر تا آخر جلسه
شکالی در ظرف باف نخواهد ماند .نیم فهمید این همه خاطره
به کجای ذهنش رفته اند .انگار تبعید شده بود به جای یی هوا!
و
حاال برگشته بود و کم کم حافظه اش بریم گشت.
منتظر یک اشاره ی امید جو بود که ررسوع کند و خاطرات نه
چندان خوشش را پیش چشم دکب ورق بزند:
این که به خانه برگردد فکر شورانگب بود .چندماه بعد از
عرویس اش زنگ زده بود و طلوع به محض شنیدن صدایش
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نالید :مامان ...مامان...
صدای گریه ی طلوع دلش را خون کرده بود .به خیال خودش،
باالخره توانسته بود هاتف را قانع کند که نیم توانند دخب را به
امان خدا رها کنند .باید دعوتش کنند .باید جلوی فامیل
شوهرش
روی برای گفت از خانواده اش داشته باشد و تمام مدت در
حایل که پوزخند هاتف روی چهره اش بود با قربان صدقه همت
ها را تکرار کرده بود باالخره هم هاتف وقت رفت گفت :من که
نیم دونم از نظر من اون دخب مرده بچه ای به اسم طلوع
ندارم .اگر پاش به این خونه باز بشه نه من نه تو شوری.
برای اولت بار تمرد یم کرد .یم خواست طلوع را به خانه
برگرداند یم خواست شوهر طلوع بشود یگ از اعضای
خانواده و کم کم توی دل هاتف جا باز کند .مگر یم شد هاتف
برای همیشه قید دخبکش را بزند؟ یم خواست و باید یم
توانست .توی ر
گویس گفت :یک میای پیشم مامانم!
_بیام؟ بابا چ؟ شوری بیام؟ االن بیام؟
_بیا! همت االن بیا دلم برات تنگ شد.
ی
خب دلتنگ اش را یم داد برای طلوع مثل رویا
این که شوری ی
بود .انگار دوباره بریم گشت به روزهای خوب کودیک اش که
در آغوش شورانگب به رس شده بود .اشک به چشم آورد گفت:
قربونت برم منم دلم تنگ شد مامان ...آذر خونه ست؟ آمت
هست؟ طیبه میاد؟
_همه هست جز آمت!
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آمت روزهای پایای رسبازی اش را یم گذراند و شورانگب
ی
فکر میکرد تا برگشت آمت رفت وآمد خانوادیک طلوع آنقدر
عادی یم شود که آمت هم همراه هاتف همه چب را بپذیرد.
طلوع رساسیمه بود بعد از دوماه به دیدار خانواده اش یم رفت.
مقابل آینه به صورتش نگاه کرد به صوری که شبیه صورت
ی
تازه عروسها نبود .روح زندیک نداشت و گردی اش هر روز
ی
کمب یم شد و سفیدی گلگون جایش را به رنگ پریدیک یم داد.
باید زیبا تر از هروقن یم شد .بهبین مارک های لوازم آرایش
روی مبش چیده شده بود و او در تمام آن دوماه نه تنها
استفاده
شان نکرده بود بلکه بانفرت از مقابل چشم دورشان یم کرد.
کرم را برداشت روی هاله ی کمرنگ دور چشمهایش کشید
ابروهایش آنقدر پر بود که نیازی به آرایش چشم نداشت رژی
صوری روی لبها کشید هنوز موهایش را جمع نکرده بود که
صدای تبداد توی گوشش نشست :خوشکل یم کن کجا خانم؟
_یم رم پیش مامانم؟
_مامانت؟
از این لحن تبداد کالفه یم شد .دیوانه اش یم کرد انگار یم
خواست یک چبی را به یادش بیاورد چبی که طلوع مایل به
یادآوری اش نبود .لب گزید و گفت :آره مامانم زنگ زد گفت بیا
خونه!
_پس اجازه دادن بری خونه شون!
_اجازه یعن چ دعوت کردن!
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ترجیح یم داد به جای صورت سخت تبداد که هیچ شباهن به
آن روزها در سالن تئاتر نداشت به دود سیگاری که احاطه اش
کرده بود نگاه کند .تبداد خونشد روی تک مبیل که نزدیگ
پنجره بود نشست و گفت :اونا دعوت نیم کت ...موهاتو باز
کن ...خودتو بهشون تحمیل کردی  ...زنگ زدی گریه کردی و
التماس کردی که رات بدن خونه!
_تبداد...
نفس در آخرین حرف اسمش گره خورد .دنبال کلمه ای دیگر
بود که پیدا نیم کرد تبداد با همان لذت و خنده ی کج نامفهوم
گوشه ی لب دو انگشن که سیگار الی آنها بود را به طرف لبش
گرفت و گفت :پخش شده!
طلوع با تردید انگشتش را گوشه ی لبش کشید و تبداد دوباره
گفت :پاکش کن ..پاکش کن.
_چرا؟
_به طرز احمقانه ای شبیه اون روزهای شدی که رژیم
مالیدی یم اومدی جلو چشم شایان!
شنیدن اسم شایان هنوز ملتهبش یم کرد واین چبی نبود که از
چشم تببت تبداد دور بماند .سیگار روشن را میان مشتش
ر
فشد و با همان نگاه خبه گفت :چیشد؟ باز اسم این آدم اومد؟
بلند شدن و راه افتادن تبداد به سوی طلوع در چشم به هم
زدی
اتفاق افتاد آن لرز که به اندام طلوع افتاده بود هم از همان
نزدیگ یی پروای بود که تبداد اضار داشت به چشم بیاید.
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یک دور دورش چرخید و گفت :هنوز برات ثابت نشد اون
پست
فطرت هیچ وقت تو رو واقعا نخواست؟
_من به کیس فکر نیم کنم  ...ولم کن.
حرکت انگشت تبداد روی پوست صورتش دچار تنشش یم
عصن و پرش های یی وقفه ی اعضای
کرد و این را از تیک
ی
صورتش یم شد فهمید .صدای بم تبداد توی گوشش نشست:
تو
همه ی زندگیم شدی طلوع ،چطور ولت کنم؟ من یم ذارم بری،
یم ذارم خودتو مضحکه ی این نمایش سخیف کن که خانواده
ت راه انداخت اما آخرش چ؟ وقن که بدبخت تر از قبل
برگشن و فهمیدی که فقط دستهای منه که برای تو پناه یم شه
اونوقت حساسیت من به خودت رو درک یم کن؟ اونوقت یم
فهیم که فقط من یم تونم تو رو واسه خودت بخوام یی فکر
کردن به هر چبی؟ چند بار باید این اتفاقا تکرار بشه؟ چقدر
باید آدمها تفت کت که بفهیم جز من کیس رو نداری!
_ولم کن خواهش یم کنم.
_کاری نیم کنم  ...من کاری نیم کنم عزیزم دارم همونطور
که الیق هسن نوازشت یم کنم چرا تاب نمیاری؟ چرا درک
نیم کن که این عشقه و هر چبی جز این یه بازی یی ررسمانه
ست واسه توی که هنوز بلد نیسن به چ باید دل ببندی!
صدایش یم لرزید و به سخن تالش یم کرد تعادلش را حفظ
کند نالید :باشه ...یاد میگبیم االن دستتو بردار.
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تبداد حرکت دستش را از روی گونه ررس داد روی گردنش و
خظ فریص را اول با چشم و بعد با انگشتش پیش گرفت تا
روی رسشانه ی طلوع رفت و دوباره این مسب تکراری را
پیمود .یک قدیم که طلوع به عقب برداشت یی اثر ترین عقب
ی
.
نشین همه ی زندیک اش بود انگار آهن ربای زیر پوست
گونه اش بود که انگشت لعنن تبداد را جذب یم کرد.
زانوهایش لرزید صدای تلفنش در فضا پیچید و همان از دست
تبداد نجاتش داد .صدای طیبه را به وضوح یم شنید :سالم
خوی؟ طلوع هست؟
تبداد ی
خوی؟ طلوع داره آماده میشه واسه
_سالم طیبه جان! تو ی
خونه
ی بابا!
_تو چ ؟
_من! خب راستش با این که خییل دوست دارم بیام اما حق
خودم نیم دونم .بزرگواری شما رو یم فهمم اما یم دونم دیدنم
واسه کیس خوشایند نیست .ترجیح یم دم به طلوع خوش
بگذره!
طیبه نیم توانست روی دعوتش پافشاری کند .لبخند ناتمایم به
فهیم که کنارش بود زد و گفت :خب ما میاییم دنبال طلوع
باشه؟
_یم خواستم برسونمش اما اگر شما یم ایید خیالم راحته! یه
ی
کالس رانندیک این خانم ما رو یببی بد نیستا!
_اگر دوست داره براش وقت یم ذارم.
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_معلومه که دوست داره  ...طلوع جان بسه دیگه اون رژ نیم
تونه تو رو زیبا تر از اوی که هسن بکنه! خواهرت منتظره!
تماس را قطع کرد و فریاد زد :ستاره...
کیم بعد ستاره در آستانه ی در بود و به طلوع نگاه یم کرد که
روی زمت نشسته و دستهایش را ستون کرده بود برای رسی که
فرو افتاده به سایه ی خودش روی سنگفرش سفید خانه خبه
شده
بود .تبداد با صدای بلند گفت :مگه نیم بین خانم ضعف داره
؟ اول یه چبی بیار براشون بعد هم کمک کن لباس بپوشه
امشب واسه شون شب مهمیه!
ستاره که رفت گوشه ی تخت نشست همانطور که سیگار
دیگری
روشن یم کردگفت :عزیزم  ...بلند شو دوست ندارم اینطور
پریشون دیده ر
بیس! شب هم زود برگرد دلم تنگ یم شه!
طلوع همه ی قدرتش را جمع کرد تا بتواند دوباره روی پاهایش
بیاستد موهایش را پشت گوش فرستاد و گفت :این رفت
برگشت
نداره تبداد ...یم رم و دیگه پامو تو این خونه نیم ذارم.
جوای پیدا نکرده بود که صدای زنگ توی خانه
هنوز تبداد
ی
پیچید.و کیم بعد صدای ستاره که تعارف یم کرد تبداد با
قدمهای بلند از در اتاق ببون رفت و در همان حال گفت :آماده
شو عزیزم خواهرت منتظر نمونه.
صدای خوش و بش تبداد با طیبه نشان یم داد هر دو از دیدن
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هم خوشحالند .با این فکر که دیگر به این خانه برنیم گردد
چند
وسیله ی ضوری برداشت لباس ساده ای پوشید و ازاتاق ببون
رفت  ...وقن دست طیبه را یم ر
فشد لبهایش به نشانه ی اراده
ای که کرده بود محکم روی هم چفت شده بودند  .نگاه تبداد
سخت و خبه بود اما لبهایش همچنان یم خندید و شوخ
طبعانه
طیبه را بدرقه یم کرد.
همه ی مدت روی صندیل عقب ماشت فهیم نشسته بود سیع
یم
کرد به نگاه فهیم که هر از گاه از آینه به او دوخته یم شد یی
تفاوت باشد و همه ی فکرش را بگذارد روی این مسئله که
چطور به شورانگب و هاتف بگوید یم خواهد بماند و دیگر هیچ
وقت به خانه برنیم گردد.
حن وقن که رسید وقن شورانگب دلتنگ در آغوشش گرفت و
او را به خود ر
فشد وقن با آذر توی اتاقشان نشستند ،داشت به
همت فکر میکرد و حن وقن هاتف آمد و جواب احوالبیس
اش را با فریاد داد.
_یک تو رو راه داده اینجا؟ شوری ؟ این خونه هنوز یی
صاحاب نشده که هر کیس بیاد داخل  ...این دخب اینجا چیکار
میکنه؟
نالید :بابا!
_خفه شو! یبب اون صدای نحست رو  ...یک گفته تو بابا داری؟
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تو یه یی پدر یی بته ای ! گمشو از جلو چشمم.
_من دیگه نیم تونم برم بابا...
هاتف مچ دستش را گرفت تا وسط حیاط برد و ناگهان با شدت
رهایش کرد و گفت :اون روزی زل زدی تو چشم من و گفن
دوستش دارم باید فکر همچت جای رو کرده بودی...
طیبه سیع کرده بود هاتف را آرام کند .هاتف آرام شدی نبود و
طلوع شام نخورده با فهیم به خانه برگشت .در حایل که گریه
هایش را گم کرده بود .از حرفهای فهیم هیچ نفهمید نیم
خواست
بفهمد جلوی در خانه که پیاده شد .با بباری به یک جای دیگر
فکر کرد .جای که یم توانست به جای این خانه برود و
دردمندانه آرزو کرد پریچهر خاله ی او هم بود و رویش را
داشت که همت حاال خودش را به او یم رساند و مثل بعض
تابستان ها که با طیبه چند روزی را آنجا یم ماندند خودش را
در آغوش پر مهر او جا کند .حن اگر گریه های یواشگ
پریچهر برای مادر طیبه دلش را ریش یم کرد.
ی
در نهایت درماندیک قدم به خانه گذاشت تبداد توی اتاق دود
گرفته نشسته بود و دکمه های پباهنش تا میان سینه باز بود و
پاهای بلندش یی حال کشیده شده بودند تا وسط اتاق  .طلوع
نفس
کشید و به رسفه افتاد تبداد لب زد :پس اومدی! ...
نگاهش چرخید سمت ساعت ،یی حال و یی قرار بود .از ظاهر
طلوع یم توانست بفهمد چه اتفاف افتاده و از گفتنش اصال ابای
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نداشت :تو که قرار بود دیگه برنگردی ...ببونت کردن؟ دخب
مطرود ...اسم نمایش جدیدمه طلوع چطوره؟ شوری ببونت
کرد یا بابات؟ آخ نیم دوی االن چه بالی رسغبتم اومده...
زنمو ،عشقمو دعوت کردن و بعد پرتش کردن ببون ...آه
طلوع قلبم داره یم سوزه برات ...برای خودم  ...ببت ما چه
بدبختیم ...کیس ما رو نیم خواد هیچ کس  ...هیچ وقت هم
نخواست ...طیبه زنگ زد با گریه گفت :هواشو داشته باش
دلش
از فریاد بابا شکسته  ...کاش بابات نبود طلوع ،کاش یم تونستم
االن برم گردنش فشار بدم و بگم با زن من چیکار داشن
مرتیکه  ...چر رس عشق من داد زدی! اما باباته ،دوستش
داری ...ما آدمای بدبخت همه رو دوست داریم  ...من و تو
عجیب شبیه همیم طلوع  ...منم بابامو دوست دارم اما اونم
منو
پرت کرد به وقتش...
_تو خودت خانواده تو ترک کردی! اما من گول خوردم  ...من
گول توی کثافت رو خوردم.
این حرف تا پشت لبهای طلوع آمد و دوباره فروخورده شد و باز
هم تبداد بود که یک تنه کلمات را تحت اختیار گرفته بود:
نبس من باالخره یه روز انتقام این روزها رو یم گبم از همه
...نیم ذارم اشکهای که ریخن یی تقاص بمونه.
صورت تبداد که یکباره خیس شد طلوع خودش را گوشه ی
تخت انداخت به دود معلق در هوا خبه ماند و صدای هاتف
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لحظه به لحظه توی رسش حجم گرفت دستهایش را دوطرف
رسش گرفت و فریاد زد :بسه! بسه دیگه  ...نیم خوام بشنوم...
بسه...
به روتخن چنگ زد همانطور که بلند یم شد مچاله اش کرد و
آن را به مجسمه های روی عسیل کنار تخت پرت کرد و حرکت
ر
چرخیس بود که آباژور را انداخت و تبداد در سکوت
بعدی اش
همه را نگاه کرد با همان ژست شکست خورده و غمگت انگار
مشغول تماشای فیلیم بود که بسیار تخت تاثبش قراره داده.
ستاره در آستانه در ایستاد یی آن که جرات ورود داشته باشد
تاباالخره تبداد فریاد زد :ستاره  ...خانم حالش بده ...چرا منو
نگاه یم کن آب بیار...
نزدیک طلوع رفت کنارش روی زمت نشست دانه قریص از
جعبه ای که توی جیب داشت ببون کشید به دستش داد و
گفت:
آروم باش ...رست درد یم کنه! قربونت برم  ..بخور اینو...
کاش یم مردم و انطور نیم دیدمت ...اینطور که از خونه
پدریت رونده شدی و هیچ جا رو نداری که  ...نه مادر ،نه
خواهر ،نه برادر ،نه پدر ...هیچکس رو نداری که یه ذره
درکت کنه و بفهمه تو چه حایل هسن ...ویل من هستم نبس
من هستم ...من همیشه بودم  ...ان جای که تنها موندی هم
من
بودم  ...وقن شایان پات نیاستاد من ایستادم  ...وقن همه
طردت کردن من نکردم.
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طلوع قرص را بلعید و لیوان اب رسدی که ستاره آورده بود را
یی وقفه نوشید کیم به صورت خیس از اشک تبداد نگاه کرد و
هر چه فکر کرد نتوانست دلیل اشکهای او را پیدا کند  ...کم کم
سنگین از پاهایش ررسوع شد و به بقیه ی اعضای بدنش رسایت
کرد...
وقن چشم باز کرد فقط خاطره ای دور از فریادهای هاتف
مانده
بود که از خانه ببونش کرده بود.
**
چاره ای نداشت جز اعتماد به شایان و مداریک که از آن حرف
زده بود .آمت نیم خواست مدت زیادی زمان بگذرد .دوباره با
شماره ای که شایان داده بود تماس گرفت تا مدارک را بگبد و
به خانم خجسته بدهد.
و در همان حال که با شایان قراری برای دیدار در کاف شاپ
یم گذاشت از خودش و شایان به یک اندازه تعجب یم کرد.
شایای که همخونش را یم فروخت و خودش که حاض شده بود
با یگ از مردهای که در گذشته و شاید این حال طلوع ر
نقیس
هر چند کوچک داشته اند تبای کند! قبل از رفت به کاف شاپ
و
دیدار شایان ،باید با طلوع حرف یم زد و وقن طلوع پشت مب
ناهار خوری نشسته بود بهبین زمان برای این کار بود صندیل
را کنار کشید روبه رویش نشست کیم به صورتش که رفته رفته
پرتر یم شد و تغیبات جزی در اندامش نگاه کرد و آهسته
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خوی؟
گفت :ی
_خوبم.
_طلوع یم تونیم االن یه کم باهم حرف بزنیم.
_بگو!
_واقعا یم خوای از اون آدم طالق بگبی؟
_این مدت چبی غب از این فهمیدی؟
ی
_یم توی دلیلش رو بگ؟
_ازش متنفرم.
ی
_دلیل تنفرت رو یم توی بگ؟
_اون مریضم یم کرد ...من از پله یم ترسیدم؟ از پله های
خونه ی خودمون یم ترسیدم؟
_نه!
_ویل از پله های اون خونه یم ترسیدم  ...نمیدونم چرا! اما
یم دونم که به اون آدم ربط داره!
_گیج یم شم طلوع چطور یادت نیست؟ مثال چیکار میکرد که
تو از پله ببیس؟
_نیم دونم آمت نیم دونم...
یی قراری اش باعث شد آمت نگاه خبه اش را بردارد .کیم
مکث کرد و در ذهنش دنبال حرف گشت که آرامش کند وقن
پیدا نکرد به جای آن گفت :ممکنه بعد از این که جلساتت با
امیدجو ر
پیشفت کرد نظرت عوض بشه!
اینبار طلوع بود که خبه نگاهش یم کرد و انگار حرفهایش را
سبک سنگت یم کرد .آمت دچار دل آشوبه شد نیم خواست
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حاال که کیم فقط کیم آرامب از قبل شده ،چبی روحش را
بخراشد .طلوع با نفیس سنگت گفت :خسته شدی؟
_طلوع!
_زندگیتو بهم ریختم و کارتو...
_بس کن من دارم باهات حرف یم زنم که به نتیجه درست
برسیم .یم خوام برم با شایان حرف بزنم در مورد اون مداریک
که داره ،نیم تونیم یی گدار به آب بزنیم  ...نیم تونم بدون
مشورت با تو کاری بکنم پس وقن باهات حرف یم زنم همه
چیو با هم قایط نکن .تو این ماجرا تو از همه چ برای من
مهمبی!
طلوع رس تکان داد و آمت گفت :اینویم دوی طلوع؟
_یم دونم.
_یم دوی که هر تصمییم بگبی حن اگر خالف میل من
باشه پات وایسادم.
_یم دونم.
ی
_پس دیگه نگو زندگیت ،طلوع االن اصال حرف زندیک منو
نزن یم توی؟
رس طلوع مثل وزنه ای سنگت که گردنش دیگر توانای نگه
داشتنش را نداشت به پایت کشیده شد آمت با همان مالیمت
ادامه
داد :این سواال رو یم پرسم که فکر کن! یم دوی که ممکنه
بچه به دنیا بیاد و اون ازت بگبه؟
طلوع یی تفاوت شانه باال انداخت و آمت گفت :بعد از به دنیا
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اومدنش دیگه این حس رو نداری!
_منو نبسون ،من حتما باید از اون آدم جدا بشم .هزار دلیل
دارم که یگ از همه مهمبه  ...اگر از روز اول یم دونستم تو
کنارم هسن .اگر ازت نیم ترسیدم .درست فردای عرویس
طالق یم گرفتم.
_نمیفهمم.
دستهایش را جلوی صورتش گرفت .گریه نیم کرد اما حرکت
یی قرار انگشتهایش روی پوست صورت ررسوع شده بود و آمت
را وادار به ی
مکن نسبتا طوالی کرد .کیم بعد دوباره گفت:
ی
مجبور نیسن چبی به من بگ اما من باید این چبا رو بهت
بگم یه کم تحمل کن .ممکنه مجبور ر
بیس بیای توی دادگاه ،من
باهات میام اما شاید الزم باشه خودت ر
بایس  ...ممکنه مجبور
ر
بیس به سواالی پزشک معتمد دادگاه جواب بدی با وکیل حرف
بزی با قایص و هزار جور آدم ،باید تمرین کن طلوع نباید
نشون بدی که رسدرد داری ،نباید ی قرار ر
بیس  ...باید محکم
ی
ر
بایس تا بتوی ثابت کن مشکیل نداری.یم دونم که یم توی با
هم تمرین یم کنیم.
_یم تونم.
لبخندی نیم بند به لحن مبلزلش زد و گفت :میدونم که یم
توی
عزیزم  ...من امروز شایان رو یم بینم بعد هم خاله ی ساسان
ی
رو ،وکیله! کارش رو بلده و حتما یم تونه کمک بزریک برامون
باشه .اگر مدارک رو تائید کرد یم برمت که قرارداد وکالت رو
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امضا کن! تو این آدم خسته ی ترسیده نیسن تو یه دخب قوی
هسن از پس خییل چبا براومدی از پس اینم برمیای!
_من قوی نیستم هیچ وقت نبودم همیشه باید یگ بود که
بهش
تکیه کنم یگ که بهم راه نشون بده بهم بگه طلوع این غلطه این
درسته  ...بدون راهنما گند یم زدم من.
ی
_درست میشه اینم ،گند نزدی هیچ وقت؛ زندیک اینطور
رسراهت قرار داد اما کم کم قوی یم ریس رو پای خودت
وامیسن بدون راهنما بدون هر آدیم ،از این به بعد تو انتخاب
یم کن هم آدما رو ،هم موقعیت ها رو و هم همه چبای که
اطرافت هست.
طلوع رس تکان داد هنوز حرفهای بیشبی برای گفت به او
داشت اما راه گفتنشان را نیم دانست .از جا بلند شد و گفت:
بهم
زنگ بزن تلفنت هم دم دستت باشه هر وقت زنگ زدم جواب
بدی!
_باشه!
_اگر آذر بتونه یم گم بیاد پیشت.
رستکان داد .آمت دلش را در خانه جا گذاشت و رفت .آذر کار
داشت و تا چند ساعت آینده نیم توانست خودش را به طلوع
برساند .تاکید کرد حتما هر مدریک یم تواند از طلوع پیدا کند و
بعد با افکاری مغشوش به کاف شاپ رفت قابل شایان نشست
سالمش را به رسدی جواب داد و نشان داد فقط برای گرفت
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مدارک آنجاست.
شایان گفت :بذار مدارک رو وکیل من به دادگاه ارائه بده!
_طلوع وکیل داره و من تا مدارک رو به ایشون نشون ندم هیچ
اقدایم نیم کنم .باید مطمت باشم پا گذاشت تو این راه واسه
طلوع یی خطره ...حن اگر یک درصد روی ذهن و روحش
تاثب بذاره یه راه دیگه پیدا یم کنم.
_خیالت راحت باشه برای منم به همت اندازه مهمه!
_نباشه لطفا! تو فقط به فکر انتقام شخض خودت باش.
_من نیم تونم مدارک رو دستت بدم.
_با هم یم ریم پیش وکیل طلوع ،اگر تائید کرد دادخواست
طالق یم ده.
شایان رستکان داد و گفت :با این که شکت رو دوست ندارم اما
موافقم.
خوشبت نبود ،نه به حضور شایان و نه به مدارکش اما اگر یک
درصد این حس بد ،روی آینده ی طلوع تاثب یم گذاشت
خودش
را نیم بخشید .نگاه متفکرش به شایان کیم طوالی شد و بعد
در حال گرفت شماره ی دفب خانم خجسته گفت :االن وقت
داری؟
شایان هم بلند شد و گفت :طلوع هم میاد؟
_نه...
لبخند آرام و پر راز شایان از نظرش دور نماند یکبار مشتش را
باز و بسته کردو همه چب را سبد به روزی که ماجرای طلوع
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با این خانواده تمام شود.
ساعن بعد هر دو در دفب خجسته بودند و انتظار یم کشیدند تا
ر
منیس اجازه ی ورود بدهد .آمت برخالف شایان ،مضطرب بود
و همانطور که گایه نگاهش را تا ساعت باالی رس ر
منیس باال
عصن تکان یم داد و هر از گاه به
یم برد پایش را به شکیل
ی
صفحه ی ر
خبی از طلوع بشود
گویس اش نگاه یم کرد تا شاید ی
که نشد .باالخره هم طاقت نیاورد برایش نوشت :طلوع آذر
اومد؟
_نه
_چیکار میکن؟
_آمت شکالت بگب...
خنده ای که روی لبش آمد از یادآوری شکالت خوردن طلوع در
روزهای اخب بود .که مدام تصویری از نوجوای اش برایش
یم ساخت .با همان خنده نوشت :باشه دیگه چ الزم داری؟
_زودبیا!
_چشم...
ر
منیس صدایش زد و گفت :خانم خجسته منتظرتون هست.
با نیم نگایه به شایان هر دو بلند شدند و داخل رفتند خجسته
مثل
دفعه قبل با ر
خورسوی استقبال کرد و کیم بعد وقن هر دو
مقابل مبش نشسته بود ابروهای نازکش را در هم گره خورده
بود و لبهایش به لبخندی نرم باز شده بود.
انتظار دو مرد را که دید با نیم نگایه به شایان نگاهش را به
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آمت دوخت و گفت :مدارک رو اوردی؟
به جای آمت شایان گفت :بله دست منه!
_و شما همون پش عموی انتقام جو هستید؟
برگشت کیم به آمت نگاه کردو گفت :من دقیقا نیم دونم از من
چ بهتون گفت ویل خب ،شاید بهب باشه بگیم دوست
مصلحت
اندیش طلوع هم هستم.
_خب ما ترجیح یم دیم که همه چ به عادی ترین شکل ممکن
صورت بگبه و در حالت عادی آدم پشعموشو به دوستش نیم
فروشه مگر این که خودشم یه سودی یببه!
_یم برم ،اما فکر نیم کنم به این پرونده ربط داشته باشه!
_هنوز پرونده ای درجریان نیست!
_منظورم طالق بچه هاست!
_پس اطمینان داری که طالق یم گبن؟
_وقن طلوع بخواد و مدارک منم دستش باشه یم تونه!
خجسته دستش را پیش کشید و گفت :ببینم این مدارک رو!
شایان در کیف چریم اش را باز کرد وهمانطور که داخلش را
یم گشت گفت :نیم خوام اسیم از من باشه ،هیچ اسیم!
آمت با پوزخند گفت :بله شما مثل همیشه کنار بمون تا بقیه
کارا
رو مرتب کت .همت که مدارک رو یم دی خییل لطف یم
کن!
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خجسته ،خنده ای که از لحن نه چندان دوستانه ی آمت یم
آمد تا
روی لبش بنشیند را جمع کرد و مدارک را از دست شایان
گرفت  ...شایان در حال برگشت و نشست روی صندیل گفت:
من عادت ندارم از روی احساس کاری کنم .مثل تو یا تبداد
نیستم با عقلم پیش یم رم.
_آدمای محافظه کار همه دلیلشون واسه کم کاری همینه...
خجسته عکسها و مداریک که زیر دستش بود را در همان حال
رها کرد و با نگایه به آن دو گفت :اینا باید پیش من بمونه برای
برریس بیشب...
کیم به سوی آمت مایل شد و گفت :اگر درست باشن با همت
طالق طلوع رو یم گبیم.
_االن من باید چیکار کنم؟
_باهات تماس یم گبم.
شایان و آمت همزمان از جا بلند شدند .و به محض خروج از
اتاق خجسته ،راهشان جدا شد .آمت درگب این فکر بود که
چطور این اخبار را به طلوع برساند با این که حق او یم دانست
در جریان همه ی کارها قرار بگبد اما باز هم نیم دانست گفت
این جزئیات چه حیس را در او به وجود یم آورد.
به سوی خانه یم راند که تلفنش زنگ زد و کیم بعد صدای
رامبد توی گوشش پیچید :چطوری رئیس!
با خنده گفت :جانم رامبد پشت فرمونم.
_اون که شده کار اصلیت ،دیگه هر وقت نیسن همه یم دونن
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پشت فرموی داداش!
_تیکه یم ندازی؟ دارم میام سمت ررسکت.
_واسه روز جمعه برنامه داریم یم خوایم بریم ببون.
_من که میدوی معاف.
_معاف نداریم من بهت نیاز دارم.
با خنده به لحن شوخ رامبد گفت :تو چه نیازی به من داری
آخه؟
_به خودت که نه به خواهرات!
_رامبد!
صدای جدی آمت باعث شد زود بگوید :بابا یم خوام بهاره رو
بکشونم ببون ،خواهر ندارم گفتم فرف نداره که خواهرای تو
خواهر منم هست...
_ساسان راست یم گفت ،دلت گبه پس! خاک تو رست که
نیم توی با دخبه قرار بذاری!
_نه که تو وساسان حرمشا دارین به من بخندین! ویل محض
اطالعتون خوب هم بلدم قرار بذارم ویل بهاره از اونا نیست...
_آهان پس بلدی تجربه شم داری ...خب صدات ضبط شد
شماره بهاره رو هم دارم.
_بمبی که سایل دوازده ماه غوره ای حاال واسه ما شبین
بازی در میاری!
با صدا به اعباض رامبد خندیدو گفت :من فکر نکنم بتونم بیام
رامبد ،اوضاع طلوع رو که یم دوی!
_من نیم دونم اوضاع و این حرفا رسم نیم شه به بهاره گفتم
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جمعه دعوتیم با آمت و خواهراش یم خواد ازت قدردای کنه
واسه خونه!
_برنامه ریخن رامبد؟ اول رفن کارتو کردی بعد به من یم
ی
یک؟
_واقعا نیم خواسن ازش تشکر کن!
آمت نچ کشید و یی حوصله گفت :بذار ببینم چیکار یم کنم...
تو یم دونسن طلوع حالش خوب نیست.
_واسه خودشم خوبه ! آذر هم میاد حواسش هست.
_آفرین مریس واقعا واسه همه برنامه ریخن دیگه؟
_مهتا هم میاد یه کم با هم خوش باشت رفع کدورت بشه .باور
کن اگر این ساسان عرضه داشت یه دوسن،
چبی ردیف یم کرد واسه خودش تو رو دردرس نیم دادم.
صدای اعباض آمب ساسان را از آنسوی خط شنید :همون که
تو داری کافیه!
و بالفاصله رامبد که گفت :باشه داداش کنسل یم کنم...
نخواستیم  ...گلیم بخت ما از اول سیاه بود...
آمت لبخندی روی لب آورد و گفت :گلیم بخت هم داری پس!
_آره دیگه سیاهه وگرنه یه خواهر داشتم اینقدر منت تو رو
نیم
کشیدم.
خب یم دم باشه؟
_رامبد بذار بیام با طلوع حرف بزنم بهت ی
_حواست هست اختیار زندگیت افتاده دست طلوع!
_آره حواسم هست.
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ی
_نه فقط خودت اختیار زندیک ما هم افتاده دستش...
_چرت نگو دیگه برو بشت دعا کن قبول کنه!
_باشه رفتم .ساسان اون سجاده ی منو پهن کن...
تماس را که قطع کرد پیام طلوع را روی صفحه دید :آذر اومد.
مدی بعد در خانه کنار آنها بود و داشت برایشان از ماجرای
رامبد با بهاره یم گفت آذر همانطور که مب شام را یم چید به
کاری که رامبد کرده بود یم خندید و طلوع در خیایل دور فقط
نگاهش را به آنها دوخته بود.
*******
قرارشان برای جمعه صبح بود و طلوع روز پنجشنبه از صبح
که بیدار شد روی تخت نشسته بود و روی زانوی تا شده اش
خط یم کشید .آمت وقن بیدار شد از باال نگاهش کرد و با این
صحنه مواجه شدروز قبل حرفهایش با امیدجو زیاد طول
نکشیده
بود و زودتر از جلسات پیش از اتاق ببون آمده و با رسعت
گفته بود باید از اینجا بریم.
آمت با نگایه گنگ و گیج به او که بازویش را توی چنگ یم
ر
ی
خروچ رفت و حن وقت نکرد با دکب
فشد به سوی در
حرف بزند تمام شب را هوشیار خوابیده بود و از باال در همان
نور اندک که از ببون به اندام طلوع تابیده یم شد ،به یی
قراری او نگاه کرده بود .اگر چه در خواب بود اما غلت زدن
خوی نیست.
های مداومش یم گفت خواب ی
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و حاال که سپیده زده بود با چشمهای خسته که انگار خاک
بیابان
ها را در آن ریخته بودند به او نگاه یم کرد و حن نیم دانست
باید نشان بدهد بیدار است یا نه! انگار حاال که از باال طلوع را
یم دید تغیبات او را بهب حس یم کرد .زی شده بود که در
ی
عت خستگ لحظه به لحظه زیباتر یم شد .دیگر آن دخبک
بازیگوش توی خانه نبود سنگت شده بود و این را نه تنها در
اندامش که در رفتارش هم یم دید .حن یی قراری ها و
دلواپیس هایش هم سنگت و متت به نظر یم رسیدند.گایه
پاهایش را یم کشید دستش را روی شکیم که کیم برآمده بود
یم گذاشت .لبش را به دندان یم گرفت و دوباره زانوهایش را
تا یم کرد توی شکمش انگار یم خواست یک چبی را از
خودش مخف کند.
باالخره بلند شد چند قدم به سوی بهار خواب برداشت .همت
حالش آمت را هوشیار تر کرد .نیم خب شده بود و یم خواست
پایت برود که طلوع به سمت مب تحریر رفت قیچ کوچگ که
توی لیوان بود را برداشت تا آمت بلند شود و صدایش کند
دسته
ای از موهایش را با آن قیچ که تب هم نبود به سخن بریدو
آمت که رسید یی هیچ حرف دسته ی موها را روی زمت
انداخت صورتش را به سینه ی آمت چسباند و جیغ های خفه
اش
پوست او را سوزاند .نالید :طلوع! چ شد؟
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_موها رو ب ربر!
خودش را برای آن فر ر
امویس که از حجم زیاد افکارش نشات یم
گرفت لعنت کرد .حن امید جو هم در جلسه ی پیش گفته بود
ی
بهب است کیم به ظاهر طلوع رسیدیک شود تا با دیدن خودش
در آینه روحیه اش بهب شود.
دستش را روی موهای طلوع کشید سینهاش یم سوخت و
دردی جانکاه را به رگهایش یم ریخت .اندوه طلوع از راه نفس
هایش به خون او راه یم یافت و توی قلبش یم نشست  .این که
مدام باید تالش یم کرد آرامشش را حفظ کند و مدام دنبال
کلمات و جمالی بگردد که در کنار هم چیدنشان حس طلوع را
از آی که هست بدتر نکند ،سخت ترین کار دنیا بود.
حرکت دستش روی موها عادت وار تکرار شد .باالخره حرف
پیدا کرد :یم دونم ،تقصب من بود ...یادم رفت بهم گفته بودی
یم خوای موهاتو کوتاه کن...
زاری طلوع بیشب شد در آن سیایه که میان چشمها و تن آمت
دیوار کشیده بود خودش را یم دید با موهای بلندی که دور
انگشت تبداد پیچیده یم شدند .مدام ،هر روز ،هر لحظه  ...و
این تصویر دم به دم پیش چشمش بزرگب یم شد .صدای زاری
اش باعث شد آمت اینبار بازوهایش را بگبد کیم از خودش
دورش کند و آهسته بگوید :طلوع! ببخشید دیگه ...یم ریم
االن،
کوتاه یم کنیم  ...یه صبحانه آماده کنم باشه؟
اندام قفل شده ی طلوع را تا نزدیک صندیل برد او را نشاند و
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گفت :برات چ آماده کنم؟
طلوع رس پایت افتاده اش را به نشانه ی منف عقب داد .آمت
چانه لرزانش را میان انگشت ها گرفت و او باز با یادآوری
دردی عمیق ،رسش را به شدت کنار کشید و گفت :نیم خورم
...
این رفتار ضد ونقیض ،آمت را نگران یم کرد .این که گایه از
او جدا نیم شد و مدام به بازویش چنگ یم انداخت و این
فرارش از موقعیت های اینچنت .و تریس عمیق که توی
چشمهایش یم دید.
یک قدم عقب رفت و گفت :پس بریم رساغ پیشنهاد رسآشب...
به سوی آشبخانه رفت سیع یم کرد حالش عادی باشد فضا
عادی باشد  ...طلوع یی این که نگاهش کند گفت :دکمه هاتو
ببند.
_چ ؟
_دکمه ی پباهنتو ببند ...حالمو بد کردی!
نگایه به اوانداخت تا آن روز سابقه نداشت مقابل طلوع یا دو
دخب دیگری که با آنها بزرگ شده بود لباسش تا این حد نامرتب
باشد .هاتف روی این موضوع حساس بود درست همان وقن
که به بلوغ رسید به او فهمانده بود همانطور که دخبها حجاب
دارند او هم باید مراقب لباسش باشد .گوشه ی لبش را به
دندان گرفت و در حایل که دکمه هایش را یم بست آهسته
ر
گفت :ببخشید یه دفعه دیدم قیچ برداشن هل شدم نفهمیدم
چطور خودمو رسوندم پایت.
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طلوع شانه باال انداخت و یی حرف خودش را به کاغدهای روی
ی
مب رسگرم کرد آمت با خنده گفت :اما اینطور نباید بگ حالمو
بد کردی .آدم اعتماد به نفسشو از دست یم ده کیل ورزش
کردم.
_دروغ نگو تو اهل ورزش نیسن!
اینبار با صدا به لحن پر غیظ طلوع خندیدو گفت :حاال ورزش
که نه ویل خب یی کار هم ننشستم...
در یخچال را باز کرد شیشه ی شکالت و نان تست را ببون
کشید و گفت :برات یه صبحانه حاض کنم که انگشتاتم
بخوری
اوقاتت شبین بشه!
باز هم طلوع هیچ نگفت .نان ها را در دستگاه گذاشت مدی
صب کرد و بعد مشغول مالیدن شکالت روی آن شد و در همان
ی
حال حواسش به شب روی گاز بود که رس نرود و فکرش دنبال
این که چطور یم شود حال طلوع را از این بهب کرد...
همه انچه برای دونفر آماده کرده بود را توی سین چید به
سمت
بهار خواب رفت و گفت :بیا!
_گرسنه نیستم من.
_شکالته ها ...یم خورمش تنهای...
_بخور...
در بهار خواب را باز گذاشت هوا دلپذیر بود و صدای گنجشکها
خوی به وجود یم آورد
روی تک درخت توی کوچه حال ی
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طلوع بلند شد کیم به در بهار خواب نزدیک شد و گفت :یک
اول صبح میاد اینجا؟
_خب گفتم صبحانه رو هوای آزاد بخوریم.
_انگار من زندای ام  ...دیشب یم خواستم بیام اما درش قفل
بود..
_چرا بهم نگفن باز کنم برات...
_بدم میاد مثل بچه ها باهام رفتار یم کن!
_خب من یادم رفته بود کلید از صبح تو جیبم موند...
_تو به من اعتماد نداری!
آمت با خونشدی گازی به لقمه اش زد و گفت :راستش نه!
طلوع لپ هایش را پر باد کرد و آمت فکر کرد حالش مثل
ابرهای بهار متغب است .هنوز چند دقیقه از آن حال خراب نیم
گذشت که اینطور در مورد کلید بهارخواب بازجوی اش یم
کرد .آمد نشست کنار آمت ،دست کشید یگ از لقمه ها را
برداشت و گفت :به نظرت مامان میاد منو ببینه!
_به نظرم من االن نباید اجازه بدم کیس بیاد دیدنت!
_چرا؟ یعن تو نیم ذاری مامان بیاد؟
_آره  .خب االن نیم خوام زیاد دور و برت شلوغ باشه  ..اینجا
هم ساختمون ررسکته ما مستاجریم باید خلوت باشه پایین ها
اذیت
نشن.
_آمت مامان یم خواد بیاد دیدنم تو نیم ذاری؟
لقمه را داخل ظرف برگرداند و آمت را وادار به عقب نشین
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کرد :نه این که نذارم بهش گفتم بذاره یه مدت یگه که خییل
بهش
نیاز داریم بیاد.
_من همش فکر یم کردم دیگه منو نیم خواد...
پره های بین اش لرزید و اشکهایش روی گونه رس خورد آمت
کالفه از حایل که هر دم تغیب یم کرد دست کشید گونه اش را
پاک کرد و گفت :چشم من اشتباه کردم یم گم مامان بیاد.
و نیم دانست چطور یم خواهد این کار را بکند در حایل که
انگشت اتهامش توی چشم شورانگب بود و او هم بعید بود یی
اجازه ی هاتف به دیدن طلوع بیاید.
از چهره ی طلوع نیم فهمید رایص شده یا نه دوباره لقمه اش
را برداشته بود و همانطور که با یک دست برگهای پیچک را
نوازش یم کرد به آن گاز یم زد.
در این حال آرام یم توانست برای دقایف خیال خودش را راحت
کند .داخل رفت ر
گویس اش را برداشت به آذر پیام داد :یم توی
امروز با طلوع بری آرایشگاه؟
انتظار نداشت جوابش به ان زودی برسد :دارم یم رم دانشگاه تا
غروب کالس دارم  ...بخشید دیگه نزدیک امتحانات میان ترمه
...
لبهایش را به هم ر
فشد و نوشت  :اشکال نداره مواظب خودت
باش!
ر
گویس را روی مب گذاشت و دوباره برگشت کنار طلوع نشست
و گفت :من ررسکت یه کم کار دارم انجام یم دم بعد یم ام یم
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برمت آرایشگاه خوبه؟
طلوع با روی هم گذاشت پلک ها تائید کرد و آمت و گفت:
اصال یه کار دیگه بیا بریم پایت تو خونه تنها بموی که چ!
_بیام پایت چیکار؟
_کتابخونه م خییل نامرتبه وقت نیم کنم بهش برسم اگه بیای
اونو تمب کن که عالیه اگرم نیم توی بشت پیشم.
حرف تا پشت لبهای طلوع آمد که فرو خورد با لبخند گفت :تو
برو من یم خوام بخوابم.
_خواب بسه طلوع.
_دیشب خوب نخوابیدم.
_چرا؟
_آمت امیدجو مشکوکه! یم دونم باور نیم کن اما فکرکنم...
ی
_امیدجو از بچگ تو رو یم شناسه ،چ شد که بهش شک
کردی!
_مدام یم خواد ذهن منو یببه یه جای دیگه!
_فکرنکنم اینطور باشه ،واسه همت دیروز نموندی ؟
_آره!
_اگر بخوای اینطور از همه ی آدما فرار کن هیچ درست
نمیشه ،این آدما یم تونن به ما کمک کت ،امیدجو ،خجسته
حن
خوی بهش ندارم .تو حق داری که دکبت
شایان که هیچ حس ی
رو عوض کن اما به اینم فکر کن که وقتمون کمه اگر پرونده
رو خجسته به جریان بندازه باید یه کم خودمونو جمع و جور
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کنیم .یم توی یه فرصت دیگه به امیدجو بدی؟
در حال پرسیدن این سوال لبخندی روی لبهایش بود که طلوع
خوی یم فهمید از جا بلند شدو گفت :باشه ،اگر
معنایش را به ی
تو مطمئن!
آسین به ما نیم رسه فقط
_من بهت قول یم دم که از امیدجو ی
یه جلسه ی دیگه امتحان کن!
_یم کنم.
قبل از این که آمت دوباره برای بردنش به ررسکت اضار کند
روی تخت دراز کشید و پتو را روی رسش کشید آمت ظرفها را
جمع کرد در بهار خواب را بست و قفل کرد به رسعت
لباسهایش را مرتب کرد و پایت رفت.
درگبی های فکری اش انقدر زیاد بود که نه شوچ های رامبد
و نه نگاه نگران ساسان گره ی میان ابروهایش را باز نیم کرد
فقط به فکر پایان کار و رفت بود باالخره یک ساعت مانده به
دوازده ظهر کارش را تمام کرد فایل ها را برای ساسان فرستاد
و گفت :من دیگه یم رم.
_باشه مواظب خودت باش!
از در ببون یم رفت که رامبد صدا زد :رئیس فردا رو یادت
نره اول صبح یم ریم.
دستش را در هوا تکای داد و از ررسکت ببون رفت  .طلوع
خواب بود .باید ناهار آماده یم کرد آستت هایش را باال کشید و
مشغول شد در همان حال در مورد آرایشگاه  ،با پیامک ازآذر
سوالهای پرسید.
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***
طلوع را تا باالی پله ها رسانده بود و حاال خودش توی ماشت
نشسته بود .همانطور که به طلوع قول داده بود همان حوایل یم
ماند تا کارش تمام شود و فقط خدا یم دانست که رایص کردن
طلوع به تنها رفت توی آرایشگاه چه سخت بود .فقط چند
دقیقه
از نشستنش در ماشت گذشته بودکه تلفنش روی کنسول
ماشت
لرزید و اسم و عکس طلوع روشن شد .تماس را وصل کرد
صدای وحشت زده ی طلوع توی گوشش پیچید :وای  ...آمت
...
.بیا...
دهانش از صدای جیغ طلوع خشک شد .انگشتهایش دور
فرمان
قفل شده بود و انگار حن به اندازه ی باز کردن در ماشت توان
نداشت .در لحظه هزاران فکر از رسش گذشت و هزارتصویر
از حایل که طلوع در آن است به سخن گردن خشک شده اش
را به سوی در آرایشگاه چرخاند و توی ر
گویس صدا زد:
طلوع ...چ شد...
_آمت...
اینبار صدای جیغ با نفس نفس زدن های طلوع در هم آمیخته
بود
در ماشت را باز کرد پیاده شد به سوی در کوچک ساختمان
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دوید پایش را روی پله ی اول نگذاشته بود که با طلوع مواجه
شد که با هر دو دستش نرده ها را گرفته بود و آنقدر خم شده
بود
که انگار نشسته پله ها را پایت یم آمد .رنگ صورتش پریده و
عجین بود که گایه یخ زده و یی روح به
نگاهش همان نگاه
ی
نقطه ای دوخته یم شد حاال آن نگاه به پایت پله ها دوخته
شده
بود یی آن که آمت را آنجا ببیند .با چند قدم بلند پله ها را یط
کرد خودش را به او رساند و گفت :طلوع  ...چکار میکن؟ چ
شده؟
یگ از دستهای طلوع از روی نرده روی یقه ی پباهن آمت
قفل شد و صدایش لرزان و پر وحشت توی گوش او نشست...
اونجاست ...یگ اونجاست که...
بازیای کلمات
نفس نفس زدن های یی تابش نشان یم داد قدرت
ی
را ندارد چند پله را پایت رفتند هوای تازه ی ببون ساختمان
باعث شد طلوع آیه از سینه بکشد و انگار نسییم که یم وزید
به
صورتش سییل یم زد که آنطور یکباره به هق هق افتاد و کم کم
یخ های درون چشمش آب شد  .نگاه سنگت عابرین به آنها و
بعد به رسدر آرایشگاه ،از سوال های که به جان مغزش افتاده
بودند ،آزاردهنده تربود.
تا نزدیک ماشت رفت او را روی صندیل جلو نشاند به زحمت
دستهایش را از میان انگشتهای او که از شدت فشار سفید شده
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بودند خارج کرد .پشت فرمان نشست قلبش هنوز محکم به
دیوار سینه یمکوبید و گلویش خشک بود .توان تحلیل اتفاقای
که در کمب از ده دقیقه افتاده بود را نداشت و حن انگار کلمه
ای برای پرسیدن سوالهایش پیدا نیم کرد.
اگر چه گریه نیم کرد اما هنوز یم لرزید.
آمت مستاصل کیم به روبه رو نگاه کرد بعد آهسته دست پیش
برد سوئیچ را میان انگشتهایش ر
فشد کیم بعد ماشت روشن
شده
بود و او یی هدف در خیابان ها یم راند و حن نیم دانست
برای دلداری طلوع حرف بزند یا بگذارد همانطور با خودش و
تریس که ناگهان گریبانش را گرفته بود کنار بیاید.
در همان وقن که او داشت به عاقبت این حال روچ طلوع فکر
میکرد طلوع در فکر ستاره بود که در آرایشگاه نشسته و
نگاهش دقیقا شبیه همان روزها بود که تبداد صدایش یم زد و
یم گفت  :قرص خانم ،لباس خانم ،اتاق خانم...
و با همت تصورات پر وحشت هم بود که چشم روی هم
گذاشت
و کم کم خودش را به حرکت گهواره ای ماشت سبد و با تکیه
بر امنیت بازوی آمت به خواب رفت .مدی طول کشید تا آمت
متوجه ریتم یکنواخت نفس ها و شل شدن فشار انگشتهایش
شود.
ماشت را به حاشیه ی خیابان کشید و او را از خود جدا کرد..
رورسی اش که روی صورتش افتاده بود را مرتب کرد و
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دوباره ماشت را حرکت داد  .نزدیگ داروخانه ای ایستاد وکیم
بعد با کیسه ای نایلوری برگشت نزدیک ماشت بود که تماس
مهتا توجه اش را جلب کرد  :سالم آمت من دارم میام خونه
تون!
_مهتا امشب نه ! طلوع اسباحت میکنه!
صدای مهتا از اوج افتاد :باشه عزیزم فردا میام...
_آخه  ...فردا هم نیستیم.
_کجا؟
_قراره با بچه ها بریم ببون.
_تو که گفن ببون نیم ریم! دلم یم خواست با هم باشیم اما
انگار من زیادی ام  ...انگار اون ببوی که نیم ری فقط جاییه
که من باشم  ...آره آمت؟
_نه اینطور نیست .خب قرار نبود بریم یه جورای تو
رودرواییس قرار گرفتم با بچه ها! خودمم دوست نداشتم این
وضعیتو...
_یم دونم عزیزم درک یم کنم .خب منم فردا میام  ...خییل
وقته با هم ببون نرفتیم .برنامه تون چیه؟ ناهار بیارم؟ ماشت
بابا رو بیارم یا با ماشت تو یم ریم!
برنامه ریزی های مدام و پشت رس هم مهتا اعصابش را خرد
کرده بود ریه اش را چند بار از هوای تازه پر کرد و آهسته
گفت :بعد حرف یم زنیم درموردش...
_القل بگو ساعت چند؟
خب میدم.
_نیم دونم  ...بهت ی
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خب بگذارد! چطور یم
و فکر کرد چطور یم تواند مهتا را یی ی
تواند دوباره به او بگوید هیچ تصمییم برای آینده با او ندارد.
چطور یم تواند یکبار دیگر ناامیدش کند .در حایل که یم دید
همان بار قبل هم آنقدرها موفق نبوده است.
****
با گذشت چند ساعت حال طلوع بهب به نظر یم رسید.
آرامشش
را باز یافته بود در کنار هم عرصانه خورده بودند و هیچکدام
حرف درباره ی اتفاف که چند ساعت پیش افتاده بود نزدند .به
نظر یم رسید حاال تنها دغدغه در آن خانه ،موهای طلوع ست
که هنوز رد قیچ صبح در آنها دیده یم شد و بلند و کوتایه
شان توی ذوق یم زد.
آمت نایلون خریدش را برداشت آن را روی تخت خایل کرد و
گفت :خب بریم رساغ کارمون.
طلوع از همانجا که نشسته بود خبه شد به انواع وسایل آر ر
اییس
که روی تختش ریخته شده بود و همزمان با آمت که یم گفت:
آماده ای ؟
نگاهش را از آنها تا صورت آمت باال برد و گفت :اینا چیه؟
_خب وقن آرایشگاه نموندی بهبه خودمون دست به کار
بشیم.
_من بلد نیستم.
_منم بلد نیستم .فقط خدمت که بودم یه ماشت دستم داده
بودن
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کله ی همه رو به یه شکل یم زدم خب البته روی اون تجربه
نیم توی زیاد حساب کن  ...بیشب شبیه ماشت چمن زی
بود...
خودش خندیدو طلوع را هم به خنده انداخت .از این اتفاق
آنقدر
خوشحال بود که سیع کرد چبهای بیشبی به یاد بیاورد با
همان خنده ای تالش یم کرد افکار درهمش ،ردش را از روی
لبها ینبد ادامه داد :روز اول باید بودی یم دید ...واسه یگ از
بچه ها یه چهار راه ساختم رو رسش  ...بلد نبودم خب...
_اگر بلد نبودی چطور بهت اعتماد کردن؟
_همونطور که تو االن اعتماد یم کن ...وقن بهبین انتخاب،
تنها گزینه باشه چاره ای جز اعتماد داری؟
_من که نگفتم بهت اعتماد یم کنم.
_خب فردا با این موهای بلند کوتاه بیا جلوی نامزد رامبد.
_هنوز که نامزدش نیست.
_پس رامبد رو نشناخن ،وقن پنجاه درصد اون حل باشه
مطمت باش بقیه ش هم حله!
_واقعا دوستش داره؟
_فکر کنم داره آخه رامبد آدیم نیست که واسه کیس اینطور
وقت بذاره!
_اگر بهاره قبول نکنه؟
_اون راهش رو بلده!
_بیا بشت.
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صندیل را جلوی آینه گذاشت طلوع بلند شد و گفت :نیم دونم
یم خوای چیکار کن؟
_یه کاری یم کنیم باالخره...
طلوع روی صندیل نشست و گفت :کوتاه کوتاه!
هنوز حرفش تمام نشده بود که آمت از همان جای که موها با
کش بسته شده بودند موها را چید و تارهای مو یکباره دور
صورت طلوع را گرفتند با دیدن خودش در آینه اشک توی
چشمهایش جمع شد با همت تغیب کوچک احساس کرد دوباره
خودش شده ! آمت گفت:
خب رسیدیم جای سختش! چه مدیل براتون بزنم خانم!
خییل کوتاه از توی آینه آمت را زیر نظر گرفت مشخص بود او
هم مدتهاست آرایشگاه نرفته شانه باال انداخت و گفت :مثل
موهای خودت!
_خوبه اینو بلدم.
به موهایش آب پاشید و دوباره قیچ ودندانه های شانه را میان
موهایش کشید ...در همان حال با ادای که به صورتش داد
گفت:
ببت موهاتون از اول هم خراب بود ها معلوم نیست دست
کدوم
آرایشگر ر
نایس دادین  ...ویل من برات درش میارم...
طلوع به صدای که نازک شده و ادای که میان دو ابروی پر
آمت افتاده بود با صدا خندید و این اولت بار در آن مدت بود
که
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صدای خنده ی طلوع را یم شنید .با هیجان قری به گردنش داد
و گفت :خییل موهات آسیب دیده ست  ...ویل من درستش یم
کنم...
_اینا رو از کجا یم دوی تو ...دارم بهت شک یم کنم...
_اینا رو در طول روز اینقدر از مامان و طیبه و آذر شنیدم
طول این سالها که دیگه کودن هم بودم یاد یم گرفتم...
موهای جلوی رسش را گرفت به یک طرف مایل کرد و گفت:
نه تو درست بشو نیسن  ...خییل زشت تر از اون حرفهای که
با هب من قشنگ ر
بیس...
طلوع آرنجش را به عقب حرکت داد
گفت :یی مزه!
ی
اگر دیوانگ شکل داشت حتما شبیه آن لحظه ی آمت بود که از
خوشحایل دیوانه یم شد برای این چهره ی خندان و یی مزه ای
که از میان لبهای طلوع ببون آمده بود .خرده موهای روی
گردنش را با حرکت دست تکاند و گفت :خوبه؟
طلوع کیم به خودش توی آینه نگاه کرد و گفت :انگار خودم
شدم آمت  ...من این آدم توی آینه رو یم شناسم  ...من...
_گریه نکن دیگه ! دیدی گفتم خوشکلت یم کنم.
از روی صندیل بلند شد با نیم چرچ خود را به آمت رساند
ر
دادایس اگر تو نبودی چیکار یم
گفت :دورت بگردم
کردم!
بخدا که تو از خدا برام بهب بودی ! من یادم نیم ره من برات
جبان یم کنم  ...اگر اینطور پشتم وایسادی و برادریتو ثابت
ی
626

آمین

@Romanbook.ir

کردی بدون که من خواهر بدی نیم شم برات ...بهت بد کردم
اما دیگه نیم کنم  ...به خدا دیگه نیم کنم ...دیگه یی اجازه ت
کاری نیم کنم.
_اما من یه چب دیگه یم خوام طلوع!
رس بلند کرد و گفت :چ ؟
آمت او را نشاند خودش
هم نشست همه ی لوازم آر ر
اییس که خریده بود میانشان فاصله
انداخته بودند
 من یم خوام دیگه به فکر اجازه ی من یا هرکس دیگه رنبایس
یم فهیم؟ یم خوام اونقدر خیالمو راحت کن که بدونم یه تنه
یم ایسن جلوی همه چ .برام این کارو کن! این خواهشه ...اگر
جبان کن بهم نشون بده که یمتوی.
یم خوای ی
_یم تونم...
_خب حاال بریم مرحله ی بعد.
_چه مرحله ای؟
_خب حاال درسته که بچه ها تو پادگان ابروشونو تمب نیم
کردن اما محض اطالع شما بگم که اینجا پادگان نیست شما هم
رسباز نیسن منم بدجور هوس کردم همه ترفندای آرایشگری رو
امتحان کنم ...باالخره دنیا رو چه دیدی یوقت از ررسکت اخراج
شدم یه کار دوم داشته باشم واسه خودم...
_یم خوای چیکار کن؟
آمت ر
گویس اش را برداشت صفحه آن را باز کرد و گفت :خب
وقن خواب بودی چند تا آموزش دیدم این یگ گام به گامه ،تو
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فقط باید بهم اعتماد کن و چشماتو ببندی این تنها کاریه که
ازت
برمیاد.
طلوع با ابروهای باال رفته گفت :تو یم خوای ابروی منو تمب
کن؟
_بله یم خوام امتحان کنم این کارم.
_آمت بلدی؟
_گفتم که در حال آموزشم دیگه ساکت بذار ببینم استادم چ
میگه!
_اون آموزشها بدرد نیم خوره آمت...
_اون غذای که یم خوری هم با آموزش های همت سایت دارم
یم پزم خانم.
موچت را میان انگشتهایش گرفت .چهره ی مردانه ی آمت و
دسن که یی هیچ ظرافن موچت را گرفته بود و تصور کاری
که یم خواست بکند خنده آورتر از آن بود که طلوع بتواند
خوددار باشد و آمت عاشق همت بود که کاری کند که طلوع را
به خنده وادارد.
آمت ر
گویس را روی عسیل کنار تخت گذاشت صدای نازک زن
توی فضا پیچیده بود و هردو از کاری که یم خواستند بکنند به
خنده افتاده بودند آمت انگشت یخ زده اش را باالی ابروی
طلوع
گذاشت و همانطور که زن گفته بود اولت مو را کشید و در
همان حال گفت :ابتدا مو را...
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ی
صدی آخ طلوع و بعد خنده ای که رو به خفگ اش یم برد،
باعث توقف کار شد .آمت گفت :سپس سس را اضافه نموده!
آخ
ببخشید با دستور آشبی قایط شد ...اینقدر تکون نخور بچه
سیس یم ریس...
ساعن بعد میان همت خنده ها و شوچ های آمت ،ابروهای
طلوع تا حدی تمب شده بود ...نه آنچنان که بشود نام اصالح
روی آن گذاشت اما القل مرتب تر از قبل به چشم یم آمد.
طلوع
از جا بلند شد مقابل آینه ایستاد دوباره از دیدن خودش به گریه
ی
افتاد انگار وارد فصل تازه ای از زندیک اش شده بود و این
چهره ی جدید یم خواست به یادش بیاورد که کیست و از دنیا
چه یم خواهد.
****
آذر نزدیگ ر
آتیس که ساسان و رامبد بر پا کرده بودند نشسته
بود و تکه های مریع که رامبد از شب قبل در مواد خوابانده
بود را به سیخ یم کشید .آمت زیر سایه ی درخت دراز کشید.
انگار بعد از مدتها محیل برای آرامش پیدا کرده بود .رامبد
دستها را روی زانو گذاشت به طرفش رفت با نوک کفش به کف
پایش زد و گفت :جای خواب نیست داداش!
آمت دستش را از روی چشمها برداشت اول نگایه به طلوع که
کنارش نشسته بود انداخت بعد به دنبال بهاره نگاه چرخاند
وقن
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او را کیم دورتر با مهتا مشغول دید گفت :اول صبح ما رو
برداشن اوردی اینجا انتظار داشن واسه ت برقصم؟ ما که مثل
تو بیکار نیستیم...
_آره یم دونم داداش کیل پروزه ریخته رست از صبح تا شب
تو ررسکن...
آذر با خنده نیم نگایه به طرف آنها انداخت و دوباره مشغول
کارش شد ساسان با لخندی مردد که روی لبش بود گفت :رامبد
شوچ یم کنه!
_یم دونم.
_یم خواید من این کارو انجام بدم؟
_نه چبی نمونده!
حرفها جای بدی قطع شده بود حاال دوباره باید یم گشت حرف
بهانه ای برای همصحبن پیدا یم کردکیم ذغال ها را زیر و
خوی! به نظرش یی
رو کرد از رسش گذشت بگوید چه هوای ی
مزه آمد لبهایش را به هم ر
فشد کیم به آذر که رس به زیر
مشغول کار خودش بود نگاه کرد و مگس مزاحیم که دور
صورتش یم چرخید و باعث یم شد هر از گاه رسی تکان
بدهد .برای راندن مگس دستش را جلوی صورت آذر تکان داد
آذر نگاهش کرد و او دستپاچه گفت :آدم کالفه میشه!
ی
و آذر خونشد گفت :درواقع ما اومدیم تو محل زندیک اونا و
دارن تحملمون یم کت!
ساسان به این طرز فکرش لبخندی زد و گفت :یعن فکر میکن
طبیعت به این زیبای رو خدا واسه مگس ها آفریده؟
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ی
_من فکر یم کنم هرکس یه جای باید برای زندیک و زنده
موندن داشته باشه ! وقن تو خونه هامون راهشون نیم دیم
یعن
فکر میکنیم محل زنده بودنشون ببون از شهره  ...اما اگر
بخوایم از اینجا هم ببونشون کنیم پس کجا برن؟
ساسان دوباره نگاهش را به ر
آتیس که رفته رفته بزرگب یم شد
دوخت و گفت :اگر جای مگس ،مارمولک بود هم
همینومیگفن؟
خنده ای که یم آمد روی لبهایش بنشیند را فرو خورد و گفت:
از مارمولک هم نیم ترسم .از سوسک هم و همچنان معتقدم
طبیعت هر قدر مال ماست مال بقیه موجودات هم هست
حن اگر
ازشون ببسیم.
_جالبه!
_اما انگار شما اینطور فکر نیم کنید؟
_نه خب من تا حاال دلم واسه سوسک ومارمولک و مگس
نسوخته و راستش اصال هم برام مهم نبود که وقن ما تو خونه
راهشون نیم دیم کجا یم رن.
آذر خبه توی چشمهایش گفت :چون ما آدمیم.
ی
ساسان با دستپاچگ نگاهش را گرفت و دوباره به آتش دوخت
آذر سیخ آخر را کنار بقیه در سین گذاشت و گفت :آماده ست
ویل فکرمیکنم داریم عجله یم کنیم.
ساسان سیخ ها را یگ یگ برداشت روی آتش گذاشت و گفت:
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آمت گفت رس ساعت دوازده حاض باشه ناهار واسه خاطر
طلوع.
آذر رستکان داد و گفت :درست گفته!
بلند شد به سوی رود باریگ که همان نزدیگ بود رفت
دستهایش را توی آب زد و چندین بار پر و خایل کرد .دوست
نداشت دوباره به گذشته برگردد نفس عمیف کشید از جا بلند
شد
و برگشت باالی رس ساسان ایستاد و گفت :باید یه کم رسیعب
برگردونید که نسوزه!
_خب راستش من بار اوله دارم کباب درست یم کنم  ...به
رامبد گفتم که بلد نیستم.
ی
آذر کنارش روی تخته سنگ نشست سیخ ها را یگ یگ
برگرداند و ساسان هنوز دنبال حرف بود .دنبال کلمه و از این
جستجو نفسش در سینه حبس مانده و نگاهش خبه شده بود
به
آمت که آرنج هایش را تکیه گاه کرده بود رسچرخانده طرف
طلوع حرف یم زد .دوست داشت نزدیکب برود حرفهای آمت
رابشنود یا کیم دورتر جای که بهاره دست به سینه ایستاده بود
و به کارهای های رامبد یم خندید .مهتا که سمت دیگر آمت
نشست انگار همه ی تصوراتش خراب شد دوباره چرخید سمت
آذر به چشمهای درشت زیبایش نگاه کرد و لبخندی که یی دلیل
روی لبش مانده بود .کیم دستهایش را به هم ر
فشد و باال خره
پرسید :امتحانای دانشگاه ررسوع شده؟
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خودش هم میدانست این سوال چقدر یی معناست آذر اما با
حوصله جواب داد :نه فعال داریم واسه میان ترم آماده یم شیم
.
نیم فهمید راه های گفتگو چرا آنقدر زود مسدود یم شوند
ترجیح داد دیگر ساکت بماند مهتا مخاطبش طلوع بود در حایل
که نگاهش را دوخته بود به الک صوری روی ناخن هایش.
_انگار حالت بهبه طلوع  ،خییل خوب شدی با این مدل مو و
این الک  ...کدوم آرایشگاه رفن!
طلوع رس بلند کرد تنها چبی که در آن لحظات نیم خواست
هم
صحبن با مهتا بود دنبال حرف بود با خودش فکر کرد اگر چند
سال قبل بود یم گفتم :آمت برام کوتاه کرد ...ابروهامم آمت
تمب کرد حن این الک هم آمت رو ناخن هام گذاشت و بعد به
ی
یاد لرز دست آمت افتاد وقن برس رنگ را روی ناخن های
ی
کوتاهش یم کشیدو یم گفت :نه اون رنگ نیست که من
خواستم
دخبه اشتبایه گذاشت.
اما حاال نیم توانست هیچ کدام از این ها را بگوید ،کلماتش گم
شده بودند .دوباره خود مهتا بود که گفت:
یم اومدی مامان برات کوتاه یم کرد هر چند موی بلند واسه تو
یه چب دیگه ست  ...از اونسایل که نمایش بودی موهاتو بلند
گذاشن...
آمت شانه اش را از زیر دستش ببون کشید و همانطور که
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چشم به افق دوخته بود گفت :نبش یقب نکنیم.
_آها حواسم نبود ببخشید...
طلوع تالش کرده بود خاطرهای که مهتا سیع داشت به رسش
بیاندازد را خط بزند پاهایش را طبق عادت توی شکم جمع کرد
رسگرداند سوی آذر و ساسان و فکر کرد کاش ساسان آذر را
دوست داشته باشد کاش بتواند آقای روشن را از یادش یببد.
اصال کاش حافظه ی آذر هم پاک شود همان بخش های که
مربوط به آقای روشن بود  ...اما نه آنها حافظه شان قوی بود
خاطرات لعنن را هرگز فراموش نیمکردند  ...عجیب به پشت
آمت نیاز داشت یم خواست انگشتهای یی قرارش را یک جای
بکشد لبهایش را به دندان کشید نیم خب شد آمت گفت :کجا؟
مهتا با لبخند و حریص که در هم آمیخته بودند گفت :وا آمت
بچه که نیست داره مادر میشه ماشاهلل  ...دیگه خواهر کوچیکه
ی تو نیست که اینطور یم تریس!
 کجا یم ری؟تا نزدیک آب...
صب کن منم بیام.
_ ی
_من تنهای یم تونم.
_یم دونم؛ میخوام یه آب به صورتم بزنم این خواب لعنن
ببه!
یم خواست فریاد بزند :دستمو ول کن  ...به جایش دوباره
لبهایش را محکم گاز گرفت همت نگاه کاف بود که آمت یادش
بیاید روی مچ دستها حساس است  ...هر چند طلوع نشان داده
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بود به هرلمیس حساس یم شود اما گرفت مچ دستها دیوانه اش
یم کرد  .دستش را انداخت و گفت :برو میام االن.
طلوع به رسعت دور شد و او گفت :مهتا اگر داری سیع یم
کن چبی رو یادش بیاری ازت خواهش یم کنم دست بردار...
اگر اینجای که همراه ر
بایس پس اون خاطرات لعنن و اون سالن
نمایش کوفن رو فراموشکن  ...نیم خوام مدام بهت تذکر بدم
اما طلوع تیازی به شنیدن این حرفها نداره  ...نه از طرف تو نه
از طرف هیچ کس دیگه و من یم خوام هر چبی و هر کیس
که طلوع بهشون نیاز نداره از زندگیش حذف بشه  ...پس اگر
یم خوای از این دورهیم ها از این فامیل بودنا از هرچ که
اسمشو یم ذاری حذف ر
نیس خواهش یم کنم تا حد ممکن با
طلوع همکالم نشو اصال...
_چرا مدام فکر میکن که یم خوام اذیتش کنم.
_من نیم دونم یم خوای یا نه ! ویل یم دونم که حرفات
اذیتش یم کنه.
ی
_چرا یه بار روراست به من و به اون نیم یک که عاشقش
هسن؟
_صداتو بیار پایت.
ی
_اگر بهش بگ من یم کشم کنار...
در عت حال که چشمهایش پر اشک بود لبهایش یم خندید.
آمت
گفت :این دیگه مسئله منه نه تو ...من تکلیف تو رو مشخص
کردم این که کنار نیم ر
کیس به خودت مربوطه االن اگر اینجای
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فقط دخب دای مسعودی و بس! اینو اون روز تو ررسکت هم
بهت گفتم.
_من نیم خوام فقط دخب دای مسعودت باشم و بس!
_بحث تکراریه مهتا!
_به طلوع بگو قبل از این که مجبور بشم خودم بگم.
_با این کار گور خودتو یم کن!
_پس تا وقن نگفن نامزدتم ،دوستم داری و تکلیف طلوع که
ی
معلوم بشه یم ریم رس زندگیمون .باید بدوی که زندیک بدون تو
گور منه آمت ...اگر پا بذاری روی عشقم حن یم تونم گور
خودمو بکنم.
آمت لب زیرینش را به دندان کشید همانطور که بلند یم شد
گفت :بعد حرف یم زنیم.
_من حرفامو زدم کوتاه بیا نیستم.
او و حرفهایش را همانجا گذاشت و به سوی طلوع رفت که
نشسته بود پاهایش را توی آب فرو برده و سنگ های کوچک را
در فاصله ای کم توی آب یم انداخت و به حباب کوچک پس از
غرق شدن سنگ نگاه یم کرد کنارش نشست و گفت :دستاتم
یبب
زیر آب.
_چرا؟
_آخه از زیر آب خر یای الیک که زدم پیدا نیست!
طلوع نیشخندی زد و گفت :کاش حالم خوب بود آمت.
و آمت همانطور که فکر میکرد این نشانه است و همت که یم
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خوی! گفت :که چیکار میکردی!
خوایه یعن ی
_که به مهتا یم گفتم داداشم برام الک زد.
_این دلتو خنک یم کرد.
_نه ویل دل اونو یم سوزوند.
_آی بدجنس یک بودی تو.
طلوع خندیدو گفت :حاال که خوب نیستم.
_خب بیا من یه کاری کنم خوب ر
بیس!
_چیکار؟
این نشانه ی دوم بود دنبال رایه برای خوب شدن یم گشت.
آمت دستش را باال گرفت و گفت :آذر....
_جانم داداش!
_الک طلوع خوبه؟
_آره خییل نازه الیه قربونش بشم که الک زده!
_این الک رو من زدم یم خوای تو هم ؟
طلوع با خنده گفت :نکن آمت باهام لج یم کنه!
_تو فقط حالتو خوب کن...
آذر با ابروهای باال رفته برگشت به ساسان گفت :چ داره
میگه؟
_فکر کنم داره تالش یم کنه یه چبای رو به مهتا بفهمونه!
_یم دونم ،اما مطمت نیستم درست باشه! بیشب به نظر یم آد
داره همه چب رو فدا یم کنه تا طلوع خوب بشه در حایل که
طلوع رو یم شه یه جور یی خطرتر هم خوب کرد.
_راستش در مورد طلوع نیم دونم .حن در مورد این کار
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آمت و شکل گفت حسش به مهتا! اما این از دست رفتنه خوبه
این که آدم واسه یگ خودشو اینطور فدا کنه خییل خوبه این
باعث میشه یه مرد احساس کنه که زنده ست.
آذر همانطور که گوشش از حرفهای او پر شده بود گفت:
ر
پیشفتت خوبه ها آمت!
و او گفت :تازه کجاو دیدی موهاشم کار خودمه خدای
انتظارشو
داشن؟
_نه واقعا نداشتم.
طلوع دوباره خندید و گفت :باورم نمیشه تا این حد دیوونه ای
آمت ...تو داداش من اما اون اینو نیم فهمه بخدا لج یم کنه از
من یم گبدت!
_فقط خدا یم تونه منو از تو بگبه.
از دستش کاسه ای ساخت پرآب کرد به صورت خودش پاشید
و
گفت :فقط خدا! دیگه از هیچگ جز اون نبس!
اما طلوع یم ترسد از روزی که مهتا آمت را یم برد  .از روز
عرویس شان از روزی که این جدال برای همیشه به پایان یم
رسیدو برنده اش مهتا بود.
مهتا که همان لحظه آنقدر با ناخن شست زیر ناخن انگشت
حلقه
اش زد که شکست و بهانه ای شد برای ریزش اشکهایش آذر
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دلش سوخته بود به طرفش رفت دستش را محکم گرفت و
گفت:
درست یم شه عزیزم گریه نکن ...درد داره؟
نالید :دلم درد داره
آذر ،دلم  .موهاشو کوتاه کرد  ..براش الک زد من نامزدشم
 ...یه بار نشد به ناخنهای من نگاه کنه  ...به صورتم به موهام
 ...حن یه بار...
طلوع خودشو زده به نفهیم  ...یم دونه اون یم دونه که آمت
برادرش نیست و براش ادا میاد مطمئنم ...داره آمت رو از دستم
در میاره  ...بهش بگو به خدا قسم اگر بخواد عشقمو اینطور
نادیده بگبه چشممو روی همه چ یم بندم و این راز لعنن که
یه عمر تو سینه ام نگه داشتمو برمال یم کنم ...برام مهم نیست
طلوع دیوونه تر از این میشه یا حن یم مبه بهش یم گم و
خودمو راحت یم کنم.
_باشه عزیزم آروم باش ...فرصت بده هم به خودت هم به
بقیه
...این حرفها درست نیست ما همه با هم بزرگ شدیم و االن
طلوع بهمون نیاز داره  ...اگر صبور ر
بایس آمت این محبتت رو
یم بینه اشکاتو پاک کن ...خواهش یم کنم مهتا...
دستمایل از جیبش در آورد به طرف او گرفت .ساسان صدا زد:
رامبد این کباب آماده ست....
رامبد و بهاره به طرفشان آمدند هر دو لبخند یم زدند و از ذوق
ی
زدیک رامبد یم شد فهمید صحبت هایش با بهاره موفقیت آمب
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بوده .ساسان اینبار آمت را صدا زد  .آذر بلند شد سفره یکبار
مرصف را باز کرد رامبد نان و مخلفات را روی سفره گذاشت
******
_اینا چیه طلوع؟
عصن تر از قبل گفت:
برف از چشمهای طلوع گذشت و آمت
ی
یک اینا رو برات اورد؟
_هیچگ...
گردش مردمک آمت را از پشت پلک های بسته ی لرزانش یم
دید برای شنیدن فریادش انتظار یم کشید و لبهایش کم کم
آویزان
یم شد .آمت ورق قرص را توی دستش مچاله کرد ر
گویس اش
را از روی مب برداشت شماره ی آذر را لمس کرد و نوشت:
برام قرص بخر!
پیام آذر بالفاصله رسید :طلوع تو رو خدا بسه! آمت یم فهمه
من بدبخت میشم ...برات خوب نیست این قرصا...
منتظر همت پیام بود که شماره آذر را بگبد .آذر انگار که در
حت ارتکاب جرم مچش را گرفته باشند به رسعت از صفحه ی
چت طلوع خارج شد و با صدای لرزان گفت :جانم داداش!
_جان؟ واسه جانت همینقدر ارزش قائیل؟ قاچاقچ طلوع
شدی؟ براش قرص یم یاری؟
طلوع نالید :آذر نیاورد...
_تو ساکت.
انگشت اشاره اش را روی بین اش گذاشت و ابروهایش را باال
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داد .در گذشته کم نبود زمای که تا این حد از دستش عصبای
شود و با این شیوه ساکتش کند ،اما در آن مدت هرگز پیش
نیامده
بود .طلوع دلش را به دریا زد و دوباره گفت :من بهش گفتم
بیاره...
صدای فریاد آمت برای هر دوشان غب منتظره بود :گفتم تو
ساکت  ...آذر جواب!
_داداش!
_آذر جواب...
صدایش از بار قبل بلندتر بود .این را خودش یم فهمید اما نیم
توانست مهارش کند .طلوع پایت تخت نشست دستهایش را
روی
تخت گذاشت و رس را میان آنها پنهان کرد و آذر از آن سوی
خط با صدای لرزان گفت :حالش بد بود گفت که بدتر میشه
...
من اون قرص خودش رو نگرفتم از داروخانه پرسیدم گفتم که
بارداره اینو دادن...
_ناامیدم کردی  ...من پدر خودمو در اوردم که این آدم دستش
به این چبا نرسه  ...خوش خیال بودم و فکر کردم هیچ نیم
خوره و رو به بهبوده  ..پدر امیدجو رو با رفت ها و اومدنام در
اوردم و کالمو هوا انداختم که یی قرص رسپا نگهش داشتم نگو
همدست داشته خانم ...اونم یک آذر با اخالقمون که من مثل
چشمام بهش اعتماد دارم  ...دستت درد نکنه خوب ناامیدم
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کردی ...خوب...
_ببخشید آمت  ...اشتباه کردم داداش معذرت یم خوام ...
االن
طلوع کجاست خوبه؟
_نه بخاطر قریص که دادی اوردمش بیمارستان جون خودش و
بچه ش تو خطره...
_وای  ...وای آمت بگو که دروغه.
بیش از آن نتوانست آذر را آزار بدهد با صدای از اوج افتاده
گفت :اگر این اتفاق یم افتاد یم خواسن چکار کن؟ با همت
وای آمت درست یم شد؟
_نه غلط کردم ،اشتباه کردم فقط بگو حالش خوبه بیام اونجا،
آمت بیام؟
_نه الزم نکرده دیگه پاتو تو این خونه نیم ذاری!
طلوع رس بلند کردو گفت :تو دیوونه ای...
عصن گفت  :به لطف شما دوتا دیوونه ام
آمت رس تکان دادو ی
خییل دیوونه...
تماس را یی خداحافظ قطع کرد کیم به طلوع که یی حالت
نشسته بود نگاه کرد چند پیامک رامبد پشت رس هم رسید باید
یم رفت اما حاال که فهمیده بود طلوع همه این مدت خودش را
به زور قرص نگه داشته بود یم ترسید تنهایش بگذارد  ...فشار
دیگری به ورق قرص توی دستش داد وگفت :امروزم خوردی؟
طلوع رس عقب داد و او گفت :جون آمت نخوردی؟
_نخوردم دیگه چرا قسم یم دی؟
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_چند تا دیگه از اینا داری؟
_هیچ!
_طلوع بگردم خودم پیدا کنم بد میشه برات!
_یم گم ندارم دیگه ،جبه ای یم داد آذر...
ابروهای درهم و غیظ کودکانه اش گوشه ی لب آمت را باال
خوی؟
کشید یی قرار به ساعت نگاه کردو گفت :االن ی
_خوبم.
_کار داشته ر
بایس زنگ یم زی که!
_نه خب به تو زنگ نیم زنم.
_ای جان! پس به یک زنگ یم زی!
ی
لودیک ناگهای آمت ،جسورترش کرد گره ی میان ابروهایش
محکم تر شد و گفت :به هریک جز تو!
_بدجنیس کردین جفتتون ...منو برگردوندین رس خط ،خیال یم
کردم دیگه قرص نیم خوری و با خیال راحت یم زدم ببون
...حاال دیگه چطور تنهات بذارم...
_من نیم ترسم.
آمت همانطور که به طرف بهار خواب یم رفت گفت :از این
که نیم تریس نگرانم...
کلید را توی جیب شلوارش گذاشت دوباره شماره ی آذر را
گرفت صدایش نشان یم داد گریه یم کند سیع یم کرد هنوز
رسسنگت باشد :تا بیست دقیقه دیگه اینجا باش!
_بیام؟
_متاسفانه قابل اعتمادتر از تو رساغ ندارم  ...آذر وای به
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حالت دیگه قرص مسکن تو این خونه پیدا بشه حن
استامینوفن!
_چشم به خدا نمیارم.
_بدو برس رامبد رس منو خورد.
تماس را قطع کرد روی تخت نشست و زل زد به صورت طلوع
که دستش را زیر چانه گذشته و یی تفاوت جای را نگاه یم کرد
این آرامش چقدر خوب بود این آر ر
امیس که گایه وقن تنها
بودند طلوع داشت انگار همه ی گذشته از حافظه اش پاک یم
شد ودوباره همان طلویع یم شد که قبال بود.
سیع کرد تن صدایش آرامش اورا به هم نزند آهسته گفت:
طلوع! باهام همکاری کن لطفا!
_دارم یم کنم دیگه من گفتم بریم پیش امیدجو!
آره ویل امیدجو گفت :جز دو جلسه ی اول دیگه باهاش حرف
نزدی ! حواسم هست از اون روزی که با نگرای از اتاقش
ببون اومدی هر بار یم ریم زیاد نیم موی  ...بهم گفت فقط
ی
داری از ترست از بچه یم یک و این کاف نیست!
_ترسناکه!
_نیست!
_حاال که تو شکم تو نیست هر چقدر بگم نیم فهیم!
آمت دیگر سیع نکرد خنده اش را مهار کند .آهسته گفت :همت
یه کار رو نیم تونم برات بکنم ویل هر کاری یم کنم که از
پسش بربیای!
_الزم نکرده!
644

آمین

@Romanbook.ir

_بگو دقیقا از چ یم تریس؟
_شبا دستاشویم کشه باال دور گردنم و یم خواد خفه ام کنه...
_این هنوز دستاش کوچولوئه اون چبی که یم بین تصویری
از افکار خودت در مورد اونه! حس داره یم فهمه که داری در
ی
موردش چیا یم یک...
_طرفداری اونو نکن.
اینبار آمت باصدای بلند خندید و طلوع سنگت بلند شد تا
نزدیک
یخچال رفت و گفت :از این مسخره کردنات بدم میاد.
آمت نیم فهمید چرا ناگهان اشکهای طلوع جاری شده .
دستپاچه
گفت :شوچ کردم باهات مسخره چیه!
طلوع در یخچال را باز کرد شیشه ی شکالت را ببون کشید و
قاشف برداشت همانطور که اشک یم ریخت پشت مب
آشبخانه نشست در شیشه را باز کرد طعم شبین شکالت با
اشکهایش در تناقض بود و حالت گریان صورتش با ولیع که
وقت خوردن داشت برای آمت خنده آور ،اما با گزیدن لبها سیع
در مهار حسش داشت امیدجو گفته بود اگر همکاری کند بهب
یم شود ...گفته بود باید بخواهد ...گفته بود مجبورش نکنید با
ی
آدمهای تازه روبه رو شود مگر زمای که آدمهای امن زندیک
اش حضور داشته باشند .و به تدری ج از فضای تکراری خانه
ی
ببونش یببید و باز روی آدمهای امن زندیک تاکید کرده بود.
ی
آمت به آدمهای امن زندیک طلوع فکرمیکرد که حن به انگشتان
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یک دست هم نیم رسیدند .طلوع همانطور که اشک یم ریخت
و قاشق قاشق شکالت توی دهانش یم ریخت گفت :حاال که
آذر
میاد کلید بهار خواب رو بذار بریم اونجا  ...دلم پوسید.
از روزی که همراه بچه ها رفته بودند گردش دوهفته یم گذشت
و حاال یم دید طلوع برای ببون رفت یی میل نیست .دیگر
نیم خواهد همه ی وقتش را توی خانه بگذراند با لبخندی آرام
گفت :یم خوای بازم بریم گردش با بچه ها؟
_نه خب کلید بهار خواب رو بذاری کافیه!
_چشم.
_خودتو مسخره کن آمت...
قاشق را محکم روی مب کوبید و کف دستهایش را روی چشمها
گذاشت .آمت خودش را برای لبخند یی موقیع که رهایش نیم
کرد رسزنش کرد .کلید را از جیبش ببون کشید در بهار خواب
را باز کرد هوای گرم اولت روزهای تابستان داخل خانه آمد
طلوع دستش را جلوی دهانش گرفت و گفت :ببندش هوای بو
گند یم ده..
همزمان با این جمله به طرف دستشوی دوید همان موقع آذر
آمد .آمت دکمه ی آیفون را ر
فشد و با پشت دست دو ضبه به
خوی؟
در دستشوی زد و گفت :طلوع ی
_خوبم برو آذر اومد.
_باشه...
همانجا ایستاد تا آذر برسد جلوی در همدیگر را دیدند آذر
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ررسمنده رس به زیر انداخت و گفت :بخدا نیم خواستم...
_درستش اینه االن واسه ورود بازریس بدی ر
بیس ویل یه بار
دیگه بهت اعتماد یم کنم ...بخاطر خدا با طلوع همدسن نکن.
_چشم.
_حالش خوب نیست ازاون وقتاست که هر حرف و حرکن رو
اعصابشه  ...یه کاری کن خودت ،من تا شب گرفتارم فکر نکنم
بتونم بهتون رس بزنم.
_باشه تو برو من هستم مواظبم...
آمت که رفت طلوع از دستشوی ببون آمد چشمهایش از فشار
برای باال آوردن محتویات معده اش ،رسخ و نیمه بسته شده
بودند حاال آذر هم یگ از آدمهای امنش محسوب یم شد هر
چند
که گایه دچار این توهم یم شد که ممکن است تبداد اجبش
کرده باشد اما این توهم محدود به اوقای بود که آذر رسزده و
خب یم آمد.
یی ی
 قرصها رو دید ...این آدم چطور اینقدر زود همه چیو یمفهمه...
_خییل هم زود نبود ،شاید هم دوربت داره.
برگشت خییل جدی به چشمهای آذر نگاه کرد و گفت :نه ،آمت
با من این کارو نیم کنه  ...هرگز این کارو نیم کنه...
بعد نگاهش را گرداند توی سقف خانه؛ آذر گفت :شوچ کردم
آخه آمت و این کارا! بیا ببت چ برات اوردم طلوع!
ساک صوری نوزادی را روی تخت گذاشت و گفت :مامان
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فرستاده خییل وقته آماده کرده اما من هر دفعه اومدم یادم یم
رفت که بیارم.
با همان ذوق زیپ ساکت را کشید و اولت لباس را از آن ببون
کشید پباهن صوری را جلوی چشمهای طلوع گرفت و گفت:
ببت اینو...
طلوع پباهن را گرفت نرم بود و نریم اش خاطره ای گنگ را
به ذهش یم آورد چشمهایش را بست به جز خودش یک نفر
دیگر هم داشت این پباهن را لمس یم کرد  .صدای خنده ی
نریم توی گوشش پیچید.از آن صداها که پیش تر توی خواب
یم دید.
نریم پباهن را به گونه اش چسباند .آذر حالش را دوست
داشت .لبخند زد و اینبار شلوار کوچگ را ببون کشید و گفت:
فکر کن طلوع پاهاش اینقدره ...وای قربونش بشم  ...یک دامن
پاش کنیم طلوع  ...از این دامن فرفری ها که وقن راه یم ره
یه یم پره هوا...
چشمهای طلوع پر اشک شد صدای خنده ی آذر بایک خنده
ی
دیگر مدام درهم یم آمیخت و نیم گذاشت روی راه رفت
دخبی که همت حاال توی شکمش خوابیده بود تمرکز کند.
آهسته پرسید :اینا رو مامان خرید؟
_همه رو ،یه رسویس خواب جمع جور هم سفارش داد همت
روزا مبسه بهش گفتم جا نمیشه اینجا اما دلش خواست که
بخره
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خودم باهاش رفتم سیع کردم کوچولو باشه یم ذاریم گوشه ی
تخت خودت خوبه؟
رستکان داد و فکر کرد ظاهرا تن داده ام به آمدنش!
فکرهایش را پس زد و با آذر یگ یگ لباسها را برانداز کرد و
به جای تخت فکر کردو همه چبهای دیگری که اگر آذر نبود
حن بلد نبود درباره شان حرف بزند.
روزشان اینطور گذشت وهمت حضور آذر کنار طلوع بود که
خیال آمت را راحت کرده و بعد از ررسکت بدون رس زدن به آنها
برای پیدا کردن مسافر به خیابان رفت آذر در طول روز دوباره
با او تماس گرفت واز یی قراری طلوع گفت و او سیع کرد آرام
ی
...
:
باشد و با همان آرامش ساختگ بگوید خوب میشه مبادا
قرص بهش بدی  ...رسشو گرم کن...
آذر درمانده بود و نیم دانست چطور یم شود طلوع را رسگرم
کند به همه جبهای که یم توانست طلوع را مشغول کند
ی
متوسل شده بود .از لباسهای بچه گرفته تا رسیدیک به گیاهان
بهار خواب و آشبی ومرور خاطرات کودیک اما در پایان
هرکار بود که طلوع انگشتهایش را روی پیشای یم کشید و تا
توی موها خظ فریص را ادامه یم داد و یم گفت:رسم داره
یم ترکه آذر دیگه تحمل ندارم  ...زنگ بزن آمت بیاد.
ساعن از غروب گذشته بودشام خورده بودند و آذر غذای آمت
را روی اجاق گذاشته تا گرم بماند ر
گویس اش را برداشت و
برای آمت نوشت :دیگه من نیم تونم کاری کنم ...کل خونه رو
دور زده رسش واقعا درد یم کنه آمت بیا ...منم باید برم خونه
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مامان ناراحت میشه!
پیام رسید :بیا تو رو برسونم برگردم...
_اصال با این حال نمیشه تنهاش گذاشت بیا باال من خودم یم
رم.
ر
گویس توی دستش زنگ خورد نگاه طلوع به سمتش برگشت
تماس را وصل کرد و گفت :آمت جان رسیدی؟
_بیا تو رو برسونم این وقت شب نیم تونم بذارم تنها بری!
در ررسکت باز شد و آذر صدای رامبد و ساسان را شنید که
احوال پریس یم کردند توی دلش نالید چرا اینقدر یی فکر شدی
آمت چه وقت احوالبسیه...
دوباره توی ر
گویس گفت :آمت بیا باال دیگه...
_با چ بریم گردی آخه...
ساسان گفت :یم خوای من با ماشت رامبد یم رم ماشت منو
آذر خانم یببن.
_نه بابا ...آذر پشت فرمون نیم شینه!
رامبد یی خیال به سوی ماشینش رفت و گفت :خب ساسان یم
رسونه آذر رو...
و آمت گفت :از خودتم که مایه نیم ذاری!
ساسان گفت :فرف نداره که! مگر این که با من تعارف داشته
باشت.
آمت توی ر
گویس گفت :آذر بیا ساسان منتظره!
_اومدم .تو زود بیا باال.
حقیقتا یم ترسیداز تنها گذاشت طلویع که حاال روی تخت دراز
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کشیده پتو را روی رسش کشیده بود و به خودش یم پیچید.
آمت ساسان را منتظر گذاشت کلید انداخت و باال رفت میانه
پله
ی
ها بود که آذر را دید با رنگ پریده و انگار تازه عمق مسئله را
یم فهمید آذر گفت :داغونه آمت یه کاری کن براش یم خواد
هیچ نگه ویل دردش مشخصه!
_باشه تو برو...
در خانه را باز کرد بوی غذا که پیچیده بود توی خانه معده ی
خایل اش را تحریک کرد نگاهش چرخید روی طلوع که یی
حرکت پتو را تا روی رسش کشیده بود آهسته صدا زد :طلوع
خوابیدی؟
ر
گویس اش را روی مب گذاشت دکمه های پباهنش را آهسته
باز کرد و زیر پوشش را از زیر شلوار ببون کشید کمربندش
ی
را باز کرد با کش دادن به تنش سیع کرد خستگ ساعتها
نشست پشت فرمان را از تن به در کند .و در همان حال صدا
زد :طلوع...
جلوتر رفت پتو را از روی صورتش پایت کشید موهایش را
توی صورت ریخته ودستهایش توی موها چنگ شده بود
طلوع فریاد زد :نکن...
صدای جیغ طلوع از پنجره گذشت و به گوش آذر که توی
کوچه
با ساسان احوالبیس یم کرد رسید و باعث شد به رسعت
ی
شماره ی آمت را بگبد .آمت با همان کندی که براثر خستگ
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همه اندامهایش را درگب کرده بود به سوی ر
گویس برگشت تماس
آذر را رد کرد و برایش نوشت :چبی نیست برو .دوباره
برگشت لب تخت نشست و گفت :باشه دست نیم زنم .اما تو
هم
دیگه اینقدر به خودت آسیب نزن.
ی
ی
از شدت خستگ و خواب آلودیک کلمات را گم یم کرد .هنوز
جمله اش تمام نشده بود که طلوع دوباره به موهایش چنگ زدو
صبش را به پایان رساند .باز مچ هایش را گرفت و باز صدای
ی
فریادهای طلوع در خانه پیچید :ولم کن لعنن ازت متنفرم...
دستامو ول کن...
آمت یی حال نالید :طلوع آروم بگب ...خواهش یم کنم...
_به تو مربوط نیست ...ولم کن.
فشار انگشتهایش باعث شد طلوع دست از تقال بردارد .آمت
دستهایش را با تردید رها کرد درمانده بود و نیم دانست باید چه
کند .هنوز فکرهایش را نظم نداده بود که طلوع دوباره در خود
پیچید این بار دست به کمر زد و با لبهای به هم ر
فشده به او
نگاه کرد که پاشنه ی پاهایش را به تخت یم ر
فشد و ناخن توی
صورتش یم کشید و از درد یم نالید ...همه ی تنش دچار
ارتعاش بود و رنگ پریده اش ،به جز دردی که در دل آمت یم
نشاند او را به شدت یم ترساند آنقدر که به رسش یم زد برایش
قرص تهیه کند و به خوردش بدهد تا آرام بگبد ...دیوانه از آن
حجم افکاری که به رسش افتاده بود دستش را پشت گردنش
کشید و آهسته گفت :طلوع
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ادامه ای برای جمله ای که با اسمش ررسوع شده بود پیدا نیم
کرد و ناگزیر گوش سبد به صدای پر درد طلوع :یه قرص بهم
بده آمت ،فقط همت امشب قول یم دم فردا دیگه نه ...رسم
داره
یم ترکه  ...داره یم ترکه  ...آمت تو رو خدا...
صدای زاری اش دلش را ریش یم کرد کم کم حرکت دستهایش
از روی صورت به سمت شکمش راه گرفت مشت های محکیم
به شکمش زد و با همان فریاد پر التماس گفت :واسه این لعنتیه
واسه اینه  ...اگه واسه تو مهمه واسه من نیست ...من دارم
جلو
چشمت یم مبم تو به فکر این؟ دارم دیوونه یم شم  ...آمت
تو رو خدا!
کالفه فکر میکرد چطور باید مهارش کند.
گفت :بس کن دیگه  ...تو رو خدا بس کن طلوع...
 با خودت و من این کارو نکن  ...بذار تمام بشه داستان اینقرص های لعنن
...
حرفهایش پراکنده تر از آن بودند که فهمیده شوند .همه ی
ی
آنچه که طلوع یم فهمید خستگ بیش از حد آمت و خواب
ی
آلودیک اش بود .نمیخواست بیشب اذیتش کند نشان داد
حرفهایش را گوش یم کند .انگشهایش به روتخن چنگ انداخته
بودند و نگاهش خبه به سقف بود آنقدر خبه که اشکهایش
جاری شد .برای این که صدای زاریاش در اتاق نپیچد لبش را به
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دندان گرفت و آنقدر ر
فشد که طعم شور خون را روی زبانش
حس کرد.
درد ویرانگر با شدت بیشب به رسش افتاده بود و رهایش نیم
کرد تصویر تبداد روی سقف سفید خانه بازی در آورده بود و او
حس یم کرد دارد یگ یگ کاغذهای نمایشنامه اش را روی
صورتش یم ریزد دوباره برای آزاد کردن دستها و چنگ زدن به
موهایش تقال کرد آمت تکای خورد و گفت :نکن قربونت برم ...
یم خوای چنگ بزی؟
دلش همانقدر که برای خودش یم سوخت برای این صدای کش
دار و یی جان آمت هم سوخته بود .لبهایش به پایت کشیده شد
و
ر
دادایس ...رسم داره
گفت :آمت  ...فقط امشب ...قربونت برم
یم ترکه به خدا!
_بگو چکار کنم برات جز قرص بگو چکار؟
پلک هایش را دوباره روی هم گذاشت و طلوع نالید :فقط ولم
کن
...برو تو تخت خودت بذار به درد خودم بمبم...
_هنوز نفهمیدی که نیم تونم بذارم بمبی؟ هنوز نفهمیدی که
من جونم به تو بنده بچه! تو یک فهمیدی اصال؟ بگب بخواب...
چشماتو ببند به یه چب خوب فکر کن ،اگر حرص داشن رس من
خایل کن منو بزن موهای منو بکش  ...هر کاری یم خوای
بکن! اما با خودت نه ،دیگه نیم ذارم آزار کیس بهت برسه حن
خودت...
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_ازت بدم میاد!
خنده ای ناتمام روی لبهای آمت نشست یگ از چشمهایش را
باز
کرد از الی پلک های که به زحمت از هم جدا شده بودند
نگاهش کرد و گفت :یه حرف تازه بزن!
_یم خوام برگردم خونه م ...یم خوام برم رس زندگیم...
_خب بگو!
_قرصمو بده آمت  ...اینا یی خطره!
_ یی خطر وجود نداره! اگر یی خطر بود االن این شکیل
نبودی ...این مسکن های مصنویع باید از زندگیت حذف بشن
تا
یاد بگبی خودت خودتو ترمیم کن...
_لعنن ولم کن القل...
آمت چرخید حاال هر دو رو به سقف بودند .دوباره خندید به
این
خنده نیاز داشت تا خودش را بیدار نگه دارد صدای خنده اش
که
توی خانه پیچید طلوع گفت :من اگر نخوام توی لعنن کاری
برام بکن باید کیو ببینم!
همه ی حقه های معصومانه اش را از بر بود ...همه ی مکر
عصن شان کند و هیچ
زنانه اش برای راندن آدمها همت بود که
ی
نیم دانست وقن اینطور زار و ناامید و پر درد حرف یم
ی
زندآدم یم خواهد بقیه روزهای زندیک اش را رها کند و بنشیند
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خوی
گفت :اگر نخوای من لعنن واست کاری کنم...باید جراح ی
ر
بایس
گفت :باید بتوی دل لعنتیمو از سینه ام ر
بکیس ببون...
_آمت ول کن...
_یم توی؟ هم تو راحت یم ریس هم من ...چون دیگه این دل
خییل بزرگب از حجم سینه ام شده...
طلوع از الی پلک های بسته اش قطره اشگ راه گرفته بود تا
نزدیک الله ی گوشش ،چشمهای پر اشکش را به صورت آمت
دوخت انگار
همان لحظه هاله ی تبه ی زیر چشمها را یم دید و دردی که
میان دو ابرویش نشسته بود و لبهای خشکیده اش که نیمه باز
مانده بودند ،نفس های سنگین که درد داشتند را انگار همان
لحظه برای اولت بار یم شنید ...لبهایش را تو کشید بعد آهسته
گفت :آمت...
پلک های آمت لرزید...
گفت :یم توی؟
_چشماتو باز کن...
_با چشمهای من کار نداشته باش ...یم توی قلبمو از تو سینه
ام در بیاری تو دستات بگبی اونقدر فشار بدی که هرچ اون
ی
تو هست بریزه ببون  ...خسته ام طلوع نه از این خستگ ها
ی
که یم بین! نه از این خستگ فشار پاهام رو پدال و حن نه
ازاین خستگیا که از دیدن تو توی این حال تو همه وجودم یم
ر
دادایس
شینه من از اون روز که اومدم تو خونه ی شما و شدم
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تو خسته م...
_من خسته ت کردم؟
_نیم دونم تو بودی یا زندگیم اما...
نفسش را پردرد ببون داد.
 اینبار رو تو بردی ...با کویل بازی هات رسدردم یادم رفت ...امادلم داره یم سوزه واسه این روزگاری که درست کردم واسه هر
دومون!
آمت چشم باز کرد و همزمان چشمهایش خایل شد.
خنده ای رو لب آورد و گفت:
حاال فهمیدی از من چه کارا برمیاد؟ مظلوم نمای رو خوشت
اومد؟ حاال من تئاتری ترم یا تو؟
انگشتهایش را از دور مچ طلوع باز کرد و او انگار تازه فهمیده
بود که هنوز در حصار است .نگاهش را بت مچ دستش و
صورت آمت گرداندو گفت :اون روزی که اومدی خونه مون
داداشم نشدی تو از اول داداش من بودی به دنیا اومدی که
داداشم
ر
بایس و نذاری تو این دنیای که بابا و مامانم نخواستنم یی کس
بمونم ...تو تئاتری نیسن اما پاش بیافته واسه ما همه جور ادای
بلدی...
_رسدرد داری هنوز...
_یه درده که همیشه همراهمه  ...خییل وقته تو همه ی وجودم
یم پیچه اما به رسم که یم رسه آخ آمت نیم دوی داغونم یم
ی
کنه  ...دیگه ازش خسته م  ...از اون خستگ ها که...
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ی
میان گریه خنده ی تلچ کرد و گفت :از اون خستگ ها که
وقن داداشم نبودی داشتم...
ی
_آخه من قربون خستگ های تو برم االن یک ادا بازی در
اورده؟
_شام نخوردی؟
آمت شانه باال انداخت و گفت :خییل خسته م خییل خوابم
میاد...
طلوع یم خواست از تخت پایت برود آمت آهسته پرسید :کجا؟
_یه چبی بخورم.
آمت یی جان خندید و گفت :برو.
پلک هایش دوباره روی هم افتاد خواب نبود اما بیدار هم نه
سایه
ای از طلوع را یم دید که در یخچال را باز کرد چبهای
ببون آورد پشت مب غذا خوری نشست صدای جویدن و
سایش
ظرفها روی مب  ...صدای جوشیدن آب و آالرم یخچال که
حتما
درش زیادی باز مانده بود .بوی چای و وانیل و شکالت که
مخلوط شده بود صدای گریه و سایه ای از طلوع که جلوی آینه
ایستاده بود به خودش نگاه یم کرد...
همه را حس یم کرد و نیم توانست از جا بلند شود تنش را
انگار چسبانده بودند به تخت صدای خودش وقت گفت
حرفهای
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به طلوع یک جای رسش یم پیچید و آزارش یم داد طلوع
روی صورتش خم شد دردش را از لرز پلک هایش یم توانست
حس کند ...جوراب هایش را از پایش ببون کشید پتو را روی
تنش انداخت روی تخت نشست ،پاهایش را در آغوش گرفت
وزل زد به تاریگ پنجره و کیم بعد همانطور که زانوهایش را
هنوز در بغل داشت دراز کشید صدای مالیم نفس های آمت
باعث آرامشش شده بود حواسش را از رسدردی که یم رفت تا
دوباره شدید شود پرت کرد و به سوی آمت چرخید به نیم
رخش
نگاه کرد و فکر کرد :باید یک کاری برایش بکند .باید هر طور
شده آمت رااز این دردی که یم کشد نجات دهد .دردی که مال
او بود و ربظ به آمت نداشت اما او را بیشب از خودش
سوزانده بود.
خودش را جلو کشید بوسه ای خواهرانه روی گونه اش گذاشت
و توی دلش قربان صدقه اش رفت و به شورانگب حق داد که
ی
یم گفت :برادر باید باشد تا حاشیه ی امن زندیک خواهرش
شود.
 .پلک هایش را رو هم گذاشت و با خودش شعری زمزمه کرد که
در
ماه های گذشته از یادش رفته بود.
آمت از صدای زمزمه اش تکای به خود داد از الی پلک ها او
را دید که در خود جمع شده لبخندی ناخودآگاه روی لب آورد
زمزمه کرد:
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خوی؟
ی
_خوبم...
 .دوباره چشمهایش را بست و یی جان گفت:
بخواب...
طلوع چشمهایش را بست
ی
انگار از آن پراکنده یک که وقت رسدرد داشت نجاتش داده
بود  .و یم توانست با خیال راحت بخوابد یی وحشت و یی
دردی که یک آدم یی هویت با حافظه ای ناتمام یم کشد.
در همان ساعت دیوانه واری که آمت درگبو دار خواب و
بیداری طلوع را به آرامش رسانده بود ساسان دعا میکرد
مسبها از آی که هست طوالی تر شود و زمان از حرکت
بیاستد.
آذر معذب روی صندیل جلو نشسته بودو فکر میکرد چرا
ساسان
پایش را روی پدال گاز فشار نیم دهد و چرا شورانگب زنگ
نیم زند بگوید دیر آمدی و چرا حن دل خودش شور غرولند
های هاتف را نیم زند .چشم دوخته بود به چراغ های راهنمای
که انگار به احبام قلب ساسان قرمز شده بودند و ثانیه
شمارشان
از ررسوع به کم شدن کرده بود .و ساسان هم بود که
سکوت سنگت را شکست و گفت :نگرانشون نباش آمت استاد
مدیریت بحرانه!
آذر رس چرخاند سمت شیشه نیم دانست اگر لب باز کند
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اشکهایش جاری یم شوند یا همچنان آبروداری یم کنند با این
حال گفت :نیم دونم نگران کدوم یگ باشم! یی قراری طلوع
ی
چبی نبود به این سادیک حل بشه و آمت خودش اونقدری
خوب
نبود که مطمت باشم بتونه چبی رو مدیریت کنه! نیم دونم
باید
چکار کنم!
_بهبین کار همینیه که االن داری یم کن!
برگشت کیم به نیم رخ ساسان نگاه کرد لبخندی روی لب آورد
و گفت :االن کاری نیم کنم.
_این تصور خودته اما داری خییل کمک یم کن .فقط باید یه
کم آروم تر ر
بایس.
_ممنون که دلداری یم دی!
ساسان لبخندی روی لب آورد و گفت :یم خوای دوباره زنگ
بزنیم به آمت خیالت راحت بشه؟
_نه فردا بهشون زنگ یم زنم االن باید یه چبی واسه مامان
و بابا جور کنم خییل دیره!
همزمان به ساعت مچ اش نگاه کرد و ساسان گفت :مدام
نگران بقیه ای!
جوای برای این جمله ی کوتاه پیدا نکرد رسش را پایت اندخت
ی
و نگاهش گب کرد میان عقربه های ساعت .ساسان انگار
فرصت مناسبش را پیدا کرده و از آن پوسته ی کمروی ببون
آمده بود گفت :گایه یه کم به خودت فکر کن به این که چ
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دوست داری!
_هیچ دوست ندارم دیگه ،خییل وقته.
جمله اش مثل تب درست وسط قلب ساسان نشست و این فکر
که
ی
یک جای زندیک آذر یک شکست بزرگ نشسته است و
شایدماجرایش احسایس باشد ،داشت جانش را یم گرفت  .آذر
رس چرخاند به سمت شیشه ی بغل و انگشتهایش را جلوی
دهانش گرفت .گریه نیم کرد اما یی اشک هم صورتش تابلوی
غمگین بود که حال بدش را نمایش یم داد .ساسان دیگر هر
چه گشت حرف پیدا نکرد همه ی واژه های که با احساسش به
انها جان داده بود یک جای دلش مردند و به جایش این فکر در
رسش هر لحظه بزرگب شد :نکند دل آذر جای بند باشد.
اینبار آذر بود که سکوت را شکست :کاش بابام یم اومد.
این اولت بار بود که این آرزو را یم کرد حن خودش هم نیم
دانست چرا دارد با ساسان درمیانش یم گذارد در همان حال
ی
ساسان لبخندی روی لب آورد و دلتنگ آذر را ربط داد به پدری
که سالها از او دور بود دوباره جان گرفت و با هیجان گفت :پس
دلتنگ شدین!
ی
_این دلتنگ همیشه بود ،یه روزی واسه مامان و وقن به
مامان رسیدیم همیشه برای بابا! بابا خییل دور شده بود .یم
دونم
همیشه این امیدو داشت که من وآمت بزرگ بشیم و بریم
پیشش
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خوی نبودیم یم دوی درگب زندگیمون شدیم...
اما ما بچه های ی
درگب احساساتمون ،براش جایگزین پیدا کردیم ...نیم دونم
شاید
ی
هم جایگزین نبود فقط عادت کرده بودیم به این زندیک و دیگه
نخواستیم بریم  ...وقن دیپلم گرفتم زنگ زد و گفت :بیا! منم
همون جوابیو بهش دادم که آمت داد .گفتم اینجا همه چ
خوبه.
اما االن یم بینم همه چ اونقدری که خیال یم کردیم خوب نبود
ما درست تقسیم نشدیم...
دلش از این حس که تقسیم شده اند گرفت مکث کرد شانه ای
باال
انداخت و بغضش را فرو خورد .ساسان سیع یم کرد فضا را
همانطور حفظ کند تا آذر حرف بزند درکش یم کرد و یم
دانست برای آدیم مثل او چقدر این گفت ها درد دارد و درست
در همان لحظه برای اولت بار به آذر احسایس جز عشق داشت
.آذر شبیه خودش بود این مکث میان حرف زدنهایش ،نشانه
ی
همت شباهت بود .و آذر هم با همت حس عجیب آشنای با
ساسان بود که حرفهای تلنبار شده در قلبش را یی فکر این که
مخاطب چه فکری یم کند روی زبان آورد :هاتف همیشه پدر
خوی بود .یم تونم بگم واسه من بهب از طلوع ،اون آدمای
ی
مطیع رو دوست داره من مطیع بودم همیشه ،هیچکس نفهمید
مطیع بودم چون یم ترسیدم که مایه آبرو ریزی مادرم بشم .یم
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ترسیدم که بابام از وجودم خجالت بکشه ،یم دوی ما هیچ
وقت
ی
هیچ جا همیشگ نبودیم و همیشه ترس داشتیم  ...من که
اینطور
بودم خداکنه آمت این حس رو تجربه نکرده باشه  ...من هر
محبت بابا هاتف رو منت یم دیدم یی انصاف نباشم اون از ته
قلبش به ما محبت یم کرد .آدم فرق گذاشت بت ما و دخبای
خودش نبود .آدم منت گذاشت نبود .اما خب االن یم بینم که
ما
با بابای خودمون خوشبخت تر بودیم و طلوع هم شاید
خوشبخت
ی
تر یم شد ،واسم سخته بگم که اشتباه مامانم زندیک اونم خراب
کرد اما کرد!
لبهای ساسان جنبید اما دوباره یی حرف به خیابان خبه شد و
مانده بود به همان حرکت الکپشن ادامه بدهد یا دلش شور
دیر
رسیدن آذر را بزند.
آذر نفس عمیف کشید دست پیش برد شیشه را پایت کشید و
گفت :از چ به اینجا رسیدم!
ی
_از نگرای واسه آمت و دلتنگ واسه بابا!
_آره اگر بابا اینجا بود شاید یه کاری یم کرد .واسه من نه! من
حالم خوبه ،وضعم خوبه ،واسه آمت کاش یه کاری یم کرد.
خبه.
_اون یی ی
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خب گذاشت آدما رو یاد گرفتیم .وقن
_آره ما هم از مامان یی ی
زنگ یم زنه یم خندیم و با همت خنده بهش یم گیم که نه بابا
جون کار دارم ،یم گه یه سفر کوتاه چ؟ ترتیبش رو بدم؟ یم
گیم حاال تا ببینم چطور یم شه!
لب زیرینش را به دندان گرفت خودش هم نیم فهمید چرا
درست
در آن شب دلش هوای آرش را کرده و چرا دارد آنطور یی قرار
ی
از دلتنگ اش با ساسان حرف یم زند فقط یم دانست که این
حرفها بدجور فضای قلبش را پر کرده و باید هر طور شده یک
جا خایل شان کند جای جز دفب خاطراتش.
ساسان آهسته گفت :خب چرا هیچ وقت نخواسن که بری...
حداقل از وقن که بزرگ و مستقل شدی به قدر یه دیدار تازه
کردن؟!
_نیم دونم شاید درگبی با مسائل روزمره که یم بین کم هم
نیست.
_از وقن که رفت دیگه هیچ وقت همدیگه رو ندیدین؟
_چرا چند بار اومد ایران ما هم رفتیم پیشش سنمون کمببود...
یکباره خندیدو گفت :یک بار رفتیم خییل کوچیک بودیم .طلوع
هم مثل همیشه از ما جدا نیم شد با خودمون بردیمش .فکر
میکرد رفتیم خارج  ...تا چند روز تو مدرسه پز یم داد که
رفتیم خارج.
ساسان به خنده ی بغض آلود آذر خندید و و ادامه داد :بعد
دیگه
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نیومد اونم مثل ما درگب بود حتما االن بیشب با هم تماس
تصویری داریم واسه خواستگاری آمت هم بود...
_آره یم دونم.
_آمت درموردش حرف زد؟
_آره خب اونم یه کم دلتنگ بود مثل تو  ...البته آمت خییل
حرف نیم زنه  .خصوصا با من ،رامبد بهب بلده از زیر
زبونش حرف بکشه!بقول رامبد من تو این چبا یی عرضه ام.
آذر با لبخندی مهربان گفت :ویل االن به اندازه ی یه عمر
سکوت از من حرف کشیدین! ببخشید که پر حرف کردم.
_من لذت بردم!
_از دردهای من.
ساسان دستپاچه گفت :نه نه  ...از  ...هوف خب یم بینیم که
حق
با رامبد بود...
آذر با خنده گفت :شوچ کردم.
ساسان داخل کوچه پیچید و فکر کرد باالخره تمام شد.ماشت را
مقابل خانه متوقف کرد و حواسش راداد به آذر که نگاهش اول
به سوی خانه ی روشن چرخید و بعد خانه ی خودشان و
برایش
هزار سوال طرح کرد.
آذر دستش را روی دستگبه گذاشت و گفت :ممنون خییل
لطف
کردی.
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_وظیفه ام بود.
آذر پیاده شد تا نزدیک در خانه رفت کلیدش را از کیف ببون
کشید برگشت دستش را باال برد ساسان در را باز کرد پیاده شد
و گفت :آذر؟
این اولت بار بود به اسم کوچک صدایش یم زد و آذر فکر کرد
حتما بعد از شنیدن آن دردل ها این مجوز برایش صادر شد با
لبخند گفت :بله؟
_من شماره تو ندارم.
آذر متفکر نگاهش کرد و ساسان از تصمیم ناگهای اش پشیمان
شد همانطور که دوباره روی صندیل ماشت یم نشست گفت:
هیچ ببخشید.
آذر با صدای کیم بلند تر از معمول گفت :من دارم ،یه پیامک
یم دم که شماره ام بیافته!
ساسان با خنده رس تکان داد وقن پیچید تا از کوچه خارج شود
تصویر آذر را مات در آینه ی ماشت دید که خبه شده بود به
در
خانه ی آقای روشن.
********
نفس هایش به شماره افتاد به
موهایش چنگ زد خودش را تا لب تخت عقب کشید سیع کرد
چبی از شب قبل به یاد بیاورد همه چب گنگ بود
از تخت پایت رفت جورابها را زیر پایش لمس کرد ضبه ای
به صورتش زد و ضبه ای محکمب روی چشمهایش و دوباره
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انگشتهایش را با شدت میان موهایش فرو کرد نگاه چرخاند
ی
سمت ساعت ،هفت صبح بود نفس کم آورد رو به خفگ بسته
ی
سیگارش را از روی مب تحریر برداشت و به سوی بهار خواب
رفت .باید به افکارش نظم یم داد رو به خیابان ایستاد در
ررسکت هنوز بسته بود و نشان یم داد کیس نیامده یک نخ
سیگار
ببون کشید با فندک روشن کرد و همه ی دودش را به ریه
فرستاد رسفه ی کوتایه بر اثر خارش گلو کرد و با حرص پک
دیگری به سیگار زد و سیع کرد چبی جز رسدرد طلوع و
ی
خواب آلودیک خودش به یاد بیاورد...
آرنج هایش را به نرده ها تکیه داد سیع کرد حرفهای که به
طلوع زده بود را به یاد بیاورد...
_آمت
برگشت از باالی شانه اش به طلوع که در آستانه ی در ایستاده
بود نگاه کرد و او ر
گویس را به طرفش گرفت و گفت :آذره!
_جواب بده!
_من؟
دوباره نگاهش را به سوی خیابان چرخاند و طلوع به ناچار
تماس را وصل کرد صدای آذر توی گوشش پیچید :سالم آمت
طلوع بهبه؟
طلوع صدایش را کیم خش دار کرد و گفت :طلوع خودش
ر
گویس داره!
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آذر خنده ای ریز کرد و گفت :قربونت برم آمت کو؟
_رس صبچ تو بهار خواب داره کوچه رو دید یم زنه!
خوی؟ باورم نیم شه این توی که باهام حرف یم زی و
_ ی
صدات آرومه!
طلوع فکر کرد وقتش شده برادرو خواهرهایش و همه ی خانواه
اش را از این برزخ نجات بدهد هرچند سخت توی ر
گویس گفت:
ما خوبیم امروز هم میای؟
_نه میان ترم دارم.
تماس قطع شد و آمت یی آن که برگردد نگاهش کند گفت:
آماده
شو بریم دکب!
_چبی شده؟
_چقدر سوال یم پریس اول صبچ ! آماده شو.
طلوع وا رفته از همان جای که بود به او نگاه کرد که سیگارش
را روی لبه ی نرده خاموش کرد و به سوی در راه افتاد .کیم
بعد طبق عادت هر روز لباسش را توی حمام عوض کرد و در
حال ببون رفت از خانه گفت :پایت منتظرم.
با خودش فکر کرد یادش نمانده از پله یم ترسم  ...رفتار آمت
ی
را درک نیم کرد و نیم توانست به چبی جز خستگ از
ی
حضور خودش در زندیک او تعببش کند.
*****
این دهمت شب بود دهمت شب به خود پیچیدن طلوع ،مثل
کرم
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ابریشم که به خود یم پیچد تا پیله اش را پاره کند .طلوع بدون
آن قرص ها و خواب های مصنویع که عجیب آرامش یم
کردند زی دیگر بود .زی که هر شب در اتاق یم چرخید
دستهایش را به دیوار یم ر
فشد و پیشای اش را به جای میان
دستهایش یم ر
فشد و اشک یم ریخت و صدا یم زد :خدا...
خدا ...مامان...
و بعد چرچ دیوانه وار دور خودش یم زد و یم نشست مقابل
در شیشه ای بهار خواب و به سکوت وهم آور شب چشم ی
دوخت با پاهای که در آغوش گرفته بود و چانه ای که از هزار
درد یم لرزید  .به گیاهان که در سیایه فرورفته بودند چشم یم
دوخت و هر از گاه شبخ پرنده ای را میدید که نه صدا داشت و
نه حن بال! و اینبار برای پرنده ی خیایل اشک یم ریخت که
به اندازه او پایش بند شده بود  .و تالش یم کرد فکرش را
منحرف کند از قرص های جدیدی که امیدجو داده و به گفته ی
خودش کم خطرتر بودند و کمک یم کردند آرام آرام ترک کند.
در همان حال آمت از باال به او نگاه یم کرد و از فکرش یم
گذشت درد یم تواند کشنده باشد یا اندویه که از درد عزیزی به
جانت یم نشیند؟ با هر پیچش طلوع به خود پیچیده بود با هر
بغضش اشک ریخته و انگشتهایش را مشت کرده به تخت
کوبیده
بود .گایه از آن باال صدایش زده بود وخفه صدای که شاید
حن از میان لبهایش ببون نیامده بود چون امیدجو گفته بود
راحتش بگذار تا وقن که خطر تهدیدش نیم کند .هر وقت
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خواست باش و هر وقت نخواست عقب بمان  .عقب ماندن
برایش سخت بود ده روز تمام جان کنده بود تا عقب بماند توی
درد کشیدنش دخالت نکند .ده روز جان کنده بود تا خودش را
به
خواب بزند و انگار هیچ ندیده  .و حاال یم دید بعد از گذشت
روزها این اندوه ،رسدرد ها ،به خودش پیچیدن ها فرق دارد.
خوای و مبارزه با سیم جاری در
انگار درد تازه نه از یی
ی
رگهایش بود که حاصل دردی بسیار عمیق تر ویرانگرتر بود.
درد خاطره های لعنن که فراموش نشده بودند و تنها پشت
پلک
های خواب زده گم شده بودند و حاال یگ یگ به ذهنش هجوم
یم آوردند و به جانش یی قراری تزریق ی کردند.
دیگر رفتارش شبیه آدیم که از اعتیاد به خود یم پیچد نبود و
بیشب شبیه زی شده بود که سیع دارد دردی بزرگ را پنهان
ی
کند و زاری های خفه ی شبانه به جای تسکت ،دلتنگ و
ی
آزردیک اش را بیشب یم کند.
رفت طلوع به حالن شبیه سجده باعث شد نیم خب شود .دیگر
نیم توانست سکوت کند یا خودش را به خواب بزند .قلبش از
آن
ترصع صدپاره شده بود دسن به گلویش کشید آب دهانش را
فرو داد و آهسته گفت :طلوع!
صدای طلوع انگار از فهم بیداری او بلند تر شده بود :دارم یم
مبم خدا تمامش کن...
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پله ها را باتردید پایت رفت قدمهایش را دلش تا نزدیگ طلوع
رفت باالی رسش ایستاد دستهای طلوع دو طرف رسش به
حالت
دعا باز شده بودند و شانه هایش یم لرزید دسن پشت گردنش
کشید لبش را زیر دندان جوید تا از ریزش اشکهایش جلوگبی
کند آهسته نشست و گفت :طلوع!
برای لحظه ای از رسش گذشت همه توصیه های امیدجو را
نشنیده بگبد و با یک قرص آرامبخش راحتش کند از این
عذاب! برای راندن فکری مزاحم رستکان داد
گفت :طلوع!
_آمت دارم یم مبم ...دعا کن که بمبم دیگه بسمه ! نیم تونم
چشمهایش را روی هم گذاشت اما
لبهای متورمش همچنان باز مانده بود .حرف مدام تا پشت
لبهای
آمت یم آمد و یم رفت باالخره از گفتنش منرصف شد و گوش
سبد به صدای طلوع.
_یه جوری شد که نخواستم دیگه کیس رو ببینم ،شاید هم
نخواستم کیس منو تو اون حال ببینه!
دستش را نوازش گونه روی شکمش کشید هوای سنگین که
مدام
توی گلویش یم پیچید را فرو داد و گفت :طیبه بهم زنگ زد و
من حرفهای که تو رسم رفته بود رو تحویلش دادم ،بهش گفتم
تو
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همیشه به من حسودیت شد به این که روی صحنه خوش
درخشیدم...
دستش را مشت کرد به رسش کوبید درست به همانجا که رد
انگشتهای آمت برای لحظه ای محو شده بود و نالید :آخ لعنت
به
اون درخشیدنت طلوع!
_زنگ زدم به مامان ،آمت مامان حق داره از من بدش بیاد.
بهش گفتم تو آذرو همیشه بیشب از من خواسن ...بهش گفتم
تو
حن مهتا رو بیشب از من خواسن...
دوباره به هق هق افتاد .آمت
ادامه داد :اینا رو تو رسم کرده بود اون لعنن...
یم فهیم؟ به آذر گفتم دیگه نیم خوام ببینمت آخه تو به این
که
قبل از تو ازدواج کردم حسودیت شده و روز عروسیم همراهم
نیومدی ...روز عرویس لعنن من ...آمت ...وقن این حرفا رو
یم زدم یه چبی تو دلم مدام بزرگ یم شد یه حرفهای که
انگار بلد نبودم بگم  ...یه حرفهای که باید به یگ از شما یم
گفتم اما مثل توپ تو قلبم بزرگ و سنگت یم شدن و به جاش
یه
مشت مزخرف تحویل دادم به همه  ...من نیم خواستم آمت
اما
بهم گفت براتون یه وسیله ی اضاف بودم...
673

آمین

@Romanbook.ir

صدای کشیده شدن دندانهای آمت و نفس های سنگینش توی
رسش پیچید لبهایش را به هم ر
فشد و گفت :چکار کنم آمت !
بهم
بگو چیکار کنم!
_یه کم تحمل کن ،همه چ درست یم شه با هم درستش یم-
کنیم ...هرچبی که اون بیشعور بهت تحمیل کرد رو از بت یم-
ر
میدرخیس ...از این شبا
بریم باهم .این درد تمام یم شه تو دوباره
یم گذری و مثل اسمت طلوع یم کن .بریز دور حرفا
رو ،مثل خودش که ریخن دور نیم ذارم حن ردی ازش بمونه
تو زندگیت...
_یم مونه آمت واسه همیشه یم مونه  ..حن اگر اون نباشه
این بچه هست.
_این بچه ی توئه! تو داری بزرگش یم کن تو داری بهش
عشق یم دی تو بهش نفس یم دی مال هیچگ جز تو نیست و
توی که تربیتش یم کن...
خنده ای کم جان روی لب آورد و گفت :دخبا شبیه مامان یم
شن طلوع!
_اما من شبیه مامان نیستم .اون لعنن همیشه اینو یادم یم
اورد که من شبیه مامان نیستم.
_ویل دخب تو شبیه تو یم شه  ...اصال به نظرم همونقدرم
لوس یم شه! همونطور نازنازی!
_همینطور سیاه بخت؟
_نیم ذاریم ،بخت تو رو سفید یم کنیم.
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_دیگه نمیشه.
_میشه ،بخت آدم ربظ به ازدواجش نداره .بخت آدم روزای
خوبیه که خودش واسه خودش یم سازه نه دیگران .ما به دخب
کوچولومون یاد یم دیم که خودش بخت خودشو سفید کنه
مثل
مادرش!
_آخ آمت چه خوبه که دارمت.
آمت تا نزدیک صورتش خم شد نگاهش را روی صورت رسخ
و متورمش گرداند و گفت :قدیما با ببون رفت خوب یم شدی
یم خوای بریم ببون!
_این وقت شب کجا بریم؟
_هر جا تو بخوای!
_من رسدرد دارم آمت انگار تو رسم دیگ یم سابن!
آمت به تعببش خندید و گفت :اینا کارای آذره!
_کدوما؟
_همت دیگ سابیدن این وقت شب!
کیم نگاهش کرد و گفت :تو گایه یی مزه ترین آدیم هسن که
تو زندگیم شناختم اه...
_تو این روزا تبعت برگشته وگرنه من هنوز بامزه ام.
_کنایه یم زی؟ اینا کار اون امیدجوست مگه نه؟ از تو و اون
دکب حقه باز متنفرم.
ی
آمت خندید وگفت :تو نیم دوی وقن یم یک از یگ متنفری
من چقدر خوشحال میشم.
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شوچ اش را دریافته بود ،با لبخند همراه او شد و پرسید :چرا؟
_خب یم فهمم حالت خوبه ،مظلوم نمای رو گذاشن کنار و
داری خود واقعیت رو نشون یم دی.
_خود واقیع من اینجوریه؟
_آره دیگه!
_من جز تو و مهتا و امیدجو از یک متنفرم؟
_از من که نیسن! ویل همون مهتا...
_آمت بخوای منو با این حرفا اذیت کن خودت یم دوی ها!
همانطور که با صدای بلند یم خندید ،پایش را نرم از زیر رس
او ببون کشیدو گفت :آی خدا شکرت!
به سوی جا رخن رفت شلوارش را برداشت و گفت :آماده شو
بریم .ده دقیقه وقت یم دم.
_آمت رسم درد یم کنه!
کیم نگاهش کرد .حقیقتا اثری از آن رسدردهای دیوانه وار که
در گذشته دیده بود در چهره اش دیده نمیشد فقط رد اشکهای
که
دقایف پیش ریخته بود چشمهایش را رسخ نگه داشته بود .با
لبخند گفت :یم ریم دور یم زنیم خوب ر
مییس بهم اعتماد کن.
طلوع لبهایش را به سوی کج کرد وگفت :آماده میشم.
ساعن بعد ماشت را جلوی فست فود متوقف کرد و گفت:
بریم
بشینیم یا اینجا؟
طلوع کیم نگاهش کرد و گفت :من سبم.
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_پیبا بخوریم!
دستش را روی دستگبه گذشت و گفت :کارت شده وسوسه!
_حاال کجاشو دیدی بیا!
از ماشت که پیاده شد نگاهش را به اطراف گرداند خیابان
خلوت
بود در ان ساعت شب جز شمار کیم اتومبیل که با رسعت کم
در خیابان عبور یم کردند ترددی دیده نمیشد .نگاهش را
محتاطانه به اطراف چرخاند.
توی رستوران دچار دل آشوبه شد حن نتوانست منتظر آمدن
غذا بماند .مدام منتظر اتفاف بود و همت دلشوره بود که
وادارش
کرد ناگهان از جا بلند شود و بگوید :باید بریم آمت.
_چ شده؟
_اگر یگ بیاد ما رو یببه  ...آمت حس یم کنم که یگ...
_هیچگ نیست طلوع نبس!
_بریم آمت بریم از اینجا...
آمت از جا بلند شد و گفت :باشه عزیزم یم ریم .ترس نداره که
یم ریم تو ماشت...
وسواس گونه تر از قبل بازوی آمت را چنگ زد آمت مقابل
صندوق ایستاد .حساب را پرداخت و خواست که غذایشان را
آماده ی بردن کنند .زیاد طول نکشید هر دو توی ماشت بودند
جعبه پیبا روی پای طلوع بود و او در حایل که نشان یم داد
حایل بهب از چند دقیقه قبل دارد گفت :ببخشید خرابش کردم.
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_هیچ خراب نشد .باز کن تا گرمه بخوریم.
در جعبه را باز کرد بوی فلفل دلمه ای و پنب روی پیبا
اشتهایش را تحریک کرد ر
بریس برداشت به آن گاز زد و گفت:
کجا یم ریم حاال؟
_دور دور تو شهر ،فکر کنم خوش بگذره  ...تو هم اگر وقت
کردی یه تعارف کن به ما ،بوش داره دیوونه یم کنه!
با خنده گفت :یادم رفته بود...
ر
بریس به سوی آمت گرفت.
دور زدن شهر ،خوش گذشته بود .خنکای باد کولر و موزیک
مالیم که پس زمینه ی حرفهای یی ربطشان از همه جای دنیا
بود
جز آن جای که در آن قرار داشتند ،به حال خوبش کمک یم
کرد .آمت این را متوجه بود و فکر کرد اگر این دور دور بتواند
حواس طلوع را از هر چبی که باعث رسدردش یم شود پرت
ی
...
کند به این کمر درد و خستگ اش یم ارزد میان همان
حرف زدن ها بود که پلک های طلوع سنگت شد و روی هم
افتاد .صدای مالیم نفس هایش نشان میداد به آن آر ر
امیس که
یم
خواست رسیده  ...و حاال چالش بعدی برگشت به خانه بود و
این
اضطراب که دوباره آن رسدرد لعنن برگردد و حالش را خراب
کند.
با این وجود رایه جز برگشت به خانه نبود با توقف ماشت
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طلوع چشم باز کرد و گفت :رسیدیم؟
_آره پیاده شو.
با تکیه به آمت پله ها را باال رفت با همان لباس روی تخت
دراز کشید آمت نیم خواست آن حال را خراب کند داشت از
پله
ها باال یم رفت که طلوع با صدای کش دار و خواب آلود گفت:
آمت درا رو قفل کن...
_چشم تو بخواب حواسم هست.
_آمت...
_جان؟
_فردا دوباره بریم پیبا بخوریم.
آمت یی صدا خندید و گفت :بخواب حاال!
طلوع پتو را تا زیر چانه اش کشید و همانطور که دوباره خودش
را به خواب یم سبد فکر کرد در دوسال گذشته هرگز تا این
اندازه دچار آرامش نبود.
******
شورانگب چشم دوخت به چشمهای هاتف و گفت :چ بهش
بگم؟
ی
_چ یم خوای بگ؟ بگو این دخب دیگه دخب این خونه
نیست...
_اگر نیست پس چرا بغض کردی براش؟ چرا تو هم دلت مثل
دل من خونه ؟
_گ ...گفن اون مرتیکه یم زدش؟
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_نیم دونم ،مطمت نیستیم...آذر یم گه که طلوع رو اذیت یم
کرد نیم دونیم چه جور اذین! اصال نیم دونم آذر راست یم
گه یا نه...
_آذر دروغگو نیست شوری...آذر با همه فرق داره...
از این که یم دانست آذر دروغ نیم گوید درد یم کشید .و
نفسش بند آمده بود .رسش را پایت انداخت وپس از ی
مکن
طوالی گفت :آذر شبیه پدرشه!
شوری لبش را به دندان کشید ،وقتش نبود که گالیه کند و
بگوید:
دست شما درد نکنه من بدم؟ و اصال اگر وقتش هم بود جراتش
را نداشت که ببسد .در آن روزها این را از همه شنیده بود از
بچه های خودش گرفته تا مهتا همه اشتباهش را توی چشمش
گذاشته بودند .حاال هم پریچهر زنگ زده و گفته بود :طلوع را
برای زایمان به خانه ی خودش یم برد  ...گفته بود :دخبم
دیگه داره مادر میشه و یم فهمه مادر یعن چ  ...بسه دیگه
این دروغ...
شورانگب نتوانسته بود جواب بدهد .نتوانسته بود بگوید مادر
خبش را به تو داده با مادر شدن های
شدن طلوع که طیبه ی
دیگر
فرق دارد و غافل بود از این که پریچهر نگفته های دیگری دارد
پشت این حرفها ،نیم دانست و وقن سکوتش طوالی شد
پریچهر دل چرک تر از همیشه گفت :بس کن دیگه شورانگب
خانم این دروغ گفت ها تو رو به جای نرسوند! که طلوع
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مسافرت بود؟ مسافرت بود یا پشت اغفالش کرد؟ این بود
مادری کردنت؟ دستت درد نکنه خواهرم  ...آفرین بهت چه کار
ی
کردی با زندیک بچه که شوهرش زار و پریشون اومد دست به
دامن من شد؟!
همت کاف بود تا شورانگب پریشان شود .نه برای خودش و
مادری اش که زیر سوال رفته بود برای آمت که حاال انگشت
اتهام تبداد و حتما پریچهر به طرفش بود .تا آمد دهان باز کند
پریچهر گفت :من االن دستم بند مادر مریضمه که اونم دلش
خونه از این سکوی که بهمون تحمیل کردین ،به هوای
خوشبخن طلوع و سالمتیش رایص شدیم از حق خودمون
بگذریم اما دیگه بسه ،از حق بچه های خواهرم نیم گذرم .نیم
ذارم اینطور با آبروشون بازی بشه ،پشتو رس عقل بیار تا
خودم دست به کار نشدم .شورانگب خانم ،نذار حرمت این
سالها
که سکوت کردم شکسته بشه ...به هاتف بگو من رو غبت تو
حساب کردم و یادگار پریماه رو دستت دادم ،بگو جای برادر
نداشته ی من بودی ،بگو من رو عقلتون حساب کردم و
گذاشتم
اسم خواهرم از شناسنامه ی بچه ش خط بخوره...
آه کشید و گفت :اما اون شناسنامه ی قدییم که رمهر فوت شد
توش خورده هنوز دست منه! هنوز تو صفحه ی دومش زیر
اسم
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طیبه نوشته طلوع! گفتت بچه مریضه همدستتون شدیم اما
دیگه
بسه خودت درستش کن شورانگب خانم ...نذار پای من باز بشه
که تا همت جا هم به التماس طیبه ساکتم!
این چندمت بار بود که شورانگب همه ی حرفهای پریچهر را با
خودش تکرار یم کردو در انتها نگاهش را یم دوخت به چهره
ی پریشان هاتف و یم پرسید :حاال چیکار کنیم؟ چ بهش بگم
...
و هاتف کالفه تر از او نیم توانست به همان قدری که قبال
طلوع را طرد کرده بود از طرد او بگوید.
آذر از راه رسید هر دو نگاهشان را دوختند به در ،این روزها
جای خایل بچه ها خار شده و به چشم تنهاییشان فرو یم رفت
آمدن آذر برایشان نوید خوشبخن بودانگار با آمدنش یم گفت
هنوز این خانه زنده است شما هنوز جزی از این دنیا هستید.
آذر کیم به حال پریشان آنها نگاه کرد و گفت :سالم...
_سالم بابا!
_خوبت؟
_ای بد نیستم.
آذر حال جسیم هاتف را مدام زیر نظر داشت و یم دانست
خوب است چند روز پیش برای عصا خریده بود هاتف با دیدن
عصا اشک ریخته بود و آذر برای مرد مقتدری که آنطور
کودکانه و دلتنگ اشک یم ریخت گریه کرد و با درک عمیف
از ناراحن اش گفت :ناراحت نباش بابا این یه مدته ،خوب که
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شدی یم ذاریمش کنار! تو هنوز جوونب از اوی که با عصا
دیده ر
بیس!
اما دل نازیک هاتف ربظ به عصا نداشت .مجموعه ای از
دردهای بود که سالها پشت غرور مردانه اش پنهان کرده بود.
دردهای که شاید از مرگ دردناک پریماه ررسوع شده و به رفت
پر تنش طلوع از خانه ختم شد ...و دوباره همت چند ماه پیش
با
گریز طلوع از خانه اش رس باز کرد.
آذر چند قدم به طرف شوری برداشت و گفت :مامان چبی
شده؟
شورانگب با غضب از تکرارحرفهای پریچهر دررسش گفت :به
اون داداش یی فکرت بگو این بازی مسخره داره دامن همه مون
رو یم گبه ،کم مونده پامون به دادگاه باز بشه ،کم مونده از یه
طرف پریچهر و از یه طرف تبداد شایک مون بشن ...اصال
خودم بهش زنگ یم زنم ...پشه ی نفهم...
انگار این فکر تازه به ذهنش رسیده بود .ر
گویس تلفن را برداشت
با دستهای که یم لرزید شماره آمت را گرفت آذر همانطور
مردد میانه ی راه ایستاد و نگاهش جای بت شورانگب و هاتف
گب افتاده بود روی نقوش خرایط روی عصا و به واکنش آمت
فکر میکرد...
شورانگب هر چه بیشب حرفهای که یم خواست بزند را مرور
یم کرد کالفه تر یم شد باالخره صدای آمت توی ر
گویس پیچید:
بله؟
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_بله و زهرمار  ...خدا ازت نگذره که باعث آبروی ما شدی...
لعنت به اون روزی که تو رو تو بغلم گذاشت  ...مار تو آستینم
شدی ،چرا نمیاری طلوع رو تحویل بدی!
_مگه طلوع بسته ی پستیه بیارم تحویلش بدم؟ ببونش کردین
...خواستت بکشیدش  ...حاال بیارم تحویل بدم؟ چیه ؟ باز
خون
واسه پای باغچه یم خواین؟ بابا هاتف خوب شده یم خواد
ضب شستش رو امتحان کنه؟
_تف به تو که اینقدر خر یای بچه! تو روی من وایستادی و این
حرفا رو یم زی؟ یی حیا من مادرتم دوسال تمام بهت شب دادم
...یه عمر به...
_مامان ...همه رو یم دونم ...دستتم یم بوسم قربونتم یم رم
...اما طلوع رو به هیچگ تحویل نیم دم  ...دور و برش
پیداتون نشه که بخدا بد میشه! تازه داره یه کم بهب یم شه
بفهمم
کاری به کارش دارین قیامت همه مون یم کنم این دنیا رو.
_احمق ،شوهرش رفته پیش پریچهر کم مونده که بیان
شناسنامه
ی مادر مرحومش رو بگبن جلو چشمش و بگن بچه ی من
نیست  ...یم فهیم ؟ اونوقت یم خوای چه غلظ کن با زن
مردم تو خونه ت؟
_آها زن مردم! دخب مردم ...اینا رو دیگه باید از تو ببسیم...
من یه عمر تو خونه ی مردم چیکار میکردم؟
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_داری ازم انتقام جوی یم کن؟ مگه اینجا کم داشن؟
_آره کم داشتم!
_چ کم گذاشتیم برات یی مروت؟
_چبی که تا آخر عمر نیم تونم بدستش بیارم! همت زی که
ی
...
تو رسم کردی خواهرمه و امروز داری یم یک زن مردمه و
من واقعا نیم دونم االن چه غلظ دارم یم کنم تو زندگیش اما
بخاطر اون سالهای که تو کنارش نگهم داشن نیم تونم پامو از
ماجراش پس بکشم! بشت یه کم فکر کن ببت از این فاصله
نزدیک بودن و از این همه نزدیگ باهاش فاصله داشت یعن
چ! اونوقت یم فهیم چ برام کم گذاشن!
_نامردی نکن آمت ،بیار طلوع رو ،به جون خودت قسم مثل
چشمام ازش مراقبت یم کنم تا طالق بگبه!
_مامان تو هر وقت یم خوای از یگ مثل چشمات مراقبت
کن گند یم زی به زندگیش! بخدا نیم خوام اینا رو به روت
بیارم اما تو سیع کن از کیس مراقبت نکن عزیزم ...نوکرتم
هستم .من دیگه تمام شدم  ...اما نیم ذارم این آخر داستان
طلوع
باشه .نیم ذارم واسه خاطر آبروتون زندگیشو جهنم تر از این
کنت.
تماس را یی خداحافظ قطع کرد نگاه کالفه اش را چرخاند
سوی ساسان که تالش یم کرد خود را به نشنیدن بزند بلند شد
و
گفت :خاله ت االن دفبه؟
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_نیم دونم! یه زنگ بزن بهش! یم خوای من بزنم؟
_خودم یم زنم.
شماره ی خجسته را گرفت و ماجرا را مخترص برایش بازگو
کرد و او گفت :داشتم یم رفتم اما منتظر یم مونم ،با خواهرت
بیا باید باهاش حرف بزنم.
_شاید نتونه!
_هفته ی پیش قرار بود بیای ،یم فهیم که دقیقه ها هم مهمه!
_مدارک درست بود؟
_بیا حضوری حرف یم زنیم.
آیه کشید و گفت :من باید برم  ...طرح ها رو زدم  ...چک و
چونه با رامبد با تو االن اصال حوصله غر غر اونو ندارم.
ساسان رس تکان داد و گفت :باشه برو خیالت راحت.
ی
آماده شدن طلوع زیاد طول نکشید اما دستپاچگ آمت به او هم
رسایت کرده و افکارش را بهم ریخته بود.
*********
حال آمت پریشانش کرده بود.روبه روی هم نشسته بودند و او
همانطور که زانوهایش را یم ر
فشد مدام به رسش یم زد بلند
شود خودش را برساند به آمت و پشت رسش پنهان شود تا از
نگاه ریزبت خجسته نجات پیدا کند .آمت حالش را یم فهمید
نگاهش را دوخته بود به او و سیع یم کرد آرام باشد و خیالش
را از این که مشکیل وجود ندارد راحت کند اما هر چه بیشب
تالش یم کرد این حس کمب منتقل یم شد.
باالخره خجسته خودکارش را روی کاغذها گذاشت انگشتهایش
686

آمین

@Romanbook.ir

را روی مب در هم گره کرد و گفت :خب طلوع خانم ،موکیل
که من تازه امروز دیدمش  ...و انگار حاض نیست باهام حرف
بزنه! یم خوای یه وکیل دیگه بهت معرف کنم عزیزم؟
طلوع با چشم از آمت یم پرسید چه بگوید و آمت به جای او
گفت :نه مسئله اصال این نیست...
خجسته گفت :یم خوام با خودش حرف بزنم .ببت طلوع االن
وضعیت خییل خوب نیست اگر با وکالت من موافف باید از
همت امروز ررسوع کنیم و من فردا برم دادگسبی و اقدامات
الزم رو انجام بدم.
طلوع رستکان داد و گفت :موافقم.
_خب؛ یم خوای طالق بگبی؟
_یم خوام.
ی
_پس باید بگ که از اون آدم چه آزاری بهت رسید .داداشت یه
چبای گفت اما به درد دادگاه نیم خوره من باید با جزئیات و با
مدرک همه چ رو بدونم.
_مدرک ندارم .اما...
نفسش در سینه حبس شد نیم دانست چبی که یم خواهد
بگوید
تا چه اندازه یم تواند موثر باشد و اصال در حضور آمت یم
تواند خاطره ی تلچ که همت شب گذشته به یادش آمده بود
را
بازگو کند یا نه! نگاهش را بت آن دو گرداند خجسته گفت :اما
چ؟
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_اون دیوونه بود.
ی
_دادگاه به حرف ما استناد نیم کنه طلوع خانم .باید بادلیل بگ
یه مثال برام بزن .یم خوای آمت ببون باشه؟
آمت نیم خب شد و طلوع شتاب زده گفت :نه ...نرو.
دوباره نشست و گفت :همت ببون در یم مونم نگران نباش
ی
اگر نیم توی جلوی من بگ...
_یم گم...
رسش را به پشت مبل تکیه داد چشمهایش را بست خاطرات در
هاله ای از مه و دود بودند توپ کوچگ راه تنفسش را بست لب
که باز کرد چشمهایش یکباره خایل شدند.
تصویر تبداد مقابل چشمش پررنگ و پررنگ تر شد
آن روزها مدام در اضطراب بود.
حمامهایش بیش ازده دقیقه طول نیم کشید و ببونکه یم آمد
مثل آدیم تحت نظر در را یم پایید و به رسعت لباسهایش را
یم پوشید .قبل از این که کیس ناگهان در را باز کند و داخل
برود .دستش به سوی پباهن بلندی که روی تخت گذاشته بود
کشیده شد که تبداد داخل آمد .در آستانه ی در ایستاد و نگاه
سنگینش را از روی صورتش رس داد ،
طلوع دستپاچه بود و او با خونشدی جلو آمد .روی حوله ای
که طلوع روی صندیل کوتاه جلوی مب آرایش گذاشته بود
نشست وسیگارش را روشن کرد.
رساسیمه پباهن بلندش را برداشت تبداد بلند شد و گفت :یه
کم غب طبییع نیست که اینقدر از من خجالت یم ر
کیس!
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دود سیگارش را فوت کردتوی صورتش ،طلوع به رسفه افتاد،
بغضش گرفته بود و احساس یم کرد در مخمصه افتاده ،حیس
بد همه ی وجودش را فرا گرفته بود و این ناتوای مقابل تبداد
دیوانه اش یم کرد .تبداد دورش چرخید دوباره ریه اش را از
دود پر کرد و فوت کرد.
دیگر سیع نکرد جلوی اشکها و زاری اش را بگبد :ولم کن
تبداد...
قلب مرده اش برای لحظای طوالی پررسوصدا به تکاپو افتاد.
ی
قبال قول داده بود قوی باشد و جلوی دیوانگ هایش بیاستد اما
ترس لعنن نیم گذاشت .حاال دیگر یم دانست پشت آن نقش
لطیف و عاشقانه ای که تبداد بازی یم کند ،رفتار غب قابل
پیش بین و دیوانه واری خوابیده که سخت یم شود مهارشان
کرد .در سکوت همه حرفهای که در تنهای با خودش زده بود
را مرور کرد و دنبال رایه برای بیان آن چه در رسش یم
گذشت بود که صدای تبداد افکارش را مخدوش کرد.
ی
_باید به من بگ واسه یک داری از من رو یم گبی؟ این وفاداری
دیوونه وارت رو دوست دارم اما یه جورای به غرورم بریم خوره
طلوع  ...وقن این وفاداری برای من نیست حالمو به هم یم
زی...
فکری که از رسش
گذشت را به زبان آورد :اینطورخییل بهبه ،مثل یه مانکن زیبا
شدی ...درست به همون زیبای .من درستت کردم طلوع .اما
فکرت هنوز عیب داره...
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اونم درست یم کنیم با هم ...طلوع یم دوی من دوستت دارم
...یم دوی هر طور ر
بایس دوستت دارم حن اگر ...حن اگر
حن اگر یه زن سوخته ر
بایس...
 .جیغ خفیف طلوع باعث شد زمزمه کند :هیس ...ممکنه ستاره
یه جای شهادت بده که تو دیوونه ای و مجبور بشیم یببیمت
ی
تیمارستان با توجه به سابقه ی روانبشگ که از بچگ داری ...
آخ طلوع
تو رو خدا کاری نکن که از من جدات کت...طلوع من بهت
ثابت یم کنم حن با یه بدن سوخته هم یم خوامت ...
 .باورش نیم شد و از
این ناباوری با چشمهای گشاد به نقطه ای خبه شده بود
صدای نچ کشیدن تبداد توی رسش پیچید و بعد صدای نرمش
صب کن االن روشنش یم کنم...
که یم گفت :خاموش شد ،ی
صدای فندک توی فضای خایل اتاق وهم آور
 آخ ...ولم کن روای...ی
_چ ؟ روای؟ یم دوی وقن بهم یم یک روای چقدر کارمو
راحت یم کن؟ طلوع خدا ما دیوونه ها رو واسه هم آفرید.ما
این بازی های همو دوست داریم .مردمم بازی ما مقابل همدیگه
رو دوست دارن! تو یه انگبه یم خوای برای این که دوباره بازی
با منو دوست داشته ر
بایس...
ر
سوزیس عمیق و دوباره
دوباره صدای فندک تکرار شد و دوباره
چشمهای که خبه بودند و اشکهای لعنن که جاری نیم شدند.
صدای خنده ی تبداد و جیغ پر درد طلوع ،همان موسیف
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پردردی بود که دیوارهای خانه را یم لرزاند.بعد از ان با هر
صدای فندک تقال کرده بود برای عقب کشیدن خودش اما اسب
شده بود.
از دردی که در همه ی تنش یم پیچید زانوزد حن سوز ان نقطه
های رسچ که روی سفیدی پوستش جا مانده بود هم نیم
توانست به اندازه ی ناتوای اش در آن لحظات آزارش بدهد .در
یک لحظه از همه چب در این دنیا دست شست و ببار شد از
زن بودنش ،از کم بودنش ،از دخب پدری مثل هاتف بودن از
طلوع بودنش وقن گرفتار این غروب شده بود...
تبداد همانطور که همراهش یم نشست هم صدای او ررسوع به
گریه کرد ...تقال ییفایده بود این را از پیش یم دانست .رسش را
خم کرد تا نزدیک زانوها ،مثل هر آدم دیگری به فکر راه فرار بود
اما حن فکر کردن به آزادی بیهوده بود وقن که ببون از
دیوارهای آن خانه هیچ کس حن به او فکر نیم کرد و هیچ کس
حن نیم خواست بداند پشت لبخندهای پر رنگ تبداد که
حیس قوی از ر
معارست را در دیگران برانگیخته یم کند چه
جنوی خوابیده! هیچکس باورش نیم کرد و این را تبداد بارها و
ی
بارها زمزمه کرده بود ...از ناباوری مردم و طرد شده یک او و
ر
نماییس ساخته بود
مظلومیت خودش هزاران صفحه پر کرده و
که هر روز در حال اجرایش بودند .سیگار لعنن خاموش یم
شد و دوباره صدای فندک بود که در رس طلوع یم پیچید
یم سوخت .آن نقطه های لعنن را تصور یم کرد و باز ناله ی پر
دردش توی اتاق یم پیچید :ولم کن بسه دیگه  ...که یی اثر بود.
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یی صدا پیشایاش را تا آنجا که یم توانست به زانوهای
استخوای اش ر
فشد.
بدتر از همه ی این احوال ،صدای بغض دار بود تبداد دیوانهتر
از پیشش یم کرد :نقطه ها باید نزدیک هم باشه  ...بایدتو اولت
رنچ دادی  ...این
نگاه دیده بشه که تو واسه من تن به چه ی
عشقت دلمو گرم یم کنه طلوع ،این تحمل ،این سکوی که االن
کردی بهم یم گه که واسه هم هستیم تا ابد ،طلوع ما
خوشبخت یم شیم...
تو دیگه به هیچکس جز من فکر نیم کن ...گریه نکن طلوع
...داره تمام میشه ...طلوع فکر کن ،شایان تو رو با این ررسایط
یم خواد؟ نه جز من هیچکس نیم خوادت...
ی
از جا بلند شد چنگ به موهایش زد
ناگهان فریاد زد :ستاره  ...ستاره  ...ستاره که درآستانه ی در
ظاهر شد با چشمهای اشگ و فریاد گفت :ببت این فکر لعنن با
خانومت چه کرد؟ ستاره عشق آدمو دیوونه یم کنه تو یم فهیم
مگه نه؟
ستاره با دستهای که جلوی شکم در هم حلقه شده بودند در
تائید
حرفهای او رستکان داد و تبداد چندبار در طول و عرض اتاق
راه رفت و دوباره ایستاد مقابل ستاره روی تم مالیم گریه های
طلوع ررسوع به حرف زدن کرد :باید حاالشو خوب کن...
جوری که اصال نفهمه این درد رو  ...یم توی ستاره؟ آره تو
یم توی  ...راسن اون مشکیل که در مورد حرف زدی چ
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بود؟ آها  ...دخبت ر
گویس یم خواست؟ خریدم  ...امروز
میارن ...ستاره خانم باید این درد رو فراموش کنه  ...یببش به
اتاقش!
طلوع را به ستاره سبد و از صحنه ی وحشتناک پیش رویش
فرار کرد ستاره تا نزدیک طلوع رفت دستش را روی شانه ی
یی حسش گذاشت انگشت اشاره اش را آهسته کشید روی یگ
از نقطه های ملتهب و گفت :خانمم!
_بهم دست نزن...
_عزیزم  ...باید لباستو عوض کن موهاتو خشک کن  ...باید
بخوای...
ی
باید یم خوابید برای فراموش کردن این که هیچ کس را ندارد تا
از این درد با او حرف بزند
باید به خواب پناه یم برد.
خودش را به ستاره سبد او بلد بود کارش را یم دانست چه کند
که دیگر حن یادش نیاید که چطور سوخته چطور این سوخت
را فراموش کرده!
_طلوع ...طلوع...
صدای آمت بود که رشته ی خاطرات را گسست دیگر توانش را
نداشت تا همان جایش را هم به زحمت شنیده بود .چندین بار
یم
خواست میان حرفهایش ببد که خجسته اجازه نداده بود .با
مشت
زدن به پاهای خودش ،با چنگ زدن به موهایش سیع کرده بود
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دوام بیاورد اما دیگر نیم توانست .وقن طلوع چشمهایش را
توی چشمهای اشگ آمت باز کرد و گفت :من یادمه که کمرم
رو سوزوند .داشت یادم یم رفت اما دیشب  ...دیشب وقن
فندک یم زدی...
آمت نفس بریده لبش را به دندان گرفت و درمانده گفت :یم
کشمش بخدا  ...اون پست فطرتو یم کشم.
خجسته دچار احساس بود اما نه آنقدر که حواسش از اصل
ماجرا پرت شود سیع یم کرد به خود مسلط باشد پلک هایش را
روی هم گذاشت نگاهش را از آن دو نفر که توی صورت هم
گریه یم کردند برداشت و خبه به جای که انگار در آن اتاق
نبود گفت :مگه تو اتاقت نبودی؟
طلوع مثل تمام لحظات پیش زانوهایش را محکم ر
فشد و گفت:
بودم...
_پس چرا به ستاره گفت خانم رو یبب اتاقت؟ مگه تو توی
خونه
ی همشت چند تا اتاق داشن؟
_اتاق خواب اتاق من بود ...طبقه ی باال و من کم یم اومدم
پایت.
_پس چرا به ستاره گفت خانم رو یبب به اتاقش...
آمت هوا کم داشت بلند شد و نگاه طلوع همزمان با او چرخید
خجسته تذکر داد :آمت یا بشت و آروم گوش کن یا ببون
منتظر
باش!
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آمت دستهایش را روی تکیه گاه صندیل گذاشت از آنها ستون
ساخت و خم شد یم خواست همه خاطرات طلوع را باال بیاورد.
سینه اش یم سوخت و رسش داغ بود  .کنبیل روی رفتارش
نداشت یک فریاد گب کرده بود تو گلویش ،سنگت نفس کشید
خجسته از جا بلند شد لیوای آب به طرفش گرفت و گفت:
االن
فکر هر حرکن رو از رست ببون کن  ...االن فقط از این
خاطرات باید استفاده کرد واسه محکوم کردنش یم فهیم؟ یم
توی آروم ر
بایس؟ یم توی با یه تصمیم احسایس وضعیت طلوع
رو خراب نکن؟
رسش را باال گرفت توی چشمهای خجسته گفت :نیم تونم...
و خجسته زمزمه وار گفت:یم توی بهش نگاه کن! داره جون
یم کنه تا از اون خاطرات یه چبی دربیاره که به دردش
بخوره  ...یم فهیم حن از خاطره ای به این تلچ دنبال یه
ی
چبیه که به دردش بخوره پس نیم توی به این سادیک تالشش
رو نادیده بگبی و کاری کن که همه چ یی اثر بشه ...داری
درد یم ر
کیس،کمرت داره یم سوزه و حن بدتر قلبت؟ این که
چبی نیست تحملش کن...
حرکت انگشتهای طلوع روی صورتش در حاشیه ی نگاه آمت
توجه او را جلب کرد رسچرخاند سمت او لیوان آب را از
خوی یم خوای
خجسته گرفت به طرفش رفت و گفت :طلوع ی
بقیه ش بمونه واسه بعد؟
_نه  ...یم خوام زود تمام بشه آمت خییل زود.
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کیم از آب نوشید و دوباره رو به خجسته که یم رفت روی
صندیل اش بنشیند گفت :اون خونه اتاق زیاد داشت اما اتاق
من
فقط اون یگ بود...
_خب یه دلیل پیدا کن برای این که تبداد به اون خانم گفته تو
رو به اتاقت یببه!
طلوع توان بیشب فکر کردن نداشت و خجسته آنقدری با تجربه
بود که این را از حالتش و تطبیق همه ررسایط با آنچه پیشب از
آمت شنیده بود بفهمد .آهسته گفت :یم تونم یه سوال دیگه
ببسم؟
منتظر مجوز طلوع که مردد به نظر یم رسیدنماند و پرسید :این
مدت هیچ وقت اون زخما رو به کیس نشون دادی اصال خودت
نگاه کردی ببین اثری ازشون مونده؟
_به کیس نشون ندادم اما مونده! خب ،به یک نشون یم دادم؟
من از همه بریده بودم! هیچکسو نداشتم ...و خودمم اونقدر
خواب بودم که دیگه نیم تونستم بهشون فکر کنم...
_یم فهمم ،به نظرم واسه امروز کافیه فردا یم ریم پزشگ
خب میدم.
قانوی ...من نامه شو یم گبم و بهتون ی
آمت پلک هایش را روی هم ر
فشد دستهایش را توی جیب فرو
کرد و نفس حبس شده اش را توی سکوت اتاق رها کرد در
ذهنش برای تبداد خط و نشان یم کشید و به ررسایظ که در آن
گب افتاده بود لعنت یم فرستاد.
طلوع از جا بلند شد و همزمان با او خجسته ،آمت منتظر حرف
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از جانب او بود تا ببون بروند و یک جوری خودش را از آن
دردی که یم کشید رها کند  .قامت طلوع به نظرش تا شده و
صورتش تکیده تر از همیشه آمد و سکوت و مظلومیت طلوع
که
در همه ی روزهای قبل دیده بود حاال شده بود خاری که مدام
توی چشم و دلش فرو یم رفت و توانش را هر لحظه کمب یم
کرد.
خجسته کاغذی روی مب گذاشت و گفت :داشت یادمون یم
رفت
بیا اینجا رو امضا کن ...من فکر میکنم اگر ر
نبایس توی جلسات
دادگاه برای خودت بهبه نظر تو چیه؟
تا نزدیک مب رفت بعد برگشت به آمت که یی حرکت رسجایش
ایستاده بود نگاه کرد و منتظر جواب او ماند آمت رس تکان داد
و جواب را به خود او سبد هر چند ترجیح یم داد طلوع در
هیچ یک از جلسات حضور نداشته باشد اما این حق او بود که
تصمیم بگبد .باالخره طلوع لب باز کرد :فکر کنم نباشم
بهبه ...شما یم تونید؟ من همه چیو بهتون یم گم به جای من
آمت بیاد؟
_وقن به من وکالت بدی به هیچ کس دیگه نیازی نیست مگر
این که خودت دوست داشته ر
بایس که بیای! خیالت راحت
باشه
من پیگبم و همه ی تالشمو یم کنم.
_پس شما انجام بدید.
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_سیع یم کنم همزمان در مورد حضانت بچه هم کارای بکنم.
_برام مهم نیست اون.
آمت نالید :طلوع جان!
و او شانه باال انداخت .خجسته با خنده گفت :حاال تا اونوقت
یه
فکری یم کنیم.
هر جا که خجسته انگشت گذاشته بود را امضا کرد و دوباره
نزدیک آمت ایستاد .خجسته آدرس امیدجو را خواست و یک
ی
هماهنگ که آمت باید انجام یم داد  .بعد از آن
از دفب خجسته ببون رفتند توی ماشت نشستند و کیم بعد
حرکت به سوی مقصدی نامعلوم را ررسوع کردند.
به نیمه راه رسیده بودند که آمت گفت :بگم آذر بیاد پیشت؟
_نه !یا بیا خونه  ،یا هرجا که رفن منم یبب
_چرا؟
_چون حالت خوب نیست .یه بار بچه که بودیم گفن هر
وقت
حالم بد بود تو بیا حرف بزن خوب میشم یادته؟
_تو چرا همه حرفهای منو به نفع خودت برداشت یم کن
بچه؟
یک من گفتم بیا حرف بزن خوب میشم؟
_معنیش همت بود! تو منو بیشب از آذر و طیبه دوست داشن
...
_نه خب بیشب دوستت نداشتم فقط...
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لبهایش را به هم ر
فشد  ...دو مشت محکم به وسط سینه اش
زد
همان جای که انگار همه ی سیگارهای دنیا را روشن کرده
بودند و دیوانه ای همچنان فندک یم زد .درد داشت خفه اش
یم
کرد .نیم توانست ظاهر سازی کند نیم توانست بیخودی
بخندد
ی
و از خاطرات بچگ شان که طلوع عادت داشت تحریفشان کند
و هر طور دوست دارد به یاد بیاورد ،حرف بزند ...نیم
توانست آن دردی که طلوع ،حن وقت بازگوی آن خاطره ی
لعنن کشیده بودرا تحمل کند .نیم توانست این خنده ی
مصنویع که روی لب آورده بود تا خیال او را راحت کند و
چهره اش را عجیب معصومانه کرده بود را باور کند .فرمان را
میان انگشتهایش ر
فشد و گفت :چرا بهم زنگ نزدی؟ وقن اون
دیووونه اونقدر آزارت داد چرا لب باز نکردی طلوع ؟ چطور
تونسن اینقدر  ...طلوع چرا نگفن  ...دارم دیوونه یم شم از
این سکوت لعنتیت ...چرا نگفن...
سیگار و فندکش را از روی کنسول برداش کیم میان
انگشتهایش ر
فشد و بعد از شیشه ی بغل ببون پرت کرد و داد
زد :اه لعنن ...دارم دیوونه یم شم ،این همه رو دیگه نیم تونم
تحمل کنم نیم تونم  ...تو چطور کردی.
کم کم صدای مالیمش تبدیل به فریادی پر خشم یم شد که
اشک
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آماده ی ریزش طلوع را جاری یم کرد با خودش فکر کرد هاله
ای از یک درد عمیق همیشه دور وجودش یم ماند .حن اگر
مثل هفته های اخب دلش را خوش کند به مراقبت های شبانه
روزی آمت و آر ر
امیس که برایش ساخته باز هم آن درد عمیق را
نیم تواند فراموش کند .با این حال
با صدای لرزای که سیع یم کرد به مالیم ترین لحن ممکن شنیده
شود
گفت :آمت ،من خییل قوی ام! االن درد ندارم خوبم ...و این
بهم
قدرت یم ده ،دیگه نیم ترسم دیگه خواب آلود و خسته و
مستاصل نیستم و از همه مهمب این که یم دونم تو رو دارم یم
دونم پیشم یم موی یم دونم که کیس نیم تونه بهم نزدیک بشه
و آزارم بده  ...بیا ازش استفاده کنیم واسه آزاد شدنم ...قربونت
ر
دادایس یم بینم اینطور به خودت یم پیچ کم میارم .نذار
برم
دوباره این دردا رو تو خودم پنهان کنم .تو رو خدا تحمل کن
هنوز دردای بزرگبی مونده ،با گفتنشون به امیدجو و خجسته
اونقدری آروم نیم شم که وقن به تو یا آذر یم گم  ...یم دوی
هرچ باشه محرم یعن همت ،یعن یگ باشه که تلخ ترین
ی
دردهاتو بهش بگ ،و بعد یم بین که انگار اون درد القل اگر
تو تنت هست از رو دلت برداشته شده! یم دونم خودخواهیه
یم
دونم حاال نصف اون درد رو دل توئه اصال شایدم واسه همینه
که حرف زدن با دکبی که هزار نفر مثل من براش حرف یم
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زنن یا وکییل که از رو وظیفه دنبال مدرکه اینقدری که حرف
زدن با تو آرومم یم کنه برام موثر نیست ...چون یم دونم که
اونا درد منو به دوش نیم کشن از اتاق امیدجو که میام ببون
هنوز سنگینم ...آمت من اون روز وقن نقطه نقطه ی کمرم
سوخت از نداشت یه محرم که بالفاصله کمرمو بهش نشون
بدم
بیشب سوختم ...از این که این درد تا ابد یه گوشه ی ذهنم جا
بمونه کنار همه ی دردهای دیگه ای که کشیدم و نتونستم در
موردشون با کیس حرف بزنم بیشب سوختم...
عجین را در
طلوع ناگهان ساکت شد.برای اولت بار حرکت
ی
شکمش احساس کرد و بعد سمت چپ شکم سفت و منقبض
شد
وحشت زده اشکهای که روی گونه اش خشک شده بودند را با
یک دست برداشت و دست دیگر را محکم روی محل درد ر
فشد
و گفت :آه آمت ...آمینت ...کمک...
درد نداشت فقط ترسیده بود از حس جدیدی که به جریان
افتاده
بود ترسیده و منتظر اتفاق های بدتری بود آمت دستپاچه
نگاهش
کرد .برای لحظه ای همه ی آنچه در ذهنش انباشته شده بود
پاک
شد و اولت چبی که به ذهنش رسید آدرس دکب بود .مسبش
را عوض کرد و در همان حال گفت :آروم باش یه کم طلوع...
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هیچ نیست آروم باش ...بهم بگو چطوری ؟ بگو چه حایل
داری؟
_نمیدونم  ...نیم دونم آمت...
در آن روزها مدام در حال تحقیق بود ...تحقیق در مورد
داروها ،غذاها ،تهوع ،بارداری ،تغیبات و هر چبی که به
حال آن روزهای طلوع ربط داشت هر چبی که زی در ررسایط
طلوع باید از مادر یم آموخت را رسچ یم کرد تا برای چنت
لحظای آماده باشد و حاال یم دید در چنت لحظه ای چه یی
دست و پا و چه یی اطالع است.
********
از پزشگ قانوی برگشته بودند .با روانبشک معتمد سازمان
صحبت کرده بود .همانطور که آمت و خجسته خواسته بودند
حرکت دستهایش را کنبل کرد تا در حت صحبت زیاد در هم
نپیچند و به صورتش چنگ نکشند .حرفهایش را شب قبل
تمرین
کرده بود و یادآوردی های خجسته قبل از ورود هم یی تاثب
نبود .حرف زیاد زده بود ،حرفهای که هنوز حن به خجسته هم
نگفته بود .جای دیگر ،کمرش معاینه شد و زخم کهنه ای که از
مدتها پیش روی ساق پایش افتاده بود .وحاال پر از حایل
ناشناخته به خانه برگشته بودند .آمت سکوت کرده بود تمام
مدت
سکوت ،سکوت آمت از دردهای که مدام داشت بازگو یم کرد
آزاردهنده تر بود .وقن در ماشت را برایش باز یم کرد و یم
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بست ،وقن یی صدا دستش را به عنوان محافظ با کیم فاصله
پشت کمرش نگه یم داشت ،وقن بطری آب را به طرفش یم
گرفت .وقن نگاهش یم کرد و ناگهان نگاهش را یم دزدید.
وقن به در خانه رسیده بودند و در را برایش باز کرده و
بازویش را در اختیارش گذاشته بود تا پله ها را یی ترس یط
کند .در همه ی این حاالت سکوت آمت برجسته ترین صدای
میانشان بود .و بدتر این بود که هیچ واژه ای برای شکست
سکوت آمت پیدا نیم کرد.شاید تنها شانس هر دویشان آمدن
آذر
بود.
کیک شکالی کوچک توی دست آذر را نیم فهمید .همینطور
تخت کوچگ که ظاهرا هدیه ی شورانگب بود اما پیام محبت
آمبی از طرف او را منتقل نیم کرد؛ چرا که خودش در این
ی
حساس ترین روزهای زندیک اش حضور نداشت .غم و درد
آمت که از روز گذشته یک لحظه از چهره اش کنار نرفته بود و
مدام در حال بزرگ و بزرگب شدن بود و حن از پشت خنده
های که با آمدن آذر به لب آورده بود هم یم توانست حسش
کند
را هم نیم فهمید.
وقن آنطور تکیه داده بود به در بهارخواب و از پشت شیشه به
جای نامعلوم نگاه یم کرد به نظرش آمد او مظلومبین برادر
دنیاست .آذر کیک را روی مب گذاشت و گفت :خب بیایید
آمت
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بیا!
آمت به طرفش برگشت دستهایش را ازجیب شلوار ببون کشید
و گفت :به به چه کرده خاله خانوم!
ی
!
_بله دیگه پنج ماهگ خوشکل خانومه وای یک تولدش رو
جشن بگبیم؟ یک یببیمش پارک  ...آمت باورت یم شد یه روز
دای ر
بیس!
ابروهایش را باال داد همانطور که به طرف یخچال یم رفت و
یی دلیل درش را باز یم کرد گفت :به من از این عناوین نده
لطفا!
آذر بهت زده ،نیم نگایه به طلوع کرد و چون تغیبی در حالت
او ندید بلند شد به بهانه ی ریخت چای به آن طرف رفت و
ی
آهسته گفت :چ میگ؟ ناراحت میشه!
_با تولد این بچه ،من دای کیس نیم شم.
_آمت!
_نیم خوام به این یگ هم دروغ بگیم ...همون درویع که به
مادرش گفتیم و به این روزانداختیمش .بسه! اول این گندی که
زدیم رو درست کنیم بعد یه فکری واسه عنوان و لقب یم کنیم
.
_خب یم دونم اما االن که نباید طلوع بفهمه!
_اتفاقا طلوع باید بفهمه فقط وقتشو نیم دونم ...و بعدشو
نیم
دونم که کجا خودمو گم و گور کنم از این حماقن که کردم این
همه سال...
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_بچه ها!
صدای طلوع بود .آذر برگشت و گفت :جونم؟ هنوز که
نشسن ...بیا دیگه...
طلوع در حال بلند شدن از روی تخت گفت :طیبه رو دعوت
کنیم؟
آمت گفت :اتفاقا دیروز زنگ زد حالت رو پرسید.
_پس چرا از خودم نیم پرسن؟ چرا با خودم حرف نیم زنن.
آذر گفت :طیبه یم خوادبیاد اما یم ترسه که اون سپهرنیا پا
پیچش بشه و بخواد واسطه اش کنه  ...گرفتار شده.
_نمیشه یواشگ بیاد؟
نگاه خبه و متفکر آمت ماند روی صورت طلوع ،ر
گویس اش
آبچ
خوی ی
را برداشت شماره ی طیبه را گرفت و گفت :ی
بزرگه؟
خوی طلوع خوبه؟
_خوبم عزیز دلم  ...تو ی
_به نظرت یم تونیم یه ساعت از فهیم بدزدیمت؟
_چطور مگه؟
_سه تای جمع شدیم دلمون تنگه واست بیای یه کم غر بزی
ی
بهمون بگ سنگت باشت آدم باشت...
طیبه با بغض خندیدو گفت :قربون دل تو یگ برم داداشم...
کجایید؟
_خونه ی ما ،باالی ررسکت ...بیام ؟
_خودم میام.
_منتظریم ها.
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آذر کیک را به یخچال برگرداند .کودک طلوع دوباره قوز کرده
بود یک گوشه ی شکمش و حاال دیگر یم دانست که این حال
عجیب که دیروز تا مطب دکب کشانده بودشان طبییع ترین
ی
حالت در پنج ماهگ ست و آذر هم برای همت حرکای که
اسمشان را گذاشت بود حرکات زیر پوسن کیک خریده بود.
دستش را روی همان قسمت شکمش که منقبض شده بود
گذاشت
و منتظر ماند تا به حال عادی برگردد آمت توی بهار خواب بود
که طیبه رسید از همانجا صدا زد :آذر درو باز کن واسه طیبه
اومد.
طلوع مضطرب بود ماه ها از آخرین دیدارش با طیبه یم گذشت
ی
خبهای که شاید طیبه
و این هیجان هم از دلتنگ بود و هم از ی
داشت و نیم خواست بشنود .وقن او را در آستانه ی در دید
چبی در دلش جوشید چشمهایش پر و خایل شد دستهایش را
باز
کرد و طیبه از دور همانطور که به شکم و تغیبات ظاهری اش
نگاه یم کرد به هق هق افتاد .طلوع در آن حال ،شبیه ترین آدم
به مادرش بود .او را در آغوش گرفت و به خود ر
فشد
انگشتهایش را محکم توی کمرش ر
فشد و گفت :الیه من قربون
تو برم .چقدر عوض شدی چقدر بهت میاد این شکیل  ...چقدر
شبیه شدی...
رس طلوع را روی شانه گرفت و طلوع توی گوشش زمزمه
کرد :شبیه یک شدم؟
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_شبیه مامان شدی...
_دروغ نگو طیبه! من زیاد به مامان شبیه نیستم آخه!
دستهایش را حرکت داد تا نزدیک گردن طلوع ،انگشت اشاره
اش را نوازش گونه روی رگ برآمده ی گردنش حرکت داد.
زبانش را روی لبهای که به رسعت خشک شده بودند کشید
وگفت :اون وقن که تو رو باردار بود دقیقا همت شکیل بود
ویل با موی بلند.
آمت ابرو باال داد و سیع کرد طیبه که دچار احساس شده بود را
متوقف کند با لبخند گفت:خب حاال دیگه اینقدر احساس خرج
یم
کن من حسودیم یم شه!
طیبه طلوع را رها کرد به طرف او رفت .روی پنجه های پا
 تو هم عوض شدی...
بعد توی گوشش زمزمه کرد :شبیه آدمای شدی که یه تنه دارن
جور همه رو یم کشن.
_یه کم خوددار باش مثل همیشه ...هنوز براش زوده بخواد
چبی بفهمه.
_یم دونم .نیم گم ،من قول دادم که خواهرش نباشم...جون
کندم تا رس قولم بمونم.
 چقدر دلم برات تنگ شده بود.طیبه به سوی آذر چرخید او را هم بوسید وگفت:خب چه کارا
یم کنید؟
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آذر دوباره کیک را از یخچال ببون کشید وگفت :دیروز طلوع
ی
خب پنج ماهگ رو شنید؛ کوچولومون دیگه داره
رفت دکب و ی
اعالم وجود یم کنه...
خودش خندید و با این کار بقیه را وادار به خنده کرد و ادامه
داد :ما هم گفتیم کامش رو شبین کنیم طلوع دلش نیومد تو
ر
نبایس!
طیبه شایل که دورگردنش افتاده بود را برداشت .روی تکیه گاه
صندیل گذاشت .دسن زیر موهایش زد همانطور که یم نشست
گفت :خب بیار ببینم این کیکت رو شکالی هم که هست به
نام
بچه به کام مامان بچه!
تا آذر مشغول بریدن کیک بود طیبه ساک پارچه ای کنار
دستش
را برداشت لباسهای از داخل آن ببون کشید به طرف طلوع
گرفت .این لباسها را ماه ها پیش برای خودش خریده بود و حاال
فکر میکرد چه فرف دارد؟ طلوع که بپوشد انگار به تن خودش
رفته ،حتما خودش هم همینقدر شبیه پریماه میشد ...پوست
لبش
را جوید و گفت:اینا مال توئه!
طلوع پباهن نچ خالدار را برداشت از رسشانه ها گرفت و
بازش کرد با لبخند گفت :خییل قشنگه طیبه! یک وقت کردی
بری واسه من خریدکن!
آبچ بزرگه باید به فکر همه چ باشه هر چند که
_خب دیگه ی
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تو ررسایط موجود یی وفا ترین خواهر دنیاست.
آمت ضبه ی کم جای به شانه اش زد و گفت :نه دیگه اینجورا
آبچ بزرگه ما ماهه! فدای داره.
نیست ی
و با ابرو به اشکهای او که منتظر یک اشاره برای جاری شدن
بودند تذکر داد .طیبه به رسعت پباهن و شلواری که روی
پاییش بود را برداشت و گفت :اینم یه راحن دیگه فکر کنم
رنگش بهت خییل بیاد طلوع!
آذر با همان شوروهیجای که انگار همیشه یه گوشه ی وجودش
ذخبه یم کرد برای این طور دورهیم ها گفت :آره قرمز تو
ر
محشه!
تن طلوع
آمت ناخنگ به کیک زد و گفت:اگه خاله بازیتون تمام شد ما
کیکمون رو بخوریم.
بقیه با لبخندی به این حرف آمت ،با کیک یا لیوان چای شان
مشغول شدند .با وجود طیبه جو کیم سنگت بود .مثل همیشه
او
خواهر بزرگ بود ،احبامش واجب و همه ی شوچ ها باید در
جهت اصول اخالف او یم بود.هرچند که آن روز خودش را با
جع هماهنگ کرده بود ازخاطرات کودیک یم گفت و همصدای
آن ها یم خندید .به طلوع یادآوری کرده بود که دفب خاطراتش
را دیده آن جای که نوشته بود:دلم برای طیبه یم سوزد که
خواهر واقیع ما سه نفر نیست و تنها مانده ،اما قول یم دهم به
او هم محبت کنم تا دوری مادرش را احساس نکند.
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و درست مثل روزی که آن خطوط را خوانده بود دلش گرفته
هر
چند لبهایش یم خندید اما قلبش تبیم کشید.
طلوع باخجالت گفت :نباید یم خووندی!
_خب باز گذاشته بودی .و راستش برام خوشایند بود که دلت
واسم سوخته ،احساس کردم که هیچ نیم تونه از هم جدامون
کنه! اما من هیچ وقت خودمو تنها احساس نکردم .هر سه
تاتون
انگار خواهر و برادرای واقیع من بودین .و البته برام جالب تر
بود که تو اصال بابا برات مهم نبود و واقیع بودن رو فقط در
این یم دیدی که بچه ی شورانگب باشیم.
اینبار آذر و آمت هم خندیدند و طلوع شانه باال انداخت و
گفت:
آخه شوری همیشه بود ویل بابا  ...خب من بابا رو هم دوست
دارم اما باید یه کاری یم کرد که وجودش رو بیشب حس کنیم
اون فقط بابای آذر بود.
این را با غیظ گفت و نگاهش را دوخت به آذر ،طیبه خبه به
کیک گفت :خب فقط هم آذر براش موند ...یه جوری که هیچ
دخبی نیم تونست به پای باباش بمونه...
آذر گفت :حاال دیگه نیم خواد اینقدر منو خجالت بدین.
کیکتون
رو بخورید .بابا همه مون رو یه اندازه دوست داشت و داره ویل
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خب اهل بروز دادنش نبود .مامان هم چون تو خونه بود
محبتش
رو بیشب دیدیم.
نگاه طلوع برگشت سمت آمت که دستهایش را روی سینه به
هم
گره کرده بود و مثل تمام ساعات گذشته بعد از صحبت با
خجسته درخود فرو رفته و متفکر بود.
****
پشت فرمان بود که خجسته تماس گرفت به رسعت ر
گویس را
برداشت و صدای خجسته به گوشش رسید :یم خوام یکبار
دیگه
اون آقا رو ببینم ،همینطور طلوع رو اما جدا!
_چرا؟ اتفاف افتاده؟
_نه فقط رفتم دیدن دکب ،یه رسی اطالعات یم خوام  .تاکید
یم کنم که وقتمون هم زیاد نیست!
_برای چ وقت نیاز داریم؟
خجسته نفس عمیف کشید و گفت :انگار فراموش کردی که اگر
ثابت کنه تو برادر طلوع نیسن در حایل که از این ماجرا اطالع
داشن و تو خونه ت نگهش داشن ،چه اتفاف یم تونه بیافته! و
انگار یادت نیست که باید قبل از اون اقدام کنیم.
_خب االن من باید چیکار کنم؟
_یه بار دیگه باید طلوع رو ببینم ،ویل قبل از اون اون آقا رو.
_چشم حتما!
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_با همش طلوع هیچ برخورد نزدیگ داشن؟
_نه اصال! نبودم من!
خوی از مداریک که در دست داریم
_آقای امیدجو ،نتیجه ی ی
نگرفت ،ظاهرا این آقا بخاطر بیماری روای مدی در بیمارستان
روای بسبی بوده اما اگر با تائید پزشک مرخص شده باشه به
این مدارک که مربوط به قبل از ازدواجه نمیشه استناد کرد.
_بیمارستان هم بوده؟
از رسش گذشت هیچ تحقیق نکرده اند ،هیچ چب نیم دانستند
و
طلوع را سبده بودند دست این آدم دیوانه!
خجسته با درک ناامیدی آمت گفت :بله یه دوره شش ماهه در
ی
ی
هفده سالیک و یک دوره ی چهار ماهه در بیست و دوسالیک...
بخاطر پارانوئید.
_وای...
خجسته یم دانست که این وای روی قلب و ذهن آمت خط
کشیده
و به زبانش آمده و پشت این آوا هزار درد و هزار فکر خوابیده،
بعد از ی
مکن کوتاه گفت :خب مشخصات این بیماری همون
چبیه که ما تو خاطرات طلوع دیدیم .یه آدم به شدت عاشق
اما
مشکوک که فکر میکنه همه یم خوان بهش خیانت کت
تحقبش
کت و آزارش بدن ،و چون تالف جو هست با همون نمونه
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رفتارها که دیدیم دست به آزار شخض که خیال یم کنه بهش
خیانت کرده یا تحقبش کرده یم زنه! اما اینا کمه ،من مدارک
بیشبی یم خوام .تحقیق کردم وکیل تبداد یگ از بهبین
هاست تازه اگر تیم وکالت ررسکتش رو در نظر نگبیم .اگر تا
امروز سکوت کرده مثل ما دنبال مدرکه  ...ببت چ یم توی
برام جور کن.
_پس اون مدارک بسبی بودنش به دردما نخورد درسته؟
_وقن ازبیمارستان مرخص شده یعن عالئم بهبودی داشته،
این که دوباره بیماری عود کرده رو ما باید ثابت کنیم .واثباتش
به این راحن نیست .یادت نره که طلوع یم خواد طالق بگبه
اونم توی دوران بارداری این اصال آسون نیست .بذار راحتت
کنم یگ از سخت ترین پرونده ها ،پرونده طالقیه که
دادخواستش از طرف زوجه باشه! چون عمال زن هیچ حق
طالف نداره مگر با ررسویط که قبال حرفشون رو زدیم.
_پیدا یم کنم  ...هر کاری الزم باشه یم کنم.
_منم سبدم ستاره رو برام پیدا کت! اگر شما زودتر پیدا کنت
که بهب!
_باشه از شایان یم پرسم حتما یم تونه یه کاری برامون بکنه!
حرف دیگری نمانده بود تماس قطع شد و کیم بعد شماره ی
مهتا بود روی موبایل در آن درگبی فکری اصال وقت و
حوصله ای برای مهتا و حضورش نداشت .یی میل تماس را
وصل کرد وصدای تب او در گوشش پیچید :سالم عزیزم دارم
میام اونجا پیبا گرفتم واسه طلوع ! با شکالت مغز دار ...اگر
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ببوی زود برس.
_تو کجای؟
_تو راه خونه تون.
نفس راحن کشید و گفت :باشه یم رسم.
تماس را قطع کرد به ساعت نیم نگایه انداخت اصال وقت
نداشت توی خانه بماند و بپای مهتا شود مبادا حرفهای تند و
تبش بالی رس طلوع بیاورد شماره آذر را گرفت و یی مقدمه
گفت :میتوی بیای خونه؟
_نه امروز نیم تونم بابا رو یم برم قدم بزنه!
_ضوریه  .چقدر طول یم کشه کارت
_نیم دونم فعال روزی نیم ساعت!
_خب اگر بتوی تا چند ساعت دیگه خودتو برسوی خییل
خوبه
...آذر به نظرت چ یم تونه وقت طلوع رو تو خونه پر کنه؟
_فکر اینم هسن؟ آمت یم دوی که طلوع و تو اصال برام
فرف ندارین اما این همه مشغله که برای خودت یم سازی
نابودت یم کنه به خدا!
_یه سوال پرسیدم دیگه عزیز من!
_نیم دونم قبال یه مدت نمایشنامه یم نوشت .یه مدت کتاب
یم
خووند .شعر دوست داشت  ...ر
نقایس هم یم کشید گایه ،اما نه
خییل جدی  ...یم شناسیش که...
_چند تا کتاب براش بیار باهاش حرف بزن ببت چ دوست
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داره...
_چشم اینا رو بسپار به من دیگه بهش فکر نکن باشه؟ الزم
نیست حن به ریزترین مسائل فکر کن...
_اگر تو مت ماجرا بودی یم فهمیدی که چقدر بزرگه همه
چ!
_به همون نسبت هم خدا بزرگه طلوع امروز رو با طلوع پنج
ماه پیش مقایسه کن و بگو خدایا شکرت ...مطمت باش پنج ماه
بعد از اینم بهبه! عجله نکن برادر من!
_چشم خانم چشم تو بدو که بریس به کارات و بیای.
تماس را قطع کرد از معدود اوقای بود که رفت به خانه خسته
اش یم کرد یم دانست این مهربای مهتا یی طمع نیست .یم
دانست محبت او به طلوع اتفاق محایل ست که همیشه از
بغلش
یک فاجعه به بار یم آید و از خودش یم پرسید چه شد که به
انتخاب شوری تن دادم؟ به خودش در آن روزها فکر کرد که
هیچ اراده ای برای رد کردن پیشنهاد و اضار شوری نداشت.
و به شوری فکر کرد که درست بعد از نامزدی حاض شد او را
دنبال طلوع بفرستد نیم خواست حن گوشه ای ذهنش جا
بدهد
که همه ی کارهای شوری از قبل برنامه ریزی شده اند اما این
جریان تلخ مدام در مدار ذهنش در حرکت بود.
ماشت را پارک کرد .کمرش را به تکیه گاه صندیل ر
فشد و آیه
ی
خستگ کشید و به رو به رو خبه شد ر
گویس را
از روی
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برداشت با تردید شماره شایان که به نام سپهرنیا سیو کرده بود
را گرفت کیم بعد صدای پر انرژی شایان توی گوشش پیچید:
سالم آقای مشکات احوال شما!
_ممنونم خوبید آقای سپهرنیا!
_در خدمتم امری اگر هست.
_راستش کمک یم خوام هم برای پیدا کردن خدمتکار مبل
پش عموتون هم این که اون مداریک که دادین مربوط به گذشته
ست و باید یه چب تکمییل داشته باشیم براشون.
_اگر بگم برای ادامه ی همکاری میخوام طلوع رو ببینم فکر
نیم کن دارم سواستفاده یم کنم؟
با خشیم فرو خورده جواب داد:طلوع در ررسایظ نیست که
شما
ببینید و باهاش حرف بزنید.
_حرف خایص نیم خوا بزنم در حضور خود شما اصال! ویل
الزم یم دونم که بدونه من دارم کمک یم کنم و اینو با چشم
خودش ببینه و نه ضفا از زبون شما بشنوه متوجهید چ یم
گم؟ از نظر وجدای اینو به خودم مدیونم.
آمت نفس عمیف کشید و گفت :پس کمکتون ر
مشوطه!
_دوست ندارم اینطور تعبب بشه!
_باهاش حرف یم زنم.
تماس را قطع کرد در ماشت را باز کرد پیاده شد در را کوبید و
با فریادی فرو خورده گفت :پست فطرت...
از پله ها که باال یم رفت صدای مهتا توی گوشش بود باورش
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نیم شد طلوع در را باز کرده باشد .حریص تا آخرین پله را
تقریبا دوید در را باز کرد و صدا زد  :طلوع!
نگاهش روی مهتا که کنار تخت خایل با ر
گویس طلوع ور یم
رفت ثابت ماند و دوباره صدا زد :طلوع...
در همان حال تا نزدیک مهتا که دستپاچه شده و با لبخندی
لرزان
گویس را کشید و گفت :رس ر
سالم یم کرد رفت ر
گویس طلوع
چیکار مگ؟ کجاست؟
_حالش به هم خورد دستشوییه!کاری نیم کردم داشتم نگاه یم
کردم مدلش همونیه که یم خوام بخرم.
صب کن بیاد از خودش بگبی.
_بهب بود ی
_هر روز داره بهت پیام میده شکالت بیار؟
_باورم نمیشه اینقدر احمف که میای رس ر
گویس طلوع منو چک
کن!
_باورکن من حن اونقدر احمقم که اگر دنیا به کامم نچرخه یم
ر
دادایس
تونم بهش بگم داری اشتبایه تو هر پیامک یم نوییس
...
_بهت نگفتم که باید دست از تهدید من برداری؟
تا نزدیک رسویس بهداشن رفت با پشت دست چند ضبه به
در
خوی؟
زد و گفت :طلوع ی
گوشش را به در چسباند طلوع گفت :دارم میام خوبم..
همانجا ایستاد .طلوع در حال کشیدن دستمال روی صورتش
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ببون آمد مدی بود این حالت تهوع کم شده و سوال آمت
نشانه
ی تعجبش بود :چ شد یهو؟
طلوع با حرکن بعید ابروهایش را باال داد و گفت :آلرژی به
زن داداش!
_کوفت...
هر دو خندیدند .مهتا صدا زد :اگر یواشگ تون تمام شده بیایید
غذا بخوریم رسد شد ...نیم دونید که زن داداشا چقدر بدشون
میاد از این که در ر
گویس حرف بزنن.
طلوع یی حرف پشت مب غذا خوری نشست آمت هم کیم بعد
از او صندیل را آورد و نشست در جعبه ها را مهتا باز کرد و
برش های پیبا را توی بشقاب ها گذاشت طلوع یی میل تکه ای
برداشت گاز کوچگ به آن زد به نقطه ای نامعلوم خبه شد
حن مطلوب ترین خورایک دنیا از دست این دخب دای دوست
نداشتن زهرماری بود که بخاطر آمت تن به خوردنش یم داد.
ساعن بعد رامبد تماس گرفت  .از قبل قرار داشتند باید یم
رفت
برای آذر نوشت :یم رسوی خودتو دیرم شد.
_منتظرم آژانس بیاد.
کیم دیگر منتظر ماند .تماس های دوباره و چندباره رامبد و
ساسان مثل همیشه اعصابش را متشنج کرده بود طلوع آهسته
پرسید :باید بری ررسکت؟
رستکان داد .مهتا گفت :خب برو من پیش طلوع هستم.
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حرف تا پشت لبهایش آمد که فرو خورده شد طلوع با درک
حالش گفت :خب راست یم گه برو کار داشته باشم بهت زنگ
یم زنم  ...مهتا هم دیگه داره یم ره منم یم خوابم.
لبخندی به زیریک طلوع زد و نگاهش را دوخت به مهتا که
اصال خیال رفت نداشت از جا بلند شد تا نزدیک در رفت و
صدا زد :طلوع بیا!
طلوع بلند شد ،دنبالش رفت و نگاه کینه جوی مهتا پشت
رسشان
خظ فریص کشید و خبه ماند به پاشنه ی پاهای طلوع که
دوباره مثل دوره ی نوجوای اش گوشن و سفید یم شد .انگار
تاری خ افتاده بود روی دور تکرار و همت رنجش یم داد.
آمت همانطورکه در چهارچوب در ایستاده و دستش را به در
نیمه باز تکیه داد بود گفت :ببخشید که تنهات یم ذارم ،خییل
مهمه چند روزه دارن بهم تاکید یم کت رس وقت باشم .باید
عکایس این پروژه رو انجام بدم که خییل هم مهمه!
_نیم خواد توضیح بدی آمت میدونم.
_منم یم دونم که با وجود مهتا اذین...
_نبس بلدم دکش کنم.
خندید و آمت را به خنده انداخت.
گفت:
باهاش بحث نکن خب؟ ترجیحا حرف هم نزن آذر االن یم رسه
_خب پس چرا اینقدر نگرای؟ برو حواسم به خودم هست.
دیگه
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هرچند همه کار کرده باهام اما جالد که نیست.
_باشه رفتم.
تا نزدیک پله ها رفت دوباره برگشت به طلوع نگاه کرد دلش
شور یم زد شور حرفهای که مهتا حن با یک کلمه شان یم
ی
.
توانست جان زندیک آرامشان را بگبد در حال پایت رفت
برای آذر نوشت :لطفا زودتر برس طلوع با مهتا تنهاست.
_نزدیکم داداش.
طلوع داخل برگشت کیم به مهتا که از پله های نیم طبقه پایت
یم آمد نگاه کرد و بعد روی تختش نشست مهتا آهسته گفت:
بدرقه کردی رفت داداشتو!
_مهتا؟
_جان!
_هیچ خوشم نمیاد کیس جز خودم بهم یادآوری کنه که آمت
داداشمه! ممنون یم شم که رعایت کن!
_چرا انوقت؟
قلبش ر
فشده شد .به یاد لحن تلخ تبداد افتاد :داداشته! با
داداشت
بودی؟ اینه داداشت...
تاکید تبداد همیشه آزارش داده بود .خصوصا وقن چند ساعت
بعد یم پرسید :راسن طلوع چرا فامیل داداشت مشکاته فامیل
تو
زمای؟ طلوع به نظرم وقن از یه پدر نیستت داداش حساب
نمیشه یه کم بهش فکر کن! طلوع این داداش...
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دیوانه اش یم کرد این داداش داداش گفت های تبداد با آن
لحن
دیوانه وار که انگار یم خواست یک چبی را یادش بیاورد
انگار یک دشمن آشکار پشت آن کلمه ای بود که تبداد با ریز
کردن چشمها روی زبان یم آورد و منتظر عکس العمل او یم
ماند.
اولت بار که فریاد زده بود :اینقدر نگو داداشت  ...اینقدر اسم
آمت رو نیار  ...تبداد دیوانه شده بود .گلدای را کوبیده بود به
تابلوی وسط سالن و داد زده بود :داداشت هست یا نیست ...
اگر
هست چرا از این که بشنوی داداشته زجر یم ر
کیس؟ یم
خواسن داداشت نباشه؟ با روح و جسمت چکار کرده این
داداش
جونت؟
نفسش از این تهمت بریده بود از معنای که پشت حرفهای
تبداد
بود ضبه های پیای به گیجگاهش وارد شده و دیوانه اش
میکرد با صدای مهتا به خود آمد  :طلوع من بدخواهت
نیستم...
_من مطمت نیستم و البته نیم خوام در موردش حرف بزنم
لطفا ساکت باشیم.
_این بهبین فرصته که ساکت نباشیم  ...آمت منو از تو دور
یم کنه چون یم دونه من یی رودرواییس ترین آدم دنیام با تو...
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مالحظه بیماری و بارداریت رو نیم کنم راستش به نظرم تو
زیادی لویس و اون جریان بیماری ،آسیبه که همت لوس بودن
تو بهت وارد کرده.
با پوزخند نگاهش کرد و گفت :واقعا فقط همت؟ شاید هم
آدمای
توطئه گر اطرافم باعثش شدن نظرت چیه؟
عصن و دیوانه اش یم کرد .انگشتهایش را روی
نیشخند مهتا
ی
گونه اش کشید و او خونشد گفت :عزیزم زندگیتو خراب نکن
برگرد به تبداد القل یه فرصت به بچه ت بده  ...حاال که تحت
درمای حتما همه چ خوب میشه تو رو خدا بذار آمت هم
زندگیشو کنه اصال به اون فکر میکن؟ ببت چطور شده! چه
جور خواهری هسن پس؟ پای چشماش گود افتاده آروم و قرار
نداره همکاراش از دستش شایک ان که رس کارش نیست و به
جاش داره تو خیابون پرسه یم زنه دنبال یه مسافر ...باباهاتف
و عمه رو از دست داد یعن دوتا حایم بزرگ  ...کارش تو
خطره ،آینده ش با من تو خطره  ...و بدتر از همه روحیه
داغونش تو اینا رو نیم بین!
صدای زنگ توی خانه پیچید به طرف در رفت و در همان حال
ادامه داد :ببت آمت رو ،حرفم اینه  ...هم اونو ببت هم آینده
ی
بچه ت بدون بابا ...تبداد هرچ هست پدر بچه ته...
درخانه باز شد آذر داخل آمد رنگ پریده و انگشتهای طلوع که
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روی گوشش چنگ شده بودند نشان یم داد همان ده دقیقه ای
که
از تماس آمت تا رسیدنش طول کشیده بود به مهتا فرصت
حرف
زدن داد وحشت زده ازاین که طلوع چه شنیده گفت :چ بهش
گفن؟
_نبس اون چبی که خیال یم کن نیست.
مانتو شالش را از روی جارخن توی راهرو برداشت و گفت:
خب دیگه من بسبم به بعدی و برم  ...شاید شب برگشتم
شایدم
رفتم ررسکت پیش آمت.
در خانه که کوبیده شد آذر وسایلش را پایت تخت رها کرد
خودش کنار طلوع نشست و گفت :چ شد عزیزم؟ چ گفت
این
دیوونه؟
ی
_من آمینو از زندیک اندختم.
_این چه فکر احمقانه ایه طلوع ! چرا یم ذاری فکر و حرف
همه روذهنت تاثب بذاره؟ اون داداشته...
_آذر آذر نگو داداشته تو رو خدا نگو...
آذر وحشت زده به لبهای خشکیده اش نگاه کرد از رسش
گذشت
مهتا همه چب را گفته و برای لحظه ای قلبش ضب گرفت و
همزمان که فکر میکرد چطور طلوع را آرام کند دنبال رایه
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برای بیان حقیقت به شکیل درست بود .طلوع را در بر گرفت و
گفت :چ بهت گفت این دیوونه!
_آذر از اینجا یبب منو  ...اصال از این دنیا یبب ....من نیم تونم
این آدم رو ببینم نیم تونم دوباره شب چشم تو چشمش بشم
...
نیم تونم صداشو بشنوم  ...آخ آذر  ...آذر یه جوری نجاتم بده
...
_دورت بگرده آذر  ...آروم باش...
سیع کرد او را بخواباند طلوع از او جدا نیم شد و ناچار
خودش هم همراهش دراز کشید .همان طور که طلوع در
آغوشش بود رس او را به سینه گرفت .موهایش را نوازش کرد و
گفت :طلوع عزیزم...
صدای هق هق طلوع در گوشش پیچید .اشکهایش دیگر تاب
خودداری نداشتند روی گونه غلتیدند و طلوع میان همان زار
زدن ها گفت :یه چب آزار دهنده بود توی این کلمه  ...هر وقت
اون لعنن گفت داداشت بعدش من دلم لرزید واسه آمت و
حس
خوی نصیبش نیم شه  ...هر
کردم از این که داداش منه چب ی
وقت مهتا گفت داداشت من ترسیدم  ...آذر آمت داداش منه
این
هیچ ربظ به فامیلیمون نداره تو بگو  ...تو به این آدمای نفهم
بفهمون که آمت محرم ترین آدم دنیاست...
_طلوع به چ فکر میکن؟ چ گفت اینا؟
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_یم گفت :دیگه داداشای واقیع به خواهراش واقیع شون رحم
نیم کت چطور داداش مثال مادری تو به تو رحم کرده باشه...
یم گفت اعباف کن بگو باهات چیکار کرد ...زده بود به رسش
که ازم رضایت بگبه تا بیافته دنبال شکایت از آمت و شایان...
آخ آذر آذر  ...من بخدا از اون کتک ها درد نکشیدم من از
ی
تهمت های که زد خرد شدم ...از قصه های که درباره بچگ
مون رس هم کرد .از خدشه ای که به خاطراتم وارد کرد  ...از
نمایشنامه های مزخرف که نوشت و یم خواست تو رسم جا
ی
بده ...از آمین که کرده بود غول بچگ من مچ دستمو گرفت.
دستش را باال برد .با دست دیگر مچش را ر
فشد و گفت :درست
همت جا رو فشار داد .دستم یی حس شده بود گفت :قسم
بخور...
قسم خوردم آذر ،گفتم جون مامانم ،جون بابا ،هیچ وقت آمت
نیومد تو اتاق ما! باورش نیم شد دستم لمس شده بود کوبید
روی
مب ،شیشه خرد شد .من دردشو نفهمیدم اما درد اون
تصویرسازی لعنتیش از اومدن آمت تو اتاقم رو کشیدم  ...جیغ
زدم التماس کردم دست برنداشت  ...میگفت اول تعرض آمت
رو ثابت یم کنم بعد شایان رو  ...یم گفت بعد یم کشم و
آتیشت یم زنم تا فقط مال من باف بموی...
بخدا که من از تحریف خاطراتم تو نوشته هاش زجر کشیدم .از
آمین که یم خواست برام بسازه  ...از این که درست وسط
فریاد کشیدنام ولم یم کرد و خودش پابه پام برای دردهای که
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وجود نداشت گریه یم کرد .برای گذشته ای که اصال شبیه
تصوراتش نبود گریه یم کرد و به رسش یم کوبید ...بعد منو
یم داد دست ستاره  ...ستاره دستشو یم ذاشت تو کمرم و فقط
یه چب رو تکرار میکرد :خانمم بریم لباستو عوض کن بخواب.
_طلوع...
چرخید دوباره رسش را به سینه ی آذر ر
فشد و هق زد آذر
آهسته گفت :اینا رو به امیدجو هم گفن؟
_گفتم همه رو گفتم  ...هر روز که یم رم یم گم  ...اما این
درد تمام نمیشه انگار یه آتیش زیر خاکسب بود یه خاکسبا رو
یم زنم کنار و یه شعله یم کشه تو قلبم  ...راه یم گبه تو
رگ به رگم و یم سوزونم ...امید جو یم گه این تو نیسن که
مشکل داری همشت از بیماری روای رنج یم بره اما تو باید
خودتو ترمیم کن! چطور خودمو ترمیم کنم آذر...وقن همه چ
مدام داره تو رسم تکرار یم شه چطور؟
_راست یم گه ،اون دیوونه بود .باید تمامش کن  ...باید این
آتیش رو خاموش کن  ...با باورهای خودت ،این که تو سخت
ترین ررسایط نذاشن خاطرات رو با بدبین هاش تحریف کنه
نشونه ست به خدا ! خدا نخواسته تو هم مثل اون دیوونه
ر
بیس.
کمک کن به خودت به آمت به من  ...به دخب کوچولومون
کمک کن طلوع جان .آمت داداش تو باشه یا نباشه همه زمای
که ما زیر یه سقف بودیم خاطراتمون پاک ترین خاطرات دنیا
بود اینو تو یم دوی مگه نه؟
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_یم دونم.
_چه پدری چه مادری  ...چه اصال بیا فرض کنیم آمت بچه ی
این خانواده نبودو فقط مامان و بابا به فرزندی گرفت بازم چبی
عوض یم شد؟ هیچ وقت حس کردی با آمت ناامن؟
_نه هیچ وقت.
_پس بریز دور اونا رو لطفا!
کف دو دستش را روی چشمها کشید آه عمیف کشید و گفت:
یم
ریزمش دور  ...اون لعنن رو یم ریزم دور آذر...
دستش را روی شکمش گذاشت حرکت نریم زیر پوستش آغاز
شد این چندمت تجربه اش بود یی حرف دست آذر را گرفت
روی شکمش گذاشت و گفت :ببت آذر...
آذر هم حرکت را حس کرد خندید و گفت :بیا براش چبای
مثبت
بگیم ...یم گن تاثب داره...
رسش را پایت برد نزدیک شکم طلوع آهسته گفت :خاله خاله
جون  ...قربونتم صدقه بال گردونم  ...یک میای پس؟ ما تاب و
تحمل نداریما!
چت های ریز گوشه ی بین طلوع که به باال کشیده یم شد
نشانه ی حس خوشایندی بود با خنده ای بغض آلود گفت:
زیاد
حرکت یم کنه.
_خب دیگه دست و پاش در اومده داره کتک کاری یم کنه...
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 قربونت برم الیه!برگشت سمت طلوع وگفت :طلوع هیچ اسباب بازی هم براش
نخریدیم ها!
_حاال کو تا اونوقت!
_بیا بریم یه کم وسیله بخریم  ...یه چبی خودمون درست
کنیم.
_ما بلد نیستیم آذر...
_یادیم گبیم خب ...همیشه دلم خواسته آویز تخت براش
بسازیم.
_فردا بریم که آمت هم باشه.
_من و تو دوتای...
_یم ترسم که...
_نبس مثل جونم مواظبتم قربونت برم.
_آذر تو فرشته ای؟
_نه بخدا آدمم!
هر دو به این لحن خندیدند و طلوع یی مقدمه گفت :من
حواسم
بود که اون روز با ساسان گرم گرفته بودی!
_دنبال هیچ نباش یه صحبت دوستانه بود اون آدم خوبیه اما
ی
من به زندیک مشبک خوشبت نیستم.
_بخاطر آقای روشن؟
_بخاطر خییل چبا!
ی
_مثل زندیک من؟
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_نه دیگه همه چیو به خودت نگب تو رو خدا! بریم خرید؟
_نیم دونم.
آذر چرخید ر
گویس اش را از روی مب برداشت شماره آمت را
گرفت از صداهای اطرافش مشخص بود اطرافش شلوع است
آذر یی مقدمه گفت :من و طلوع یم خوایم بریم ببون.
_نه امروز وقت ندارم.
_خودمون یم ریم.
_به هیچ وجه!
_آمت.
_آذر کار دارم عزیزم قربونت برم بگو چشم من برم .رس کارم
برنداری رسخود یببی ببون.
_باشه.
_کارم تمام بشه باهم یم ریم.
صدای آذر از هیجان افتاده بود وقن یم گفت باشه!
همانجا خبه به سقف ماند و اینبار به جای هر حرف کتاب
شعری برداشت و ررسوع به زمزمه کرد یم دانست طلوع شنیدن
را بیشب از خواندن دوست دارد.
*
_فهیم
_جانم!
_تو قبل از عرویس تبداد و طلوع چقدر تبداد رو یم
شناخن؟
_االن دیگه وقت این سواالست طیبه؟
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_چرا همیشه طفره یم ری؟
_چون تو همیشه خیال یم کن یه رس این ماجرا منم ،در حایل
که من یی طرفبین آدم این داستانم.
_چرا شایان تبداد رو اورد سالن؟
_اینو باید از شایان ببیس نه من .هر چند یک فکرشو یم کرد
تبداد و طلوع عاشق هم بشن.
_طلوع عاشقش نشد.
نگاه استفهام آمب فهیم روی صورتش خبه ماند خودش را به
پری کوچک نشسته بر در شکالت خوری روی مب ،مشغول
کرد و کیم بعد گفت :من به تو خرده نیم گبم فهیم ،من از
خودم دلگبم  .یم دونم همراهم بودی یم دونم خسته کننده
شده
این ماجرا برات اما نقش من با یه خواهر فرق داشت نباید همه
چ رو واگذار یم کردم.
_االن اگر خودتو آزار بدی چبی عوض یم شه؟ زندگیت رو
سیاه کن با این افکار به چبی یم ریس؟ مگه نگفن سالن
برات بگبم؟ مگه نگفن یم خوای کار کن؟ کار ،فکر آزاد یم
خواد .چرا اینقدر خودآزاری یم کن عزیزمن! تو همیشه برای
همه به اندازه ی کاف بودی .تاوان اشتباهات دیگران رو که نباید
ما بدیم .شایان تبداد رو اورد  ...تبداد عاشق طلوع شد ،طلوع
ی
تو روابطش سادیک و زیاده روی کرد .اینا همه به وجود اومد،
گذشته حاال دارن جدا یم شن مثل هزاران ی
زوچ که نیم تونن
ی
همو تحمل کت و جدا یم شن دردش چرا باید به جون زندیک ما
730

آمین

@Romanbook.ir

بیافته!
_ما هم به این روز یم افتیم؟ ممکنه ما هم یه روز دیگه نتونیم
همو تحمل کنیم.
_نه چون من چشمامو نبستم و با دل نیومدم جلو  ...اول
چشمامو باز کردم شناختمت بعد با دلم خواستمت مطمئنم تو
هم
اینطور بودی  ...ممکنه یه کم از هم دلگب بشیم اما تو شبین
ی
ترین اتفاق زندیک من عزیزم محاله یه روز نخوامت!
از جا بلند شد به طرف فهیم رفت تصویر طلوع در لباس
بارداری ،مدام لبخندی تلخ به لبش یم آورد .آهسته گفت:
امروز
منم بیام سالن!
_افتخار یم دی خانم  ...لباس بپوش تا من یه چای یم خورم.
طیبه رفت او فکر کرد چقدر به این حرفها نیاز دارند! به این که
خودش را از ماجرای شایان و تبداد جدا کند حن اگر الزم
باشد برای بازگرداندن روحیه ی طیبه آن نسبت فامییل را انکار
کند .و چشمش را هم روی نگاه تلخ طلوع ببند که هر بار جای
دیده بودش به چشمهایش دوخته یم شد .انگار طلوع یک حرف
برای گفت داشت شاید او هم مثل طیبه همه چب را از چشم او
یم دید و فامییل اش با سپهرنیا .برای طیبه هم که شده بود یم
خواست آن سوتفاهم را برطرف کند اما شاید یم گذاشت برای
وقن دیگر وقن که این ماجراها رااز رس بگذرانند و طلوع را
دوباره آزاد ببیند شبیه همان دخبی که روز اول طیبه به او
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معرف اش کرده بود  .هر چند سخت اما محال نبود به دست
آوردن دل طلوع ان هم وقن واقعا گنایه نداشت.
****
آذر زمزمه کرد :ما یم خواستیم یه خرید دخبونه باشه!
ی
_خب دخبونه باشه! حاال جوری یم یک انگار یادت رفته یه
پای همه خاله بازیاتون من بودم  ...چادرم رسم کردم واسه
خاطر شما دوتا!
طلوع به این یاداوری خندید و گفت :آمت بهت یم اومد به
خدا!
لبهایش را ر
فشد و با ناامیدی گفت :ممنون از ابراز لطفتون.
آذر با یی خیایل گفت :بچه ها یه چادر گلدار هم بخریم برای
طناز!
هر دو متعجب نگاهش کردند و او با خنده گفت :منظورم بچه
ست!
_اسم گذاشن براش؟
طلوع این را پرسید و با لبهای نیمه باز به آذر نگاه کرد و او
شانه باال انداخت و گفت :خب تو خیاالت خودم اسم یم خوام
دیگه ،با چ صداش کنم.
آمت خندید .اما طلوع به این اسم فکر میکرد ،به هویت
موجودی
که همان لحظه لگد کوچگ به شکمش زده و زنده بودنش را
تائید کرده بود .طلوع هرگز تا اینجا پیش نرفته بود حن در
خیالش صدایش نزده بود برایش نهایتا همان بچه بود ،وقن
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جنسیتش تعیت شد باز هم اینطور مثل آذر با ذوق به اسمش
فکر
نکرد .اصال اسیم برایش رساغ نداشت ،چهره ای را متصور
نبود ...و حن نیم دانست آن دامن کوتاه یا چادر گلدار را
چطور یم شود توی رس کیس که هنوز وجود ندارد تصور کرد
.
آمت در را قفل کرد آذر انگشتهای طلوع را توی دستش گرفت
و گفت :بریم...
برگشت به آمت نگاه کرد و بعد با تردید خودش را به آذر سبد.
با فکری مغشوش پله ها را به آرایم پایت رفت وجود آذر،
اضطراب آمت را کم یم کرد .یم توانست اندیک از دغدغه
هایش را برای ساعن هم شده گوشه ای بگذارد و به آنها فکر
نکند..
ی
ماشت را در پارکینگ نزدیک مرکز خرید گذاشت وهمراهشان
پیاده شد اما به نظرش ایده ی آذر هم بد نبود سیع کرد فاصله
اش را رعایت کند و بگذارد خریدشان به قول آذر دخبانه باشد
...کارتش را به دست طلوع دادو گفت :ممکنه ازتون عقب
بمونم شما کارتون رو انجام بدید همت دورو برم گوشیمم
صداش
بلنده زنگ بزن.
کیم ایستاد و قدم های پر تردید طلوع که به دنبال آذر کشیده
یم
شد و گایه بریم گشت به عقب نگاه یم کرد را شمرد ...از
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چند روز پیش دلهره ای گنگ به جانش افتاده بود که با هر بار
خب از
صحبت با خجسته اوج یم گرفت .خجسته یک روز ی
شکایت کیفری مبن بر آزار و اذیت علیه طلوع همراه با
گزارش پزشگ قانوی را یم دادو روز دیگر تقدیم دادخواست
به دادگاه خانواده! درخواست قایص مشاور زن ،و رس زدن به
بیمارستان روای که پیشب تبداد در آن بسبی بود و موفق شده
بودند تلفن آدرسش را از شایان بگبند.
و پیگبی اش برای گرفت حکم تفتیش خانه ی تبداد که اضار
داشت مخف بماند حن از شایان هم همچنان در جربان بود.
این
همه مسئله ،حن در ذهن آمت نمیگنجید .قبال تصور کرده بود
یک دادخواست طالق یم دهند دالیلشان گفته یم شود با همان
مداریک که دارند .کار تمام یم شود اما نظر خجسته این نبود و
همت مضطربش یم کرد.
رد دخبها را گرفت .خریدشان را از خرازی ررسوع کرده
بودند .روحیه ی هر دو را یم شناخت اگر چه خییل اهل کار
ی
هبی نبودند اما عاشق رنگ ها بودند از همان بچگ هر چب
ی
رنگ را یم شد در کلکسیونشان پیدا کرد از مهره های کوچک
گرفته تا تکه پارچه های که از حاشیه ی لباسهای شورانگب یا
خودشان بهشان یم رسید.
وقن از خرازی ببون آمدند یم خندیدند .طلوع یم خندید و این
تنها چبی بود که یم توانست غبار روی قلبش را برای لحظه
ای کنار بزند .دوباره دنبالشان راه افتاد برای طلوع نوشت:
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اینقدر اطراف رو نگاه نکن من حواسم به همه چ هست از
خریدت لذت یبب.
نیم دانست آن همه احتیاط الزم است یا نه اما از ترس های
طلوع یم ترسید .بعد از شنیدن ان خاطرات در دفب خجسته،
عجیب به ترسهایش ایمان آورده بود.
ساعن بعد وقن سه نفری توی رستوران نشسته بودندو طلوع
باز هم داشت با اضطراب به اطراف نگاه یم کرد با لبخند گفت:
یم خوای بگبیم بریم خونه؟ یا تو ماشت!
طلوع خیال جنگیدن داشت دیگر نیم خواست فرار کند یا کم
بیاورد .دسن به لبه ی شالش کشیدو گفت :نه یم مونیم ...
خوبم
.
بطری آب معدی را برداشت کیم نوشید و دوباره تکرار کرد:
خوبم...
و این تکرار برای خودش بود بارها و بارها در قلبش انعکاس
پیدا کرد .صدای آذر توی گوشش نشسته بود که یم گفت:
خودتو
باید باور کن طلوع! تو هیچ وقت کم نبودی  ...همیشه مبارز
بودی همیشه تونسن  ...دوباره هم یم توی...
آذر حرفهایش را ساده بیان کرده بود .یی هیچ تکلف و همانطور
که از مغازه ای به مغازه ی دیگر یم رفتند بت نظر خوایه
برای خریدها این حرفها را به زبان آورده بود و گایه حن وقت
گفتنشان به صورتش نگاه نکرده بود گوشه ی شایل را گرفته بود
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و در حایل که نگاهش در راستای شال باال رفته و به گبه ی
نگهدارنده ی آن رسیده بود زمزمه کرده و طلوع هم در حت
دست کشیدن روی گلهای مخمیل یک رورسی شنیده بود .آذر
هنوز نیم دانست با یادآوری آن مبارزه های کوچگ که طلوع
در تمام عمرش کرده بود چه شجاعن به او داده؛ یی توجه به
نگاه خبه ی آمت به طلوع و حاالت متغب اوگفت :دیروز تو
ررسکت کار میکردین؟
_آره داغون شدیم  ...فضا ،کم نور کم...
_خب یم رفتید ببون.
_نمیشد مورد جوری بود که باید توی فضای بسته یم بودیم...
باید یه نورافکن قوی بخریم  ...اگر رامبد راه بیاد باهامون.
_جریانش با بهاره چ شد؟
_قراره برن خواستگاری!
آذر نگایه به طلوع انداخت ابرو باال انداخت و گفت :چه زود
نه؟
طلوع خندیدو گفت :دیرم شده همون روز منتظر بودم رامبد
زانو
بزنه حلقه بگبه جلوش!
آمت شانه باال انداخت و گفت :خب از رامبد اینم بعید نیست
هرچه ساسان خجالن اون پر رو...
طلوع نگاه زیرکانه ای به آذر که با شنیدن اسم ساسان رس به
زیر انداخته بود کرد و گفت :تو هم معجوی از هر دو!
_خجالت نده  ...برم ببینم چ شد سفارشمون...
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بلند شد و نگاه طلوع دنبالش رفت آذر انگشتهایش را روی مب
ر
فشد و گفت :همت جاست منم هستم.
طلوع به نقطه ای از مب خبه شد و گفت :خوبم...
آن شب برای هر سه شان خوب بود  .طلوع قبل از خواب
چبهای توی دفبش نوشت و حرفهایش را برای روز بعد که
با امیدجو دیدار داشت آماده کرد روی جای خایل کنارش دست
کشید و آرزو کرد کاش آذر شب را یم ماند .به ان پچ پچ های
خواهرانه ی قبل از خواب ،به دلداری های نرم و مهربان آذر
که شبیه لحن مادربود نیاز داشت .حن به تصاویر گنگ و
مبهیم که صدای آذر پس ذهنش ایجاد یم کرد.
یم دانست روز بعد برایش روز سخن یم شود قرار بود بعد از
دیدار با امیدجو ،شایان را هم ببیند .توی قلبش دنبال حیس یم
ی
گشت و با بیچاریک به این نتیجه رسید که مدتهاست دیگر
حیس
جز ترس به قلبش پا نگذاشته ،حن تالشش برای به یادآوردن
آن
شایان که روزی در سالن نمایش یم دید یی نتیجه ماند و تنها
تصویرش از او همای بود که مدی پیش وقن پشت آمت پناه
گرفته بود با آن مواجه شد.
*********
_خب یم تونیم کیم بیشب در این مورد حرف بزنیم؟
نگاهش را دوخت به چشمهای امید جو لبخند یی روچ از رس
تکلیف زد و گفت :اما من هیچ ازش یادم نیست!
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یم دونم ویل هر چبی که یادته!
_یه خواب گنگه! دستام تا نزدیک انگشتا با یه پارچه سفید
بسته شده بود ...یا نیم دونم...
کالفه و بغض آلود سیع کرد چب بیشبی به یاد بیاورد اما تنها
چبی که پشت پلک های نیمه بسته اش شکل گرفت تصویری
مات و مه آلود از خودش بود در جای که هیچ ربعدی نداشت.
رستکان داد و دوباره گفت :نیم دونم.
امیدجو رستکان داد ،کلمای کوتاه نوشت و گفت :االن حالت
چطوره! حس خودت چیه؟
_نیم دونم انگار هیچ حیس رو بلد نیستم .همه ی چبای که
قبال داشتم و دوستشون داشتم االن نیم فهممشون! انگار گم
شدم.
امیدجو خودکار را میان انگشتهایش تکان داد و گفت :شاید
بزرگ شدی...
_کار از بزرگ شدن گذشته ،احساس پبی یم کنم  ...مثل
پبزن که نشسته روزا رو یم شمره تا تمام بشن.
امیدجو با خودش فکر کرد این نشانه ی بدی نیست .این
استعاره
ی
ها که دارند خستگ اش از وضعیت موجود را نشان یم دهند
حداقل بهب از آن خاطرات پراکنده ای بود که مدام تالش یم
کرد به یادشان بیاورد و از آنها دلییل بسازد برای از میان
برداشت کودک! بعد از ماه ها مرور خاطرات تلچ که طلوع به
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یادآوریشان حساسیت نشان یم داد ،حاال همت یک جمله
هرچند
تلخ و پر از ناامیدی نشان از حرکن رو به جلو و تالش برای
گذر از گذشته بود .با لبخند گفت :خب فکرمیکن باید جز
شمردن چه کاری بکن؟
_کاری از دستم برنمیاد.
_اگر امروز ببین که آذر مثل یک پبزن نشسته و داره روزها
ی
رو یم شمره بهش چ میگ؟
_آذر با من فرق داره اون شبیه من نیست.
_هیچ دو آدیم شبیه هم نیست ،یم توی از یه حرکت ساده و
کوچیک ررسوع کن.
_با این بچه چیکار کنم؟
امیدجو این بازگشت را نیم خواست طلوع نشان داده بود
دوباره
گریز یم زند به همان ماجراهای قدییم و ساده ترین شیوه ی
فرافکن اش توسل به وجود بچه است .بنابراین با همان
لبخندی
که از روی لبش کنار نیم رفت گفت :اون هست و داری
همراهش نفس یم ر
کیس و کم کم یاد یم گبی که خییل کارای
دیگه رو هم با اون انجام بدی.
طلوع پلک روی هم گذاشت و گفت :سیع یم کنم.
بعد از آن خرید تصمیم گرفته بود مخالفت نکند ،منف باف
نکند
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و بگذارد آدمهای که دارند برای بهب شدن حالش خودشان را به
آب و آتش یم زنند به نتیجه ای برسند بنابراین با لحن محکم
تر
گفت :سیع یم کنم یه کاری بکنم هر چند کوچیک  ...اما...
این اما یک گوشه ی ذهنش بود و شاید ناخودآگاه به زبانش یم
آمد .امیدجو انتظار نداشت به آن زودی از ررس آن اما خالص
بشوند یم دانست بعد ازآن آزارهای روچ و جسیم که دیده
ی
ر
مدتها طول یم کشد تا هر گونه امید به زندیک بدون قید و رسط
در ذهن طلوع رنگ بگبد.
این اولت جلسه از مشاوره شان بود که بدون حرف زدن از
خاطرات تلخ گذشته به پایان رسیده بود .طلوع از جا بلند شد
کیم بندهای کیف بزرگش را میان انگشتها ر
فشد خداحافظ کرد
و ببون رفت .آمت انتظارش را یم کشید از او مضطرب تر
بود زیر ا باید یم رفتند تا شایان را ببینند.
با شایان توی یک کاف شاپ قرار گذاشتند وقن رسیدند که او
پشت یگ از مبهای چهار نفره نشسته بود و به ظاهر مشغول
مطالعه بود .یگ از همان کتابچه های کوچگ که قبلب در سالن
نمایش توجه طلوع را به شخصیت او جلب کرده بود .طلوع
بازوی آمت را محکمب در انگشتهایش ر
فشد و قدمهای آمت با
او تنظیم شد نزدیکش که رسیدند به احبامشان بلند شد
نگاهش
خبه ماند روی انگشتهای طلوع.
آمت با نفیس عمیق تعارف کرد بنشیند و بعد خودش کنار طلوع
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روی دوصندیل روبه روی او نشستند .برای مدی کوتاه هر سه
نفر سکوت کرده بودند طلوع نگاهش را دوخته بود به کاکتوس
زیبای که در شیشه ی وسط مب حبس شده بود و به جای او
ی
احساس خفگ یم کرد وقن پیشخدمت منو را مقابلشان گرفت
به جای نگاه به هر چبی برگشت خبه به آمت گفت :من چبی
نیم خوام فقط حرف بزنیم و بریم.
آمت رس تکان داد و شایان گفت :دیر نیمشه برای حرف زدن.
دست و پایش را گم کرده بود و انگار نیم دانست با شاان چطور
باید حرف بزند مثل همان روزهای سالن که مدام به دنبال کلمه
برای بیان احساس به او یم گذشت ذهنش را دنبال مرتب کردن
واژه ها کاوید و وقن ناموفق ماند گفت :ترجیح یم دم زودتر
برگردم خونه! متاسفم اما خییل کار داریم.
_خوشحالم که بهبی طلوع ،اون روز که تو خونه دیدمت زیاد
رسحال نبودی و وقت نشد حرف بزنیم راستش...
خب حرف خایص که ندارم تو این ررسایط ،ویل یم خوام بدوی
که گذشته هر چ شد من یی تقصب بودم  ...نه که یی تقصب
صب کردم خودش به نویع
خب این که کند بودم و زیادی ی
قصور حساب میشه اما...
_آقای سپهر نیا من اینجا نیستم که در مورد گذشته و سالن
نمایش حرف بزنم .داداشم گفت بیاییم اینجا چون شما باید به
وکیلم کمک کنید تا بتونم از پشعموتون جدا بشم...
نفسش بند آمده بودو نیم دانست چطور جمله ای که با
هیجان
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ررسوع کردم بود را به پایان برساند به زانویش چنگ زد .دیم
گرفت و دوباره گفت :و شما اگر این محبت رو به من بکنید من
قول یم دم هیچ سوایل درمورد گذشته نبسم.
_اما من یم خوام که ببیس!
نگاه طلوع چرخید سمت آمت که به ظاهر خونشد بود و یی
روح به نقطه ای زل زده بود .دوست داشت القل او حرف بزند
و از آن مخمصه رهایش کند و نیم دانست در ذهن آمت
همزمان هزار درد دارد یم چرخد .شایان یی توجه به احوال هر
دوی آنها گفت :ببت یم خوام حن شده منو به باد نارسا بگبی
برای این که تبداد رو اوردم سالن و باعث آشنای تون شدم.
نیم خواست بشنود و نیم دانست چطور باید این را به او
بفهماند دست لرزانش تا نزدیک شالش رفت بیهوده آن را
جلوبرد
وهمزمان با پایت اوردن انگشتها آنها را روی گوشش کشید.
باالخره آمت نفس حبس شده اش را رها کرد و گفت :آقا شایان
همونطور که خود طلوع هم گفت این گذشته خییل چب شبین
نیست که سیع دارید یادآوریش کنید .این که شما عذاب وجدان
دارید ،کم کاری کردید یا زیاد کاری هم واقعا االن به درد ما
نیم خوره و فقط این مهمه که شما با وکیل طلوع همکاری کنید
بعد از اون یم تونید در مورد اینا هم حرف بزنید.
شایان با خنده گفت :خب این روزا از مرور قصه ی طلوع فقط
به یاد دخب پادشاه یم افتم که تو برج زندای بود واسه دیدنش
باید خییل کارا کرد.
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آمت یی حوصله گفت :آدرس ستاره رو الزم داریم.
_ستاره پرستار زن عموم بود .من آدرسش رو ندارم اما از زن
عمو ،شاید بتوی بگبی!
آمت با ابروهای که باال رفته بود پرسید :یعن...
شایان شانه باال انداخت و گفت :قبل از هر حدیس بهتون بگم
تبداد بعد از گرفت وکالت تام از بابا بزرگ و مسئولیت اموالش
ی
همه رو گذاشت کنار حن مادرشو! این یه رقابت همیشگ بود
بت همه ی ما که تبداد این شکیل پایانش داد .زن عمو هم
همون وقتا سهمش از این قضیه رو گرفت البته جز قسمت
روچ روانیش که بریم گشت به تمام تالش هاش برای به
کریس نشوندن حرفش  .یه مدت رفت اروپا ،وقن رفت ظاهرا
تبداد دلش واسه ستاره سوخت و اوردش خونه خودش ،البته
االن زن عمو اینجاست آدرسش رو بهتون میدم.
آمت نگاه گنگ و نامفهویم به طلوع انداخت شایان ادامه داد:
راستش من اطالعای بیش از اوی که بهتون داده بودم ندارم.
اما اگر چبی دستگبم بشه حتما در اختیارتون یم ذارم  .من
جبان کنم و یم کنم.
باید ی
_ممنون همینقدری که انجام دادین هم خییل خوبه!
طلوع از جا بلند شد به نظرش دیگر حرف نمانده بود .خسته
بود ،یک چب رسجایش نبود و نیم دانست چرا ناگهان دچار
رسدرد شده چرا دلش یم خواهد گریه کند و از همه جا فرار
کند .آمت و شایان هم به تبعیت از او بلند شدند شایان با
لبخندی
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کوتاه گفت :درک یم کنم حالتو این که نخوای هیچ کدوم از ما
جبان کنم برات ،لطفا منو
رو ببین اما من قول یم دم که ی
ببخش تا دوباره همون دوستای سابق بشیم.
باهمان سنگین عذاب آور تا نزدیک ماشت رفت .از این که
آمت
سکوت کرده بود و حن حالش را نیم پرسید حرص یم خورد
و کم مانده بود فریاد بزند .توی ماشت نشستند آمت کمربندش
را
بست با همان ابروهای در هم فرو رفته گفت :کمربندت رو
ببند.
یی حرف اطاعت کرد به سوی خانه یم رفتند و او یی قرار
آرزو یم کرد آمت حن شده با یک جمله حالش را ببسد .حن
خوی طلوع»! که همیشه یم پرسید
با یک جمله ی ساده مثل « ی
اما آمت خیالش را نداشت کم کم این خواهش آنقدر بزرگ شد
که
احساس کرد راه نفسش را بسته ،اول لبهایش لرزید و بعد ناگهان
اشکهایش جاری شدند و بالفاصله به هق هق افتاد  .افکار
درهم
ر
مغشویس داشت که از یگ به دیگری یم پرید و در همه آنها
و
غضب آمت پررنگ تر از همه چب بود .مدام صدای خودش در
گوشش یم پیچید که به آمت گفته بود شایان را دوست داشتم.
خاطره های دور و نزدیک و همت چند دقیقه ی پیش که با
هیجان کلماتش را گم کرده بود.
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عکس العمل آمت به صدای گریه اش کشیدن ماشت به حاشیه
ی
خیابان بود کیم در سکوت به رو به رو نگاه کرد و بعد آهسته
گفت :آب یم خوای!
_دیگه هیچ وقت منو برای دیدن این آدما جای ینب!
آمت شانه باال انداخت اما حرف نزد .دلش شور یم زد اما یم
دانست که این حالت طلوع آنقدر هم غب طبییع نیست که
نگرانش باشد .طلوع سکوت او را که دید با صدای بلند تر داد
زد :شنیدی چ گفتم؟
_مگه بچه ای که من یببمت؟ با هم حرف زدیم گفتم اگر یم
خوای گفن اشکال نداره!
و حاال انگار آن اشکال نداردی که گفته بود تا کمگ کرده باشد
برای آمت معنای دیگری پیدا کرده بود با حرص گفت :من هر
غلظ بکنم تو باید موافقت کن؟
_چته االن طلوع؟
_حالم خوب نیست.
_یم ریم خونه اسباحت یم کن!
_همت؟ یم ریم خونه اسباحت یم کنم؟ جوابم اینه؟ چرا
اینقدر ازم بدت اومده ؟ یهو چه اتفاف افتاد؟
_چرا بدم بیاد ازت آخه؟
_چون نشستم عت آدمای یی دست و پا جلوی اون آدم و بهش
نگفتم بیخود کردی که بخاطر درست کردن گند کاری فامیلت
داری رس من منت یم ذاری! چون بهش نگفتم غلط کردی که
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ی
جلو داداشم داری از گذشته ی لعنن من یم یک و یادم میاری
که حرفشو گوش نکردم ...تو هم همت به ذهنت اومد مگه نه؟
تا
گفت گذشته تو یاد اون روزی افتادی که بهم گفن دیگه نرو
سالن اما من یواشگ رفتم...
ی
حاال دیگر سکوت آمت از خستگ بود و هزار حیس که خودش
هم نیم دانست چه اسیم برایشان بگذارد .یادش نیم آمد
ناراحن همت چند دقیقه ی پیشش بخاطر کدام یک از این
هاست! و اصال همت لحظه دلش دارد از کدام حس یم سوزد.
کالفه کیم به ببون نگاه کرد دوباره برگشت به نیم رخ طلوع
که پر درد بودو بین قرمز شده اش چشم دوخت .دنبال حرف
یم گشت که انگار مدتها توی دلش رس بریده بودند و خونش
جاری بود توی رگ به رگش .وباز طلوع بود که لب باز کرد:
من تو گذشته گب نکردم ...من بخدا امروز با امیدجو درباره ی
آینده گفتم من نیم خوام این آدما باشن .دوست و این چبا نیم
خوام دیگه  ...یم فهیم آمت...
_یم فهمم...
ی
_دروغ یم یک!
_طلوع یه دقیقه ساکت باش! چرا الیک داری اذیت یم کن هر
دومون رو؟ اگر دروغ یم گم پس چرا یم پریس؟ اگر دروغ
نیست گوش بده! من هیچ فکری نکردم ،یه دیدار بود باید
انجامش یم دادیم .آدرس ستاره رو یم گبیم یم دیم به خانم
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خجسته .دیگه هم تو این موضوع دخالت نیم کنیم دیگه اصال
تو
الزم نیست به این پرونده فکر کن مگر این که دادگاه احضار
کنه خوبه؟
بطری آب را برداشت به طرفش گرفت و گفت :یه کم آب بخور
بریم خونه خسته ام.
طلوع جرعه ای نوشید هنوز خایل نشده بود هنوز حرفهای
داشت که حن نیم دانست چطور باید بیانشان کند .انگار باید
برای آنچه در رسش یم گذشت واژه های تازه ای یم ساخت.
*****
هنوز تماس آذر را قطع نکرده بود که دوباره ر
گویس زنگ خورد
سب را لمس کرد و با همان خنده
اینبار شماره طلوع بود عالمت ی
ای که هنوز روی لبش مانده بود گفت :طلوع دارم یم رسم آذر
هم تو راهه عزی...
صدای جیغ های طلوع خنده ی روی لبش را برد :بیا آمت بیا...
_الو طلوع چ شده...
تماس قطع شده بود و جای صدای طلوع صدای بوق های
ممتد
توی گوشش یم پیچید.چندبار دیگر شماره را گرفت و صدای
خامویس ر
ر
گویس را اعالم کرد .به رسعت شماره رامبد
اپراتور
را گرفت به او اجازه ی حرف زدن نداد _ :رامبد برو باال...
زود داداش برو...
خبه باال؟ صدای داد و فریاد یم یاد االن خواستم بهت
_چه ی
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زنگ بزنم.
_نیم دونم هیچ نیم دونم برو داداش ...طلوع تنهاست...
_باشه یم رم االن تو هم نگران نباش،تنها نیست مهتا رفت
پیشش!
_وای مهتاوای  ...رامبد خودتو برسون چند دقیقه دیگه اونجام
هر طور شده برو داخل  ...بدو داداش!
ر
گویس را روی کنسول انداخت پایش را روی پدال ر
فشد و
دقایف بعدماشت را جلوی در خانه که باز بود متوقف کرد.
صدای فریاد مردها تا توی کوچه یم آمد و جیغ های طلوع یک
دم قطع نیم شد.
پله ها را دوتایگ باال رفت نفسش به شماره افتاده بود .توی
ذهنش با مهتا که حتما باعث ان حال بد طلوع بود یم جنگید.
در را باز کرد،ماجرا از آی که فکر میکرد بدتر بود .تبداد یقه
ی ساسان را گرفته بود و فریاد یم زد :زنمو اوردین اینجا
زندای کردین ازتون شکایت یم کنم ..این زن معصومه ،نیم
فهمه طعمه ی سه تا مرد شدن یعن چ...
چشمهایش سیایه رفت .نگاهش را چرخاند و طلوع را دید پشت
سدی که رامبد ساخته بود ،به خود یم لرزید و انگشتهای یی
رنگش را روی پوست صورت و گردنش یم کشید و صدای
خفه ای که از الی دندان هایش ببون یم آمد میان همه صداها
گم یم شد .برای لحظه ای از رسش گذشت همه ی تالش ها
برای بهبودی او به باد رفت  .این تصور کنار همه ی چبهای
دیگری که در چند ثانیه به مغزش هجوم آورده بودند دیوانه
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ترش کرده بود پلک زدن های چندباره اش هم نیم توانست از
این خواب کابوس وار بیدارش کند .این تبداد بود که وسط
خانهی امن که قول داده بود برای طلوع بسازد ایستاده بود و
همهی بدی های دنیا را به او نسبت یم داد .همه ی دردهایش را
توی مشتش جمع کرد .همه ی زخم های طلوع را ،همه ی
اشکها و همه ی حواس پری هایش را حن همه خواب های یی
دلیلش را چند قدم فاصله را با مشت گره کرده پیمود و یی هیچ
حرف ان را به صورت تبداد کوبید .برای دقایف همه چب
متوقف شد حن مهتا که یی خیال پشت مب ناهارخوری نشسته
بود و به صحنه ی آشفته ی خانه نگاه یم کرد در همان حایل که
بود متوقف شد ،حن آذر در آستانه ی در...
یقه ی تبداد توی مشت آمت مچاله شد و نگاه چشمهای به
خون
ی
نشسته ی آمت تب شد توی چشمهای تبداد که دیوانگ از رسو
رویشان یم بارید .صدایش از شدت خشم و بغض تب یم کشید
و فریاد خش دارش انگار از رگ های برآمده ی گردنش عبور
یم کرد و به صورت زخیم تبداد یم خورد :کثافت با پای
خودت اومدی پیشواز مرگ  ...یم دونسن معصومه و این
بالها رو رسش اوردی  ...یم دونسن گناه داره و به این روز
انداختیش  ...فکر کردی میای از وسط خونه من بریم داری یم
بری دوباره هر غلظ خواسن یم کن؟ اومدی اینجا که چ ؟
یم کشمت...
دسن که برای برای چندم باال رفته بود را رامبد محکم گرفت و
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گفت :نکن آمت...
تبداد هنوز حرفهایش را پیدا نکرده بود آمت فریاد زد  :ولم کن
رامبد ...دستش از دست رامبد رها شد و اینبار قفل شد روی
چانه ی تبداد که با چشمهای پر اشک به کلمات متوسل شده
بود:من فقط زنمو یم خوام آمت...
اینقدر احمف که اومدی اینجا از من طلوع رو یم خوای؟
با پشت دست ضبه ای به صورت یی حس تبداد زد و گفت:
زی که داغون کردی رو از من یم خوای...
سییل دومش سمت دیگر صورت تبداد نشست  .نگاه تبداد
نشان یم داد در این دنیا نیست ضبه ها را حس نم یکرد حن
شدت عصبانیت آمت را درک نیم کرد و آمت حن از او بدتر
بود دردی که همان لحظه همزمان در استخوان های دستش
پیچیده و در ثانیه ای به قلبش رسیده بود را نیم فهمید فقط به
دنبال رایه بود که درد بیشبی به ان مرد تحمیل کند تا قبل از
کشتنش همه ی دردهای که طلوع کشیده را توی چشمهایش
ببیند
و هر چه این یی حیس را بیشب در چشمهای تبداد یم خواند
عصن تر یم شد و ضبه های پیای دستش رسعت بیشبی
ی
یم گرفت رامبد خسته از تالش بیهوده برای نگه داشت آمت
فریاد زد :ساسان این مرتیکه رو یبب ببون ...آمت بس کن دیگه
!این دنبال همت چباست ...همینو یم خواد...
ساسان که تا آن لحظه فقط انگشتهایش را با حرص روی بازوی
تبداد یم ر
فشد او را عقب کشید و رامبد بار دیگر فریاد زد:
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بجنب دیگه یببش  ...گورتو گم کن دیگه عویص...
تن تبداد سنگت شده بود مثل مرده ای روی آب ،آمت در حایل
که دستهایش در حضار دستهای رامبد مانده بود به حالت
دیوانه
ای که در صورت رسخ و سییل خورده ی او موج یم زد چشم
دوخته بود و تقالیش برای رهای و هجوم دوباره به سوی او یی
فایده ماند.
آذر از رس راه کنار رفت و ساسان با زور تن کرخت تبداد را
تا نزدیک در کشاند او دستش را به چهار چوب در گرفت
صدایش در راهرو کوچک خانه پیچید :طلوع جان! نیم ذارن به
هم برسیم  ...قراره مدام ما رو ازهم جدا کت اما من نیم ذارم
یم برمت از اینجا ...نیمه شب یا اول صبح  ...باالخره یه وقن
میام یم برمت.
آمت تالش کرد دستهایش را از میان دستهای رامبد رها کند
ساسان با فشار تبداد را ببون کشید و زیر لب چبهای گفت
که کیس نشنید.
مهتا که انگار تازه تماشایش تمام شده بود ،بدش نیم آمد ر
نقیس
هر چند کوتاه در این نمایش داشته باشد .چند قدم جلو رفت
دستهایش را روی سینه به هم گره زد هنوز حرف نزده بود که
طلوع به طرف آمت دوید پشتش پناه گرفت
 .مدتها بود دست از این کار برداشته بود ،دست از پنهان شدن
پشت رس آمت
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شانه هایش افتاد همه فریادهایش توی گلو بغض شد و با همان
بغض نالید :تمام شد طلوع تمام...
خسته تر از آن
بود که جمله ی دیگری برای تسکت طلوع پیدا کند .نگاهش را
گرداند سمت مهتا و گفت :فقط مونده بفهمیم این مرتیکه
چطور
پاش وا شد تو خونه ی ما! بفهمم یک درو براش باز کرد؟ یک
خب داد که من اینجا نیستم ...یک جرات کرد آمار خونه ی
بهش ی
منو بده دست این مرتیکه!
رامبد متاثر از حال او با صدای مالیم گفت :تو نیم دوی این
منتظره یه بهانه پیدا کنه واسه دادگاه ...یم زی زخم یم ذاری
تو صورتش که چ ؟ بره شکایت کنه خوبه؟ یم دوی چقدر
تاثب یم ذاره رو پرونده ی طلوع به خودت بیا دیگه!
آمت حریص گفت :اون کنار  ...من بفهمم یک درو براش باز
کرد ...باید بفهمم!تو باز کردی طلوع؟
صدای خفه ی طلوع روی کمرش خط یم کشید :نه...
_پس یک...
هنوز نگاه خبه اش به مهتا بود و او بود که خییل زود خودش
را پیدا کرد و گفت :خواستم یه کاری کرده باشم براشون...
ی
حیفه زندگیشون اینا این زندیک رو راحت به دست نیاوردن...
باالخره از بازی تو سالن تئاترو...
_بسه مهتا...
آذر به سوی طلوع رفت .آمت قدمهایش را به
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سوی مهتا برداشت و گفت :همچت غلظ رو یه بار دیگه بکن
یم کشمت ...گمشو از این خونه!
_گم نیم شم ،نیم ذارم طلوع زندگیمو به گند بکشه ،اون
گمشه
بره رس زندگیش با پدر بچه اش ...
_آخ مهتا ساکت شو  ...اینبار یم کشمت به قران یم
کشمت...
 .رامبد که با شنیدن
حرفهای او یکه خورده بود با این حرکت آمت به خود آمد ،به
سویش دوید .صدای زاری طلوع پشت زمینه همه ی این
ماجراها بود و آذر دیگر ر
تالیس برای آرام کردنش نیم کرد فقط
به کلمه کلمه ی حرفهای مهتا فکر میکرد و سیع یم کرد چبی
به یاد بیاورد چبی که نشان بدهد این حرفهای مهتا چب جز
ی
دیوانگ نیست.
ی
مهتا در حال خفگ گفت :دروغ نیم گم از مادرت ببس اگر
دروغ بود منو بکش  ...بکش و راحتم کن ...فکر کردی چرا
تبداد با دیدن احضاریه دادگاه اینقدر بهش فشار اومد ...دارم
خفه یم شم آمت ...بخدا دروغ نیم گم  ...دوستش داره
...همه یم دونن جز تو!
ی
آمت در مرزدیوانگ بود و هیچ نیم فهمید هیچ نیم دید ،هیچ
نیم خواست،فقط یک کلمه ی دیگر از مهتا برای کشتنش کاف
بود...
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با فریادی پر دردگفت :امروز تکلیف همه تون رو روشن یم کنم
دیگه نیم ذارم این قدر مزخرف به هم ببافت  ...یا یگ از شماها
رو یم کشم
یا خودمو ،فرف نداره تو ر
بایس یا شوری  ...طیبه باشه یا فهیم یا
حن هاتف...
مهتا مثل پر سبک شده بود و دنبالش روی پله ها کشیده شد.
او
را روی صندیل جلوی ماشت انداخت خودش نشست استارت
زد
و ماشت از جا کنده شد.
رسعت مرور اتفاقات نیم ساعت قبل ،از رسعت ماشت بیشب
بود واین باعث یم شد هر لحظه بیشب پایش را روی پدال
بفشارد.و مسب لعنن انگار هر لحظه طوالی تر یم شد قلبش
از شدت درد حجم گرفته بود و ضبانش در همه ی رگهای تنش
پخش شده و نفس کشیدن را برایش سخت کرده بود...
باالخره رسید به آن خانه که حاال به نظرش لعنن ترین مقصد
جهان بود .پیاده شد دست مهتا را میان انگشتهایش ر
فشد و او
رنگ پریده ،انگار تازه فهمیده بود حجم رازی که برمال کرده
صب آمت بود رنگ پریده و زار تالش یم
بزرگب از اندازه ی ی
کرد دستش را رها کند.
زنگ خانه را چندین بار ر
فشد و این شوری بود که رساسیمه در
را باز کرد و به حیاط دوید .و همان لحظه مهتا را دید با آن
وضع که وسط حیاط پرت شده و آمین که انگار برای پیدا کردن
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حرفهایش نیاز به کیم مکث داشت و شوری با گلوی خشک،
و صدای گرفته و یی جان گفت :چ شده؟ این چه وضعیه؟ چه
خبه؟
ی
طیبه در آستانه ی در سالن ایستاد متعجب به آنها نگاه کرد و
گفت:چ شده بچه ها!
آمت روبه روی باغچه ی شب بو ها ایستاده بود.حاال برخالف
دقایف پیش یم خواست همه چب را تعویق بیاندازد و هر چه
دیرتر به حرفهای که تشنه ی شنیدنشان بود برسد .حاال تازه
حال طلوع را یم فهمید وقن که یم گفت :انگار حرفهام یه
پرنده بودن که تو گلوم کشته شدن...هر روز زبونم بوی خون
یم ده و راه نفسم بسته ست اما نیم تونم لب از لب باز کنم.
به کودیک طلوع پشت پرده اشگ که دیدش را تار کرده بود نگاه
یم کرد و صدایش بت برگها یم پیچید و یم نشست توی
گوشش و از یک طرف صدای پر درد قلبش بود که خدا خدا یم
کرد مهتا دروغ گفته باشد .حن چشم باز کند و ببیند که این
خوای که تمام شده و همه اتفاقاتش دود شده و به
خواب است
ی
هوا رفته اند.
توی دلش خدا را صدا یم زد .با زارترین لحن ممکن به خدا
التماس یم کرد .یم خواست این هم یگ از همان حسادت های
کودکانه و احمقانه ی مهتا باشد.
خبه
سکوت که طوالی شد ،شوری دوباره با فریاد پرسید :چه ی
اینجا!
برگشت انگشت اشاره اش را به سوی او گرفت و با صدای که
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از جوش و خروش دروی اش به لرز افتاده بود گفت:صداتو
بیار پایت شوری!
لبهایش یم لرزید و اصال برایش مهم نبود که اشکهایش راه
گرفته اند روی گونه ها ،صدایش برای شورانگب مثل سییل
محکم بود ،وارفته برگشت نیم نگایه به طیبه کرد و اینبار طیبه
رو به مهتا پرسید :این چه وضعیه؟ لباست چرا اینجوریه؟
ی
پله های ایوان را با همان آهستگ پایت آمد .زیر بازوی مهتا که
یی جان افتاده بود وسط حیاط را گرفت بلندش کرد و گفت :چه
خبه آمت؟
ی
خبه!
_من اومدم از شما ببسم چه ی
به سمت پله ها راه افتاد.خودش فکر کرد چقدر پا گذاشت به
این
خانه سخت شده ،حن از روزی که دل از پدر بریده و آمده بود
ساعتها کنار باغچه نشسته بود هم سخت تر بود داخل رفت به
خانه ای که زیر سقفش دنیای دیگر ساخته و حاال حس یم کرد
چه دنیای پوشایل ای بود ،همه ی آنچه که به نام خانواده در
تمام
این سالها با تمام نبویش جمع کرده بود .فکر کرد چقدر دلش
یم خواهد حاال اینجا نباشد .اصال توی دنیا نباشد .رگ های
شقیقه اش نبض گرفت احساس کرد یی تعادل است و هر آن
ممکن است بیافتد ،بمبد ،نفس هایش قطع شود حاض بود
اگر
قطع نفس ها ،صدای مهتا را توی رسش یم برید که مدام تکرار
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یم کرد :حیثیت خانواده و آبروی خودش...
بقیه پشت رسش داخل رفتند .برخالف انتظارش هاتف خانه
نبود.
وسط سالن ،دستهایش را زد به کمرش و گفت :یگ یه حرف
بزنه که باعث بشه با کشت دخب دای مسعود ررسمنده اش نشم
...
شورانگب با دهان نیمه باز آماده گفت چبی بود که حن
خودش
هم نیم دانست چیست و آمت یی حوصله دستش را باال آورد و
گفت :تو نه شوری تو یه جمله داری بذارش واسه دفاع از
خودت  ...تو طیبه! تو دلت بیشب یم سوزه مگه نه؟ ما نابرادر
بودیم ،ناخواهری بود آذر ،اما تو خییل خواهر بودی!
_آمت داداش قربونت برم حالت خوب نیست بشت برات آب
بیارم بعد حرف بزنیم...
_آب بیاری؟ از االن به بعد من هرچ بخورم از زهر زهره تر
آبچ!
ی
لبهایش را روی هم ر
فشد گلویش باد کرده بود و ترسیده بودند از
این غیم که نشسته توی کلمه کلمه اش دق کند .نفسش را پر
آبچ بزرگه! زهر...
صدا ببون داد وگفت :زهره ی
مهتا دوباره خودش را پیدا یم کرد ترسش را یک گوشه گذاشت
و باز یم خواست تالشش برای برگرداندن آمت را از رس بگبد
حرفهایش را اینطور ررسوع کرد :عمه تو بگو که من دروغ نیم
گم  ...بگو طلوع خودش تو سالن تئاتر با تبداد...
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_ساکت شو مهتا  ...تو دیگه باید واسه همیشه جای که من
هستم
خفه ریس!
صدای آمت از اوج افتاده وخسته بود حنجره اش دیگر فریاد
نداشت .شورانگب عقب عقب رفت خودش را روی مبل
انداخت
و گفت :خدا لعنتت کنه مهتا...
_خدا همه تونو لعنت کنه همه تونو ...بگو طیبه  ...یم
شنوم...
به جای طیبه صدای هاتف بود که توی سالن پیچید :چیو یم
شنوی؟ اینجا چه غلظ یم کن؟
هنوز کیم لکنت داشت و تکیه اش به عصا با همه حال خر یای،
دل آمت را ریش کرد هرچند خسته تر از آن بود که به این فکر
امان جوالن بدهد .بلند شد،چرخید پشت به هاتف ایستاد و
گفت:
یم شنوم طیبه!
_چ بگم آخه...
خب رسید به
باز هم هاتف بود که گفت :چیو بشنوی؟ باالخره ی
جای که نباید یم رسید؟ آره دخبی که از خونه شوهرش
دزدیدی دخبیه که یه روز تو سالن تئاتری که فرستادینش تا
حالشو خوب کنت ...بعدم
وایساد تو روی من و گفت :یم خواستمش  ...یم خواستش! تف
به ذات تو و اون که یی آبروی رو به حد رسوندین ...حاال دم
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از غبت بزن آمت ...حال دم از مردی بزن  ...حاال با کفس
وایسا وسط خونه ی من و دست به کمر بزن زن و بچه مو
سوال
جواب کن  ...فکر کردی راحته آدم گوشت تنشو بکنه بندازه
دور
فکر یم کن رس اون زخم دیگه بسته یم شه؟ نگام کن ،بسته
نشد  ...اون تیکه گوشت فاسدی که از تنم کندم هنوز جاش
داره
خون میاد  ...اما آبروم...
_آخ اینقدر حرف اضافه نزنت  ...یگ یه کالم بهم بگه...
مهتا جیغ زد :یه کالم واسه آدم کر کمه  ...من صد کالم یم گم
سبی که وسط دومبل بود را برداشت به
آمت گلدان پیچک ی
طرف پرت کرد و گفت:
تو یه دروغگوی کثیف که به وقتش جواب کارتو یم دم...
هاتف داد زد :من که دیگه دروغ نیم گم  ...من که با آبروی
خودم بازی نیم کنم...
اینبار تلفن بود که دیوار کوبیده شد و صدای آمت روی سکوت
خانه خط کشید :دروغ یم گید همه تون دروغ یم گید...
نامردا ....چیکارش کردین ...راست بگید چیکارش کردین...
و بعد از آن دیوانه وار هر آنچه دم دستش بود را به دیوار زد به
همه ی دیوارهای خانه ای که یم خواست نباشد و ناله اش حن
چشمهای هاتف را خیس کرد .دردی که در سینه داشت فراتر
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از توانش بود قلبش یم سوخت نفسش بند یم آمد و با ناله ای
به
سخن دوباره قلبش را به تپش وا یم داشت ...دیوانه نشده بود،
هنوز یم فهمید هنوز درد را حس یم کرد و از همان حیس که
در تک تک رفتارش بود نگران شده بودند.
طیبه جلو رفت مچ هر دو دستش را گرفت و گفت :نکن آمت
نکن داداش! نکن قربونت برم  ...شوری بیا یه کاری کن...
طیبه از آن حس آمت ترسیده بود از آن جنوی که در
چشمهایش
بود ونبود .از دردی که یم کشید و هیچ طور تسکت نیم یافت
...دلش ریش شده بود انگار همه ی سکوت های آن روزهای
طلوع را یم دید که صدا شده اند توی حنجره ی آمت! شوری
را صدا یم زد تا کمک کند تا مثل همیشه برسد و جو متشنج را
آرام کند.شوری اما افتاده بود روی مبل و با چشمهای نیمه باز
فقط نگاه یم کرد آمت ی حس ر
تالیس برای ببون کشیدن
ی
دستهایش از دست طیبه نگاه پر التماسش را به صورت طیبه
دوخت و گفت :بگو  ...بگو تو رو خدا بگو  ...دروغ یم گن..
دندان هایش را به هم ر
فشد چشمهایش پر اشک بود و نفس
هایش داغ و پر درد از الی دندانها به صورت طیبه پاشیده یم
شد  ...با همان درد گفت :بگو یا بذار همه مونو اینجا آتیش
بزنم
...که الیق آتیش گرفتنیم فقط ...بگو دروغه طیبه طلوع
خواهرته ...نذار این مزخرفاتو بهش ببندن یه چبی بگو...
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طیبه همانطور که دستهای آمت را گرفته بود خم شد روی
زانوها نشست پیشای اش را روی دستهای او گذاشت و گفت:
دروغه  ...همه شون دارن دروغ یم گن  ...برگشت نگاهش را
به شوری دوخت و گفت :مهتا شوری بابا من همه مون دروغ
گفتیم...
آمت رس عقب داد دردش این بود که حاال حن نیم توانست
این
حرف طیبه را باور کند در رسش این حرف شور گرفت که باید
از خودش ببسم از طلوع.
مهتاخودش را وسط انداخت و یی توجه به زاری طیبه گفت:
درویع در کار نیست وگرنه چرا بابا هاتف اینقدر یم خواست
که طلوع رو بده به تبداد اونم وقن که از تبداد بدش اومده
بود...
هاتف که دیگر ایستادن برایش سخت بود اشکهای که به همه
نشان یم داد بعد از بیماری تا چه اندازه دل نازک شده را از
روی صورت در هم شکسته اش برداشت .به طرف یگ از مبل
ها رفت و گفت :دروغ نیست خودتو جمع کن طیبه!
و طیبه انگار بعد از سالها شکست همانطور که دستهای آمت را
میان دستها گرفته بود زانوهایش تاشد و محکم به زمت برخورد
پیشای اش را روی پشت دستهای آمت گذاشت و با درد گفت:
دروغه! طلوع نخواست...
صورت پر اشکش را به سوی هاتف چرخاند و گفت :طلوع رو
گرفن زیر مشت و لگد یادت رفته بود که طلوع یادگار مامانه،
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منم یادم رفته بود ...ما حن خودمونم خودمون رو فراموش
کردیم بابا! من ازت ترسیدم اون روز اما االن دیگه نیم ترسم ما
دروغ گفتیم  ...به طلوع هتک حرمت شد آمت  ...تبداد...
_وای...
آمت دستهایش را رها کرد و اینبار رسوصورت خودش بود که
آماج ضبه های دستش یم شدو صدای وای گفتنش از حنجره
ای زخیم دل همه را خون کرده بود طیبه دوباره دستهایش را
گرفت وبا همان درد ادامه داد:طلوع ترسید ...از ترس بود که
گفت یم خوامش.به خاطر همون ترس بعد از کتک های که
بهش زدی گفت یم خوام باهاش ازدواج کنم .طلوع نخواست
آمت  ...فقط اینو بدون .بابا تو وقن داستان رو
شنیدی با ما حرف نزدی فقط یک کالم گفن آبروم  ...گفن
مردم گفن یم کشمش حق داشت ببسه.
طیبه یم گفت و نیم دانست دستهای آمت که از دستش رها
شده
چه جنوی پیدا یم کند به شکست همه چب و گلویش دیگر
حجم
فریادهایش را تاب نیم آورد و زخم یم شود  ...وقن همه چب
در سکوت دیوانه وار بقیه خرد شد .تنها چبی که برای کوبیدن
به دیوار پیدا یم کرد تا کیم آرام شود َرس خودش بود .طیبه نه
یم توانست نگهش دارد و نه یم توانست بقیه را از آن بهت
حالم بهم زی که دچارش شده بودند ببون بیاورد.
باالخره رسگیجه ای عجیب متوقفش کرد .دردی عمیق در همه
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ی تنش پیچیده بود .و
حال رقت انگبش ،اشکهای شوری را جاری کرد .وقن مقابلش
ایستاد و با صدای کشدار و یی حس گفت :تو خواسن بچه
بزرگ کن؟ توی که از پس بچه های خودت برنیومده بودی
خواسن مادر طلوع ر
بیس؟ بعد یهو از بس مادری نکرده بودی
هول شدی از دیدن چهار تا بچه تو یه خونه و فکر افتادی هر
کدومو کجا آواره کن که راحت ر
بیس ...لعنت به تو شوری
لعنت
...منو فرستادی خدمت! طلوعو فرستادی سالن تئاتر  ...اون
دوتای دیگه هم که تو چنگت بودن  ...یادمه بابام یه روز اومد
بهم گفت :مادرت شوهرشو فرستاد واسه گرفتنتون ،اگه شما
باهاش نرید غرورش جلو اون مرد یم شکنه ،و اگه اعتمادی تو
زندگیشون هست از بت یم ره؛ شاید ازش ببسن تو که الیق
بچه های خودت نبودی و نخواستنت چطور یم خوای مادر
بچه
های یگ دیگه ر
بیس! یادمه اشکهامو پاک کرد و گفت :باید بری
پیش مامانت چون آذر اونو یم خواد اما اونقدری بهش اعتماد
ندارم که آذر و یی تو بفرستم بره  ...چه خوب شناخته بودت
شوری  ...همونقدری که دوستت داشت شناختت  ...همونقدر
که
واسه حفظ آبروت جلو شوهرت خودشو ما رو به آب و آتیش
زد
همونقدرم ازت یم ترسید.
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چند تاشماره داد بهم گفت هر جا دیدی الزمه زنگ بزن  ...آخ
چه بد بودی شوری ،چقدر جون کندم تا تو رس خودم کنم هر
چ
کردی از بدبخن و ناچاری بوده ،چقدر خودمو کشتم تا بگم
داره
مادری یم کنه اما شکلش فرق داره  ...اما تو واسه بچه های
خودتم نامادری بودی .کشن ما رو با تصمیم های یی وقتت
شوری کشن...
برگشت سمت هاتف چنان که انگار همه ی کارهایش با شوری
تمام شده بود .همه رگهای که در تنش به شوری وصل یم شدند
را بریده بود و حاال از الی دندانهای به هم ر
فشده اش با هاتف
حرف یم زد :اما تو خوب بودی  ...تو مرد بودی ،تو قول داده
بودی ،رس قولت مونده بودی .اونقدر که اصال هیچ وقت
شماره
های اضطراری بابام به کارم نیومد .من رسمو یم دادم پای
حرف تو اما خراب کردی  ...این بود غبتت! یه عمر بهم گفن
مرده و ناموس و غبتش ،به جای این که
ر
پایس بری طرفو بک ریس دخبه رو دو دسن تقدیمش
کردی؟ بابا خونه ت آباد! اگر غبت این بود چرا از اول به من
نگفن؟ گوشت تنتو کندی ؟ داره خون میاد؟ فقط به فکر جای
زخم خودی ؟ اون تیکه گوشت یه دخب معصوم بود که دیوونه
شد  ...که از بچه ی تو شکم خودش هم یم ترسه
ابروهایش را باال داد .به خیالش از ریزش اشکهای که دیگر
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اختیارشان را نداشت جلوگبی یم کرد :اون یه تیکه گوشت
نبود ،اون آدم بود ...دخب بود  ...باید قلبت یم بود که اگر
کندی
انداخن دور نفست قطع یم شد .اما االن به لطف تو و زنت
قلب این خونه یه تیکه گوشته که از همه یم ترسه  ...بگو خطر
من واسه طلوع چقدر بود که دادیش دست اون نامرد؟ تو
فهمیده
بودی جونم واسه ش یم ره  ...عشق من بدتر بود؟
عشف که یم دونسن محاله بروزش بدم تا وقن خودمو اینقدر
زیر دینت یم دونم .عشف که یم دونسن اون بچه اینقدر بچه
ست که یه عالقه ی خواهر برادری تعببش یم کنه و تمام! چرا
ی
نذاشن زندیک کنه ؟ چرا نگفن آمت برو اون مرتیکه رو بکش
به دخبمون دست درازی کرد چرا؟
لبهایش را به هم ر
فشد منتظر گفت حرف از سوی هاتف نبود
واو هم حرف نداشت که بزند مدتها بود به طلوع فکر میکرد
هرچند غرورش اجازه نیم داد سوایل ببسد اما یم خواست از
او بداند .از روزی که آذر گفته بود طلوع در خانه ی تبداد
شکنجه یم شد قلبش از هر وقن ر
فشده تر شده بود همه ی
محاسباتش به هم ریخته بودند و مدام برگشت به آن روز که
خب
ی
لعنن را شنیده بود و فکر میکرد چه کار دیگری یم توانست
بکند؟!
حاال هم چبی برای نگاه پرسشگر آمت نداشت و باز هم او بود
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که لب باز کرد :چرا؟ آبرو؟ کو آبرو؟ آبروی ما مگه طلوع
نبود؟ کو طلوع؟ حذفش کردی که آبروتو حفظ کن؟ یم دوی
مرتیکه روای بود؟ یم دونسن با سیگار تمام تنش رو سوزوند؟
...
همه ی تنش از یاد زخم های روی کمر طلوع سوخت و نعره
زد :یم دونسن تنش پر زخمه؟ یم دونسن دخبت همه ش
خواب بود؟ به زور قرص  ...من چبی از مادراین بچه ها نیم
دونم  ...اما مادرش بود یم ذاشت ین اتفاقا بیافته؟ یم دوی چرا
دارم یادت میارم؟ یم خوام عذاب ر
بکیس! یم خوام شب تو
خلوت خودت جواب مادر طلوع رو بدی .این روزا همش فکر
میکنم کاش طلوع پیش پریچهر مونده بود  ...کاش هر جای دنیا
بود جز زیر دست تو و شوری! تمامش کردین  ...اون بچه رو
شما دوتا تمام کردین...طلوع رو کردی جایزه ی اون روای...
غبت؟
از چنگش درمیارم طلوعو ،به هر قیمن شده درد
ناموسمو یم ریزم تو جون خودم تا دوباره رسپا بشه ...اما تو
هم فکر کن باباهاتف  ،بابا هاتف خییل با مرام ما که پدری رو
در حق بچه های زنت تموم کردی  ...فکر کن چ کم داشت
طلوع که فرستادنش سالن تئاتر ...آخ...
ضبه ای به رسش زد و گفت :تو ندیدی اون دخب چه دردی
یم کشه از همت دوکلمه  ...سالن تئاتر ...ندیدی.
چرخید .یم خواست برود .رگ به رگش از دردی جانکاه یم
سوخت و هنوز فریادها در سینه داشت که باید یک جای دنیا
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خایل شان یم کرد .فریادهای که از ابتدای این ماجرا توی
خودش نگه داشته بود تا بتواند طلوع را روبه راه کند و حاال با
خب که مثل کوه روی شانه هایش آوار شده بود ترکیده و
این ی
روی رس همه خراب شده بود.
نزدیک طیبه که رسید گفت :خیال نکن گناه تو کمبه  ...بسوز
تو عذابش همونقدر که طلوع سوخت .تک تکتون مسئولت
نیم
گذرم از هیچکدومتون .هر وقت داشت یادتون یم رفت که
باهاش چکار کردین این حرف منو یادتون بیاد که طلوع صبح به
صبح از ترس این که بچه ش یم خواد دست بندازه گردنش خفه
ش کنه بیدار یم شه  ...صبح به صبح طیبه...
هر چه حرف یم زد خایل نیم شد .انبار باروی بود که هیچ
چب ،جز انفجار ،سوخت و پس از آن خاکسب شدن آرامش نیم
کرد .دست از آن کار بیهوده که فقط خشمش را بیشب یم کرد
برداشت .با قدمهای که روی زمت کشیده یم شدند تا نزدیک
در رفت بعد برگشت کیم به مهتا نگاه کرد و گفت :همه کارای
که کردی تا طلوع رو آزار بدی خییل کثیف بودن ،خییل غب
انسای  ...تا یه جای یم تونستم ربطش بدم به یه حسادت زنونه
اما از یه جای به بعد شد یه جنون وحشیانه که تو ذات هیچ
زی
نیست مگر این که بیمار باشه! اگر عقل داشته ر
بایس دیگه دنبال
من نمیای چون از این در که برم ببون نه پش این خونه م ،نه
تو نامزدیم و نه حن فامیلم .اونوقت بخاطر کاری که امروز با
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طلوع کردی یم کشمت!من قاتل تو و اون پست فطرت یم شم
...اگر همه زندگیت اون عشق مزخرفت به پشعمه ت بود
امروز همه زندگیتو باخن رس بازی که با طلوع راه انداخته
بودی  ...واسه عذاب تو همت یه جمله بسه طلوع ازت برد .با
همه دردای که کشید ازت برد  ...ازت متنفرم مثل یه لکه ننگ
تو زندگیم شدی که نیم دونم این چند ماه نامزدیو چطور پاک
ی
کنم از خاطر مردم و از ررسمندیک راحت بشم.
رنگ پریده ی مهتا آرامش نیم کرد مغزش مدام به دستها پیایم
یم فرستاد .پلک هایش را روی هم ر
فشد در را باز کرد و با
رسعن که به میانه ی حیاط نرسیده بر اثر ضعف فروکش کرد
از آنها دور شد.
از خانه ببون رفت و نیم دانست با این دایع که روی دلش
مانده چطور باید با طلوع مواجه شود و نشان بدهد هیچ اتفاف
نیافتاده ! اصال باید چه بگوید چه بکند؟ انگار تازه حاال معنای
همه ی حرفها و ترس های طلوع را یم فهمید .ماجرا از آن جا
برایش دردناک یم شد که یم دانست هنوز ربعد دیگری از قصه
مانده باید از طلوع بشنود.
***
آذر برای ساسان نوشت :دیر وقته آمت هنوز نیومده نگرانشم.
زنگ زدم جواب نداد!
_نگران نباش میاد شاید نیاز داره یه کم تنها باشه.
_میشه یه زنگ بهش بزی؟
_االن یم زنم.
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_ممنون!
کیم بعد دوباره پیام ساسان رسید :جواب منم نیم ده بخوابت
میاد.
خبم .نه مهتا
_نیم تونم دارم دیوونه ی شم از همه چ یی ی
جواب داده نه طیبه و مامان ...به تلفن خونه یم ترسم زنگ
بزنم .نیم دونم تو چه حایل ان .طلوع هم از اون وقت رفته تو
بهار خواب مدام مثل طویط تکرار یم کنه دیگه آمت نمیاد،
دیگه منو نیم بخشه...
صدای توقف ماشت آذر را امیدوار کرد .نوشت :فکر کنم اومد.
خب نذار از
و ساسان جواب داد :مواظب خودت باش منم یی ی
حالت.
میان همه ی دلهره ها،لبخندی به این پیام زد .خودش هم
نفهمیده
بود چطور اینقدر نزدیک شده اند که میان ان همه التهاب،
یادآوری لحن مالیم و همراه با خجالت ساسان یم تواند تا آن
اندازه آرامش کند .حدسش درست از آب در آمده بود صدای
پاهای آمت بود روی پله ها ،نگاهش را چرخاند سوی ساعت
نزدیک به دوازده بود .برگشت سمت طلوع ،هیچ حرکن
نداشت
چسبیده بود به نرده ها و خبه بود به خیابان حتما آمدن آمت
را
دیده بود اما هیچ عکس العمیل نداشت.
تا نزدیک در رفت ،در باز شد و آمت داخل آمد دکمه های
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پباهنش یک در میان افتاده بود و صورتش از همه ی این مدت
تکیده تر بود .انگار صدسال از همت چند روز پیش که آمت را
دیده بود یم گذشت و حاال مردی شکسته وزار مقابلش یم
دیدکه
شباهت کیم به برادر جوانش داشت .آیه از لبهای نیمه بازش
ببون افتادو نالید :چ شدی آمت...
چشمهای به خون نشسته ی آمت در نگاه خواهر نشست
زمزمه
کرد :تو یم دونسن؟
_چیو؟
_مزخرفات مهتا رو! فقط یک کالم یم دونسن یا نه؟ با اونا
همدست بودی یا نبودی؟!
ی
_خودت یم یک مزخرفات ،اون داره به آب و آتیش یم زنه یه
چبی پیدا کنه واسه آزار شما! تو هم که دل به دلش یم دی
واسش فراهم یم کن...
_طیبه تائید کرد ،شوری ،هاتف ......میفهیم!
کم مانده بود دوباره اشکهایش جاری شوند رسش را میان دستها
گرفت .تن یی جانش را به دیوار تکیه داد و نالید :یی وجدانا
دادنش دست اون نامرد  ...دارم دق یم کنم آذر دق یم کنم...
دهان آذر باز ماند .نیم توانست باور کند سیع کرد آن روزها
را به یاد بیاورد .جز گریه های طلوع چبی به ذهنش نیم آمد.
خب مانده بود .با این حال آمت یی قرار
حالش نشان یم داد یی ی
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پرسید :االن دیگه هیچ برام مهم نیست جز این که بفهمم به
چند
نفر تو این دنیا یم تونم اعتماد کنم! تو یم دونسن اون روزا یا
نه؟
_بخدا هیچ نیم دونستم  ...طلوع فقط یم گفت که یم خوام
از اینجا برم باید ازدواج کنم ...قبلش ...خب  ...نباید بگم اما
قبلش از شایان زیاد حرف یم زد .یه مدت نرفت سالن ،ویل بعد
یهو صحبت تبداد شد و بابا بخاطر این که طلوع گفته بود یم
خوامش زده بودش .یه شبم مونده بود خونه طیبه ،من خونه
نبودم ،وقن اومدم دیدم که کتک خورده افتاده رو تخت...
ی
_آخ  ...این کتک خورده رو که یم یک دلم یم خواد دنیا رو
رو رس همه خراب کنم حن خودم...
زانوهایش شکست کمرش را روی دیوار ررساند و همانطور با
زانوهای جمع شده توی شکم نشست .آذر روبه رویش نشست
دستهایش را روی زانوهای او گذاشت و گفت :قربونت برم
داداش ...قربونت تنهای و دردات برم  ...من نیم دونستم بخدا
اگر یم دونستم اون روزی که زنگ زدم تا بیای بهت یم
گفتم ...االن چیکار کنیم آمت؟
_االن فقط باید بمبیم از این درد که یه رس این بدبخن هم
مادر
ما بود.
_آمت مامان طلوع رو دوست داره بخدا اونجور که تو فکر یم
کن بد نیست...
771

آمین

@Romanbook.ir

_واسه بدی کردن حتما نباید آدم بدی ر
بایس.
_پاشو یه غذای چبی بخور ببت یم توی طلوع رو بیاری تو
خونه!
آمت به در بهارخواب و سایه ای محو از طلوع که روی شیشه
افتاده بود نیم نگایه انداخت و گفت :چ بهش بگم! چه جوری
باهاش حرف بزنم .چطور دوباره حالشو خوب کنم.
_خوب یم شه دوباره نبس  ...ببت االنم با همه اتفاقای صبح،
بهب از چند ماه پیشه؛ شاید بهب هم شد که ما این چبا رو
فهمیدیم شاید بتونیم کمکش کنیم.
آمت خسته آیه کشید و رس به شال و مانتوی آذر که از ساعن
قبل پوشیده بود تا به محض آمدن آمت به خانه برگردد کرد
وگفت :دربیار...
_باید برم خونه داره دوازده میشه! مامان...
همزمان با این جمله ر
گویس توی دستش زنگ خورد هر دو اسم
مامان را دیده بودند روی صفحه ،آذر مضطرب تماس را جواب
داد و هر دو صدای او را شنیدند که خش دار بود :آذر بیا خونه
دیر وقته ،با آژانس بیا...
آمت ر
گویس را از میان انگشتهای آذر ببون کشید و گفت :دیگه
اونقدری بهت اعتماد ندارم که یه دخب دستت بسپارم و مطمت
باشم گوشت قربونیش نیم کن  ...آذر دیگه نمیاد...
مهلت حرف زدن ندادو تماس را قطع کرد آذر مبهوت گفت:
آمت...
_حرف نباشه ..اون خونه رو واسه همیشه فراموش کن اگر
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اینجا رو دوست نداری یه زنگ به بابا بزن یه فکری برات
بکنه...
آذر یی رمق عقب رفت روی تخت نشست و به زحمت گفت:
امشب یم مونم...
تاکید آذر رو کلمه ی امشب را فهمیده بود اما به روی خودش
نیاورد .حوله اش را برداشت و به حمام رفت صورتش را زیر
آب گرفت و از برخورد قطره ها با خشگ صورتش آهش در
مصائن که پشت رس گذشته بود
آمد و دوباره به یاد همه ی
ی
اشک ریخت خم شد زانوهایش را ر
فشد وباران دوش روی
کمرش مثل ماساژوری قوی کم کم آرامش یم کرد از آن آرامش
های آی که به محض رسبلند کردن و دیدن خودش در آینه پر
کشید.
ده دقیقه بعد وقن موهایش را در آینه خشک یم کرد و با گفت
حرفهای امید بخش سیع در ارام کردن خودش داشت یم دید
که
هیچ چب در ظاهرش عوض نشده.
پباهن سفید یقه گردی پوشید با شلوار راحن ،از حمام ببون
آمد و دوباره به فاصله ی به ظاهر کوتاهش با طلوع نگاه کرد تا
نزدیک در بهار خواب رفت آذر از پشت رسش گفت :اگر
اینطور بوده  ...اگر واقعا بهش  ...یعن  ...اون خییل دردش
بزرگه یوقت از چشم اون نبت!
حرفهای آذر را کنار همه ی حرفهای دیگر گذاشت و در را باز
کرد.
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طلوع از صدای باز شدن در به خود لرزید و فشار انگشتهایش
روی نرده ها بیشب شدسیع کرد لبخندی روی لب بیاورد که
ساعتها پیش گمش کرده بود.
جلو تر رفت و طلوع بیشب در خود جمع شد .با خودش فکر یم
کرد شاید کیس حرف نزده و ناگهان این نهایت آرزو و
امیدواری اش شد .این که کیس از گذشته ی ررسم آوری که از
رسگذرانده بود ،چبی نگفته باشد و همت حاال بلند شود با
آمت
داخل برود و دوباره زندگیشان از رس گرفته شود درست مثل
همت امروز صبح ،با خودش فکر کرد اگر چبی نگفته باشند
تالش خودش را یم کند هر چه زودتر حالش بهب شود و بعد
ی
آمت را یم فرستد رساغ زندیک اش با مهتا ،حن به خودش قول
داد حالش از وقن که هنوز به سالن تئاتر نرفته بود بهب شود...
ی
با درماندیک فکر کرد چقدر آن روزها دورند ،چرایادش نیست
چه شکیل بود و چطور یم توانست آنقدر خوب باشد.
قطره اشگ روی گونه اش رس خورد هوا گرم بود و اشک راه
گرفته و رسیده بود به عرف که زیر گردنش جمع شده بود و
رطوبن آزار دهنده به وجود آمد که باعث شد رسش را باال
بگبد.
باالخره آمت سکوت را شکست و گفت :نیم خوای باهام حرف
بزی!
با هین خفه نفسش را تو کشید و یی صدا ببون داد آمت در
حال رفت به سوی در گفت :باشه قراره ساکت بشینیم اینجا؟
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خم شد ،حرکاتش کند و یی جان بود .زیر اندازی که نزدیک در
بود را تا پشت رس طلوع کشید و گفت :من خسته ام ،از اون
خسته های یی خواب! نه یم تونم قبل شنیدن حرفات بخوابم و
نه
یم تونم مثل تو بشینم و یی خود خبه بشم به یه نقطه!
دراز کشید دست راست را زیر رسش گذاشت و دست دیگر را
روی شکم ،چشم دوخت به ستاره ها که درخشان بودند و
نزدیک
به هم .کیم آرام تر بود فقط کیم ،همه خشم هایش تبدیل شده
رنچ که یم کشید ته نشت شده بود
بودند به رنج و حاال آن ی
توی بند بند وجودش ،انگار صبور شده بود انگار هزار سال از
فریادهای که بر رس هاتف ،شورانگب ،مهتا و طیبه کشیده بود
یم گذشت و انگار محکوم بود یکبار دیگر همه چب را بشنود.
شاید هم محکوم نه ،شاید این طلب را از طلوع داشت چبی
که
پنهان شده بود را باید یم شنید .حقش بود.
یکبار دیگر به صدا در آمد و گفت :باهام حرف بزن طلوع! به
جای همه ی روزهای که حرف نزدی! به من اعتماد کن به جای
همه روزای که اعتماد نکردی!
_حرف اعتماد نبود!
_حرف چ بود؟
_حرف ترس بود ،یم ترسیدم.
گوشه ی لبش با حرص باال کشید وگفت :از من یم تریس؟ من
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چه جور ادیم بودم که تا این اندازه ازم ترسیدی که دردتو پنهان
کن؟
_من از این که اعتبارمو پیش تو از دست بدم ترسیدم آمت ،از
این که بفهیم و دیگه...
صدایش توی گلو شکست لبش را به دندان کشید و گفت :ازم
متنفر میشدی!
_شاید یم شدم اما...
_دیگه اما نداره ،متنفر یم شدی و وضعم با حاال چه فرف
داشت؟ هموی رو یم کردی که بابا کرده بود اما اونوقت ممکن
بود منم از تو متنفر بشم .من از این موج نفرت نیم ترسم مگر
جای که پای تو در میون باشه.
_حاال چ؟ هنوز چبی داری که پنهان کن؟
_ندارم همه چ رو شنیدی! یم فهمم که چرا نریم! رعایت
یم کن ،تو خودت ریخن دم نیم زی ،من یم تونم اینجا تنها
باشم یم تونم تا...
_طلوع حاشیه نرو  ،حرف من معلومه باهام از اون روز
حرف بزن بذار هیچ مبهم نباشه ،این آدم چطور تونست تا
این
اندازه بهت نزدیک بشه  ...همیشه گفتم اگر اذین نگو اما
امشب
یم گم اگر اذین بگو اگر رست درد یم گبه بگو اگر قراره
هر دومون همت امشب جونمون گرفته بشه بگو...
ساده نبود گفت از آن روزها ،باید همه ی الیه های وجودش را
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ببون مبیخت .باید هر آنچه به زور تبداد فراموش کرده و
هر آنچه که به التماس دل خودش فراموش کرده بود را به یاد
یم آورد هر تصویر لعنن ای که در تمام این مدت پس زده بود
را باید دعوت یم کرد به افکارش.
باالخره لب باز کرد :نیم تونم بگم که نیم دونم چ شد ،بدبخن
اینه که خییل خوب یم دونم چ شد .من عاشق شایان شدم...
قطره اشگ از گونه اش جاری شد و با یلن که یم لرزید گفت:
عاشقش شدم و از اون به بعد دیگه نفهمیدم دارم چیکار یم
کنم.
کتای که خیال یم کردم
مثل یه آدم احمق افتادم به جون هر ی
ممکنه یه کم به اون نزدیکم کنه ،مثل یه بت بود و فکر میکردم
باید حتما شبیه اون بشم تا الیقش باشم...
صدای نفس عمیق آمت توی گوشش پیچید اما اشگ که از
گوشه
ی چشم رس خورد و میان موهایش گم شد را ندید وادامه
داد:خب
کتاب خووندم ،نمایش نامه نوشتم ،شعر خووندم و گایه که
چب
جدیدی کشف کردم بدو بدو رفتم سالن بلکه یه نشونه ببینم،
یه
برق رضایت که لبخند یا هر چبی که نشون بده تائید شدم .
نیم
دونم این اتفاق یم افتاد یا نه ،با همه ر
تالیس که یم کردم هیچ
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نیم دیدم .از طرف شایان هیچ نبود که من خیال کنم تائیدم
یم
کنه یا اصال حیس داره؛ دیگه کم کم رایص یم شدم به این که
حن ازم متنفر بشه .اما اون یه پوسته داشت واسه خودش که
حاض نبود ازش ببون بیاد بعد تبداد اومد.
اون نقطه ی مقابل شایان بود یه آدم اجتمایع که همه رو
جذب
خودش کرده بود شیک پوش و روشنفکر و اهل بگو بخند .یه
دوست همراه که یی منت همه کار واسه آدم یم کرد .اولش زیاد
بهش خوشبت نبودم ویل اون بلد بود چیکار کنه ،از کدوم راه
وارد بشه بهم گفته بود بلده چطور شایان رو رام کنیم .بهم یاد
داد
لباسمو ،تیپمو ،حن مدل موهامو عوض کنم .کم کم منو یه آدم
دیگه کرد .آدیم که یم گفت شایان دوست داره اما در واقع...
احمق بودم من ،نیم دونم چرا اونطور شدم .چ برام اونقدر
مهم بود که بذارم این بال رو رس بخش بخش زندگیم بیارن...
سکوت کرد نیم دانست باید چطور ادامه بدهد و اصال کدام
اتفاقها را به زبان بیاورد پلک هایش را روی هم گذاشت تا شاید
افکارش نظم پیدا کنند .شاید برخالق تصورش همه چب از آن
روزی ررسوع شد که مهتا مهربان شده بود  .از آن روزها که
مهتا همه ی تالشش را یم کرد خودش را به او ثابت کند و
بفهماند که هر کاری برای این که به شایان برسد یم کند  .پچ
پچ های مهتا کار خودش را کرده بود باورش کرد و حن به
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نظرش رسید دعوای کودکانه شان به پایان رسیده و حاال وقتش
شده دخبدای اش که قرار است همش برادرش باشد را بپذیرد.
و مهتا آن روز عزیزتر شد که هیجان زده آمد توی اتاقش در
نزده بود ،نگایه به جای خایل آذر که رفته بود کتابخانه درس
بخواند انداخت و گفت :وای طلوع بگو چیکار کردم برات!
طلوع دراز کشیده بود نیم خب شد و یی جان از آن همه فکر یی
ثمر که کرده بود گفت:چ شده؟
_امروز سالن بودم بگو کیو دیدم بعد مدتها تو سالن!
_یک ؟
_به این راحتیا که نیست باید اول چند تا حدس بزی تا بگم.
_فهیم ،طیبه  ،ترالن...
اسم شایان را از زبانش پس زده بود و اسم چند نفر از بچه های
سالن را به زبان آورد که یم دانست نه برای مهتا مهمند و نه
خودش  ...باالخره مهتا گفت :شایان اونجا بود.
به رنگ پریده ی طلوع خندید و گفت :وای باورم نمیشه اینقدر
عاشق شده ر
بایس طلوع  ...یعن یه جوری انگار یه آدم دیگه رو
یم بینم  .خب بذار راحتت کنم رفتم بهش گفتم که چرا دوباره
یه
نمایش نیم نوییس واسه دخب عمه ی من.
_وای مهتا چرا ینطور گفن؟
_دلم خواست ،تا یک دست رو دست بذارم تو این حال
ببینمت؟
ی
اصال تو وقن قشنگ که ببی به من یه اذیتم کن.
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خودش با صدا خندید و طلوع را هم به خنده انداخت .دسن
زیر
موهایش که به محض ورود پریشان کرده بود زد و گفت :به
نظرت چ گفت؟
_نیم دونم مهتا پیوسته تعریف کن دیگه ،خسته م کردی!
_گفت شاید نیم خوام با کیس همبازی بشه!
_اینو گفت؟ واقعا شایان اینو گفت مهتا؟
_آره طلوع فردا روز توئه!
_یعن چ؟
فردای لعنن روز طلوع نبود .لباسهایش را مهتا انتخاب کرد.
شاخه گل سفید را هم مهتا برایش خریده و توی کیفش جا داده
بود که شوری و بقیه نبینند و او هم بود که وقت رفتنش گفت:
نقش جدیدت مبارک باشه طلوع جون.
از هیجان بند بند تنش یم لرزید حرفهای که ماه ها توی رسش
چرخیده بودند را نیم توانست به بند بکشد .مانده بود با آن
همه
اضطراب چطور بعد از مدتها با شایان مواجه شود.
در سالن باز بود برخالف همیشه که زودتر ی رسید نیازی نبود
منتظر بماند .قدم به داخل سالن گذاشت که تاریک بود و سن
آنچنان یی روح و ساکن به نظر یم رسید که برای لحظه ای
دچار دلهره شد .از باز بودن در حدس یم زد شایان قبل از او
رسیده باشد .مهتا گفته بود این دیدار رسنوشتتو یم سازه،
باهاش
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حرفاتو بزن!
صدایش توی سالن اکو شد :شایان.
پیایم روی ر
گویس اش آمد .شماره ناشناس بود :بیا اتاق گریم.
شایان.
لبخندی زد و به سوی پله های کوتایه که سالن را به سن وصل
یم کرد رفت .از انها عبور کرد .پرده ای را کنار زد و قدم به
پشت صحنه گذاشت .فضا تاریک بود .مثل همیشه و
حاالخلوت
بودنش با وجود همه وساییل که آنجا پراکنده بودند کیم
خوفناکش یم کرد .به سمت اتاق گریم رفت که خایل بود و فقط
روی مب رنگ و رو رفته ای که پیشب همیشه مملو از لباس و
وسایل هبپیشه ها بود کیک صوری دیده یم شد با یک کارت
که کلمای نامفهوم روی آن نوشته شده بود .جلو تر رفت به
تداریک که شایان دیده بود لبخندی زد و دوباره صدا زد :شایان.
در اتاق که باز شد قلبش با شدت بیشبی تپیدن گرفت .دستش
را
روی سینه ر
فشد و پلک هایش را روی هم گذاشت .نیم
توانست
برگردد پاهایش سست شده بودو از این همه احسایس که شایان
به خرج داده بود داشت گریه اش یم گرفت .در همان حال
یادش
آمد که شاخه گل را از کیفش ببون نیاورده.
صدای چرخش کلید توی قفل و بعد از ان صدای تبداد همه
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تصوراتش را پراکنده کرد .وحشت زده برگشت و با تبداد
مواجه شد که تکیه داده بود به در اتاق ،دستهایش را پشت کمر
به هم رسانده و با رسی که به یک سو خم شده بود نگاهش یم
کرد آب دهانش را به سخن فرو داد .همه چب در ذهنش به هم
ریخته بود برگشت نیم نگایه به دور اتاق انداخت .هر دم امید
داشت شایان یا اصال هر کس دیگری از یک گوشه ای اتاق
ببون بیاید و سدی شوی مقابل او و نگاه تب و خبه ی تبداد،
خنده ی یی معنا و پر اضطر یای روی لب آورد و آهسته گفت:
من  ...شایان پس؟
_اینجا این سالن مال منه  ،یعن یم دوی باید بشه سالن
خاطرات من و تو  ...شایان اینجا زیاد اهمین نداره...
_خب ما قرار بود همو ببینیم!
_مطمئن با شایان؟
_مطمئنم!
_نه فقط فکر میکردی با شایان! ببت طلوع همیشه فکری که
ما
یم کنیم درست نیست .این که فکر میکن شایان رو دوست
داری! و شاید حن اونقدر احمقانه در این حس غرق شده ر
بایس
که خیال کن اونم تو رو دوست داره اینا توهمه و اونچه
واقعیت
داره حس واقیع تو هست که سدی مثل شایان مانع بروزش
شد.
حست به من .عشق نیم تونه یک طرفه باشه طلوع ،وقن من
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تو قلبم حیس به تو دارم یعن که تو هم این حس رو داری فقط
هنوز بهش فرصت ندادی!
_این حرفا یعن چ تبداد؟ خب  ...دیروز شایان گفت که یم
خواد منو ببینه!
_اون من بودم.
_مهتا!
خنده ی دیوانه وار تبداد باعث شد یک قدم عقب برود و او
قالی
گفت :بعد از امروز هرگز نیم ذارم به این دخب دای ی
اعتماد کن  ...و باور کن اگر قول نداده بودم و ر
بخیس از زندگیم
در گرو همت قول نبود امروز برات رازهای رو برمال یم
کردم که...
طلوع به سوی در رفت سیع کرد نشان بدهد که قصد رفت دارد
اما انگار موفق نبود تبداد همچنان یی حرکت همانجا ایستاد و
گفت :من به مهتا گفتم یم خوام ببینمت و باهات حرف بزنم به
نظرت چرا به تو گفت شایان؟ چرا یم خواد تو رو از رس راه
برداره؟
ی
_مزخرف یم یک ،برو کنار یم خوام برم...
_شایان رو دوست داری؟
_به تو مربوط نیست برو کنار.
بازی خورده بود .تک تک رفتارهای مهتا را به ذهن آورد.
واضح بود برایش نقشه کشیده اند .و بعد از آن روز مدتها به
توطئه آن دونفر و معامله ای که کرده بودند فکر کرده بود اما
هرگز نفهمید که مهتا چرا دست به این کار زده ،آن حجم نفرت
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مهتا را هرگز نفهمیده بود .به خودش لعنت فرستاد ،توی
خیالش
برایش خط و نشان کشید حتما از در ببون یم رفت به آمت
زنگ یم زد و همه چب را یم گفت حن به شوری یم گفت
...
دوباره فریاد کشید :از رس راهم برو کنار تبداد ،یم خوام برم
...حساب این مهتای لعنن رو هم یم رسم.
تبداد مچش را گرفت و گفت :یم خوام بهت ثابت کنم شایان
نیم خوادت!
_برام مهم نیست .نه تو نه شایان...
و در آن لحظات واقعا برایش مهم نبود فقط یم خواست
خودش
را بردارد و از آن اتاق که بوی اضطراب یم داد و اتفاف شوم
را به رویش یم آورد فرار کند .برای لحظه ای فکر کرد
احساسش به شایان چه حقب و بچگانه بود و چه راحت یم
تواند
ی
آن را گوشه ای پرت کند و به جایش زندیک اش را نجات بدهد.
تبداد همانطور خونشد گفت :عزیزم دستتو تکون نده درد یم
گبه!
خوی نیم داد
اشک توی چشهایش جمع
شده بود .دلش گوایه ی
ی
در لحظه هزار فکر کرد که همگ از در قفل شده ای که پشت
تبداد بود گذر یم کردند  .با زاری گفت :بذار برم تبداد
خواهش یم کنم.
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_طلوع  ،بهم کمک کن که ثابت کنم شایان دوستت نداره!
ی
_باشه بذار از اینجا برم بعد هر چ تو بگ درسته!
_نه ،من یم خوام این سالن بشه سالن خاطرات ما! دو رس برده
باور کن ،هم تو یم فهیم که شایان نیم خوادت هم من به
خواسته م یم رسم  .طلوع این صدای مزخرفت وقن اون روز
از شایان حرف یم زدی رو باید از ذهنم پاک کنم وگرنه با هم
خوشبخت نیم شیم.
_تبداد ولم کن االنم بچه ها میان طیبه بهم گفت امروز زود
میاد...
تبداد دوباره با صدا خندید و گفت :اما فهیم به من گفت امروز
با طیبه دارن کار دارن و دیرتر یم رسن و گروه رو سبده به
سینا ،یم خوای برنامه ی سینا رو هم برات بگم؟
_فقط یم خوام که برم تو رو خدا...
عمیق نفس کشید و گفت :دوستت دارم طلوع ! آدمای که من
دوست
دارم نباید از شایان بت بسازن ...من از شایان گفت تو یاد
مامانم
یم افتم که یه عمر گفت :مواظب باش شایان یه قدم ازت
جلوتره ...تو یم دوی که نیست مگه نه!
_یم دونم ،ولم کن تبداد ولم کن  ...جیغ یم زنم...
یم خواست جیغ بزند .اما ترسیده بود از اتفاف که بعد یم افتاد،
تازه اگر کیس صدایش را یم شنید .از آمدن مسئولت حراست و
یی آبروی بعدش ترسیده بود .اما بعدها فکر کرد کاش جیغ زده
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بود کاش خودش را خفه نکرده بود .بعدها فهمید آن روز توی
اتاق میان نفس های زهرآلود تبداد چبی بزرگب از آبرو
را از دست داد .تبداد اما فکر همه جا را کرده بود
زمزمه کرد :گبیم که جیغ زدی یک یم شنوه؟
باندهای سالن دارن آهنگ پخش یم کت و درا هم از داخل
بسته
ست ،صدا به قسمت اداری نیم رسه!
_بذار برم تو رو خدا تبداد  ...به خدا از این جا برم ببون
دیگه اسم شایانم نمیارم.
_این برام کاف نیست عشقم ...باورکن که نیست.
ی
_پس چیکار کنم هر کاری بگ یم کنم.
_خردش کن.
ی
_باشه هر چ تو بگ یم کنم..
یکبار دیگر امتحان کرد :تبداد
ی
شاید تو راست یم یک شاید من اشتباه کردم شاید عشق واقیع
صب کن بذار حرف بزنیم  ...شاید اصال بهب
رو نفهمیدم  ...ی
شد که امروز شایان اینجا نبود..
به هق هق افتاد و میان همان هق هق نالید :عزیزم...
حالش از خودش به هم خوره بود .از این عزیزم لعنن که روی
زبان آورده بود تا از تبداد وقت بخرد برای اتفاف که دیگر
حدس زدنش خییل سخت نبود .از ضعف که در خود یم دید
احساس بباری کرد و حن به همه دخبانه های که داشت
لعنت فرستاد و دوباره با بغض صدا زد خدا!
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نگاه اشگ اش را به چشمهای یچ و یی روح او انداخت و گفت:
باشه؟
بذاربرم تا بعد با هم در موردش همه چ حرف بزنیم خب ؟
خواهش یم کنم تبداد بذار برم...
تبداد رس عقب برد و گفت:خب دیگه هیچ وقت با کلمه هات
منو گول نزن عزیزم...
دنیا روی رسش خراب شده بود حن نیم
خواست حرف بزند .حن نیم توانست خدا را صدا کند
تبداد به سوی در دوید
.تالش کرد از روی کاناپه بلند شود صدای کیس توی سالن
پیچید :کیس نیومد؟ سینا پس؟
صدای دوم صدای طیبه بود :حتما رفت اسباحت! یا اتاق
گریمن...
اتاق گریم همان خراب شده ای بود که او افتاده بود و آرزو یم
کرد از روی زمت محو شود قبل از این که طیبه در آن حال
پیدایش کند مانتویش
جلوی در اتاق چه دور از دسبس به نظر یم رسید و رد کفش
تبداد روی آن چه شوم و بد رنگ بود .با درد به باال نگاه کرد
دنبال خدا یم گشت شوری یک روز گفته بود خدا همه جا
هست
چون ما خدا رو تو قلبمون داریم و با خودمون همه جا یم بریم
اما خدا را پیدا نیم کرد ...باید یم مرد فقط باید یم مرد.
صدای سوم صدای مهتا بود :من یم رم رس یم زنم اونور ببینم
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خبه!
چه ی
و صدای شایان که فریاد زد :تبداد ...کجا یم ری!
صدای دویدن کیس روی سن در فضا پیچید و کیم بعد مهتا در
نیمه باز اتاق را باز کرد از درد و خشم یم لرزید و مهتا خبه
به او فریاد زد :وای بچه ها طلوع اینجاست  ...طیبه بیا ...فقط
طیبه کیس نیاد ...کیس نیاد اوضاع خوب نیست...
در صدایش هیچ حس بدی نبود ...مثل حرف زدن میان خنده
ای
فرو خورده مدام روی رس طلوع کوبیده یم شد جای برایش
نمانده بود تا از مهتا ببسد چرا!
به هق هق افتاد دنبال چبی بود که خودش را بپوشاند .حن
حاض بود سقف روی رسش خراب شود .طیبه با دهای خشک
کنار مهتا ایستاد نگاهش را روی صورت او ،مانتو ،شلوار و
شال طلوع که در همه اتاق پراکنده بودند گذر داد و رسید به تن
یی جانش ،نفسش به شماره افتاد .به صورتش کوبید و گفت:
چ
شده طلوع  ...چه غلظ کردی ...وای خدا...
دستش را روی قلبش ر
فشد .داشت یم مرد انگار ،باورش نیم
شد این دخب زار و پریشان
همان خواهر کوچولوی ست که
یک روز یم خواست برایش مادری کند تا مبادا دچار نامادری
شوند .چانه اش لرزید و در یک آن به همه چب فکر کرد ،به
حضور مهتا که همیشه شمشبش را برای طلوع از رو بسته بود
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و حتما این را صحنه را رسکوفن برای طلوع یم کرد ،به فرار
تبداد از سالن به چهره ی بهت زده ی شایان و فهیم .یک قدم
به
جلو برداشت و لب زد :طلوع...
وضیع که در آن گب افتاده بودند پرسیدن نیم خواست ،حن
حدس زدن هم الزم نداشت برای لحظه ای فکری دیوانه کننده
به
رسش زد برگشت خبه توی چشمهای مهتا گفت :برو اونور
نذار کیس بیاد ،به هیچ کس هم حرف نزن . ..فهمیدی چ گفتم
مهتا؟ با هیچکس از طلوع حرف نزن.
مهتا شانه ای باال انداخت و گفت :مگه دیوونه م ،به من چه که
چبی بگم ویل چ شده؟ حالش خوب نیست یببیمش دکب؟
_نه عزیزم نه ،تو برو ببون  .برو رسگرمشون کن قربونت
برم به کیس حرف نزی ها!
مهتا در را بست و طیبه با زانوهای لرزان خم شد لباسهای
طلوع که همه جای اتاق پخش شده بودند را برداشت و در حایل
که اشک یم ریخت گفت :چیکار کردی طلوع؟ اینجا چیکار
میکن؟ با این وضع وای وای  ...خدا منو بکش  ...چطور ازاین
اتاق لعنن بریم ببون؟ طلوع چیکار کنم من االن؟ طلوع...
زنده ای اصال؟ نگام کن...
طلوع چشم دوخته بود به سقف ،یی صدا اشک یم ریخت
تصاویر مثل فیلیم خش دار جلوی چشمش یم پریدند.
انگشتهای
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یی جانش روی لبه ی مبل چنگ شد و پلک زد و دوباره
صورتش غرق اشک شد .طیبه کنار مبل زانو زد دستش را روی
بازوی طلوع که خراشیده و رسخ بود کشید وگفت:
چه بالی رسخودت اوردی طلوع! حرف بزن دارم دق یم کنم
...بگو یه کلمه بگو بدونم که تو نخواسن تو این وضع ر
بایس!
وای طلوع حرف بزن بابا یم کشدت! طلوع بدبخت شدیم...
طلوع من جواب مامانو چ بدم  ...نتونستم مواظبت باشم...
خدا مرگم بده.
طلوع رسچرخاند سوی او ،داشت از ررسم آ یم مرد.
از ررسم ررسایظ که توی آن گب افتاده بود .از ررسم بالی که
رسش آمده بود و آنقدر ضعیف بود که نتوانست خودش را از
آن
نجات بدهد .با صدای خفه و گرفته گفت :نجاتم بده طیبه...
منو
از اینجا یبب  ...قسم یم خورم دیگه از خونه ببون نیام ...قسم
یم خورم...
_چطور نجاتت بدم؟ چطور از این اتاق ببون بریم؟ وای یی
آبرو شدیم جلوی فهیم و شایان ...وای شوری ،بابا  ...بابا
نکشه،
آمت یم کشدت بدبخت ...خدایا! مامان  ...به دادمون برس
مامان....
رسش را روی بازوی طلوع گذاشت و به هق هق افتاد از یاد
مادری که حتما از یک جای دور حال خرابشان را یم دید.
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طلوع پر درد نالید :طیبه تو رو به روح مامانت منو نجات بده از
اینجا یببم ببون...
طیبه دوباره نالید :مامان مامان ...موج موهای پریماه در نظرش
آمد یم خواست چنگ بزند به دامن بلند لباس بارداری اش
نگهش دارد برای لحظه ای و ببسد چه باید بکند برای طلویع
که با این حال زار روی دستش مانده  ...برای لحظه ای انگار
چبی به او الهام شد ،رس بلند کرد کیم توی چشمهای طلوع که
از هر وقن سیاه تر بودند نگاه کرد و گفت :یم برمت ببون از
اینجا...
طلوع جرات پیدا کرد و گفت :مهتا این کارو باهام کرد.
_مزخرف نگو ،اینقدر دروغ نباف به هم طلوع همه دیدن
خوش و بش تو و تبداد رو حاال که گند زدی پای هیچکسو
نکش وسط از این بدترش نکن ،القل بت بابا و شوری دعوا
ننداز یم فهیم ؟ از اینجا یم برمت ،اما اگر بفهمم که خودت
خواسن تو این وضعیت تحقب آمب ر
بایس وای به حالت!
برای زی مثل طیبه با آن حساسیت ها و سختگبی ها این حال
طلوع دیوانه کننده بود .یکبار دیگر دست لرزانش را روی پا
کوبید از جا بلند شد نگایه به اطراف کرد و به رسعت دست به
کار شد .لباس های طلوع را به تنش پوشاند و طلوع فقط نگاه
بود ،دوست داشت حرف بزند اما هیچ وقت با طیبه آنقدری
رنچ که در آن لحظات کشید و دردی
راحت نبود که بتواند از ی
که همت حاال به جانش افتاده بود بگوید .اما طیبه همه را
خوانده
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بود و یم توانست حس کند روی آن مبل رنگ و رو رفته و
ی
قدییم بدترین تجربه ی زندیک اش را از رس گذرانده! به خودش
قول داده بود حرف نزند تا از آن اتاق خارج شوند و اطمینان
پیدا کند اما طاقت
نیاورد و دوباره با چشمهای که پر اشک شده بود گفت :با
اطمینان بهم جواب بده  ...اون کاری که نباید شد؟
طلوع ررسمنده رس تکان داد و طیبه با ر
فشدن پلک ها روی هم
گفت :مثل آدم جواب بده.
_آره  ..آره شده...
و از این درد به خود پیچید .طیبه دیوانه یم شد .از طلوع که
لباسهای چروکیده اش به تنش زار یم زدند فاصله گرفت  .طول
و عرض اتاق را پیمود و واگویه ای تمام نشدی را با خودش
ررسوع کرد که طلوع را به وحشت انداخت .برگشت یقه اش را
مرتب کرد و گفت :یم برمت پزشگ قانوی ،از اون کثافت
شکایت میکنیم فقط بابا نباید بفهمه  ...شاید به شوری گفتیم
شاید ...اما تا اون وقت هیچگ نفهمه تا ببینم مهتا رو چطور
ساکت کنم ...وای خدا خدا چیکار کنم ...مهتا رو چطور ساکت
کنم؟
_طیبه من خودمو یم کشم  ...من یم ترسم  .مهتا به همه یم
گه یم دونم که یم گه...
_نیم ذارم  ...یه کاریش یم کنم  ...طلوع تو با تبداد تو
ارتباط نبودی؟ این کیک چیه اینجا پس؟ طلوع من نیافتم جلو
بعد
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بفهمم این گندیه که خودت زدی بخدا یم کشمت اونوقت!
_نه به خدا نبودم  ...گولم زدن اوردنم اینجا...
یم ترسید بگوید قرارش با شایان بود .یی فکر گفت :بهم گفت
تمرین دارین  ...و بیام نمایش جدید بگبم.
_پاشو...
_نیم تونم...
_نیم تونم نداره .انگار نیم فهیم تو چه ررسایظ هسن  ...با
انگشت کیم از خامه ی کیک را برداشت به سمت لبهای به هم
ر
فشده ی طلوع برد و گفت :بخور اینو...
_نیم خوام طیبه نیم خوام منو یبب یه جور که کیس رو
نبینم...
خامه را روی لبهایش ر
فشد شبین آن با شوری اشکهایش
حالش را از آی که بود خرابب یم کرد .هق هق ناگهای اش با
دهان بازی که خامه را پس یم زد ،دل طیبه را
سوزاند.همصدایش گریه کرد و در همان حال صورتش را میان
دستها گرفت و گفت :قربونت برم ،درست یم شه ،ببخشید
اعصابم بهم ریخته ،نیم تونم بفهمم نیم دونم چکار کنم ...اون
کثافت فرار کرد  ...شایان رفت دنبالش اگر گرفته باشدش  ..اگر
همه بفهمن ،میدونم داری درد یم ر
کیس اما اگر همه با انگشت
نشونت بدن و از بالی که رست اومده حرف بزنن دردت از این
بیشب یم شه یم فهیم طلوع؟
_شایان فهمید؟
_خودشون دعوا دارن چند روزه ...آشغال اموال پدربزرگشو به
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نام خودش زده انگار ،نیم دونم همچت چبی ...گور باباشون
لعنن ها من االن درد تو رو دارم .تو اتاق بمون تا برم به فهیم
بگم و برگردم...
_نگو به فهیم نگو طیبه آبروم یم ره!
خودش را در آغوش کشید و از دردی ناگهای که در شکمش
پیچیده بود خم شد .اضطراب آن انگشت نما شدن که طیبه یم
گفت همان لحظه به جانش افتاد .طیبه با صدای از اوج افتاده
گفت:به نظرت االن برای ما آبروی باف مونده ؟ من دیگه
چطور جلو این آدم رس بلند کنم؟ وای طلوع آدم قحط بود مگه
با فامیل فهیم؟ من باید تو روی شوهرم وایسم بخاطر این کارای
ییفکر تو...
وحشت زده رس بلند کرد و گفت:کمکم نیم کن؟
_مگه یم تونم یی تفاوت باشم؟ کمکت یم کنم  ...ویل نفهمم
دروغ گفته ر
بایس.
_نگفتم نگفتم...
دوباره صدایش رنگ التماس گرفت .طیبه رفت و دوباره همان
لرز ،همان وحشت به جانش افتاد .مثل همت ساعت گذشته
که
تبداد مثل بختک روی سینه اش افتاده بود و میگفت :خب
حاال
شایان بیاد ثابت کنه که دوستت داره  ...بیاد نجاتت بده ...
نمیده
طلوع تو جز من کیس رو نداری دیگه  ...دیگه همه زندگیت
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منم .تو خواب و بیداری جز من به هیچ نیم توی فکر کن...
به صورت خودش سییل زد چندبار ی در ی ،یم خواست
صدای تبداد را از گوشهایش ،از حافظه اش پاک کند اما هنوز
خییل زود بود هر بار ربعد دیگری از ماجرا به یادش یم آمد
انگار هر دفعه از یک گوشه ی اتاق به آن صحنه نگاه یم کرد
و هر لحظه بیشب از قبل دیوانه یم شد طیبه با عجله داخل
اتاق
آمد مچ دستش را گرفت و گفت :بریم.
_وای دیگه نیم خوام این دنیا رو ببینم طیبه  ...بزن منو از
خواب بیدارم کن...
_طلوع ساکت فقط ساکت ،بریم فکر کنیم بریم یه خایک تو
رسمون بریزیم یم فهیم؟
او را دنبال خود کشاند از در پشت ببون رفتند همان دری که
حتما تبداد هم از آن فرار کرده بود
دوباره به هق هق افتاد .طیبه برای چندمت بار غرید :ساکت.
اطراف را پایید تا مبادا آشنای ببیندشان ،او را تا پای ماشت
کشاند روی صندیل جلو نشاند و خودش هم پشت فرمان
نشست.
افکارش بهم ریخته بودند ،نیم توانست آن خونشدی ذای که
همیشه در مقابل مشکالت به کارش آمده بود را به کار بگبد.
آخر مسئله کوچگ نبود پای خواهر کوچولویش در میان بود و
طرف حسابشان پدری بود که یم دانست جواب این اتفاق را به
هیچ کیس نیم سپارد.
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ماشت را مقابل مطب دکبش متوقف کرد و ساعن بعد هر دو
از آی که قبال بودند خرابب به خانه اش برگشتند .تلفن به
خوی ندارد و گفته بود
شورانگب ی
خب داده بود طلوع حال ی
خودش را برساند .شورانگب رساسیمه آمده بود با این که هنوز
چبی نیم دانست اما دلش گوایه بد یم داد .این را طیبه از
رنگ پریده اش فهمید.
طلوع به محض آمدن او رفت توی اتاق دیگری پنهان شد .وقن
شورانگب پشت در اتاق ایستاد و با چشمهای پر اشک به در
ضبه زد و گفت :باز کن ببینمت ...بذار ببینم چه خایک توی
رسمون کنیم.
فهمید که طیبه همه چب را برای شورانگب گفته ،بعید هم نبود
طیبه و شوری بیشب شبیه دو خواهر همراز بودند هر چب که
ی
مصلحت بود را در میان یم گذاشتند و تدببشان زندیک را یم
چرخاند.
طیبه که حاال از شورانگب مسلط تر بود ضبه های به در زد
و گفت :مسخره بازی رو بذار کنار بیا ببون حرف بزنیم.
باالخره در را باز کرد خودش را توی آغوش شوری انداخت و
گفت :مامان بخدا گولم زدن ...مامان...
زاری اش دل شورانگب را ریش کرده بود .این بچه ی ویران
شده ای بود که یکبار ساخته بود و یم دید دیگر طاقت بیماری
اش را ندارد .رس طلوع را در آغوش گرفت و گفت :نباید یم
ذاشتم بری ...تقرص من بود ،نباید یم ذاشتم بری اون سالن
لعنن وای خدا چیکار کنم؟ وای هاتف بیچاره مون یم کنه...
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طیبه...
همانجا جلوی در اتاق به زانو افتاد و طلوع هم با او نشست
رسش را از روی سینه ی شوری بلند نیم کرد و به ناله ها و
مویه های او گوش سبده بود و با او اشک یم ریخت .صدای
ی
هق هق هر سه شان توی خانه پیچیده بود و بیچاره یک از
زمزمه های درهمشان پیدا بود.
باالخره طیبه قبل از آنها به خود آمد و دعوتشان کرد به سالن
بروند .کیم بعد هر سه در سالن خانه ی طیبه در سکوت
نشسته
بود .طلوع معذب بود و هر از گاه از دردی ناگهای در خود یم
پیچید و جرات دم زدن نداشت.
طیبه گفت :من شکایت یم کنم شوری! نیم گذرم ازش چون...
نگاهش را دور خانه چرخاند .روی صورت مظلوم طلوع که
رس پایت انداخته بود و اشک یم ریخت مکث کوتایه کرد و
گفت :نیم گذرم.
و دوباره طلوع را روی ان مبل بدرنگ قدییم به یاد
آورد.شورانگب خبه به نقطه ای گفت :چه شکاین بکنیم
طیبه؟!
آبروریزی یم شه دادگایه یم شیم بابات تن به این رسوای
نیم ده!
_خودش که نخواست .تو خواسن طلوع؟
و طلوع برای چندمت بار با حشت نالید :نه به خدا ،نه به جون
آمت من نخواستم.
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شورانگب انگار تازه آمت را به یاد یم آورد توی رسخودش
کوبید و گفت :به گوش اون بچه نرسه میاد ررس درست یم کنه
برای خودش ...وای خدا! گفتت مهتا هم یم دونه آره؟
_اون مهتا...
طیبه با چشمهای گرد شده گفت :طلوع پیچیده نکن ...مهتا رو
من ساکت یم کنم  ...یم دونم چه کنم خیالتون راحت...
شورانگب نگاهش را چرخاند سمت طلوع و با درد گفت :آخ خدا
این چه رسنوشتیه واسه تو ...جواب مردمو چ بدم؟ طلوع
دیگه
با مهتا دهن به دهن نذاریا؟ به آذر هم هیچ نگو حن  ...وای
...خدایا منو بکش از این بال راحت کن  .چه کنیم طیبه چه
کنیم؟
_من گوایه دکب رو گرفتم فردا یم برمش پزشگ قانوی...
_خاک بر رسم  ...پاشو کجاها یم خوای باز کن  ...طیبه فکر
همه باش ،فکر بابات باش ،سکته یم کنه  ...طلوع تو این پشه
رو دوست داری مگه نه! این همونه که مهتا یم گفت تو رو یم
خواد؟
جوای برای همت بود که چشم دوخت به
طیبه هم انگار دنبال
ی
لبهای طلوع و او گفت :نه ازش متنفرم.
نگاه طیبه یم گفت بعد از آن صمیمیت ها که دیده این را باور
نیم کند اما حرف نزد .شورانگب گفت :فکر کردی دادگاه
چیکار میکنه؟ در نهایت عقدشون یم کنه ،اینجا فقط رسوای
یم مونه واسه مون .بذار بیان خواستگاری من باباتو رایص یم
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کنم  ...میاد خواستگاری طیبه؟ اینقدری جنم داره پشه؟ اصال
مگه دست خودشه یم رم در خونه ش .پدرو مادرشو یم بینم
...
_دلت خوشه ها شوری  ...پدر و مادرش اونورتر از نوک
دماغشون رو نیم بیت اصال پدره رو شاید نبین چون اینجا
نیست .یم مونه مامانش...
_باالخره یه کس و کاری داره ،وای طیبه منو نبسون ! من
یم رم هرطور شده یم کشونمشون خواستگاری ،باباتو رایص
یم کنیم نیم ذاریم اون چبی که نباید بشه!
طلوع با صدای خفه گفت :من ازش متنفرم مامان ،تو رو خدا
نذار!
_من نذارم؟ من فقط یم تونم نذارم از این خوارتر ر
بیس  ...من
فقط باید یه کاری کنم که هاتف تن یی جونتو رو دستم نذاره و
یه
عمر ررسمنده و عزادارم نکنه ! من یک ام ،یه زن بدبختم مثل تو،
مثل همه ی زنا ،آخ خاک عالم تو رست شوری با این بخت
سیاهت.
دخبها سکوت کردند .شوری هم با یادآوری همه ی جنگ های
ی
یی حاصیل که در طول زندیک اش کرده بود رسخورده در خود
فرو رفت و به حال خودش و طلوع اشک ریخت .حرفهایشان به
هیچ نتیجه ای نرسید .شورانگب رفت و طلوع ماند .تا صبح
اشک ریخت و به صورت خودش ضبه زد تا شاید از آن
خواب کابوس وار بیدار شود .هزار بار لحظه ای که هاتف یا
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خب را یم شوند در رسش شکل گرفت و با سییل سیع
آمت ی
کرد خودش را از آن رها کند .اول وقت بود که طیبه صدایش
زد .خواب نبود اما جای هم در تنش نمانده بود .یگ از لباس
های طیبه را پوشید و دنبالش راه افتاد .از خودش بدش یم آمد
طیبه اجازه نداده بود دوش بگبد تا ظهر مدام درگب بودند.
باالخره گوایه پزشگ قانوی را گرفتند .این فشار روای دیوانه
اش یم کرد چشم که روی هم یم گذاشت خودش را یم دید که
توی خیابان های شهر راه یم رود و مردم انگشت گرفته اند به
طرفش و پچ پچ یم کنند انتهای هر خیابان هاتف ایستاده بود.
هیچ کاری نیم کرد فقط ایستاده بود...
شورانگب صدبار تماس گرفت با دلشوره و باالخره تن داده بود
به خواست طیبه که یم خواست شکایت کند .ماشت را گوشه
ی
خیابان نگه داشت پیاده شد و به طلوع گفت :همت جا بمون تا
بیام.
پیاده شد شماره مهتا را گرفت و گفت :مهتا بیداری؟
خوی عزیزم! طلوع بهب شد؟ چش بود؟
_آره ی
_مهتا یم دونم که یم دوی اون چبی که توی اتاق گریم
اتفاق افتاد اصال خوب نبود ...تو جزی از خانواده ما بوده و
هسن ،تو قراره همش آمت ر
بیس مگه نه؟ همیشه اینو خواسن
دیگه درسته؟
خوی؟
_از چ حرف یم زی عزیزم طیبه جان ی
_من ازت یم خوام که راز خانوادگیمون رو حفظ کن ،میدونم
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جبان کنم ویل مطمت
طبع بلندی داری و منتظر نیسن من ی
باش
اگر حرف از دیروز نزی من جای که فکرشم نیم کن برات
جبان یم کنم قول یم دم.
ی
_من اصال دیروز رو فراموش کردم عزیز دلم ،چبی یادم
نیست و نیم خوام باشه! مواظب خودت و طلوع باش!
طیبه نفس راحن کشید و گفت :قربونت برم عزیزم.
_طیبه!
_جانم؟
_این که منو یگ از خانواده یم دوی خوشحالم یم کنه! یم
ی
دونم که به آمت هم یم یک!
_شک نکن تا بیاد بهش یم گم.
تماس را که قطع کرد خیالش تا حدودی راحت بود .برای طرح
شکایت به پلیس ،عرض خیابان را پیمود طلوع در ماشت هر آن
به چبی فکر میکرد گایه به کشت تبداد و گایه به فرار ،اما
قبل از آن که به نتیجه برسد طیبه آمد کنارش نشست و گفت:
پدرشو در میارم ،حن اگر به حرف شوری بخواد بیاد
خواستگاری اول باید زهرشو به جونش بریزم.
_طیبه منو چیکار میکن؟
_یم برمت خونه ! به بابا بگو با من بودی تصادف کردیم
فعال ...نیم دونم دادگاه باید بابا حاض باشه یا نه آدرس خونه
خودمو دادم ویل فعال بابا نفهمه بهبه ...حرف از کیس نزن،
مهتا رو رایص کردم .احمق ،اسم آمت که میاد دست و پاش شل
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یم شه .فعال از اون خطری به ما نیم رسه  .تو هم خریت
ی
نکن به آذر بگ اون همه چیو به آمت یم گه!
_منم یم گفتم اما از وقن بهم گفت نرو سالن و رفتم دیگه
نگفتم...
_همه مون اشتباه کردیم؛ نری به آمت حرف بزی طلوع ،اون
شاید به تو کاری نداشته باشه اما یم شناسیش خون به پا یم کنه
.
_نیم گم چطور بگم! وای به آمت چطور بگم  ...آخ طیبه کاش
بمبم اگر بابا منو کشت تنمو بسوزونید از این تن بدم میاد طیبه
...حالم از خودم بهم یم خوره.
_خب دیگه گریه نکن یم ریم خونه  ،شوری یم گفت دیشب
بابا رساغتو یم گرفت یم دوی که بدش یم اد شب ببون
بخوای ...حن خونه ی من  .ویل شوری گفته که حالت بد بود
ی
دوست داشن پیش من بموی  ...شوری داره جون یم ده از
ترس.
نزدیک خانه ماشت را متوقف کرد فهیم تماس گرفت  :الو طیبه
جان چیکار کردی؟
_رسیدیم خونه! رفتیم شکایت کردم.
_چ؟ شکایت کردی؟ از تبداد؟
_یم خواسن چیکار کنم؟
_تو دیوونه ای؟ این مسائل رو اینجوری حل یم کت؟ چرا
ی
نذاشن خانوادیک حلش کنیم!
ی
_خانوادیک؟ تو خانواده ی تبداد رو جوری یم شنایس که بیان
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با ما بشیت گند پششون رو حل کت؟
_با تبداد حرف زدم یم خواد بیاد خواستگاری!
_اونو که باید بیاد ،ویل قبلش یه غلط کردم الزمه بگه!
_وای خدا! تو که احسایس نبودی ،من رو عقلت حساب یم
کردم پای همه رو باز یم کن به ماجرا ،به حراست سالن یم
رسه ،به اداره ،دیگه یک بهمون اعتماد یم کنه کار دستمون بده؟
اسم تئاتر شهر خراب یم شه.
طیبه انگار تازه به همه ی اینها فکر میکرد با این حال گفت:
همه فدای رس طلوع که زندگیش نابود شد.
_دیوونه ای تو دیوونه ! آینده مونو به باد دادی با این کارت.
_من خونه بابا هستم یم مونم پیش طلوع تا آبا از آسیاب
بیافته
تو هم بیا اگر یم توی...
فهیم یی خداحافظ تماس را قطع کرد .طلوع مثل پرنده ای
زخیم چسبیده به طیبه یم لرزید ساعت آمدن هاتف به خانه
بود
زنگ که ر
فشده شد لرز اندامش بیشب شد در را شوری باز کرد
داخل شدند همه توی حیاط بودند .هاتف با دیدن طلوع در آن
وضع ابرو در هم کشید نگاهش را بت شوری و طیبه چرخاند و
گفت :چ شده؟ طلوع بابا!
همت کاف بود که بغض طلوع آب شود هاتف به طرفشان رفت
و گفت :این چه وضعیه چ شده!
طیبه خودش را جلو انداخت و گفت :بابا جون تو رو خدا آروم
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باش .تصادف کردیم  ...دیروز نتونستم بگم ،به شوری هم
نگفتم
...ترسیدم خودم بردمش دکب خوبه.
ی
_این رسووضع یعن خوبه؟ تو که بلد نیسن رانندیک کن یک
بهت گفته بشین پشت فرمون! اون شوهرت کجاست که
اختیار
همه چ افتاده دست تو!
_بابا...
حسای!شوری بپوش بریم.
هاتف گفت :یببمت دکب درست و
ی
طلوع وحشت زده نگاهش را دوخت به شوری و گفت :من
خوبم
بابا به خدا حالم خوبه !فقط ترسیدم...
نگاهش را از هاتف دزدید و با التماس به طیبه دوخت  .هاتف
دستش را رها کرد و گفت :چه جور تصادف بود که بچه رو به
این روز انداخته!
کمب پیش یم آمد هاتف محبت کند .بچه صدایشان کند،
نگرانشان شود و عشق پدرانه اش را نشان بدهد و حاال هم
وقت
خوی نبود برای نشان دادن آن محبت ،با هر کلمه اش بغض
ی
طلوع آب یم شد و آرزو یم کرد زودتر زمان این صحنه
بگذرد  .شوری گفت :غذا رو آماده کردم سفره هم پهنه رسد
میشه ها!
هاتف گفت :به مامانت بگو یه چبی برات بماله رو پوستت...
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جاییت نشکسته که؟
_نشکسته بابا!
و هزار بار شکست .همه ی تنش خرد شد .هاتف دوباره به
سوی پله های ایوان چرخید دنبال شوری باال رفت طیبه گفت:
اینقدر الیک گریه نکن طلوع تو رو خدا یم فهمه ها!
_نیم تونم دیگه بعد از این چطور نگاه کنم به چشمای بابا...
ی
چطور تو این خونه زندیک کنم؟ چطور حرف بزنم؟ چطور از
خودم بگم؟ کاش دست و پام شکسته بود .کاش رسم شکسته
بود
...کاش اون کثافت رو صورتم اسید یم پاشید اما کاری نیم
کرد که از درون خودم بدم بیاد میفهیم چ یم گم طیبه؟
_یم فهمم ،یم فهمم نمیذارم این حس بد فقط مال تو باشه به
رسش یم ارم این حالو...
هردو داخل رفتند.طلوع به رسعت از سالن عبور کرد انگار
حن ازدیوارها خجالت یم کشید حن از اتاق مشبکش با آذر
که آن روزها دغدغه اش فقط درس بود و بیشب اوقاتش را در
کتابخانه یم گذراند.
روی تخت خراب شد دیگر هر خوابیدی برایش یک فشار بود.
پلک هایش را روی هم گذاشت لبش را انقدر زیر دندان ر
فشد تا
خون از ان جاری شد...
دوباره بلند شد ر
گویس اش که از دیروز خاموش توی کیف خاک
گرفته اش رها شده بود را ببون آورد .به تماس های که از
طرف تبداد و شایان بود نگاه کرد .شماره ی هر دو را از
805

آمین

@Romanbook.ir

ر
گویس اش حذف کرد و زیر لب نالید :خدا لعنتتون کنه ،خدا
لعنتتون کنه ،از هر دوتون متنفرم  ...به شایان فکر کرد که حاال
یم خواست چه بگوید؟ اظهار تاسف کند؟ یا به قول تبداد
نجاتش بدهد! فکری به رسعت از رسش گذشت انگشتش را
روی شماره ی شایان کشید صفحه پیامک را باز کرد و نوشت:
چرا زنگ یم زی؟
خوی؟ با تبداد چیکار میکردی
بالفاصله جواب رسید :چ شد؟ ی
تو سالن خایل؟
_تو نمیدوی که اومدم تو رو ببینم؟
_من با تو قرار گذاشتم؟
از این فکر که شایان هم باور نکند یم سوخت دوباره نوشت:
مهتا گفت!
_خییل ساده تر از اوی هسن که فکر میکردم!
_ازتون متنفرم زندگیم نابود شد!
دیگر پیایم دریافت نکرد .صفحه ی پیام های تبداد را باز
کرد :عشقم همه چ رو درست کردم ...دو سه روز دیگه میام و
واسه همیشه مال خودم ر
مییس!
در پیام بعد نوشته بود :رس اون پبمرد خرفت رو هم به طاق
کوبیدم  ...بهشون ثابت شد که تا حاال اگر کاری نکردم چون
نخواستم.
_طلوع جواب بده!
برایش نوشت :عویص ازت شکایت کردیم منتظر باش...
همت روزا دستگبت یم کت.
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بعدها فکر کرد چه ساده بود ،شاید اگر همت چند کلمه را نیم
نوشت رسنوشتش عوض یم شد .اما آن لحظه آنقدر خشمگت
بود که نوشت و ر
گویس را خاموش کرد .دوباره دراز کشید و
اشکهایش بالش را تر کرد .همه چب دور از انتظارش بود و از
همه بدتر سکوت دلخراش شایان بود.
باالخره خواب به چشمهای غم زده اش امد ساعای بعد طیبه
به
اتاقش امد و با فاصله ی کم شورانگب ،در را بسته بودند .شور
انگب با صدای که غم داشت و شادی ای ناچب رویش سایه
انداخته بود گفت :میان خواستگاری! همت امشب طلوع!
مادرش زنگ زد.
_نه  ...نیم خوام  ...مامان تو رو خدا مامان تو رو قران،
جون آمت این کارو بامن نکن مامان...
از روی تخت ررس خورد افتاد روی پاهای شورانگب رسش را
عقب گرفت و همانطور که اشکها تا زیر چانه اش را خیس کرده
بودند و پلک های متورمش هنوز سنگین خواب را در خود
داشتند نالید :مامان یم مبم اگه یه بار دیگه اون آدمو ببینم.
مامان غلط کردم دیگه هیچ جا نیم رم دیگه هیچ نیم خوام با
هیچگ حرف نیم زنم با مهتا حرف نیم زنم  ...با آذر حرف
نیم زنم  ...یم شینم همت جا رو تختم پامو از اتاق ببون نیم
ذارم.
ی
شوری چنگ به موهایش زد و گفت :آخ خدا! طلوع بلند شو
بشت رو تخت تا حرف بزنیم.
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طیبه نشست وسط اتاق پاهایش را در آغوش کشید .فهیم
چندین
بار زنگ زده و گفته بود شکایت را پس بگبد نیم توانست.
وجدانش قبول نیم کرد حن وقن فهیم تهدیدش کرده بود.
درجواب گفته بود:فکر کن خواهر خودت باشه! مادر باال رسش
نباشه ،بدبخت باشه ،چیکار میکن!
و فهیم با حرص جواب داد :از اول تربیتش یم کنم به هرکیس
دل نبنده!
و باز هم تماس را یی خداحافظ قطع کرده بود .حال باز داشت
همه ی حرفهای فهیم را مرور یم کرد و تک تک چبهای که
در کنار آبرویشان از دست یم دادند را به یاد یم آورد.
شورانگب باالخره موفق شد طلوع را روی تخت بنشاند .خودش
کنارش نشست و گفت :طلوع من نیم خواستم اینطور بشه.
برات آرزوها داشتم اما مجبوریم یم فهیم؟ بخاطر خانواده مون
فکر کن مامان ،بابا بفهمه دق یم کنه مردا با ما فرق دارن.
واسه اونا غبتشون یعن همه چ!
_مامان منم غبت دارم منم دارم یم سوزم اما  ...مامان نکن
باهام اینکارو...
_به آمت فکر کن ،داداشت بیاد بفهمه تبداد این غلطو کرده
خون به پا یم کنه یم خوای از رسبازی نرسیده بیافته زندان؟
یم خوای؟ به این طیبه ی بدبخت فکر کن که شوهرش از صبح
یه زنگ یم زنه ! فامیلن میفهیم؟ قربونت برم تو که دوستش
داشن مهتا میگفت دوستش داری
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_مهتا دروغ یم گفت بخدا به منم دروغ گفت...
_چرا دروغ بگه آخه تو با پشه بودی عکساتونو برام فرستادن
.
_یک فرستاده؟ یک همچت کاری رو داره با من یم کنه؟ چرا
فکر نیم کنت!
_ما االن فقط به یه چب یم تونیم فکر کنیم مادر ،به اتفاق
دیروز بخدا که من دلم خونه دردت به جونم ،همکاری کن نیم
ذارم پشه روش زیاد بشه .خودم ادبش یم کنم .فقط بذار جون
سالم بدر یببی از پیش بابات!
طلوع درمانده به امید کمک نگاهش را به طیبه دوخت .او هم
رایه بهب از آن که شوری یم گفت نداشت .حن همان وقن
که شکایت یم کرد پس ذهنش به این فکر کرده بود که اگر
تبداد انکار نکند و به خواستگاری طلوع بیاید همه چب ختم به
خب یم شود و این شکایت فقط یک تهدید یم شود برای تبداد،
از این فکر بدش امده بود اما انگار در ناخودآگاهش این بهبین
راه بود.
شورانگب با قربان صدقه طلوع را خواباند .پلک های طلوع
روی هم افتاد اما خواب نبود .رفت طیبه و شورانگب را احساس
کرد پلک هایش را بیشب به هم ر
فشد میان خواب و بیداری
صدای زی توی گوشش پیچید صدای که همیشه در خوابهایش
یم شنید اینبار مبهم و محو  :داداشیت نیم ذاره آب تو دلت
ر
تکون بخوره ...
دادایس....
ر
دادایس بارها و بارها با صدای لطیف و زنانه توی رسش
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تکرار شد و تصویر آمت پشت پلک های سوزانش نقش بست.
دستهایش را روی گوشش گذاشت بوی مبهم توی مشامش
پیچید.دستهایش را روی گوشها کشید از صداها که حاال با صدا
تبداد مخلوط شده بود خسته بود .صدای جیغ هایش که توی
خانه پیچید شوری و طیبه رساسیمه برگشتند و اینبار شوری با
زور ارامبخش خواباندش و خودش توی آشبخانه برای بدبخن
های دخبکش اشک ریخت.
غروب بود که تبداد آمد همراه مادرش ،طلوع هنوز در خواب
بود .هاتف پا روی پا انداخته و به این خواستگارهای عجویل که
شوری گفته بود یم آیند نگاه نه چندان خوشایندی داشت .از
اول
خب؟ چرا با
هم با آمدنشان موافق نبود و غر زده بود که چرا یی ی
این عجله؟ آذر مبهوت به صورت کبود طلوع نگاه یم کرد و
فکر میکرد طلوع اگر بیدار شود و بفهمد به جای شایان ،تبداد
به خواستگاری اش آمده چه یم کند؟ در همه ی ماجراهای آن
روز چبی عجیب و مبهم وجود داشت که نیم فهمیدش!
سکوت در سالن سنگت بود .هیچکس خیال شکستنش را
نداشت
شورانگب با نفرت به تبداد نگاه یم کرد و توی ذهنش برای
وقن که از این بال جان سالم بدر یببند نقشه یم کشید .باالخره
مادر تبداد بود که با اشاره ی تبداد با اکراه لب به سخن
گشود :خب دخبتون نمیادببینیمش؟ توی عرویس طیبه خانم
دیده
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بودم خواهراشو ...کدوم یگ هست حاال عروس ما؟
ابروهای هاتف در هم گره خورد .نگاه معنا داری به شورانگب
انداخت و گفت :دخبای ما جز طیبه هنوز عروس نشدن ،حاال
انشاهلل ببینیم آقا پشتون یم تونه از آزموی که فهیم داد رسبلند
ببون بیاد یا نه!
نگاهش را به فهیم که رس به زیر انداخته و هیچ نیم گفت
انداخت و انتظار داشت القل او حرف بزند .مادر تبداد
خب نداریم
نیشخندی زد و گفت :راستش ما که از آزمون شما ی
ویل آدرس ویال رو یم دم یه رس بیایید انشاهلل اگر ابهایم هست
رفع یم شه  ...تبدادم همت چند روز پیش وکیل تام االختیار
پدربزرگش شد،حتما فهیم جان گفت که سپهرنیای بزرگ چه کیا
بیای داره و چه خانواده ها خودشون پیش قدم یم شن برای
دادن دخبشون به نوه های سپهرنیا! همت چند روز پیش آقای
کاوه ...یم شناسید که کارخانه دار بزرگ شهرمون...
هاتف با اوقات تلچ گفت :نه خب نیم شناسم.
مادر تبداد نگاهش را دور خانه چرخاند و با همان نیشخند
اعصاب خرد کن گفت :حق دارید ،ببخشید حواسم نبود ...یگ
از کارخانه دارهای بزرگ و هم صنف های پشم تبداد! زنگ
زده بودن که دخبکوچکشون قصد ازدواج داره و آقازاده های
سپهرنیا...
هاتف یک وری به مبل تکیه داد و گفت :خب ما از قدیم رسم
نداشتیم واسه دخبامون بریم خواستگاری! البد چون کارخونه
دار نیستیم  ...طلوع هم هنوز یه خواهر بزرگ تو خونه داره
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خالصه که یوقت آقازاده های سپهر نیا ،رو دست نمونن
بخاطر
ما ،دخبا هنوز قصد ازدواج ندارن  ...انشاهلل که آقازاده با دخب
کوچیک کارخانه دار خوشبخت باشن...
تبداد دستهایش را روی ران ها کشید میان کالیم که مادرش
آماده ی گفت داشت پرید و گفت :اما من طلوع رو دوست
دارم.
_راه و رسم دوست داشت و خواستگاری رفت رو باید بلد
ر
حشو ر
بایس بعد در خونه ی ما رو بزی! ر
نش با کارخانه دار
جماعت باورتون به خواستگاری رو عوض کرده انگار ،شما که
فامیل فهیم بودین باید بدونید قانون این خونه چیه!
عین داره؟
_خب اگه بچه ها خودشون همو بخوان چه ی
هاتف کیم تند تر از قبل ر
تش زد :دخبای من هنوز اونقدری یی
حیا نشدن که کیس رو بخوان ،طلوع تازه از یه تصادف جون
سالم بدر برده ،بچه تر از اونه که تو فکر و خیال این چبا
باشه!
_ای آقای زمای ما خیال یم کنیم بچه اند .منم تا همت دیروز
خیال یم کردم شازده پشم بچه ست ویل یهو فهمیدم زن یم
خواد...
صب کنیم مدی بگذره
فهیم میان کالمش پرید و گفت :به نظرم ی
االن بخاطر تصادف طلوع یه کم نگرای داریم این جلسه بمونه
برای یه وقت بهب!
با نگاه به تبداد اشاره کرد که بلند شود و تبداد با لبخندی گنگ
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روی لب از جا بلند شد و گفت :آقای زمای من جز طلوع به
کیس فکر نیم کنم .دخب شما با حیا و نجیبه و همت برای من
کافیه که صدبار بیام در این خونه رو بزنم و منتظر باشم که
دست خایل ردم نکنید.
مادرش با پوزخند به حرفهای او از جا بلند شد حرکن به رسو
گردنش داد شایل که از لحظای قبل از رسش افتاده بود را
مرتب کرد و گفت :با این اوصاف دوباره مزاحمتون یم شیم
انشاهلل بار بعد عروسمون رو یم بینیم.
هاتف با حرص تاکید کرد :دخب این خونه رو عروس خطاب
نکنید خانم!
بعد از رفتنشان هاتف کوه آتشفشان بود :زن دیوونه عروسم
عروسم
راه انداخته ،طیبه به این فامیالت نگفن دخب بردن از این خونه
به این راحن نیست؟ شوری تو چرا هر یک از راه یم رسه
اجازه یم دی پاشو بذاره تو این خونه ! نعش طلوعو رو
دوششون نیم ذارم  ...با این زن زندگیش میشه عاقبت یزید....
رو ندید به اینا که امشب اگر بودن به احبام فهیم بود.
فهیم که برای بدرقه رفته بود داخل آمد و با سکوت ناگهای
جمع
مواجه شد .رو به طیبه پرسید :بریم خونه؟
طیبه از روی ناچاری گفت  :بریم.
بعد از رفت انها بود که آذر دوباره به طلوع نگاه کرد یی خواب
ر
دادایس
خبی نبود هذیان های طلوع و
بودآنسوی پنجره هم ی
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گفتنش تمایم نداشت .از اتاق ببون رفت شام مخترصی که
شورانگب با بدحایل تدارک دیده بود را میان غرولند ها و
عصبانیت هاتف خورد و دوباره به اتاق برگشت .خم شد پیشای
طلوع را بوسید و روی تخت خودش دراز کشیده بود شب از
نیمه گذشت بود که دوباره صدای جیغ طلوع همه را از بهت
شب ببون کشید.
******
خب؛ مادر
سومت بار ساعت چهار عرص بود که آمدند ،یی ی
تبداد چهره در هم کشیده بود و ببون در خانه برایش خط و
نشان کشید که این آخرین همرایه است .حن اگر اموایل که
قولش راداده به نامش نزند هم دیگر پایش را توی این خانه نیم
گذارد .برای خواستگاری از دخبی که تازه باید التماس هم بکند
تا عروسش بشود.
مهتا کنار شوری نشسته بود توی ایوان و در تمب کردن لوبیا
سب کمکش یم کرد و به سوالهای زیرکانه ی شوری درباره ی
ی
ی
ی
تبداد با سادیک ساختگ پاسخ یم داد که زنگ را زدند.
شوری که در آن روزها مدام دچار دلشوره یم شد نالید :بسم
هللا
 ،باز کیه ...خدا رحم کن!
چاقو را توی سین رها کرد هاتف که دکمه ی آیفون را زده بود
لباس پوشیده و آماده رفت به رسکارش یم شد پشت رس شوری
ایستاد نگاهش را دوخت به در و گفت :باز این یاروئه ،فامیل
فهیم ،یم خوام از تو حیاط برش گردونم .آدمای زبون نفهم...
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تبداد و مادرش میانه ی حیاط بودند شوری و مهتا بلند شدند
دوطرف هاتف ایستادند .شوری جرات تعارف کردن نداشت و
آنها هم نشان یم دادند که منتظرند .هاتف با صدای بلند گفت:
چند بار دیگه ،هم حضوری هم تلفن عرض کردم خدمتتون که
ما خیال دخب شوهر دادن نداریم .وهللا از شمای که دخبا در
خونه تون صف بست بعیده این اضار!
مادر تبداد با حرص ابروی باال انداخت و گفت :ادب حکم یم
کنه این حرفها رو بیاییم تو خونه بزنیم...
ی
و هاتف اصال لزویم نیم دید این ادب ساختگ را جواب بدهد.
شانه باال انداخت و گفت :ادب حکم یم کرد قبل از اومدن
ی
!
ببسید ما اصال آمادیک مهمان پذیری داریم یانه اما خب از
اونجا که یه فامییل خییل کمرنگ به واسطه دامادم با شما دارم
ی
یم ذارم به این حساب که غریبگ نکردید االن اگر به عنوان
مهمان اومدید بفرمائید اگر خواستگارید این خونه دخب نداره!
_آقای زمای گفتگو اگر ناخوشایند بشه دودش به چشم شما
یم
ره نه ما!
هاتف با پوزخند گفت :منو به چ تهدید یم کنید؟ نکنه نگرانید
دخبم رو دست بمونه! خیال شما راحت خانم این دخبا اگر
تاابد بمونن من از خدامه ،طیبه هم برگرده شکر میکنم ...چراغ
خونه مو روشن یم کت.
تبداد که کم کم از این صحبت ها آرامشش را از دست یم داد
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نگاهش به در بود و انتظار آمدن فهیم و طیبه که از قبل
خبشان
ی
کرده بود را یم کشید و یی قرار حرفهای که یم آمدند تا روی
زبانش جاری شوند را پس یم فرستاد.
همه ی این صداها از راهرو و سالن و در نیمه باز اتاق عبور
یم کرد و به گوش طلوع یم رسید .درست همان وقن که طیبه
و فهیم رسیدند او به خودش جرات داد از اتاق ببون آمد با
دیدن
خشم هاتف ترسید از گفت حرفهای که آماده کرده بود پشیمان
شد و فقط نالید:بابا...
حرفش را صدای مادر تبداد ناتمام گذاشت :به به پس توی
عروس!
لحنش تحقب آمب و نگاهش به رستاپای طلوع که در بلوز شلوار
راحن خانه و شایل که یی هیچ دقن روی رسش انداخته بود پر
از حرف بود  .با پوزخند ادامه داد :بیا جلوتر ببینیمت صورتت
چ شده دخبم؟
_تصادف کردم...
پره های بین اش لرزید .جو به هم ریخته ی حیاط فریاد هاتف
را یم خواست :عجب گرفتاری شدیم .چند بار باید بگم که
بفهمید دخب شوهر نیم دیم  ...اصال یم دونید چیه؟ این دخبا
موهاشون رنگ دندونشون بشه جنازه شونو رو دوش شما نیم
ذارم .دخبمو از رس راه نیاوردم که زن مردی بشه که پشت
مادرش قایمه!
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تبداد به هم ریخته بود رسش تب یم کشید و کم کم یی قرار
یم شد .این حال را فقط مادرش فهمیده بود که با این پا و آن پا
دنبال حرف برای فیصله دادن به ماجرا بود .تبداد اما به
هیچکس فرصت نداد.همت االنم طلوع زن منه!
لحن پر جنون تبداد برای لحظای همه را خفه کرد فهیم
بازویش را گرفت و هاتف با عصبانیت پله ها را دوتایگ پایت
رفت و گفت:حرف دهنتو بفهم مرتیکه ...گمشو ببینم ...ببون
خانم ...فهیم یبب اینا رو از وسط خونه ی من.
طلوع در حایل که همه ی تنش یم لرزید گفت :من یم خوام
ازدواج کنم بابا!
عصن به طرفش برگشت حاال نیم دانست چطور
هاتف
ی
دستش
را به او برساند که اینطور یی وقت دهانش باز شده و
محاسباتش
را به هم ریخته بود.
فهیم بازوی تبداد را کشید و او دوباره با فر یاد و چشمهای که
پر اشک شده بود گفت:دیدین خودشم منو یم خود! طلوع زن
منه اگر همت االن بهم ندید یببمش خونه رو آتیش یم زنم.
هاتف یی تاب از این همه گستاچ زیر دسته گل و جعبه ی
شبین زد و گفت :خفه شو.
سییل اش به رسعت توی صورت تبداد نشست و او را دیوانه
تر از پیش کرد اشکهایش به رسعت صورتش را خیس کردند و
در جواب آن سییل گفت :طلوع خودت بگو که زن من  ...نگاه
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نشونه ی عشق من هنوز رو صورتش هست.
ی
فهیم بازویش را ر
فشد و گفت :چرا چرت و پرت میگ تو...
بیا بریم  ...یه وقت دیگه حرف یم زنیم.
طیبه مقابل هاتف ایستاد و گفت :بابا  ...بابا آروم زشته بخدا
آبروی منم یم ره جلو فامیل شوهرم...
_خاک تو رست با این فامیل شوهرت ...گمشید همه تون از
جلو چشمم...
تبداد دوباره بازویش را از چنگ فهیم ببون کشید و گفت:
بخدا طلوع زن منه!
هاتف دیوانه شده بود .همه ی خون رگهایش به رسش دویده و
صورتش رسخ شده بود .شورانگب فریاد زد :خاک بر رسم..
و هاتف یقه ی تبداد را گرفت با ضبات پیای به صورتش او
را روی زمت انداخت و گفت :حدتو نگه دار عویص  ...اسم رو
دخب من یم ذاری؟ خیال کردی پولداری هر گیه دلت خواست
یم توی بخوری ...خیال کردی به این آسونیه بیای تو خونه ی
من واسه ناموسم حرف درست کن؟ یم کشمت  ...یی عرضه
ی آشغال آخه تو چ هسن که من دخبمو بدم دستت ...پولو
ازت بگبن چ ازت یم مونه ؟ هبت چیه؟ از خودت چ
ی
داری ؟ نه از پدر و پدربزرگ یی وجدانت که مردونگ بهت یاد
ندادن از خودت بگو چ داری؟ یی بته با ننه ت راه افتادی
اومدی خواستگاری پول و پله تو به رخ من یم ر
کیس خیال
خبیه؟
کردی ی
مادر تبداد از دیدن آن وضع دیوانه شده بود .همه ی فریادهای
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او و شوانگب که حاال امده بود وسط معرکه نیم توانست هاتف
خبه آقا فکر کردی دخبت
را آرام کند باالخره فریاد زد :چه ی
چه تحفه ایه؟ اگر اون شکایت لعنن نبود ما چرا باید بیاییم در
ی
این خونه واسه خواستگاری؟ واقعا که گدا زادیک از رسو
ی
ی
ادی شما کجا و سطح زندیک
روتون یم باره .یی فرهنگ و یی ی
ما کجا!
_کدوم شکایت خانم؟ چ دارن یم گن اینا شوری؟
طیبه با دو دست بازوهای مادر تبداد را گرفت و گفت :این
حرفا کدومه  ...عزیزم حرف یم زنیم همیشه این مشکالت
هست.
_با این آقا حرف ندارم من دیگه؟ تمام شد حاال ما نیم خوایم.
هاتف دیوانه وار فریاد زد  :نذار دستم رو زن بلند بشه ...این
مزخرفاتو تمام کن...
فهیم میان هاتف و مادرتبداد ایستادو گفت :آقاجون باور کنید
تبداد همچت آدیم که فکر میکنید نیست پش خوبیه بخدا
آشنا
بشید کم کم ،دوسه ماه بهش فرصت بده...
همه ی اجزای چهره ی هاتف یم لرزید .دیگر مسئله اش یک
خواستگاری ساده نبود یم خواست ماجرای شکایت برایش
روشن شود فریاد زد :داستان این شکایت چیه؟
_پش من دخب شما رو یم خواد .چندماهه که یم خواد منتیه
برنامه ها داشت رس اموال پدربزرگش وقتش نبود که بیاد
خواستگاری و البته یک من تن به همچت حقاری یم دادم اگر
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ی
پای زندیک پشم وسط نبود؟
_مامان یه خطو بگب همونو بگو اینقدر حاشیه نرو...
هاتف غرید :نه بذار از حقارت بگه مادرت  ...بذار ببینم تهش
به کجا یم رسه...
_چ بگم آقا االن دیگه بهبه با هم کنار بیاییم بذاریم این بچه
ها به هم برسن .ما بزرگبیم باید عاقل باشیم وگرنه اینا که بچه
اند.
هاتف رسش را میان دستها گرفت و دوباره فریاد زد :از عقده ی
این که دست خایل از این خونه برگشن هر مزخرف خواسن
گفن حاال حرف از عقل یم زی؟
_دخبت کیک خرید تبدادمو دعوت کرد.
_من کیک خریدم مامان.
_تو خفه شو که هر چ یم کشم از دست توئه  ...تو پای منو
باز کردی تو این دخمه که هر کس و ناکیس برام درشن کنه!
دست هاتف برای کوبیده شدن به صورت زن باال رفت فهیم
صب
صب کن بابا ی
دوباره خودش را وسط انداخت و گفت :ی
کن...
زن دست کرد توی کیف برگه ای ببون کشید و گفت :پشمو
احضار کردن واسه تو احضاریه نیومد؟ شکایتتون چ شد پس؟
خب نداره! ببت ما
یک پشت این شکایته اصال؟ اگه باباش ی
حوصله یی آبروی نداریم تازه کارامون رو روال افتاده...
اینبار تبداد بود که به سینه ی مادرش زد و فریاد کشید :کدوم
یی آبروی مگه نگفن عاقل باشیم ...چرا نشینیم درست
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خواستگاری کنیم...
ی
دیوانگ های پشش را یم شناخت که پا پس کشید عقب عقب
تا نزدیک در خانه رفت و همانجا ایستاد .تبداد با صورت
خوی نگاهش را دوخت به هاتف که گیج و منگ وسط حیاط
خشک شده بود و گفت :نیم خواستم اینطور بشه دوستش
دارم
بهم بده طلوعو قول ررسف یم دم خوشبخت بشه یم برمش تو
قرصی که کیس خوابشم نیم بینه!التماس یم کنم زندگیمه ازم
نگبش!
فهیم از بهت هاتف استفاده کرد تبداد را عقب کشید و گفت:
فقط
برو...
خبت یم کنم ...تبداد برو
تبداد مقاومت کردو او گفت :برو ی
...به هر زوری که بود از خانه ببونش کرد.
هاتف با تن سنگت به سوی طلوع که روی ایوان زانو زده و
هق هق یم کرد چرخید .انگار خون توی رگهایش منجمد شده
بود شوری مقابلش ایستاد روی سینه ی او کوبید و به کناری
پرتش کرد .مهتا به محض باال آمدن هاتف از پله ها از پله های
سمت دیگر پایت دوید و گوشه ای ایستاد .هاتف کیم باالی رس
ی
طلوع ایستاد موهای که بعد از ماه ها رسیدیک حاال گردنش را
یم پوشاند از باالنگاه کرد .یک موج درست وسط موهایش بود
شبیه موج موهای پریماه خم شد همزمان با چنگ زدن به
موهای
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طلوع چاقو را برداشت و گفت :باعث آبروم شدی یم کشمت.
موها را آنقدر کشید که طلوع یی اختیار از جا بلند شد توی
صورت هاتف نگاه کرد و گفت :بابا...
هاتف چاقو را بلند کرد طیبه جیغ کشید فهیم و شورانگب به
طرفش دویدند .چاقو ناشیانه روی پوست ترقوه ی طلوع فرود
آمد و دوباره باال رفت و اینبار قبل از رسیدن به گردن
شورانگب خودش را سب کرد و فریاد زد :نزن  ...غلط کرد
نزن  ...هاتف تو رو به روح پریماه نزن بچه مو یم ر
کیس...
منو بکش  ...هاتف منو بزن...
فهیم از پشت مچ دستهای هاتف را گرفت چاقو را از میان
انگشتهایش ببون کشید به گوشه ای انداخت طیبه وسط
حیاط
افتاد و طلوع یی توجه به خوی که روی پوست سینه اش جوی
باریگ کشیده بود با رسی افتاده به رمردن فکر میکرد .به این که
اگر چاقوی دوم روی رگ گردنش فرود یم آمد راحت یم شد یا
دردی عمیق تر از این که داشت یم کشید را تجربه یم کرد.
پاهایش از درد به لرز افتاده و دمای بدنش لحظه به لحظه
باالتر
یم رفت .یم دانست تا هاتف تقال یم کند فهیم را از خودش
دور کند بگریزد اما نیم توانست حن آنقدری جان نداشت که
خودش را بردارد و فرار کند همانطور که در ساعات گذشته
بارها و بارها فکرش را کرده بود .هاتف با عقب راندن فهیم و
زدن سییل به شوری راه را برای خودش باز کرد اینبار سین
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فلزی را برداشت لوبیاهای خرد شده توی هوا پخش شدند و
سین توی رس طلوع فرود آمد .شور انگب که روی زمت افتاده
بود نیم خب شد با زدن روی سینه ی طلوع ،او را به سوی پله
ر
ها هل داد و گفت :مهتا عمه یببش و ...یببش...
مهتا به خود تکای داد بهت زده بود از پشت یقه ی طلوع را
گرفت و به سوی خود کشید طلوع روی پله ها کشید شد و
هاتف
که دنبالش کرد مهتا تن یی جان او را وسط حیاط رها کرد و
دوباره گوشه ای پناه گرفت ...هاتف کمربند چریم را از روی
کمر باز کرد .باال برد روی تن مچاله ی طلوع فرود آورد
شورانگب فریاد زد :فهیم یه کاری کن ...یم کشه بچه رو...
فهیم و طیبه همزمان به سوی هاتف دویدند که اینبار موهای
طلوع را گرفته و رسش را به موزاییک های کف حیاط یم
کوبید و داد یم زد :باعث آبروی من شدی ...رسشکسته شدم
...
حیثیتمو به باد دادی ...یم کشمت ...مردن برات کمه زجرکشت
یم کنم...
شورانگب لنگ لنگان از پله ها پایت رفت .خودش را روی
طلوع انداخت .یی حرف ،یی التماس ،دستهایش را باز کرد روی
تن طلوع واینبار تن او آماج ضبه های یی اراده ی هاتف شد.
وقن باالخره هاتف با وقفه ای در تنفس و دردی شدید در
قفسه
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ی سینه اش متوقف شد و گوشه ی باغچه نشست طلوع
بیهوش
زیر تن کتک خورده ی شورانگب افتاده بود .طیبه و مهتا به
کمک شورانگب رفتند بلندش کردند و با رسعن که با وجود
وزن طلوع دور از ذهن بود اورا داخل بردند .شورانگب طلوع
را داخل اتاقش برد روی تخت خواباند و گفت :طیبه  ...قرص
باباتو یبب براش...مهتا آب گرم و پارچه بیار ...با جعبه کمک
های اولیه...
خودش باالی رس طلوع نشست اشک ریخت و نالید :بمبم
برات ...بمبم برای دردات ...ای خدا! چرا این بچه؟ مگه کم
کشید ...ای خدا!
صدای هاتف را که از توی سالن شنید بلند شد به رسعت در را
قفل کرد هاتف به درکوبید و فریاد زد :باز کن این درو  ...تو
کمب مقرص نیسن ...جفتتون باید بمبین...
_هاتف غلط کرد ...بخدا اگر دیگه دست بهش بزی خودمو یم
سوزونم ...یم دوی که یم سوزونم ...تو همت خونه خودمو
آتیش یم زنم ...اشتباه کرد غلط کرد ...طردش کن ...شوهرش
بده بره  ...خودم شوهرش یم دم نیم ذارم کیس بفهمه...
جونشو به من ببخش ...من همه چیو درست یم کنم.
_خاک بررست که اینقدر ساده ای این مادرشوهر رو ندیدی،
این ننگ دامنمونو ول نیم کنه رفتت شکایتم کردین برای من...
نگفتت نصف آدمای این شهر منو یم شناسن؟ عقل ندارین؟ یی
رسوصدا رسشو یم بریدم و تمام ...حاال باید جواب چند نفرو
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بدم رس اون پرونده ای که رفتت درست کردین ...یم کشمتون
...همه تونو اول تو رو شوری که نتونسن از پس یه دخب
بربیای! این بود بچه تربیت کردنت؟ این بود مادری کردنت؟
این
بود امانت داری؟ باز کن این درو  ...باز کن...
با مشت های که به در یم زد شوری را دچار وحشت کرد .با
این همه از زبان نیافتادو فریاد زد :هاتف من یه عمر ساکت
بودم
یه عمر هر چ گفن گفتم چشم اما نیم ذارم بچه مو ر
بکیس...
مادر نیستم اگر بذارم دیگه دستت به طلوع برسه ...زن نیستم
اگه بذارم .ولش کن ،یه بار دیگه امانتیتو بده دست من  ...تا
درست کنم این بدبخن رو بخدا اگر دست بهش بزی بد میشه
هاتف خییل بدیم شه نکن ،در شکست  ...نکن...
_چه بدی میشه چ از این بدتر میشه...
طیبه به کمک شوری آمد :بابا واقعا یم خوای طلوع رو ر
بکیس؟
طلوع رو ر
بکیس انگار یه بار دیگه مامانو کشن یم دوی؟ بابا
منو ببت ...اگر با مردن درست میشه منو بکش خب  ...خسته
ام
بخدا! از روزی که مامان مرده من خسته ام من از اون روز
آرزوی مردن دارم این تو این جون من بگب راحتم کن  ...بخدا
با کشت طلوع هیچ درست نمیشه هیچ آبروی رفته ای برنیم
گرده...
_القل دیگه جلو چشمای من نیست.
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_یم ره از جلو چشمات یم ره ...با پشه عرویس یم کنه یم
ره...
_ندیدی زل زد تو چشمام گفت یم خوامش! خیال کرده فیلم
هندیه  ...فقط باید بمبه  ...کاش این مرده بود اون روز...
لبهایش را روی هم ر
فشد و دوباره با حشت تکرار کرد :کاش
این مرده بود...کاش جای پریماه این مرده بوداون روز
مشت دیگری به در زد و داد زد :باز کن این یی صاحابو
شوری...
یم خواست در را بشکند اما جای در تنش نمانده بود دردی در
سینه اش امانش را بریده بود و به زحمت خود را رسپا نگه
داشته بود.
شوری امید بسته بود به طیبه و حرفهایش که ادامه داشت:
غلط
کرد باباجون تورو خدا تو رو به روح مامان ...طلوع رو به
مامان ببخش عزیزم.
هاتف یی رمق تکیه زد به دیوار و ناگهان خراب شد روی
زمت .همه چب متوقف شد و شورانگب در آن سوی در بسته
دستش را کشید روی صورت یی رنگ طلوع و آهسته صدا زد:
طلوع مامان ...طلوع...
طلوع انگار مرده بود.
*******
طیبه همراه فهیم برای پس گرفت شکایت رفت .و آذر وحشت
زده به زخم های روی گردن و صورت طلوع نگاه یم کرد و
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خوی که روی موهایش خشک شده بود هیچ کس توضیح
کامیل
نیم داد و این حال طلوع ،آن همه خشم هاتف و ویرای
شورانگب در آن چند روز برایش غب قابل باور بود .یم
خواست طلوع را از آن خواب های طوالی که بیشب شبیه
بیه ر
ویس بودند بیدار کند و ببسد :چرا؟ یعن آنقدر دلباخته ی
تبداد شدی که کتک های بابا را به جان خریدی! دلش گوایه
بد
یم داد همیشه یم دانست طلوع رسکش یم دانست طلوع پای
خواسته هایش که وسط باشد سکوت نیم کند و مثل او در
خود
فرو نیم رود اما هرگز تصورش را نیم کرد برای خواسته اش
جلوی هاتف بیاستد و ی همه چب را به تن بمالد.
چند روز بعد از آن ماجراهاوقن باز هم مهتا آنجا بود.
شورانگب کشانده بودش توی آشبخانه ،حاال به اندازه ی همه
ی
عمر از راه دادن این برادرزاده که انگار یگ از فرزندانش بود
پشیمان بود .از وقن که زن مسعود شاغل شد مسئولیت مهتا
رابا
رضایت خودش به عهده گرفته بود بعدها وقن بزرگب شده
بودند گایه از این اشتباه پشیمان شده بود اما آنقدر حق به
گردنش داشتند که به روی خودش نیاورد .اما حاال با خودش یم
گفت کاش مهتانبود کاش همت یک روز مهتا نبود که حاال
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بخواهد به ساکت کردنش فکر کند به این که چه ی
باچ بدهد تا
این
ی
دخب برادری که یم دانست به این سادیک ها رازدار کیس نیم
شود را همراه خودش کند.
مهتا دست به سینه به در یخچال تکیه داده بود و حقیقتا حن
فکر
چنت وضیع را نیم کرد .وقن با تبداد نقشه ریخته بودند که
طلوع را به سالن نمایش بکشانند و فضای رمانتیک فراهم کنند
حن خیال این همه اتفاق به رسش نزده بود .حن وقن طلوع را
توی سالن نمایش در آن وضع دید ،اگر چه دلش خنک شده
بود
و یم دانست دیگر راه برگشن به سوی آمت ندارد .اما باز هم
خیالش را نیم کرد تا اینجا ادامه پیدا کند.
شورانگب که کبودی های صورتش را با پودر پوشانده بود
آهسته گفت :خب عزیزم یم دوی که اتفاقای مثل این که این
چند روز افتاده برای همه ممکنه بیافته  ...طلوع ما قربای شد...
یم دونم که مثل خواهر بودین و هستت خواهرا هم گایه دعوا
یم کت اما پاش بیافته پشت همو دارن.
_نه عمه جون راستش دعوای من و طلوع فراتر از یه دعوای
خواهرانه ست ...یم دوی از کجا ررسوع یم شه ؟ از اونجا که
شما یه راز گذاشتت تو قلب من که خییل سنگت تر از فضای
قلبم بود ...و گفتت مبادا طلوع بفهمه .عمه یی حیای نیم کنم
اما
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کیه که ندونه من اصال به دنیا اومدم که آمت رو بخوام! و بعد
یه
دفعه دیدم یه دخبه همیشه پیش آمینه ،یه دخبه که
خیال یم کنه آمت داداششه و بدجوری پز این داداش رو به من
یم ده که قبل از اون بودم .یم دوی بد ماجرا کجا بود؟ که هم
من یم دونستم آمت داداشش نیست و هم خود آمت نیم
خواست
که داداشش باشه و فقط از ترس سکوت کرده بود .عمه تو هم
یم دونسن و واسه همت آمت رو فرستادی رفت حن عمو
هاتف هم یم دونست که اینقدر سخت یم گرفت ...من راستش
دیگه قلبم جای راز نداره ،راز اول نگهداریش برام سود داشت،
باعث یم شد که طلوع به رسش نزنه آمت رو یه جور دیگه
بخواد اما این یگ واقعا نیم دونم برام چه سودی داره؟ من چرا
باید از مردی که دوستش دارم همچت چبیو پنهان کنم؟
ی
_چ یم خوای بگ تو دخب؟
ی
_من یم خوام بگم اهل معامله ام همونطور که تو بچگ بودم.
دیگه غرور و این حرفا که واسم نمونده بخوام جلوی
مادرشوهرم آبروداری کنم! اینقدر طلوع عزیزکرده تون ،تو این
سالها رس خواست آمت منو خرد کرد که هیچ برام نموند جز
خود آمت ...که به هر قیمن یم خوامش خییل هم دیر نه!
طلوع
شوهر کنه بره آمت هم آخرای رسبازیشه ما هم رسوسامون
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بگبیم بخدا خواسته زیادی نیست عمه  ...یه معامله ست بت
من
و شما  ...من یم ترسم طلوع یه جوری از زیر این ازدواج در
بره  ...یم ترسم آمت بیاد و بخواد باز دلش بسوزه واسه زخمای
رسو صورت طلوع  ...اگر یم خوای هیچگ نفهمه و حن
خودمم فراموشش کنم بهم قول بده ...طلوع ازدواج کنه و آمت
هم نصیب من بشه! وقن طلوع نباشه فرستادن آمت به طرف
من آسون ترین کاره .من نه به بابا و مامانم یم گم و نه به آمت
قسم یم خورم.
شورانگب انگشتهایش را در هم ر
فشد این معامله برایش سخت
بود همیشه سیع کرده بود مهتا را به آمت نشان بدهد .بدش
نیم
آمد اگر برادرزاده اش عروسش یم شد اما حاالانگار روی
دیگر سکه را یم دید انگار بازی خورده بود در تمام این سالها،
چبی برای گفت پیدا نیم کرد .از طرف این ضاحت مهتا در
بیان معامله گری اش توی ذوقش زده بود و از طرف نیم
خواست آمت از راه رسیده و نرسیده درگب این مشکل شود.
مهتا راست گفته بود بعیدنبود آمت دلش بسوزد بعید نبود
خون
غبتش به جوش بیاید و کار دست همه شان بدهد.
مهتا گفت :بخدا نصف کارا انجام شده ست عمه جون شما
فقط
باید ردیفشون کن...
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شورانگب رس تکان داد و گفت :باشه  ...نگو من همه چیو
مرتب یم کنم.
به طرفش رفت خم شد گونه اش را بوسید و گفت :فداتون
بشم
من .اتفاقات اخب رو یم فرستم حافظه بلند مدت اون دور دورا
تا وقن که خیالم از داشت آمت راحت بشه و دیلیت کنم همه
رو
.
شورانگب رستکان داد مهتا از آشبخانه خارج شد و کیم بعد
صدای خداحافظ ش را شنید.
اتفاقات بعد از آن روی دور تند بودند .خانه در بحران بود،
هاتف با هیچکس حرف نیم زد از خانه ببون نیم رفت مدام
در خانه راه یم رفت و چشمش به در اتاق طلوع بود این
وسوسه که یکبار دیگر چاقوی بردارد و رسش را یببد از
ذهنش پاک نیم شد .از در و دیوار خانه نکبت یم بارید .طلوع
در اتاق زندای بودتمام روز زانوهایش را به بغل گرفته و از
دور به پنجره نگاه یم کرد .صحنه های درد آوری که در
روزهای گذشته پشت رس گذاشته بود برای لحظه ای رهایش
نیم کردند .شورانگب غذایش را توی سین یم برد و کیم بعد
آذر دست نخورده بریم گرداند .آذر تالش یم کرد با او حرف
بزند تالش یم کرد چبی بگوید و به او بفهماند اینچنت عشق
پرشور و ناگهای ،که او را مقابل پدر قرار داده یم تواند بالی
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جانش شود .یم خواست قانعش کند که تب تند زود عرق یم
کند
اما هر حرف را ررسوع میکرد با سکوت سنگت طلوع در نطفه
ی
خفه یم شد .نگاه طلوع به آذر پر حشت بود .به این سادیک و
نگاه یی دغدغه اش به همه ی مسائیل که شورانگبو طیبه
صالح دیده بودند از او پنهان بماند تا مبادا آمت به واسطه ی او
همه چب را بفهمد.
دوباره شورانگب بود که دست به کار شد .وقن طلوع باز هم
فرو رفته بود در سکوت اتاق که آذر وقت رفت چراغش را
خاموش کرد .کنارش نشست انگشتهایش را کشید پشت دست
طلوع و آرام آرام ررسوع به حرف زدن کرد .از درد رسوای
ی
گفت .از این که دیگر هیچ وقت زندگیشان زندیک نیم شود اگر
حن یک نفر از مردم شهر این ماجرا را بفهمند .شورانگب توی
گوشش گفته بود ببت چه خوش شانس بودیم که اون روز کیس
سالن نبود! و طلوع فکر کرد اگر همه ی مردم بودند خوش
شانس تر بود .توی سالن پر از آدم کیس نیم توانست امنیتش را
بگبد .یی حرف گوش سبد به حرفهای شوری که مدام یک ور
ذهنش درگب این بود که اگر این اتفاق برای آذر هم یم افتاد
همت کار را یم کرد و باز لب زد و از آمت گفت و یی آبروی
ی
بزرگبی که شاید رخ یم داد .باز از زندیک طیبه گفته بود و
همه چبهای دیگری که یم توانست وادارشان کند حن از آن
محله و شهر فرار کننند و همه چب را از دست بدهند .و در آخر
حرفهایش اضافه کرد با هیچ مرد دیگه ای نیم توی خوشبخت
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ی
ر
بیس چون یا باید پنهان کن یا بگ که بهت دست درازی کرده و
باورکن وقن کیس نخواستت خییل تحقب ر
مییس .پشه دوستت
داره بارها و بارها زنگ زده حن حاض شده به دست و پای
پدرت بیفته و باخانواده ش قطع ارتباط کنه ،منم باهاش ررسط
و ررسوط گذاشتم
همه رو قبول کرده ،اینا چب کیم نیست  ...به فال نیک بگب.
یم دونم اذیت شدی یم فهمم من اینو ...اگر اینجا نبودیم اگر
پدرت نبود ،اگر آمت نبود ،نیم ذاشتم تو این حال عروس ر
بیس
اما االن نیم تونم کاری کنم پس تو با من همکاری کن طلوع!
طلوع فقط نگاهش کرده بود .و بار بعد که دوباره زنگ زده
بودند وقن برای هزارمت بار این حرفهای تکراری را از طیبه
و شورانگب شنید بعد از دوهفته از اتاق ببون رفت یی صدا
پشت رس هاتف ایستاد به نظرش رسید قدش خمیده شده با
صدای
خشک گفت :بابا!
صبش را از
هاتف ناگهان چرخید احساس کرد دوباره دارد ی
دست یم دهد .طلوع از ترس چهره ی برافروخته ی او نیم
نگاهش را به شورانگب دوخت و با تردید گفت :یم خوامش...
یم خوام باهاش ازدواج کنم.
هاتف دوباره به طرفش حمله کرد .دیگر دردش نیم گرفت.
دیگر طعم شور خون توی دهانش را احساس نیم کرد و دیگر
نگاه متعجب آذر از آن رسسخن اش برای عشف که وجود
عصن اش نیم کرد .خودش را تا اتاقش کشید باید یم
نداشت،
ی
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رفت بایدحن قبل از آمدن آمت یم رفت  .از نظرش ازدواج با
تبداد بهب از این بود که آمت همه چب را بفهمد تحمل نگاه
سنگت او را نداشت ،تحمل این که همانطور که شورانگب یم
گوید دستش به خوی آلوده شود و به زندان بیافتد آمت را یم
شناخت با همه صبوری اش آدم تحمل این ننگ نبود حتما هر
دوشان را یم کشت  ...کشته شدن به دست آمت که همیشه
پناهش بود تلخب از کشته شدن به دست هاتف بود.
به اتاق که برگشت صدای هق هقش آذر را آشفته کرد .باالخره
سکوی که بیشب از روی بهت بود را شکست و با مهربای
گفت :عزیزم چرا گریه یم کن اگر دوستش نداری چه اجباریه؟
تو مگه شایان رو نیم خواسن! اصال این چه جور عشقیه؟ چرا
اینطور ناگهای ...چرا اینقدر تند و ر
آتییس چرا بیشب فکر
نمیکن؟ االن وقت ازدواجته اصال؟
_دوستش دارم یم خوامش! دیوونه که نیستم واسه کیس که
دوست ندارم اینقدر کتک بخورم.
با این جمله به قلب خودش آتش یم زد و این از هق هف که یم
کرد پیدا بود .آذر یک چب غب طبییع در این حالت یم دید.
سکوت کرد و عرص همان روز با آمت تماس گرفت ،نگرای
در صدایش موج یم زد :طلوع یم خواد ازدواج کنه اما همش
گریه یم کنه ،یم توی بیای آمت حالش خوب نیست! نیم
فهممش کتک خورده از بابا اما دست برنیم داره!
خب عجوالنه وا رفته بود .باورش نیم شد
آمت از شنیدن این ی
شبیه یک شوچ زشت و بچگانه بود که از آذر بعید یم نمود .تا
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به خانه برسد جای برایش نماند .یم خواست عادی باشد یم
خب را از آذر گرفته .در همان لحظه ی
خواست کیس نفهمد که ی
ورود از خانه که ماتمکده شده بود دلیل اضطراب آذر را فهمید
از جا خوردن شورانگب وقت احوالبیس.
بعد از نیم روز درخود پیچیدن و از این اتاق به آن اتاق
رسکشیدن و در حیاط قدم زدن و ندیدن طلوع ،اینقدر فهمید
که
هاتف مخالف این ازدواج است و طلوع پافشاری یم کند .رو به
شورانگب ایستاد و گفت :بچه ست پافشاری کنه تو باید دل به
دلش بدی؟
_وای همت مونده بود تو هم بیای وسط معرکه! من چیکار
کنم
این یم گه یم خوام اون یم زنه من موندم وسط ،پشه چه
عیب و ایرادی داره که ردش کنیم؟
یم خواست با هاتف حرف بزند اما او با هیچکس حرف نیم
زد و بداخالق تر از همیشه اوقاتش را توی اتاقش یم گذراند .به
التماس شوری رایص شده بود به آمت حرف نزد خودش هم این
را نیم خواست قایط شدن آمت که امانت مردم بود را نیم
خواست.
باالخره دل آمت طاقت نیاورد .به اتاق طلوع رفت .و طلوع را
ندید جای او دخبی در خود فرو رفته دید که به هیچ خبه
است .زخمهای قدییم کمرنگ شده بودندو زخم های تازه گوشه
ی لب و چانه اش خودنمای یم کردند .لبش را به دندان گرفت
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ابروهای پهنش ناخودآگاه به هم نزدیک شد و آهسته همانطور
که
به طلوع خبه بود گفت:آذر یه لحظه یم ری ببون!
دست به سینه به طلویع که بعد از ماه های یم دید و زمت تا
آسمان با طلویع که آخرین بار دیه بود فرق داشت چشم
دوخت
خبی از پاندامون نیست کیس بهت پیبا نیم ده این
و گفت :ی
شکیل شدی؟
اشاره ای به زخمها نکرد .اول باید خودش درکشان یم کرد و
بعد درباره شان یم پرسید اول باید درد را در خودش تسکت
یم داد و بعد برای آرام کردن طلوع کاری یم کرد.
طلوع رس به زیر روی زانویش نقش های خیایل کشید و آمت
گفت :طلوع رستو باال بگب ببینم چته؟ این بازیا چیه در اوردی!
با بابا در افتادی؟ چبی شده!
نیم خواست درباره ی ماجرای تبداد حرف بزند .اصال با
خودش هم که حرفش را یم زد رسش تب یم کشید مدام حرفها
را به تعویق یم انداخت و دنبال جمالت دیگری بود که دیرتر به
ماجرای خواستگاری و ازدوج برسد .سکوت طلوع که طوالی
ی
شد دوباره پرسید :نیم خوای بگ چ شده؟
_هیچ! فقط یم خوام ازدواج کنم .همت
از ضاحتش جا خورد مکث طوالی اش برای ان بود که حرف
پیدا نیم کرد تا بزند .توی دلش آرزو یم کرد آمت هم مثل
هاتف بیاید بگبدش به باد کتک و بگوید تو غلط یم کن
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ازدواج کن  ...اما به بعدش که فکر میکرد دهانش تلخ یم شد.
همت روز قبل مهتا برایش پیام فرستاده بود من به آمت چبی
نگفتم عزیزم ،به هرحال داری ازدواج یم کن ندونه بهبه.
مهتا دیوانه ش یم کرد با هیچ حرف به او آرام نیم شد شماره
اش را حذف کرد و از همان وقت ر
گویس خاموش روی مب
افتاده بود .صدای نفس عمیق آمت از فکر خارجش کرد،اما
هنوز نیم توانست به چشمهایش نگاه کند هنوز حرف بیشب از
آن که گفته بود پیدا نکرده بود آمت گوشه ی لبش را به دندان
گرفت و گفت :این ازدواج اونقدر واجبه که بخاطرش کتک
بخوری؟
_واجبه؛ تو هم یم خوای بزی؟
پوزخندی به لحن طلوع که مخلویط از بغض و خشم بود زد و
گفت :نه! من یک ام که بزنم .حاال چرا گریه یم کن؟
_بابا نیم ذاره!
_انگار مقاومتت جواب داده بابا دیگه کاری به کارت نداره
خیالت راحت ...دیگه هم گریه نکن.
سینه اش از این مکالمه تب یم کشید اما مجبور بود ادامه اش
بدهد برای اشکهای که طلوع یم ریخت مجبور بود .با بغض و
پوزخندی در هم آمیخته گفت :گریه نکن دیگه ازدواجت جور
شد...
_میشه بری ببون آمت!
_نگرانم کردی با این انتخاب با این تصمیم ناگهای که حن
حاض شدی به خاطرش کتک هم بخوری .اونقدر نگران که
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ی
نیم دونم چیکار کنم! طلوع زندیک شوچ نیست ،بابا طردت
یم کنه  ،حن ررسط گذاشته هیچ عرویس ای نگبی اینجا،
ررسط گذاشته دیگه پاتو تو این خونه نذاری.
_یم دونم.
_همه رو یم دوی و نیم خوای کوتاه بیای؟ یم خوای همه ما
رو بذاری پشت رستو بری؟
_نگران من نباش  ...من بزرگ شدم خودم یم تونم برای خودم
تصمیم بگبم  ...تو هم مثل بابا یم خوای جلوی خوشبخن مو
ر
دادایس یم
بگبی  ...این حس قیم بودنو بذار کنار تو فقط یه
فهیم؟
_یعن ما اونقدری نیستیم که حن نظر بخوای؟ طلوع نکن این
کارو با ما و خودت این کارو نکن .این بازی مسخره رو تمام
کن بریم با بابا حرف بزنیم عذرخوایه کن تمام شه این ماجرا!
به هق هق افتاد .یادش داده بودند باید برای آمت نقش بازی
کند
برای آمت تنها کاری که بلد نبود همت نقش بازی کردن بود .از
جا بلند شد و گفت :اینقدر نبس قربونت برم  ...باشه بذار
عرویس کنم خوشبخت میشم ...بقیه چبا بعد کم کم درست
یم شه  ،بابا یم بخشه بریم گردم.
آمت موهایش را با رسانگشت جمع کرد پشت رسش و آهسته
گفت :یه کم به خودت و حن به ما فرصت بده طلوع! از یک
اینقدر دوستش داشن این آدمو؟! مگه چند بار دیدیش؟
ر
دادایس ...تورو خدا دیگه نبس .عشقه به وجود میاد
_نبس
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دست آدم نیست.
از خودش از دروغهایش ببار بود .به هق
هق افتاد .به غرور آمت برخورده بود .ر
آتیس که توی قلبش
شعله
یم زد ناگهان همه ی تنش را سوزاند .او را پس زد و با غیظ
گفت :دیگه نیم پرسم .اما دود این تصمیم رسخودت تو
چشمت
یم ره اونوقت دیگه اسم منم نیار فهمیدی! پامو از این در بذارم
ی
ببون همه چ تمامه دیگه همون داداشم نیستم .یم یک نبس
نیم پرسم اما تو هم دیگه منو بریز دور تمام...
دیگر هیچ وقت از حال طلوع نبسید .حاال که پشت رس طلوع
دراز کشیده و اشک یم ریخت خودش را لعنت یم کرد برای
آن نبسیدن .و نیم دانست چطور ان خشم ناگهای و آن
جبان کند.
نبسیدن را ی
در سکوت خبه ی شب هیچ صدای نمانده بود جز هق هق
طلوع .تصاویر بعد از آن رسی ع و محو بودند آدمهای زیادی را
دعوت نکرده بودند شورانگب با هر کس تماس گرفت گفت :آره
دیگه بچه ها تصمیم گرفت برن ماه عسل ،آره خود طلوع هم
نخواست بریز و بپاش باشه!
و او به خودش فکر کرد که تا پیش از این حادثه یگ از
آرزوهایش غرق شدن در نور و رنگ و صدای شب عرویس
اش بود تاج و تورو صدای قند سابیدنها که در خنده ی ریز
دخبای که باالی رسش یم ایستادند گم یم شد.
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لباس عروسش را مادر تبداد آورد مجلل بود و به تیپ مادر
داماد یم آمد .طیبه همراهش به آرایشگاه رفت صورتش غرق
پودر و آر ر
اییس شد که هیچ جوری به دلش نیم نشست طیبه با
بغض سنگت که در گلویش نشسته بود گفت :یه لبخند بزن!
خبه به چشمهای طیبه پرسید :به چ؟
_خب ...طلوع جان ،تبداد رو از االن همون دوست صمیمیت
بدون!
_اگر دوست صمیمیت هرچ داری رو ازت بگبه بازم بهش
لبخند یم زی؟ نه دوستت نه!
اگر فهیم شوهرت عشقت همه چیتو بگبه دیگه یم توی حن
تو
خلوت خودت لبخند بزی؟
_یم دونم سخت گذشت اما در گذر زمان فراموش یم کن!
_من فراموش نیم کنم.
_طلوع!
دیگر حرف نزد نگاه خبه اش را از طیبه گرفت و با همان نگاه
رسد و یخ زده تا جلوی در آرایشگاه رفت .تبداد آمده بود قرار
بود به خانه ی پدری برود برای خداحافظ و بعد عرویس توی
تاالر ادامه یم یافت یی حضور خانواده یا فامیلش هاتف قدغن
خب نداشت.
کرده بود و هیچکس اصال از این جشن ی
تبداد ذوق زده بود طلوع به تهوع افتاد دستش را عقب کشید
دندان روی هم ر
فشد و گفت :ازت متنفرم تبداد! خییل
متنفرم...
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نگاه تبداد را یم شناخت مثل هر وقن که توی ذوقش یم
خورد شیشه ای یم شد اما آن روزها هنوز نیم توانست مبان
خطر این شیشه های شکسته را درک کند .هنوز یم خواست
یک چبی را حفظ کند شاید غرور له شده ای را!
به خانه رفتند هاتف جلوی پریچهر حفظ ظاهر کرده بود.
سنگت
بود اگر پریچهر یم فهمید نتوانسته اند از پس دخبیک بربیایند.
طلوع با آن لباس سنگت لعنن دور خانه چرخید بوسه های
همه
را پاسخ داد و با پاهای که روی زمت کشیده یم شد پشت رس
تبداد ببون رفت در حایل که چند شب پیش هاتف فریاد زده
بود این چند روز که بگذره دیگه نیم خوام تو این خونه
ببینمش!
رفت و هر روز بیشب در غربت دیوانه وار خانه ی تبداد گم
شد .هر بار رس ر
کیس کرد خاطره ی اتاق گریم به شکیل وحشیانه
بازسازی شد و کم کم شکست در خود فرو رفت دیوانه شد و
خودش را سبد به قرص های ستاره و تبداد.
خودش را سبد به فرمان های او که یم گفت :دیگه نیم خوام
اونا بیان  ...نه شورانگب نه طیبه و آذر خودت یه جوری
بهشون بگو ...و گفته بود خودش هم دیگر کیس را نیم
خواست
...وقن حضور همه ی آدمها نیم توانست از حجم یی کیس
اش
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بکاهد به آدمها چه نیازی داشت!
دیگر حرف برای گفت نداشت پلک هایش را روی هم گذاشت
و
ی
رس عقب داد تا شاید نسییم از آن خفگ نجاتش بدهد .هوا گرم
بود و رسساییدنش به سوی آسمان یی فایده؛ دوباره در خود
قوز
کرد .آمت آهسته گفت :پاشو برو بخواب!
_دروغ گفتم ،بخاطرش نیم ر
بخیس منو...همیشه منتظر چنت
روزی بودم .روزی که پرده از روی حقیقت بیافته و ازم متنفر
ر
بیس من درکت یم کنم ،خوب نبود کارم اما یم خوام بدوی که
این بخش زندگیم هیچ چبش خوب نبود همه چیش طعم
زهرمار
یم داد.
صدایش در گلو شکست و آمت باصدای که از فریادهای تمام
روز زخیم و خشک بود گفت :یادته بچه بودیم من نزدیک بوته
ی شب بو دراز کشیده بودم.
_زیر درخت خرمالو بودی.
_پس یادته!
_من باز مهتا رو زده بودم...
_اون بخششو نیم خوام ،اصال اون آدمو به یادم نیار...
نفسش سنگینش را ببون داد و گفت :یادم نیار که چه احمف
بودم...
طلوع آهسته گفت :تو زیر درخت خرمالو بودی ،خب؟
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_دویدی اومدی پیشم با صدای بلند خندیدی
خنده ی نیم بندی از یادآوری آن خاطره روی لبش شکل گرفت
و
گفت :یم خندیدی ها ...صدات خونه رو برداشته بود .من تو
دلهره ی هزارچب بودم اما تو با یی خیایل گفن ،حاال بسوزه!
_انتقام همه چیو ازم گرفت!
آه طلوع سکوت شب را شکافت و آمت باز تالش کرد برگردد
به آن خاطره تا طعم تلخ روزشان را برای مدت کوتایه هم شده
از یاد یببد دوباره گفت :تو اون روز چ بهم گفن طلوع یادته؟
طلوع برگشت از باالی شانه اش به او نگاه کرد حالت آمت
همای بود سالها پیش زیر درخت خرمالو دیده بود
در همان حال خبه به ماه گفت:گفن اینقدر همه رو عایص
نکن
طلوع ،جواب دادم اگه من طلوعم و تو هم آمت من محاله
کیس
بتونه خم به ابروم بیاره!
_پس یادته ،چ شد که حاال به حرف خودت شک کردی؟
_همیشه از بقیه خوردم اینبار از خودم  ...اینبار من بد کردم
من دروغ گفتم من  ...ببخش آمت ببخش ...دیگه هیچ رو
پنهان
نیم کنم بهای سنگین دادم تا امروز بتونم با اطمینان بگم که
دیگه هیچ رو از توی که همیشه دیدم پشتیم پنهان نیم کنم
...
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دیگه هیچ بت ما پوشیده نیست قسم یم خورم...
_هست .هنوز یه چبی مونده!
طلوع رس بلند کرد گردن کشید به سوی آمت که نگاهش یم کرد
و گفت :هست؟
آمت بازویش را گرفت و گفت :نگام نکن  ...منم یه چبو پنهان
کردم اما  ...نیم تونم بگم ،االن وقتش نیست وقتش که رسید
دیگه هیچ بت ما نیم مونه!
_یعن چ ؟
_همت نبس...
_این نبس برام گرون تمام شد .شنیدنش از تو یم ترسوندم.
_نبس مگر این که خیالت از من راحت نباشه!
_خیالم راحته ویل  ...مربوط به مهتاست؟
آمت دوباره برآشفت :گفتم دیگه اسم اون آدما تو این خونه
نیاد...
هیچ وقت؛ حذفشون کن .خونمو به جوش نیار یه کاری یم کنم
جبان ناپذیره...
که ی
_پس چ؟
_پاشو برو بخواب .آذر تنها مونده.
طلوع نشست رو به آذر که از ساعن پیش روی تخت نشسته
بود آنها را نگاه یم کرد و دردمندانه اشک یم ریخت یی آن که
حن یک کلمه از حرفهای طلوع را فهمیده باشد فقط برای آن
حالشان گریه کرده بود.
از جا بلند شد .کیم از باال به آمت که پلک روی هم گذاشته بود
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ی
نگاه کرو گفت :یم خوای بذاری وقن بچه به دنیا اومد بهم بگ
مگه نه؟
و از رسش گذشت آمت جز نفری که همت امروز توی دلش
شکل گرفت چه چبی را یم تواند پنهان کرده باشد؟ آمت
نفسش
را پر صدا ببون داد و گفت :برو یم خوام یه کم چشم رو هم
بذارم.
دررا باز کرد در آستانه ی آن ایستاد و گفت :بیا داخل بخواب
گرمه!
_باشه میام.
آذر به محض داخل رفت طلوع اشکهایش را پاک کرد لبخندی
به لب آورد و گفت :رختخواب اضاف نداری نه؟
ی
طلوع به لبخندش پاسخ داد و گفت :تخت به این بزریک دارم
عوضش...
هر دو کنار هم دراز کشیدند آذر دست پیش برد روی گونه ی
طلوع که خشک شده بود انگشت کشید و گفت :کتاب که یم
خوندم برات ،بعد از هر صفحه یم پرسیدی این فصل تازه
ست؟
منم یم گفتم نه! هنوز مونده بعد که فصل جدید ررسوع یم شد
دیگه هیچ نیم پرسیدی! من مکثمو طوالی تر یم کردم
باالخره خودم یم گفتم طلوع از اینجا فصل تازه ست .ذوق
میکردی نیم دونم چرا اما ذوقت قشنگ بود.
طلوع به یادآوری آذر خندید .اما ذهنش مغشوش بود دستش را
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روی شکمش گذاشت و گفت :خب!
_یم خوام بهت بگم االن فصل تازه ست طلوع ذوق کن.
برای لحظه ای نفسش سنگت شد به سوی آذر چرخید و گفت:
آخ
آذر ببت...
آذر دستش را روی شکمش گذاشت هر دو سکوت کرده و پلک
روی هم گذاشته بودند .و بعد از کیم با همان حرکات مایه وار
هر دو به خواب فرو رفتند.
*****
پلک هایش را آهسته گشود .درد مبهم از شکمش ررسوع یم شد
و به همه ی تنش رسایت یم کرد کیم به آذر و آمت که پشت
مب غذا خوری نشسته بودند نگاه کرد .نیم خب شد با احساس
سنگین در رس و سوزی روی نقایط از پوستش پتو را کنار زد
پاهایش که ورم کرده بود را روی زمت گذاشت آمت رسبلند
کرد نگایه که از دقایف پیش غم گرفته به نان های روی مب
دوخته شده بود را سوی او گرداند .آذر هم به رسچرخاند سوی
طلوع که تلوخوران به سوی روشوی یم رفت
رنگ نگاهشان تغیب کرد
آذر بلند شد قبل از این که به طلوع برسد او توی دستشوی
رفت
آمت از جا بلند شد گلوی خشکیده اش را با آب دهانش تر کرد
و
گفت :چ شده؟
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خوی؟
_نیم دونم  ...ی
صب کن  ...طلوع ی
صدای طلوع گیج و کشدار بود  :خوبم.
آذر به سوی آمت برگشت و گفت :یم گه خوبم!
دستش را روی دهانش گذاشت ودست دیگرش را به کمر زد و
گفت :از حالش هم همینو فهمیدی!
صب کن
_یم دونم خوب نیست اما اسبس بهش وارد نکنیم ی
بیاد ببون..
_برو دوباره صداش کن دیشب خوب خوابید دیگه...
_آره قبل از من خوابش برد...
_چیکار کنیم؟
_آمت چته؟ االن باید آروم باشیم جز این چیکار یم تونیم
بکنیم.
دوباره به سوی در بسته برگشت دو ضبه زد و گفت :طلوع
جان درو باز یم کن؟
صبکن...
_باز یم کنم االن ،ی
چند دقیقه بعد در را باز کرد صورتش یی رنگ و متورم بود.
آذر نگاهش را به پباهن دوخت و گفت :چبی شده؟
_نه!
آذر پباهن را باال زد و به جای ناخن ها روی شکمش نگاه کرد
و نالید :چیکار کردی با خودت؟
طلوع یی جان به در تکیه داد .نگاهش را دوخت تو چشمهای
آذر و گفت :آذر این یه آدم میشه یه آدم بزرگ و منو از بت یم
بره.
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آمت از توی سالن صدایشان را یم شنید .به یخچال تکیه داد.
بریده بود و دیگر نیم توانست رایه برای این مشکل پیدا کند.
دیگر نیم توانست امیدوارانه به طلوع بگوید بچه را نگه یم
داریم ،بزرگ یم کنیم و دوستش خواهیم داشت.
آنسوی دیوار نازیک که آشبخانه و سالن را از راهرو جدا یم
کرد طلوع یی تاب گفت :این بچه باهام حرف یم زد اما ...یه
شعر یم خووند با صدای مامان یا  ...نه آذر صدای مامان
نبود ...من نیم دونم چیکارش کنم آذر تو بگو ...با این بچه
چیکار کنم؟ گناه داره مگه نه؟ بدبخته! مثل منه؟ یا مثل اون...
مثل هر کدوم از ما باشه دو رس باخته براش  ...وای آذر وای!
آمت ی قرار ر
گویس اش را از روی مب برداشت با قدمهای
ی
بلند به سوی در رفت آذر را کنار زد و یی نگاه به آنها ببون
رفت صدای طلوع پشت رسش جا ماند  :دیگه هرگز دلش با من
صاف نمیشه ازم بباره!
_این فکرا رو کردی خوره ی جون خودت؛ بس کن طلوع...
این بچه معصومه قرار نیست شبیه هیچکدوم از شما بشه تو
باید
کاری کن که اون شبیه خودش بشه ،فقط خودش .این هم
فقط از
تو برمیاد فهمیدی؟
ی
سکوت طلوع پر از درماندیک بود .دستش را کشید و گفت :بیا
بشت...
دنبال آذر راه افتاد .روی تخت نشست .یم خواست آذر مدام
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حرف بزند .یم خواست صدای آذر همه ی صداهای دیگر را از
رسش ببون کند یم خواست به جای همه ی خاطره ها صدای
نرم آذر را بشنود.
آمت اما فکر دیگری کرده بود شماره ی پریچهر از مدتها پیش
توی ر
گویس اش مانده بود با تردید نامش را لمس کرد کیم بعد
صدای گرفته ی پریچهر توی ر
گویس پیچید :بله؟
_سالم خاله پریچهر! آمینم.
در لحظه هزار فکر از رسش گذشت اما همت آمینم مالییم که
شنیده بود همه فکرها را پس زد آن فریادها که برای خایل کردن
روی رس پش رسکش شوری آماده کرده بود را فرو خورد و
آهسته گفت :سالم.
_کمک یم خوام.
_واسه دزدیدن کدوم دخب؟
_ندزدیمش اما اگرم دزدیدم بدونید که به صالحش بود .یم
خوام بیام دنبالتون بیایید حرف بزنیم ما داغونیم .ما به یه
بزرگب
نیاز داریم که االن نداریم .ما داریم اینجا یم مبیم تو دردی به
جونمون انداخت .من میام هرچه خواستید بگید بهم ،ویل
بعدش
بیایید تو رو خدا!
صدای ملتمس آمت بغض های هرروزه اش را آب کرد نالید:
طلوع خوبه؟
_خوب نیست ،اصال خوب نیست .بیام؟
849

آمین

@Romanbook.ir

_خودم میام ،تا شب یم رسونم خودمو...
_من بیام دنبالتون؟
_نه.
تماس قطع شد .آمت کیم به نام خاله پریچهر روی صفحه نگاه
کرد .شاید این آخرین گزینه اش برای کمک خواست بود اما در
آن لحظه چاره ای نداشت .کیم بعد ر
گویس توی دستش لرزید
رامبد بود با همان صدای شکسته جواب داد :جانم رامبد!
خوی آمت؟ مسئله ی دیروز حل شد؟
_ ی
_چه جورم ...آره خوبم  .ررسکت نیستت؟
_دارم یم رسم خواستم بگم جلسه ی امروزو کنسل کردم که
اسباحت کن نیم خواد بیای ررسکت.
_من در ررسکتم رامبد نیم خواست کنسل کن.
ماشت ساسان متوقف شد رسچرخاند و توی ر
گویس گفت:
ساسانم
اومد.
_باشه منم یم رسم.
همانطور که با ساسان احوالبیس یم کرد در را باز کرد قدم که
خوی؟
داخل گذاشتند ساسان یکبار دیگر پرسید :ی
_خوبم.
_ظاهرت نشون نیم ده!
_دارم یه کاری یم کنم که کمب از خودسوزی نیست اما
مجبورم!
_چیکار؟ آمت با خودت چیکار یم کن؟
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_زنگ زدم به خاله ی طلوع یم خوام همه چیو بگم درباره
خودم ،طلوع ،مادرم...
_باشه بگو اما اینقدر سختش نکن مادرت برای اونم مادری
کرد .یی انصاف نباشت من نیم دونم چ شده دقیقا نیم خوامم
که بدونم ویل اونقدری بودم که ببینم هم مادر تو واسه طلوع
مادری کرد هم بابای اون واسه تو پدری! هر پدر و مادر واقیع
هم ممکنه در حق بچه هاشون اشتباه کت پدر و مادر منو ببت.
استقاللمو گرفت ،اعتماد به نفسمو ،تو این سن دارم خودمو از
نویم سازم .ویل بازم به عقب که بریم گردم یم بینم کنار همه
اشتباهای که داشت واسم پدری کردن ،مادری کردن ،رسمشو
بلد نبودن شاید؛ شاید خودم این زمینه رو دادم که باهام اینطور
رفتار کت اما هرچ بود نیم تونم فقط اشتباهاتشونو ببینم .قهر
کردم ،زدم ببون ،برگشتم ،غذا نخوردم ،پول نگرفتم اما باز
برگشتم چون خانواده م هست .چون اشتباهاتشون سهوی بود
نه
عمدی!
_از همه دلخورم ساسان از همه ،از بابام بگب تا مامان طلوع
و مرگ یی وقتش ...از مامانم و هاتف .از خودم حن  ...آره از
خودم بیشب از اونا! اون روزای که طلوع داشت زجر یم کشید
من نفهمیدم که چرا داره یم گه دوستش دارم و به غرورم
برخورد ...به غرورم برخورد که یکیو دوست داره و ننشستم
پای حرفاش! این قصه هزار رس داره ساسان هر رسشو که
بگبی یگ هست که بدجور عزیزه! من حساب نامردا رو جدا
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کردم اما االن اون خودیا رو دلم داغ گذاشت ...االن باید مامانم
کنار طلوع بود .باید طیبه بود  ...نیست و نمیدونم چه غلظ
باید
بکنم.
_این مدت خییل به خودت فشار اوردی باید یه کم آروم تر
ر
بایس...
_آذر هم همینو گفت اما دیگه تمومم...
ساسان با شنیدن اسم آذر رس به زیر انداخت کیم به سوئیچش
ور رفت از این که همان حرف را زده بود که آذر گفته قلبش به
شور افتاد .همانطور که به سوی اتاقش یم رفت گفت :اگه
خسته
ای برو خونه کاری باشه من یم کنم.
_نه فعال هستم.
ساسان پشت مبش نشست و برای آذر نوشت :سالم صبح
بخب
...
کیم به تصویر آذر روی صفحه اش نگاه کرد .لبخندی روی لب
آورد و وقن انتظار برای پاسخ او طوالی شد ر
گویس را کناری
گذاشت و به کارش مشغول شد .آمدن رامبد که مثل همیشه پر
رسو صدا بود ررسکت را از آن رخوی که در ان گرفتار بودند
خارج کرده بود.
ساعات برای آمت کند و کشنده یم گذشت تا نزدیک ظهر
خودش را به کارهای که رامبد گفته بود رسگرم کرد چندباری
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به آذر پیامک داده و حال طلوع را پرسیده بود اما با هر بار
خوبه گفت آذر خیالش راحت نشد .نیاز داشت باز هم درباره ی
تصمیمش باکیس حرف بزند اما حن نیم دانست با یک؟!
گویس خبه کرد .ی میل ر
تماس طیبه نگاهش را به ر
گویس را
ی
برداشت طیبه با شنیدن صدای نفس هایش گفت :آمت خونه
ای؟
_نه ررسکت.
_یم خوام ببینمت!
_من نیم خوام.
_آمت یه چبای پیشم هست شاید به دردتون بخوره واسه
دادگاه طلوع!
_نوشداروی...
_طلوع زنده ست!
_مطمئن؟
_آمت بیشب از این عذابم نده ،بخدا مجبور بودم من تا پای
شکایت هم رفتم بابا و فهیم مجبورم کردن پس بگبم.
_بابا و فهیم نیم تونست خودشونو جای طلوع بذارن ویل تو
یم تونسن!
_آمت میشه از مسند خدای بیای پایت! االن همه مون
حالمون
بده یم فهیم؟
این حرفش انگار ضبه بود پلک هایش را برای چند ثانیه روی
هم گذاشت و کیم بعد آهسته گفت :چ هست مدارک؟
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_مربوط به همون شکایت  ...برده بودمش پزشگ قانوی...
_یم دونم  .فکر نکنم دیگه به درد بخورن اما با وکیلش حرف
یم زنم.
_یه چب دیگه هم هست.
_چ ؟
_تبداد از دیروز گم شده  ...یعن برنگشته خونه خانواده اش
خبن ماشینش با در باز تو خیابون بوده!
ازش یی ی
آمت وحشت زده از جا بلند شد و یی مکث از اتاق ببون رفت
ساسان دنبالش راه افتاد و پرسید :چ شده؟ کجا یم ری؟
خب شده؟
از صدای انها توجه رامبد جلب شد صدا زد :چه ی
صدای تپش های دیوانه وار قلبش نه یم گذاشت بفهمد طیبه
چه
یم گوید و نه حوایس برای دیدن حال پشها برایش گذاشته بود
از در ررسکت ببون رفت پله های خانه را دوتا یگ کرد و
رساسیمه در را باز کرد و با دیدن طلوع که روی تخت خوابیده
بود نفس راحن کشید .با خودش فکر کرد بعد از این همیشه
این
هراس را در خودش دارد .طیبه از آنسوی خط گفت :یم فهیم
چ یم گم آمت؟
نفهمیده بود اما نفس بریده گفت :آره! یم فهمم.
آذر نگاه پرسانش را به او دوخت و طیبه گفت :میشه بیام طلوع
رو ببینم؟
بیا!
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_مامان هم یم خواد بیاد.
لبهایش را روی هم ر
فشد .درست روزی که قرار بو پریچهر
بیاید! نگاهش را به چشمهای نیمه باز طلوع دوخت و گفت:
طلوع یم خوای مامانو ببین؟
طلوع نیم خب شد .مدتها برای دیدن شورانگب انتظار کشیده
بود .در آن حال تنها شورانگب یم تونست آرامش کند .تنها
شورانگب بود که یم توانست به سوالها و تردیدهایش درباره ی
بچه جواب بدهد اشک های که تازه خشکیده بودند دوباره
ررسوع
به جوشیدن کرد صدایش از ته گلو آمد و روی دل آمت خط
کشید :یم خوام خییل یم خوام...
آمت توی ر
گویس گفت :طیبه بیایید اما کوتاه لطفا!
تماس را قطع کرد تا نزدیک تخت رفت لب آن نشست و گفت:
خوی؟
ی
_مامان یم خواد بیاد مواظبم باشه؟ بابا نذاشت تو این ررسایط
هم برم اونجا درسته؟
_من نیم ذارم تو بری اونجا! چون خونه ت اینجاست .من و
آذرم فعال مهمانیم .هر یک بخواد تو رو ببینه باید بیاد خونه ت!
_آمت.
_جان آمت!
_من از هیچگ ناراحت نیستم دیگه ،من فقط از خودم دلگبم
...من همه رو بخشیدم.
آمت با بغض خندید انگشت اشاره اش را به نوک بین طلوع زد
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و گفت :جنگجوی ما رو ببت چه بخشنده شده!
ی
تالش کرد بلند شود در آستانه ی هفت ماهگ حرکاتش از هر
وقن کندتر شده بودند و اغلب خسته بود درد خفیف که گاه در
کمرش یم پیچید مجبورش یم کرد آهسته تر از همیشه راه
برود .تا نزدیک آذر که پشت مب مطالعه آمت نشسته ،دستش
را
زیر چانه زده بودو نگاهشان یم کرد رفت و گفت :کدوم پباهنو
بپوشم که مامان فکر نکنه شلخته شدم؟
آذر خندیدو گفت :آخرش یه موضویع واسه غر زدن پیدا یم
کنه به خودت فشار نیار!
دلش برای غر زدن های شوری رفت خنده ای کرد در کمد را
باز کرد پباهن ببون کشید و گفت :یم رم عوض کنم  ...با
فضویل که مدتها بود از او رس نیم زد تل پارچه ای روی رس
آذر را کشید و گفت :این به لباس من میاد.
آمت دستهایش را روی ران ها کشید از جا بلند و گفت :من یم
رم ررسکت.
_نیم موی مامان رو ببین!
_میام.
از خانه که ببون رفت برای پریچهر نوشت :یک یم رسید؟
خبمیدم.
مدی بعد جواب گرفت :ی
از پاسخ کوتاه پریچهر دچا دلهره شد .اگر طیبه زودتر زنگ زده
بود شاید با پریچهر تماس نیم گرفت.
ببون ررسکت روی حاشیه ی باعچه ی تزئین جلوی در نشست
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و با نوک کفش سنگ ریزه ها را به بازی گرفت.
******
طلوع هیجان زده ،پباهن قرمز بلندی که کمب یم پوشید را به
تن کرد.یقه ی پباهن باز بود و روی حاشیه ی آن مروارید سفید
دوخته شده بود .آستت های کوتاه و گشاد پباهن سفیدی
بازوهایش را به نمایش یم گذاشت .تل پارچه ای آذر که
مروارید دوزی شده بود بعد از مدتها چهره ی دخبانه اش را
ببون کشید .مقابل آینه ایستادو گفت :آذر خییل باد کردم؟
آذر خندیدو گفت :یعن چ که باد کردم؟
انگشتش را روی بین اش زد و گفت :زشت شدم!
_زشت بودی.
به خنده ی آذر خنده ای کرد و گفت :به مامان یم گم.
_طلوع بذار ازت یه عکس بگبم.
چانه اش را تا نزدیک شانه برد یک تای ابرویش را باال داد و
گفت :بگب...
خندیدو ناگهان چشمهایش خیس شد .آذر از جا بلند شد
مقابلش
ایستادو پرسید :چ شدپس؟
به هق هق افتاد رسش را روی شانه ی آذر گذاشت و هر دم
صدای گریه اش بلند تر شد.
مدی بعد شورانگب و طیبه آمدند  .شورانگب از دیدن طلوع در
خوی
آن حال با آن پباهن بلند قرمز که شکم برآمده اش را به ی
نشان یم داد و عالئیم که همه نشان یم داد طلوع آخرین ماه
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های بارداری اش را یم گذراند دچار احساس شد .کیف ر
دویس
اش را به کناری انداخت با دستهای گشوده شبیه پرنده ای بود
که به سوی النه پرواز یم کند طلوع را به خود ر
فشد خندید،
گریه کرد ،نالید و میان همه این حالت ها حرفهای زد که جز
ببخشید هیچ چب از آن فهمیده نیم شد.
طلوع توی گوشش زمزمه کرد :مامان تو تالشتو واسم کردی .تو
حن کتک خوردی ،تو سب بالم شدی  ...نگو ببخشید قربونت
برم  ...چقدر خوشحالم اومدی  ...پیش همدیگه هستیم ...
االن
آمینم میاد.
و شورانگب به یاد آورد آمت حن جواب سالمش را نداد و به
محض دیدنشان َدر خانه را باز کرد و داخل ررسکت رفت .یم
دانست او برای هضم همه ی اتفاقای که شوری را مسببشان یم
دانست نیاز به زمان دارد .همانطور که خودش بعد از شنیدن
همه ی شکنجه های طلوع در خانه ی مردی که خوشبینانه
خیال
یم کرد القل طلوع را دوست دارد ،نیم توانست خودش را
ببخشد.
صدای آذر همه را از آن حال ببون آورد به تخت اشاره کردو
گفت :بیایید بشینید حاال چرا همه رسپا ایستادید؟
شوری نگاهش را دور خانه گرداند و گفت :چه قشنگه اینجا.
طلوع همه غمهایش را کنار زد با رسانگشتها اشکهایش را پاک
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کرد و گفت :یه دوست پیدا کردم به اسم بهاره اون اینجا رو
چیده
...خییل خوش سلیقه ست قراره با رامبد ازدوج کنه...
طیبه همانطور که به طلوع نگاه یم کرد غذاهای که شوری
تدارک دیده بود را از کاور خارج کرد روی اجاق گذاشت و
گفت :طلوع مامان برات سنگ تموم گذاشته!
_وای ما فکر ناهار نبودیم ...یعن من که هیچ وقت نیستم یا
آمت میاره یا آذر یم پزه اگه اینجا باشه ...حن شده که ساسان
و رامبد هم برامون غذا بیارن اما از این دخبت هیچ وقت یآی
گرم نشد شوری خانم.
شوری دستش را باال برد وبوسه ای پشت آن گذاشت و
گفت:خدا
رو شکر هرچ مادرت کوتایه کرد بقیه مهربوی کردن.
طلوع جواب بوسه اش را به همان شکل داد و گفت :تو واسه
من
بهبین بودی مامان همیشه بهبین بود.
حرفهایشان گل انداخته بود ناهار را کنار هم خورده بودند و
طلوع دوباره گفته بود «االن آمت میاد» اما او پاسچ به
تماسشان نداد .شوری سوال پرسیده بودبرای ورم صورت و
بدنش چبهای تجویز کرده بودو ساک نوزاد را چک کرد تا
چبی کم نباشد .از زمان زایمان پرسید و اطمینان داد از یک
هفته قبل یم آید که کنارش باشد.
********
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خب رسیدنش را داد .در راه ترمینال به
غروب بود که پریچهر ی
آذر پیام داد :مامان اینا هنوز هست؟
آذر فورا جواب داد :نه رفت همه!
_مهمان داریم.
_یک ؟
_خاله ی طلوع!
آذر بهت زده نوشت  :خاله پریچهر! وای آمت چیکار یم کن؟
_نیم دونم ،اما باید یه کاری کرد.
کیم بعد آذر تماس گرفت صدایش خفه بود و نشان یم داد یم
خواهد طلوع رس از مکالمه اش در نیاورد .آمت خسته از
سوالهای که پاسخ محکیم برایشان نداشت گفت :همه چ
داریم
تو خونه؟
_نه نداریم ،وای امت من از اسبس هیچ کاری نیم تونم بکنم.
_ببینم رامبد یا ساسان کدوم یم تونه خرید کنه بیاره براتون .تا
قبل رسیدن من همه چیو مرتب کن اسبس هم نداشته باش.
تماس را قطع کرد کیم بعد مقابل پریچهر ایستاد دستش را برای
گرفت ساک دسن کوچک او کشیدو در همان حال گفت:
ببخشید
که زحمتتون دادم بفرمائید.
به ماشت اشاره کرد پریچهر رسسنگت جواب داد:پیش از این
باید یم اومدم اما مادرم مریضه! کیس نیست ،سبدمش دست
دخبخاله ام و اومدم  ...داستان چیه؟
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_بدیش اینه که داستان نیست!
_ازجای که اسم طلوع رفت تو شناسنامه ی مادر شما همه چ
داستان شد .نتونستیم یه دل سب به بچه ی خواهرم محبت
کنیم
که مبادا رازی که ساختت لو بره!
_من که کاره ای نبودم تو اون جریان ویل طلوع تو ررسایط بدی
بود من یادم نیست شما شاید بهب یادتون باشه ضبه خورده
بود
و دکب احتمال یم داد یه شوک دیگه براش خییل بد تمام بشه
...
_از ما جداش کردین درست ،به سایل یکبار دیدنش قانع شدیم
خب از ما و یواشگ شوهرش دادین درست ،راه
درست ،یی ی
خونه شو به ما نشون ندادین درست ،دیگه چرا خونه و
زندگیشو
ی
خراب کردی  ...از خدا نبسیدی؟ مگه شما زیر یه سقف زندیک
نکردین پش! اگر دوستش داشن چرا نگفن ؟ چرا گذاشن
ازدواج کنه بعد حرف بزی.
_اونطور که شما فکر میکنت نیست بخدا! نیم دونم از کجا
ر
خوی نداره  ...منظورم روحیه شه...
رسوع کنم اما طلوع حال ی
خب
نگران نشید ...منم مثل شما تا همت دیشب از همه چ یی ی
بودم از هم چ که نه ویل خییل چبا رو نیم دونستم .طلوع
باداره آخر ماه ششمه  ...تنهاست ترسیده  ...خاطرات مادرش
رو مبهم تو خواب یم بینه  ...به یگ نیاز داره!
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حرفها را نیم تونست به هم وصل کند .پریچهر سکوت را
شکست و گفت :چرا پیش شوهرش نباشه؟ مادرت کجاست که
دخبش تنها مونده؟ دخب خودشم بود تنها یم ذاشت؟ حقیقتا
همچت خیایل نیم کردم درمورد شورانگب خانم.
آمت نفیس تازه کرد و گفت :اون آقا اونطور که شما فکر
میکردید نیست .طلوع رو اذیت میکرد باورکنید دیگه توان
یاداوری و بازگو کردن اتفاقات رو ندارم اونقدری بدونید که چند
روز دیگه دادگاه دارن ،وکیل گرفتیم و با مدارک پزشگ که
نشون یم ده تبداد بیماری روای داره امیدواریم که راحت جدا
بشه!
ابروهای پریچهر در هم گره خورد .زن دنیا دیده و صبوری
ی
صب کند .اما آشفتگ آمت و
بود.یم توانست تا آخر ماجرا ی
تغیب رنگ چهره اش دلش را به شور انداخت .آماده پرسیدن
سوایل دیگر بود که آمت گفت :یم خوام طلوع همه چیو
درمورد مادرش بفهمه ،حاالنه؛ بعد از زایمانش .یم ترسم االن
خطرناک باشه  ...اما از شما یم خوام چند روز اینجا باشید.
امروز وقن حرفاش با آذر رو شنیدم حس کردم فقط شما یم
تونید آرومش کنید.
_چطور یم تونم خیال یم کنه من خاله ی طیبه ام!
_نیم دونم چطور فقط حس کردم.
اشکهای پریچهر صورتش را شست آمت از این همه زاری
خسته بود گردنش را عقب داد فرمان را کیم میان انگشتهایش
ر
فشدو گفت :یم تونید یه چبی بگید که باور کنه اتفاف
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اومدین؟
_یم تونم.بیشب بهم بگو.
وقن به خانه رسیده بودند آمت گوشه ای از آن چه به طلوع
گذشته بود را به پریچهر گفت و این دردی مشی بود که از
کیس به کیس دیگر یم رسید .حاال پریچهر بود که انگار خون
از قلبش رفته و بازنگشته بود .نمیدانست چطور باید با یادگار
خواهرش که ستم دیده بود مواجه شود.
پشت در خانه آمت کلید انداخت همانطور که در را باز یم کرد
برگشت به پریچهر نگاه کرد و گفت :مامانم اینجا بود تازه رفت
ممکنه حالش یه کم به هم ریخته باشه...
پریچهر به نگرای آمت که نیم دانست چطور بیانش کند
لبخندی
زد و گفت :حواسم هست پش ،حواسم هست.
ی
با ررسمندیک در را باز کرد و کنار ایستاد تا اول پریچهر وارد
شود .پشت رس او از پله ها باال رفت چند ضبه به در زد و
کیم بعد آذر در را باز کرد بااین که یم دانست پریچهر یم آید
کیم هول شد .دستهایش را به هم ر
فشد و با تردید دست
راستش
را به سوی او کشید و گفت :سالم خوش اومدین.
ی
پریچهر همیشه برایش خاطره ای خوب بود از بچگ هایش
کوچکب که بودند او همیشه با دست پر یم آمد برای همه چبی
داشت بعدها وقن بچه ها بزرگب شدند دیگر پریچهر نیم آمد و
در عوض آنها برای چند روز در ماه یا هر وقن که فرصت و
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تعطیالی بود به خانه اش یم رفتند .گایه او هم یم رفت تا
طلوع باور کند که برای همرایه با طیبه یم روند و طعم یی
نظب لواشک های پریچهر هنوز زیر دندانش مانده بود .در ثانیه
ای به همه ی این ها فکر کرد آن اضطراب را کنار زد و گونه
ر
خوی
ی او را بوسید پریچهر آذر را به خود فشد و گفت :ی
عزیزم.
_خوبم بفرمائید.
منتظر بود طلوع هم به استقبال بیاید .آذر آهسته گفت :طلوع
خوابید  ...ببخشید االن بیدارش یم کنم.
_بیدارش نکن مادر...
چادر را از رس برداشت به سوی تخت طلوع که مرکز اتاق بود
رفت با دیدن نیم رخش که بعد از دیدار با شورانگب رنگ
آرامش گرفته بود اشکش رسریز شد انگار پریماه بود در آن
لباس قرمز در حایل که یک دستش را زیر گونه گذاشته بود و
دست دیگرش به موازات اندامش کشیده شده بود.
لب تخت نشست آمت با اضطراب روی یگ از صندیل های
مب ناهار خوری نشست و آذر مشغول تدارک دیدن وسایل
پذیرای شد .ساعن پیش ساسان آمده بود با دستهای پر ،پشت
در خانه ایستاد نایلون ها را به دستش دادو گفت :یه چک کن
اگر
چبی کمه برم بگبم.
و او همانجا جلوی در محتویات بسته ها را چک کرد و گفت:
همه چ هست!
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ساسان راحت تر از هر وقت دیگری گفت :آذر!
و او یی هوا همانطور که هنوز داخل بسته ها رس یم کشید
گفت :جان!
به رسعت لبش را به دندان گرفت و دیگر رس بلند نکرد تا لبخند
محو کنج لب ساسان را ببیند بسته ها را داخل آشبخانه برد و
گفت :دست شما درد نکنه!
ساسان دستگبه ی در را گرفت و در حال بست آن گفت:
جونت
سالمت! من رفتم کار داشن زنگ بزن.
از آن لحظه بارها ر
گویس را برداشته بود .نیم دانست یم خواهد
چه بگوید اما هر بار صفحه ی ساسان را باز کرده بود لحن
مالیمش در رسش تکرار شد :جونت سالمت...
عشق برای آذر دور از دسبس بود .هرگز به آن فکر نکرد.
حن آن روزها و شب های که از پشت پنجره آقای روشن را
نگاه یم کرد ،هرگز به عاقبت آن تماشا فکر نکرده بود .رویای
نبافته بود و آینده ای را تصور نکرده بود .میان هر کاری که در
ان روز انجام داد ساسان آمد رسک کشید .مثل همان لحظه که
میوه ها را توی ظرف یم چید.
آمت آهسته گفت :ببخشید اینجا زیاد بزرگ نیست من امشب
ررسکت یم خوابم یه تخت باال داریم  ...ررسمنده دیگه!
پریچهر لبخندی زد و گفت :بمون حاال! تا وقت خواب خییل
مونده !آذر جان شما هم بیا بشت.
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از لب تخت بلند شد رفت روی صندیل دیگر نشست آذر میوه
ها
را روی مب گذاشت و دوباره رساغ غذایش رفت پریچهر
پرتقایل برداشت در حال پوست گرفت آن گفت :بچه دخبه؟
آمت لبخندی زد و گفت :آره از کجا فهمیدین؟
_شبیه پریماه شده وقن طیبه و طلوع رو باردار بود اونم
همینطور ورم کرده و مظلوم شده بود .اما رسپشه حالش بهب
بود سبک بود.
آمت رس به زیر انداخت و گفت :نیم خوام االن چبی بفهمه...
خواهش یم کنم .بعد از زایمانش همه چیو بهش یم گیم.
پریچهر به معنای فهمیدن و تائید حرفهایش رستکان دادو گفت:
از اولم یم دونستم این کار اشتباهه اما گفت ممکنه حن دیوونه
بشه!
آمت برای این گریزها به گذشته به او حق یم داد اما نیم
خواست دیگر چبی از این مسئله بشنود رسش پر بود آنقدر که
فرصت درست فکر کردن را از او یم گرفت .آذر به موقع
رسید همانطور که یم نشست گفت :یادتونه چه لواشکهای
خوشمزه ای درست یم کردین؟ هنوزم درست یم کنید؟
_نه دیگه از وقن که پراکنده شدیم و هر کس رفت یه طرف،
حوصله م نکشید .من موندم و مامان هر دومون فشارخون
داریم
برامون خوب نیست این چبا شما هم که دیگه به ما رسنزدین
یی معرفتا!
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آذر رسبه زیر انداخت و گفت :ما هم یه جورای پراکنده شدیم.
پریچهر آیه کشید و گفت :طلوع رو تنها نذاشن مگه نه؟
_تا جای که تونستم تنهاش نذاشتم اما آمت بیشب از من
کنارش
بود.
_یم دونم  ...بچه که به دنیا بیاد وقن همه چیو بفهمه حرفها
دارم با هاتف!
آذر رسبلند کرد تا دفایع کند که با نگاه آمت مواجه شد .نگاه از
او دزدید و طلوع را دید که چشم باز کرده و با تعجب به زی که
پشت به او نشسته خبه شده .قبل از این که او حرف بزند آذر
گفت :طلوع ببت یک اینجاست خاله پریچهر اومده!
طلوع ابرو در هم کشید انگار هنوز خواب بود نیم توانست
دلیل
حضور پریچهر در خانه شان را بفهمد او همیشه بخاطر طیبه
یم آمد چند ساعن یم ماند و یم رفت اما حاال که طیبه نبود
چرا؟
نگاه آمت در سکوت به طلوع دوخته شد .پریچهر با یک حرکت
چرخید سوی طلوع و از جا بلند شد طلوع هم با زحمت نیم
خب
شد تا پریچهر برسد نشست و با آویزان کردن پاهایش تالش کرد
رس پا بیاستاد .صدایش کیم خش داشت اما مالیم و مهربان
بود:
سالم خاله پری ...خوش اومدین ...وای  ...ببخشید آخه باورم
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نمیشه اینجا باشید طیبه هم اینجا بود...
پریچهر یی حرف او را در آغوش کشید و گفت :چه خوشکل
شدی تودخب چه بزرگ شدی!
صورتش را غرق بوسه کرد انگار بوسه ها را به صورت
پریماه یم زد این شباهن که حاال طلوع به مادرش پیدا کرده
بود ،داشت برایش آزار دهنده یم شد .دستش را روی موهای
کوتاه طلوع کشید و گفت :چه خانیم شدی قربونت برم.
طلوع چانه اش را چسبانده بود روی شانه ی گوشن پریچهر و
از باالی آن به بچه ها نگاه یم کرد و با چشمهایش هزار سوال
میبسید که مهمبینش این بود :خاله پریچهر طیبه اینجا چه یم
کند؟
همیشه او را دوست داشت .همیشه آرزو کرده بود شوری هم
خواهری مثل پریچهر داشته باشد و روزهای که همراه طیبه به
خانه ی مادربزرگ و پریچهر یم رفتند از بهبین خاطرات
کودیک اش بود.
باالخره پریچهر رهایش کرد دستهایش را از روی شانه هایش
رس داد تا انگشتهای دستش آنها را ر
فشد و گفت :عزیزدلم...
مامانت ازم خواست بیام پیشت.
بند دل آمت پاره شد نفس بریده برگشت سوی آذر که حالش
بهب
نبود پریچهر گفت :دیروز شوری خانم زنگ زد گفت که بخاطر
بیماری بابات تنها موندی  ...چند روز اینجام.
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صدای نفس عمیق آمت توی خانه پیچید .پریچهر لبخندی زد
و
گفت :مامانت گفته بود حالت یه کم بده!
طلوع باورش نیم شد پریچهر را شوری فرستاده باشد .ناباور
به آذر نگاه کرد و گفت :آره یه کم بد بودم  ...یعن ورم دارم و
درد...
_دکبت چ میگه؟ تاری خ زایمان واسه یک زدن.
_قراره آخر این هفته بریم که مشخص کت.
_بشت عزیزم  ...زیاد رسپا نمون  ...فعالیتت چطوره؟ نکنه
همش اینجا خوابیدی؟ خوب نیست برات باید یه کم راه بری!
_چشم راه یم رم.
آذر احساس کرده بود طلوع کم کم از سوال های پریچهر معذب
یم شود در قابلمه غذا را برداشت به بخاری که ناگهان باال رفت
نگایه کرد .مالقه را توی خورشت چرخاند و گفت :خب اینم
حاض شد غذا بخوریم؟
آمت دست به دست او داد و گفت :آره صددرصد منم گرسنه
ام!
سفره ای روی زمت انداختند در فضای آزاد کوچگ که فقط
برای چهارنفرشان جا داشت  .طلوع داشت یم نشست که آمت
گفت :برو رو صندیل  ...میارم اونجا برات.
طلوع یم خواست یی توجیه کند که پریچهر گفت :راست یم
گه دخب برو...
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شام در سکوت ضف شد .آمت از جا بلند شد خداحافظ کرد
و
به ررسکت رفت و پریچهر با دخبها تا نیمه شب حرف یم
زدند .حرفهای از همه جا به یاد آن روزهای که با پریماه از
هر دری سخن یم گفتند!
****
روی تخت خوابیده بود .رسچرخاند سوی آشبخانه ،آذر رفته
بود دانشگاه و پریچهر غذا یم پخت .موج موهایش که در غیاب
آمت رهایشان کرده بود و تا وسط کمرش را پوشانده بودند
تصویری مبهم را جلوی چشمش یم آورد ،در چهارمت روز از
حضور پریچهر به او عادت کرده بودو پریچهر هم نشان یم داد
در خانه ی آنها درست مثل خانه ی خودش راحت است.
به ساعت نگاه کرد .ساعت اولت جلسه ی دادگاهشان بود نیم
دانست که به آمت زنگ بزند یا نه از ساعن پیش دلشوره ای
غریب به جانش افتاده بود.برای چندمت بار ر
گویس را برداشت و
خبی از تماس آمت نبود ناامید آن را روی مب
نگاه کرد ی
گذاشت و برای پرت کردن حواس خودش با صدای بلند گفت:
چقدر موهاتون قشنگه!
پریچهر برگشت از باالی شانه اش به او نگاه کرد وگفت:
چشمات قشنگ یم بینه عسلم .برات فسنجون درست کردم
دوست داری؟
_عاشقشم.
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پریچهر با اندوه جواب داد :یم دونستم .بچه ها هم دوست
دارن؟
_آمت آره ،آذر نه زیاد اما یم خوره!
_بریم یه کم قدم بزنیم تا غذا جا بیافته؟
_نه  ...من نیم تونم.
_چرا نیم توی عزیزم؟ برات خوب نیست این همه یه جا
ر
بایس .پاشو تنبیل نکن فکر کردی من واسه چ اینجام؟
ترسیده بود اگر پریچهر بیشب اضار یم کرد ،اگر نیم
توانست متقاعدش کند که نباید از خانه خارج شود یا اگر ناچار
یم شد همه چب را درباره تبداد یکبار دیگر از اول بگوید...
نه این تنها چبی بود که نیم خواست .این دیوانه اش یم کرد.
رستکان دادو گفت :آمت گفته وقن خودش نیست از خونه
ببون نرم ...خب  ...یه کم توضیحش سخته ویل نباید برم.
پریچهر رستکان دادو گفت :متوجهم.
با این فکر که او را ناراحت کرده گفت :امروز دادگاه داریم...
تمام میشه راحت یم شم آزاد یم شم بعد هرجا که بخوام یم
تونم برم حن تنها!
پریچهر کنارش روی تخت نشست و گفت :دورت بگردم چه
درد
کشیدی که حرف از آزادی یم زی؟
_خب قابل گفت نیست اما االن توی همت چهار دیوار
کوچیک
هم آزادم نسبت به چند ماه پیش!
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_آفرین به این پش  ...آمت رو یم گم ،خدا بهش عوض این
همه غبت و مهربونیشو بده! اما اگه اذیت بودی چرا زودتر
کاری نکردی چرا نگفن؟ چرا دردتو نیاوردی پیش خانواده ت!
سوال های پشت رس همش را یی جواب گذاشت .لبخندی روی
لب آورد و گفت :قربونش برم داداشم واسم خییل زجر کشید
واسم خییل کارا کرد کاش قبال یم فهمیدم.
_این مرد ،مرد زندگیه!
طلوع خندید وگفت :ما هردومون شانس نداشتیم تو ازدواج،
نامزدی آمینم به هم خورد.
پریچهر اما جور دیگری به ماجرا نگاه یم کرد خندید و گفت:
هرکاری نشه خبیته! من هیچ وقت از اون دخبداییت خوشم
نیومد.
طلوع به لحن صادقانه ی پریچهر خندیدو گفت :چرا؟
_خب دیگه بعضیا بیخودی به دلم نیم شیت! دست خودم
نیست.
_حاال خوبه ما به دلتون نشستیم با این که بچه های هووی
خواهرتون بودیم.
پریچهر گفت :آره به دلم نشستت هم تو هم آذر و آمت ...خب
شما که بچه بودین و معصوم  .شورانگب هم هووی خواهرم
نبود...
کیم فکر کرد و گفت :نه نمیشه بهش گفت هوو ،ویل ازش
دلخور بودم .از هاتف دلخور بودم .اون وقتا جوون بودم ،تازه
خواهرمو از دست داده بودم و دلم گر یم گرفت از فکر اینه که
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یگ نشسته تو خونه زندگیش!
طلوع احساس ررسم کرد رسش را پایت انداخت و گفت :یم
فهمم ،حق داشتت .منم گایه از طیبه خجالت یم کشیدم اما
مامان شوری هیچ وقت نذاشت طیبه حس کنه مادرش نیست
.
یوقت فکر نکنت چون مادرمه دارم یم گما اون و طیبه همیشه
تو یه تیم بودن و هست.
_یم دونم ،طیبه همون روزای اول با شوری کنار اومد .هیچ
وقت حس نکردم که باهاش احساس ناامن کنه!
برای این که حرف را عوض کند با خنده گفت :یه عکس از
مامان طیبه دارید؟
پریچهر مردد از جا بلند شد و گفت :تو گوشیم هست .دوست
داری ببینیش؟
_قبال یه بار تو آلبوم طیبه دیدم اما یواشگ ،بچه بودم .رسید
دعوام کرد که رفتم رسوسایلش ،آخه خییل حساس بود روی
اون
ی
آلبوم .چند تا عکس داشت که خودش و مامانش بودن! بچگ
طیبه بود.
پریچهر ابروهایش را به هم نزدیک کرد وبا خودش فکر کرد
ممکن است هاتف حن آن عکسهای که طلوع با مادرش دارد
را هم از بت برده باشد؟ از این فکر دلش به درد آمد .نیم
دانست تا یک یم تواند این راز را نگه دارد ر
گویس اش را
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برداشت هنوز تردید داشت کنار طلوع نشست صفحه را باز
کرد
انگشتش یم لرزید و فکر میکرد اگر دیدن همت عکسها باعث
اتفاف بشود جواب بقیه و خصوصا آمت که آنقدر تاکید کرده
بود
را چه بدهد نشان داد دارد توی ر
گویس دنبال عکیس یم گردد و
در همان حال گفت:منو ببت انگار پریماه رو دیدی! یه کم نازتر،
خییل ملیح تر و چشماش...
دوباره بغض کرد نگاهش را به سقف چرخاند و با دهای نیمه
باز نفس را ببون داد و گفت:پریماه کم یم خندید اما مدام همه
ی صورتش لبخند داشت .باید یم دیدی که حاال بفهیم چ
میگم.
_بابام خییل دوستش داشت؟
_دیوونه وار! پریماه هم باباتو! همه یم گفت چشم خوردن.
طلوع فکر کرد هرگز عشف دیوانه وار از سوی هاتف برای
شوری ندیده بود .دلش برای شوری سوخت اما از پریماه بدش
نیامد با خنده گفت :آخه به بابام نمیاد عاشق کیس باشه!
_بعد پریماه هاتف یه آدم دیگه شد اصال! یه جوری شد که
دیگه
نشناختمش!
_قسمت اینا هم این بود دیگه! شوری خانم هم خوب بود .زن
ی
زندیک شد واسه هاتف خدا خبش بده!
زنگ تلفنش از آن بیهوده گشت نجاتش داد دخبخاله اش بود.
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نفس عمیف کشید همانطور که از جا بلند یم شد توی ر
گویس
گفت :جانم.
همزمان تلفن طلوع هم زنگ خورد .آمت بود.آهسته گفت:
جانم
داداش!
خوی؟
_سالم ی
_خوبم چ شد؟
_هیچ.
ناامید باصدای از اوج افتاده گفت :هیچ؟
_طرف نیومد .وکیلش تو دادگاه حاض شد و دفاع کرد خجسته
خبی هست و نه از
هم مدارک رو نشون داد نه از ستاره ی
تبداد ،مادرش رفته اروپا شایان هم تماس گرفتم گفت :نیم
تونم
بیام.
_حاال چ میشه؟ اگر هیچ وقت نیادچ؟
غیای
_خجسته یم گفت که اگر تا جلسه سوم نیاد ممکنه حکم ی
بدن.
_حاال من چیکار کنم؟
_من زنگ زدم بگم مواظب باشید این آدم چند روزه گم و گور
شده!
_جلسه ی بعد واسه یک شد؟
_یک ماه بعد!
_وای آمت یک ماه دیگه؟
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صب کنیم .نبس هیچ نمیشه ! دارم میام خونه.
_مجبوریم ی
_باشه بیا خاله پریچهر فسنجون درست کرده برامون.
_دستشون درد نکنه.
تماس با طلوع را قطع کرد و فورا شماره ی آذر را گرفت  :بیام
دنبالت؟
_آمت من یم خوام برم خونه! بابا زنگ زد دیگه نیم تونم...
_بهت چ گفتم؟
_گفن زنگ بزن بابا آرش برات یه فکری کنه ،خب اول که
ممنون خودمو آدم حساب نکردی ،دوما بابا آرش تلفنش رو
جواب نداد ویل بابا هاتف خودش زنگ زد و گفت :بیا؛ من نیم
تونم نرم!
ی
_چ یم خوای بگ؟
ی
_یم خوام بگم ما زندیک خودمون رو داریم و بابا آرش هم
ی
زندیک خودشو!
ی
_نه یم خوای بگ تو خونه ما راحت نبودی؟
_بحث راحن نیست ،منم اندازه تو برای طلوع ناراحتم اما بابا
هاتف رو نیم تونم ناراحت کنم .نیم تونم نادیده بگبمشون.
آمت آیه کشید و گفت :هر کاری یم خوای بکن!
_دوست ندارم ناراحت ر
بایس حاال که خاله پریچهر هست یم
رم چند روز خونه دوباره بریم گردم .من نیم خوام هیچکسو
از دست بدم نه تو نه طلوع ،نه مامان و بابا هاتف ،نه حن بابا
آرش که نیست .من دلم پر ترس از دست دادنه آمت ،نیم خوام
ترسام بشه حقیقت زندگیم.
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صدای بغض آلودش دل آمت را به درد آورد با لحن مالیمب
گفت :باشه ما تسلیم شدیم خانم خانما! یک یم تونه رو حرف
عقل کل خانواده حرف بزنه اصال!
_قربونت برم.
_خدانکنه ،برو خونه مواظب خودت باش!
_مواظبم .تو هم مواظب خودت و طلوع باش!
تماس را قطع کرد .چند دقیقه بعد آرش تماس گرفت .مدتها
بود
که تماسهایشان با قرار قبیل بودو یم دانست اینبار با تماس
گرفتنش او را آشفته کرده! یم دانست آرش آنقدر دلمشغویل
دارد
که همان مایه یکبار تماس تصویری هم به زحمت برقرار یم
شود .و یم دانست که هدفش از این تماس هرگز این نیست که
چبی از ماجرای طلوع بگوید یا درخواست کمک برای فرار
از خانه ی هاتف را بکند .هاتف برای همیشه همان مرد
مقتدری
بود که اگر چه مهر پدرانه اش در لبخندی های کمرنگ و
کلمای دور و غریب خالصه یم شد اما یم شد اطمینان داشت
که هرگز پشتشان را خایل نیم کند و بداخالف اش ذای ست و
نه بخاطر ناپدری بودنش!
خوی؟
تماس را وصل کرد و با شوق گفت :سالم بابا جون ی
_من عایل ام دخب تو چطوری؟
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_منم هم خییل خوب! دلم برات تنگ شده بود گفتم یه زنگ
بزنم
حالتو ببسم یی وقت که مزاحم نشدم!
_نه دیگه االن وقت اسباحتمه و چ از این بهب که یه دخب
خانم خوشکل وقت خواب به آدم زنگ بزنه!
آذر خندید وناگهان چشمهایش پر شد .آرش با دیدن حال او
خنده
اش از روی لبش جمع شد و گفت :چ شد؟
_دلم تنگ شد خب ! یاد اون شبای افتادم که وقت خواب برام
قصه یم گفن!
_اگه خییل خوب بود که نیم رفن دخب! گریه نکن شاید به
زودی همو دیدیم!
ی
آذر با پشت ست اشکهایش را برداشت وگفت :راست یم یک
بابا؟
_نیم دونم شاید ،چند تا از همکارام دارن میان ایران پیشنهاد
کردن راهنماشون باشم منم بدم نیومد!
_بیا بابا ،حتما بیا همدیگه رو ببینیم پنج شش سایل از آخرین
دیدارمون گذشته! خییل شده دیگه!
_کارم جور بشه میام.
خمیازه ی فرو خورده آرش باعث شد آذر تماس را قطع کند با
شوق بیشبی به سوی خانه رفت  .خانه ای که در سکوت
مطلق
فرو رفته بودو نه شورانگب ر
تالیس برای برگرداندن شور سابق
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یم کرد و نه هاتف از سکوتش نارایص بود وقن آذردر را باز
کرد وداخل شد چشمهای غمگت هاتف برف زد با خنده گفت:
اومدی!
خوی ! وای چقدر دلم برات تنگ شده بود.
_سالم بابا ی
به طرفش رفت از وقن هاتف بیمار شده و به تبع آن حساس و
کیم آرامب از قبل شده بود جرات پیدا کرده و هر بار از ببون
یم آمد جلو یم رفت پیشای او را یم بوسید کنارش یم نشست
دستش را روی زانویش یم گذاشت و با هم حرف یم زدند.
پیش از آن هاتف همان پدر سخت گب بود که محبتش از دور با
کلمات کوتاه و رسرسی ابراز یم شد و او هم مثل بقیه جرات
نداشت خییل نزدیکش شود .فکر کرد پبشدن چقدر عجیب
است
انگار دیوار شیشه ای دور آدم را یم شکند و هاتف چه ناگهای
پب شده بود .در دوسال بعد از رفت طلوع هر چند همیشه توی
فکر بود هرچند شورانگب یم گفت موهاش بعد طلوع سفید شد
اما اینطور نشکسته بود که در همان مدت کوتاه!
و حاال که بعد از چند روز یم دیدش یم فهمید که حن از
روزهای پیش هم خسته تر و غمگت تر است کنار پایش روی
خوی بابا!
زمت نشست و گفت :ی
شورانگب از پشت رسش آمد وگفت :حال منو نیم پریس!
دلگب بود ،از همه چب و یم دید با همه نزدیگ ای که خیال
یم کرد با بچه ها دارد حن هاتف که یا در خانه نبود یا در
تنهای به خودش مشغول بود هم از او عزیزتر و محبم تر است
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.برخورد آمت ویرانش کرده بود وحاال دیدن آذر که وارد خانه
شده و یی رساغ گرفت از او رفته بود پایت پای هاتف نشسته
بود دیوانه اش یم کرد.
آذر بلند شد دستهایش را باز کرد و گفت :باز شما رو یکبار دیدم
اما بابا رو نه!
شورانگب خودش را از او جدا کرد به سوی آشبخانه رفت و
گفت :برات میوه بیارم...
و همانطور زمزمه وار ادامه داد :دیگه همه تون مهمون شدین
تو این خونه و ما هم دوتا آدم طرد شده به چه گنایه نیم دونم.
اما...
_چه حرفا یم زی مامان! طرد شده کدومه چندروز رفتم پیش
طلوع گناه داره تنهاست.
نیم دانست حرف از پریچهر بزند یا نه هاتف گفت :خوب
کردی ...رفن پیشش! اون بچه یی مادره!
اشکهایش پایت ریخت و شورانگب با غیظ ظرف میوه را روی
مب گذاشت و گفت :آره من نامادری بودم.
آذر میانشان مانده بود .هاتف گفت :تو همیشه خوب بودی
شوری! اما واسه طلوع ما هردومون بد کردیم .نیم دونم چون
زمان گذشت و به اینجا رسیدیم فهمیدم که اشتباه کردیم یا ...
نیم
دونم یعن باید حتما به اینجا یم رسیدیم؟ حتما باید بچه
هامون به
این روز یم افتادن؟به خودم یم گم کاش بیشب یم پرسیدم
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صب میکردم .کاش تو کمب یم ترسیدی ،عجله نیم
بیشب ی
کردی  ...اما نیم دونم اگر برگردیم به اون روزا بازم همت
کارو تکرار یم کنیم یا نه! نیم دونم نیم دونم.
آذر گفت :االن با این حرفا مگه چبی عوض میشه؟ عوض این
چبا به همه یه فرصت بدین خب شما بزرگب خونه هستت اگر
بخواین باز همه رو جمع یم کنت یه جا!
_برادرت دیگه با ما جمع نمیشه! ندیدی؟ طلوع رو هم دیگه
دست ما نمیده!
_اونم یه مدته این حالش! شوکه شدیم .منم تو این خونه بودم
اما
خب! خب آدم بهش بریم خوره.
از همه چ یی ی
شورانگب آه کشیدو گفت :هرچ کردم ندیده گرفته شد.
_مامان آدم یه جا باید با خودش مواجه بشه قربونت برم .تو
خوی ای مطلق نیست خب آدم
خوی بودی اما هیچ ی
مادر ی
اشتباه
هم یم کنه.
برای مدی هر سه در سکوت فرو رفتند و باز آذر بود که لب
گشود :حاال ناهار چ داری برامون؟
_واسه بابا رژییم درست کردم االن واسه تو یه چبی یم
ذارم.
_منم همون رژییم بابا رو میخورم.
هاتف گفت :نه یه چبی بذار من غذای آذر رو میخورم.
گرسنمه!
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شوری بعد از مدتها این جمله را از هاتف یم شنید .انگار همت
یک کلمه روح را به خانه برگردانده بود لبخندی زد وگفت :چ
بذارم؟ قیمه خوبه؟
هاتف رستکان دادو آذر گفت :عایل!
آنسوی شهرپریچهر غذا را کشید روی مب گذاشت و گفت:
خب؟
آمت بشقاب طلوع را برداشت دوکفگب برنج توی آن ریخت
کفگب سوم را که پر کرده بود پریچهر گفت :بسه دیگه چه
خبه؟
ی
آمت متعجب نگاهش کرد و او گفت :این همه برنج نیم خواد
طلوع ،رطوبت داره سنگت میشه! واسه خودت بکش.
آمت با خنده بشقاب طلوع را جلویش گذاشت در حال غذا
کشیدن
برای خودش گفت :همینا که گفتم ویل وکیل امیدواره که حن با
نیومدن تبداد حکم طالق رو بگبه ...تو راه خونه هم بودم
زنگ زد آدرس خونه رو خواست واسه تفتیش  .خوشم میاد
ازش
زرنگه  ،آشنا زیادداره اصال کیس نفهمید که دنبال گرفت حکم
تفتیشه!
طلوع در سکوت یک قاشق فسنجون روی غذایش ریخت و
گفت :کاش زودتر تمامش کنه!
پریچهر با همان لحن مالییم که آن روزها مدام در گوشش یم
پیچید گفت :زمان همه چیو حل یم کنه تو اینجای ،در امای ،از
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چبی نبس این یکماه هم میگذره پناه برخدا!
طلوع اما با این حرفها آرام نمیشد .برعکس او آمت با حضور
پریچهر احساس سبگ یم کرد .انگار او همان بزرگبی بود
که در آن ررسایط بد روچ مدام کمبودش را احساس یم کرد.
********
_اینم میوه ترش ،امر دیگه؟
پریچهر با خنده نگاهش کرد و گفت :خدا به جوونیت خب و
برکت بده و به پبیت عزت و آبرو.
آمت با لبخند گفت :ممنون
_طلوع بلند شو این میوه ها رو بشور.
آمت سوئیچش را روی مب گذاشت و گفت :خودم انجامش یم
دم.
_نه مادر ،دیگه بعضیا زیاد خوش به حالشون یم شه ،سفارش
لواشک میدن یم رن زیر پتو.
آمت خندید همدست پریچهر شد و با خنده گفت :ما عادت
کردیم
دیگه خاله! همت که غر نیم زنه خودش کیل حرفه! باید خدا رو
شکر کنیم.
کیس به تنش داد با آر ر
طلوع ر
امیس عمیق که در کلمه کلمه اش
حس یم شد گفت :پرستاری همینه خان داداش! نیم تونسن
یم
گفن خب!
_پرستار بهب رساغ داشن؟
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نیم خب شد چشمگ به پریچهر زد و گفت :آذر!
_االن کجاست آذر یی انصاف؟
جوای های آن دو خندیدو گفت :یه میوه
پریچهر به حاض ی
خواستید بشورید این جنگ زرگری رو راه انداختت که خودم
پاشم؟
آمت کیسه ی میوه را بلند کرد توی سینک ظرفشوی خایل کرد
پریچهر گفت :طلوع ،بلند شو دخب این کارا که کار مرد نیست!
_دنیا رو یم بین خاله! همه کار از ما کشیده این دخب.
طلوع به طرفشان رفت کنار آمت ایستاد و گفت :مظلوم نمای
یم کن؟ مرد و زن داره کار؟
پریچهر گفت :نه ویل تو هم اینقدر نشست برات خوب نیست
بگب این میوه ها رو بشور بهت یاد بدم چطور لواشک درست
کن.
_کاش یم ذاشتید آذر باشه من دستور پخت یادم نیم مونه!
آمت با صدای بلند خندید ،پریچهر هم با خنده گفت :من یه
جور
آموزش یم دم که یادت بمونه! بهبین شیوه هم آموزش عملیه،
خودمم از مادرم همینطور یاد گرفتم.
طلوع میوه ها را زیر آب گرفت ،یگ یگ شست .آمت به سوی
پریچهر رفت و زمزمه وارگفت :اذیت میشه ویل!
پریچهر با خیایل راحت رسعقب داد و گفت :اینجورام نیست
نبس .خودم حواسم هست.
آمت خنده اش را فرو خورد و گفت :طلوع من یه بار دیگه
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وساطت کردم ویل خاله پریچهر قبول نیم کنه!
طلوع با خنده ای که یی دلیل روی لبش جا خوش کرده بود و
خوی بازی کند گفت :الزم
نیم گذاشت نقش عصبای اش رابه ی
نکرده تو وساطت منو بکن.
_پس دست شما سبده خاله ،من یم رم ررسکت کار داشتت
زنگ بزنت.
_چشم.
آمت که رفت پریچهر گفت :دخب تنبله! اگر بچه ت پش بود یه
جا بند نبودی پشا فضولن.
طلوع مثل هر وقت دیگری که حرف بچه یم شد دچار حس
غرین شد .هنوز نپذیرفته بودش هنوز وقت یم خواست برای
ی
این که باور کند یه موجود دیگر درونش در حال رشد است و
یک روز که چندان دور هم نیست در آغوشش جا یم گبد و
همراه همه ی روزهایش یم شود .باورش نیم شد برای این
موجود نگران شود دوستش داشته باشد و قلبش به تپش
بیافتد.
حن هنوز گایه در خلوتش درست همان وقن که خیال یم کرد
دیگر کودک را پذیرفته ،به این فکر میکرد چطور یم تواند او
را از بت یببد .بدون درد بدون این که انگشت اتهام کیس به
سویش گرفته شود .فکری که زیاد پر و بال نیم گرفت اما هنوز
در پس ذهنش بود.
پریچهر همانطور که میوه های که در چند روز گذشته خشک
کرده بود را توی ظرف های شیشه ای در دار یم چید حرفهایش
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را ادامه داد :این کسالت طبیعیه اما اگر زیاد بهش پرو بال بدی
ماه آخر دیگه نفست رو یم گبه .کارای سبک رو خودت انجام
بده ،همش منتظر این بچه ی بنده خدا نباش! ببون کار یم کنه
میاد خونه تو فکر غذا و شست ظرفاست.
طلوع انگار اولت بار بود به همه ی کارهای آمت فکر میکرد
رسش را پایت انداخت و گفت :آخه خودش نیم ذاشت.
_خودش خییل به فکرته! این همه دلنگروی یه جا تو وجود یه
آدم ندیدم .اما یه آدم نیم تونه همزمان چند نفر باشه عزیزم.
یه
جا یم ربره! نیم تونه هم مادرت باشه ،هم پدرت ،هم خواهرت
هم برادرت هم...
با آیه عمیق در شیشه ی آخر را بست و حرف را اینطور
عوض کرد :دخب قدردای هسن یم دونم ،اما حواست بیشب به
این آدیم که تو این مدت واست همه چ بوده باشه!
_حواسم هست .من یم دونم بخدا! حرف االن نیست فقط،
آمت
از اولش برام همه چ بود .من یه زمای مریض بودم مربوط به
چند سال پیش باورکنید آمت منو خوب کرد .من قدرشو میدونم
یه بار اشتباه کردم اما دیگه نیم کنم.
_قربونت برم .بیا کنار که این هواداری آمت تو رو بدجوری
نابلد بار اورده ببت با لباست چه کردی ...برو عوض کن تا
رسما نخوردی!
ی
_وای خاله پری ،اینجوری یم یک احساس یی دست و پای یم
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کنم.
پریچهر نگاه معنا داری به صورتش انداخت در حایل که خنده
اش را فرو یم خورد گفت :تا حاال چه حیس داشن جونم؟
خودش به خنده افتاد و طلوع را هم به خنده انداخت مدی بعد
طلوع با لبایس تازه کنارش ایستاده بود و از ماجرای رامبد و
بهاره یم گفت و حدس های که درباره ی ساسان و آذر یم زد
را با ذوف کودکانه برای پریچهر بازگو کرد.
ی
پریچهر گفت :یعن یم یک همو یم خوان؟
طلوع شانه باال انداخت و گفت :نمیشه فهمید آخه آذر که یم
گه
نه ،ساسان هم خییل خجالتیه!
_تو االن فضول شدی؟ باید بفهیم تا رس راحت رو بالت
بذاری؟
طلوع خندید دستهایش را دور پریچهر حلقه کرد و گفت :وای
خدا! قربونت برم خاله چقدر شبین.
_بهت نگفتم من متخصص این کارام؟ اصال محاله دخب و
پشی همو زیر نظر داشته باشن و پری نفهمه!دعوتشون کنیم؟
_کیا رو؟
_ساسان و آذرو.
_کجا؟
_همت جا تو خونه تو ،یه کم فضویل کنیم بعد سالها!
مشخص نبود منظور پریچهر ،بعد از سالها برای خودش است
یا
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طلوع ،اما طلوع به این کار آن هم با همدسن پریچهر نیاز
داشت .با خنده گفت :موافقم ویل جا نداریم اینجا!
_اونم درست یم کنیم .جا به دله عزیزمادر!
_آخه باید رامبد و بهاره رو دعوت کنیم زشته ساسان بیاد اونا
نباشن.
_اونا هم بیان.
_چطور یم خوایم همه رو اینجا جا بدیم؟
_یه عمه خانم داشتم مایه یکبار همه رو دعوت یم کرد خونه
ش ،ما زودتر یم رفتیم مامانم قابلمه های غذاشو که یم دید
دلش شور یم افتاد یواشگ به ما میگفت :کم میاد ...اگه غذا کم
نیومد ...آبرومون مبه! دم رفتن عمه جون یه کم از غذا رو
یم ریخت تو ظرف یم فرستاد واسه بابام که بخاطر کارش
گایه نیم رسید بیاد .سخت نگب دخب .وقن سخت بگبی
سخت میشه.
طلوع با لبخند گفت :این شما اینم خونه هرچ الزمه بگم آمت
بیاره!
_لیست یم کنیم .به آذر خانم هم بگو تعطیالت بسه ر
تشیف
بیاره دلمون تنگ شد براش!
طلوع ر
گویس را برداشت ساعن بعد هم آمت آمده بود وهم آذر
با
تعجب به برنامه های پریچهر و طلوع برای مهمای گوش یم
داد .برنامه ای که راز نهفته اش را فقط خودشان یم دانستند و
از دانست آن دچار لذت بودند.
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*****
با چسباندن تخت طلوع به در بهارخواب فضا کیم بازتر شد.
یم شد سفره ای جمع و جور انداخت .پریچهر گفته بود روی
مب هم واسه دو نفر جا هست.
اولت میهمان ها بهاره و رامبد بودند از آخرین بار که یکدیگر
را دیده بودند چندماه یم گذشت هم طلوع حالش نسبت به آن
روز عوض شده بود و هم ارتباط آن دو صمییم تر ،حلقه ی
ساده ای که به انگشت داشتند ،نشان یم داد نامزد شده اند .و
صحبت های در ر
گویس گاه و بیگاهشان حال خوبشان را در
فضای خانه پراکنده یم کرد.
پریچهر با خنده گفت :مبارکتون باشه! شنیدم این خونه سلیقه
ی
شماست! ماشاهلل داره چه خوش شانسه آقا رامبد با داشت
شما!
خوی یم زنم خاله خانم! یه کم از منم تعریف
_منم طرح های ی
کنت بخدا جای دور نیم ره؟ آمت چه جور رفیف هسن هیچ
از من نگفن؟
آمت ظرف میوه را روی زمت مقابلشان گذاشت و گفت :آخه
چب قابل ذکری نبود داداش!
رامبد قیافه ی بامزه ای به خود گرفت و به بهاره که یم خندید
گفت :آمت رو که یم شنایس با من دشمن ریزی از گذشته
داره!
نیم نگایه به ساعت انداخت و گفت :ساسان چرا نیومد؟
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آمت گفت :میاد االن دیگه رفته بود خونه شون!گفت ممکنه
دیرتر بیام.
طلوع خودش را به آذر که توی آشبخانه بود رساند و گفت :به
تو نگفت یک مبسه؟
_وا! چرا به من بگه؟
ابروهای درهم کشیده ی آذر از پرسیدن پشیمانش کرد .شانه
باال
اندخت و گفت :حاال یه چبی پرسیدم.
_خب قربونت برم دوستاش اینجا هست چرا به من بگه؟
همان وقت ر
گویس اش روی مب لرزید ،طلوع با دیدن حرف اول
اسم ساسان ابروی باال داد و گفت :واقعا هم چرا به تو پیام بده
بگه رسیدم.
آذر ر
گویس را خاموش کرد دوباره روی مب گذاشت و گفت:
لوس!
هر دو نزدیک بهاره نشستند آذر کنارش روی زمت و طلوع لب
تخت ،پریچهر از دور روی صندیل نشسته و همه را زیر نظر
گرفته بود و به شوچ های گاه و بیگاه رامبد با بقیه یم خندید.
ساسان که رسید بعد ازاحوالبیس او با همه به طلوع چشمگ
زد و صورتش را معنادار به سوی تکان داد یعن حدسهایشان
درست بوده و کار تمام است.
طلوع با خنده ای مهار شده به احوالبیس ساسان پاسخ داد .و
به
طرف پریچهر رفت و گفت :واقعا!
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_شک نکن ،دو طرف .ویل خواهرت خییل خشکه با این بنده
خدا!
نگاه های یواشگ و حرفهای که با چشم و ابرو رد و بدل یم
کردند و خنده های فروخورده شان تا وقت شام ادامه داشت.
طلوع احساس راحن یم کرد انگار همه ی دردهایش را یک
گوشه ی بهارخواب گذاشته بود ،پشت شیشه ،نزدیک نرده ها
و
با وجود پریچهر و جمع صمییم که صدایشان در گوشه گوشه
ی خانه ی کوچکشان پیچیده بود نیم خواست حن سایه ای از
ی
آن همه درد را ببیند .این رها شده یک میان خنده ها را دوست
داشت این فکری که ناگهان آزاد شده بود وبا پریچهر دست به
یگ کرده و داشت درباره ی ارتباط آذر فضویل یم کرد را!
تنها چبی که آزارش یم داد اضطر یای بود که از ماه ها پیش
در چهره ی آمت یم دید .هر چه جلوتر رفته بودند هر چه او
بهب شده بود آمت در خود فرو رفته تر .حاال یم توانست خنده
های گاه گاهش را با خنده های گذشته مقایسه کند و درد توی
خنده اش را حس کند .یم توانست حدس بزند وقن به گوشه
ای
خبه شده و یی توجه به حرفهای رامبد فقط لبخندی گنگ روی
لب دارد و ناگهان رس تکان یم دهد از چه تصوری به خود یم
پیچد.
سفره ی کوچک اما رنگت پریچهر با چند جور غذا که رنگ و
رویشان اشتهای بچه ها را باز کرده بود در همان فضای کوچک
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چیده شد و طلوع را به این باور رساند که حق با پریچهر بود دل
که خوش باشد جا زیاد میشود .برکت یم آید توی سفره ،توی
خانه و حن توی قلب و ذهن آدم .دیگر مهم نیست در خانه
یس
مبی آنها باشد یا قرص فقط مهم همان ق یلن ست که از ایمان و
اعتماد پر یم شود و دلخوش به حضوری که حقیف ست!
صدای قاشق ها و چنگال ها ،بذله گوی های رامبد و ناخنک
زدن هایش به غذای بهاره! ساسان که خجالت را کنار گذاشته و
ظرف آذر را پر از غذا کرده بودو آذر که لب یم گزید و چشم
یم گرداند سمت آمت که نزدیک مب ایستاده بود و دعا یم کرد
این حرکت ساسان به چشمش نیامده باشد .هیچ کدام از این
همه
از نظرش دور نماند و فکر کرد تا پیش از آن چقدر به خودش
مشغول بود .چقدر از لذت دیدن این لحظه ها محروم .شاید
تب
بودن پریچهر در تشخیص روابط آدمها برای همت بود که
مشغول شادی دیگران بود واز آن رسشار از خوشحایل میشد.
آمت غذای طلوع که هنوز لب تخت نشسته و به بقیه نگاه یم
کرد را روی مب چید پریچهر در حال نشست گفت :اینطور
نباش .تو هم خودتو بسب دست این موج خوشحایل ضر نیم
کن!
آمت همانطور که قاشق و چنگال طلوع را با حوصله گوشه ی
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بشقابش یم گذاشت ،گوشه ی لبش به لبخندی یی دلیل باال
رفت
و آهسته گفت :من دیگه هیچ وقت بهب از این نمیشم.
_همه تو زندگیشون یه زمای به این نقطه یم رسن فکر میکت
دیگه بهب نیم شن اما همیشه اوضاع بهب میشه.
_همت که طلوع حالش خوب باشه کافیه!
ی
_از خودگذشتگ خوبه اما نه همه جا! من وقن تونستم
خودمو
به عنوان خاله ش بهش نشون بدم تو رو هم نشون یم دم ...
باید
ببینه براش چیکار میکن!
لبخندی رو لب آورد و گفت :باید ببینه یه مرد فقط واسه زی
که
دوست داره اینطور با عالقه برگ نعناع یم ذاره گوشه ی
بشقاب و خوش سلیقه میشه.
آمت انگار تازه به خود آمده بود آخرین برگ را توی بشقاب رها
کرد نفس عمیف کشید و گفت :طلوع تو بیا اینجا بشت.
لبخندی به صورت پریچهر زد و کنار ساسان نشست .طلوع
مقابل پریچهر نشست کیم خم شد به سمت او و گفت :وای
چه
صحنه ها از دست خاله! براش غذا کشید.
_هیس! مامور مخف بازی هم بلد نیسن تو! اال یم فهمن.
طلوع با خنده گفت :خدا! عاشقتم.
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بعد از مدتها چبی به چشمش قشنگ آمد بشقاب تزئت شده
را
دور کرد و گفت :چه قشنگ!
پریچهر سیع کرد یی تفاوت باشد گفت :آمت کرد.
ی
طلوع با اشتها کفگب را برداشت و پریچهر با بدجنیس ساختگ
گفت :فقط یه کفگب یم توی...
_خاله!
پریچهر خندید و مشغول غذای خودش شد .سفره در همان
هیاهو
جمع شد شب نشین شان با پذیرای آذر که هر بار یگ از
خورایک های که پریچهر تدارک دیده بود را یم آورد ادامه پیدا
کرد .هر بار که آذر با سین پذیرای نزدیک میشد ساسان از جا
بلند یم شد سین را یم گرفت و یم گفت :زحمت نکشید.
رامبد از مدتها پیش حال ساسان را درک کرده بود .هر بار آمت
کاری به آن دو محول کرده بود با خنده آن را به ساسان سبده
و
گفته بود :فامیلتون کار داره!
چوی کنار دستش ضبه ای زد و
حاال هم به عسیل ی
گفت :بزنم به تخته ساسان هم کدبانوی شده واسه خودش
ها!
ساسان لبها را روی هم ر
فشد و گفت :نمبی یی نمک.
تا دقایف بعد از رفت مهمانها هنوز آن گرما در خانه احساس
یم شد .سکوی که ناگهان هر کدام گرفتارش بودند با لبخندهای
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محوی که روی لبشان مانده بود نشان یم داد این شب همان
ی
چبی بود که همگ به آن نیاز داشتند .آمت از جا بلند شد و
گفت :خب منم برم ررسکت!
_ ررسکت تخت داری مادر؟
_نه ویل راحتم جا برای خواب هست.
پریچهر نگاهش را به باال چرخاند در آن مدت هر بار که آذر
بود او روی تخت طلوع و آذر باال جای آمت خوابیده بود و اگر
آذر به خانه بریم گشت آمت خانه یم ماند.
آهسته گفت :جا برای هرسه ما رو تخت هست .این پایت هم
جا
داریم خودتو اذیت نکن.
_اذیت نیستم راحت باشید شما!
به سوی در یم رفت که تلفن طلوع زنگ خورد .همه ی کسای
که ممکن بود با او تماس بگبند همانجا در خانه بودند با تعلل
گو ریس را برداشت و به آمت که رسجایش ایستاده بود نگاه کرد
هنوز الو نگفته بود که صدای تبداد توی گوشش پیچید :طلوع!
نبس ...منم تبداد...
رنگ از روی طلوع پرید گلویش خشک شد و نفس بریده به
آمت چشم دوخت .آمت چند قدم به جلو برداشت و پریچهر
گفت:
چ شده؟
آذر هم دستپاچه ظرف های که خشک یم کرد را روی مب
گذشت صدای تبداد دوباره شنیده شد :میام یم برمت از
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چنگشون نجاتت یم دم  ...بچه مو یم برم .تورو یم برم...
نبس باشه؟ نبس ...نیم تونن پیدامون کت ..نزدیکتم خییل
نزدیک چشم ببندی باز کن منو یم بین تو خونه خودمون کنار
من.
طلوع وحشبده ر
گویس را روی زمت انداخت و جیغ بلندی
کشید .پریچهر بازویش را گرفت و گفت :چ شده مادر ...چ
شده؟
طلوع دستش را روی نقطه ی درد شکمش ر
فشد و با چشمهای
که گرد شده و به آمت دوخته شده بود جیغ کشید.
آمت با حرکن کند ر
گویس را برداشت صدای نبود چند بار پشت
رسهم گفت :الو ...الو...
جوای دریافت نکرد آن را روی تخت انداخت مقابل طلوع
وقن
ی
که نه یم توانست بیاستد و نه توان نشست داشت ایستاد
وگفت:
یک بود ...طلوع بشت ...طلوع...
به پریچهر کمک کرد تا او را روی تخت بنشاند و با فریادی
خفه گفت :آذر آب...
آذر از بهت حال عجیب طلوع خارج شد .لیوای پر آب کرد به
طرفشان دوید آمت لیوان را نزدیک دهانش گرفت و گفت:
طلوع
بشت ...تمام شد ،این آبو بخور ...تمام.
طلوع به سکسکه افتاده بود هر نفسش هت بلندی بود که
اعصاب
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متشنج آمت را تحریک یم کرد  .چند بار دستش را پشت طلوع
کشید و گفت:میشه یه کم آروم ر
بایس؟
طلوع با لبهای که از شدت لرز روی هم بند نیم شدند گفت:
اون بود
به گریه افتاد .آمت انگار منتظر همت یک کلمه بود تا همه ی
خون تنش هجوم بیاورد به صورتش .همانطور که از جا بلندیم
شد فریاد زد :لعنن یم کشمش اینو...
از جا بلند شد آذر مقابلش ایستاد و گفت :کجا!
_داره دیوونه م یم کنه ،به اینجام رسید نامردم اگه یه بالی
رسش نیارم که...
صب کن
پریچهر به کمک آذر رفت و گفت:کجا آمت! ی
ببینم...مگه تو میدوی کجاست؟
_پیداش یم کنم.
_برگرد یه نگاه به حال طلوع هم بکن! تا تو بخوای پیدا کن
این از دستمون رفته.
آمت به موهایش چنگ زد از آن همه عجز دیوانه میشد.
انگشتهایش را پشت رسش به هم رساند و همانطور که به طلوع
نگاه یم کرد با ساعد دو دست دوطرف رسش را ر
فشد .دیگر
اصال بلد نبود طلوع را آرام کند .حن خودش را نیم توانست به
قدر یک حفظ ظاهر ساده آرام کند .شاید هم بودن پریچهر در
خانه خیالش را تا آن اندازه راحت یم کرد ناگهان رو برگرداند
با قدمهای بلند از خانه ببون رفت و در را کوبید.
باید رایه برای پیدا کردن تبداد پیدا یم کرد رایه برای خایل
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ی
کردن خودش و قطع کردن پای آن دیوانه از زندیک طلوع!
صدای استارت ماشت که در فضا پیچید طلوع وحشت زده به
ساعد پریچهر چنگ انداخت و گفت :یم کشدش! آمینو
میکشه!
_عزیزم ...آروم بگب ،هرچ بوده قاتل که نیست .هر مردی
بدی های داره تو خونه ش با زن و بچه ش ویل دلیل نیم شه
جنایتکار باشه.
_هست ...خاله هست آمینو برگردون ...آمینو یم کشه به خدا
دیوونه ست یم کشدش ...گفت میام یم برمت ...وای خاله،
آذر
درا رو قفل کن ...وحشت زده به سوی در بهار خواب چرخید
روی زانوها تا نزدیک در رفت در را قفل کرد و پرده ی نازک
را کشید .پریچهر دلیل آن همه وحشت را نیم فهمید یم
خواست
آرامشان کند آذر شماره ی ساسان را گرفت کیم بعد صدای شاد
ساسان توی گوشش پیچید :جانم!
_آقا ساسان آمت رفت ...یه کاری کنید یم تونید پیداش کنید...
_چ شده کجا رفت؟
_تبداد زنگ زد به طلوع آمت دیوونه شد نیم دونم کجا رفت.
_باشه چرا ترسیدی؟ بچه که نیست االن بهش زنگ یم زنم
پیداش میکنم.
طلوع پتو را روی پاهایش کشید با هر دردی که در شکمش
پیچید آخ بلندی گفت و لبه های پتو را توی چنگ ر
فشد و اشک
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ریخت  .مثل هر وقت دیگری در هنگام وحشت و یی پنایه
مامان را صدا زده بود پلک هایش را به هم ر
فشد و نالید :وای
مامان مامان ...و بغض پریچهر را با آن لحن پردرد آب کرد.
در آن دقایق پردرد ویران کننده تر از همه اتفاقای که افتاده بود
و حن وحشتناک تر از دردی که هر دم توی شکم و کمرش یم
پیچید نریم موهای پریچهر بود و ی
موچ که مدام تصورات تازه
ای برایش یم ساخت.
پریچهر کنارش دراز کشید ،اشکهایش را پاک کرد و با صدای
نرم که لرز کوچگ در آن افتاده بود گفت :نبسید ،بیا آذر جان،
نبس ،میاد آمت اسباحت کنید میاد ...طلوع مادر آروم
قربونت
برم...
گفت :بذار یه کم بگذره بهش زنگ یم زنیم ...نباید اینقدر زود
خودتو ببازی.
به اون بچه ی معصوم فکر میکن؟
طلوع رسش را تا نزدیک سینه ی پریچهر برد این حرکت
ارادی نبود گوشش را به سینه ی او چسباند صدای هق هقش
دل
همه را ریش کرده بود .اما در فاصله های بت هر زاری صدای
ضعیف قلب پریچهر تصویری را در ذهنش زنده یم کرد که
زودتر از آن که شکل پیدا کند خاموش میشد.
آذر پای تخت نشست و چشم دوخت به ر
گویس برای آمت
نوشت:
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قربونت برم کجای؟ طلوع اصال خوب نیست بیا خونه...
همصدای هق هق طلوع به گریه افتاد .یم دانست پریچهر هم
ر
خویس ندارد.اما در حفظ آرامشش از آنها
گریه یم کند وحال
موفق تر است.
از آنسو آمت با همه ی رسعتش به سوی مقصدی یم راند با
رسیدن به آن حتما یم توانست خودش را آرام کند تلفنش برای
ر
وی توجه به اسم
چندمت بار زنگ خورد گویس را برداشت ی
تماس گبنده فریاد زد :چیه؟ باز چیه؟
به جای صدای آذر صدای ساسان را شنید :چته آمت؟ کجای
فکر کنم کلیدمو خونه تون جا گذاشتم.
_خونه نیستم برو بگب.
_این وقت شب کجای پس؟
_وقت گباوردی؟ ست جیم یم کن؟ برو بگب دیگه!
_االن دیگه کلید مهم نیست نگرانت شدم بگو کجای بیام.
_ساسان ول کن امشب...
_آمت ...داداش عصبای هسن؟ بگو کجای من بیام با هم یه
فکری کنیم.
_چه فکری؟ اصال واسه چ فکر کنیم؟ این درد تا نیافته به
جون آدم نیم فهمه که دیگه جای فکر نیست ...این یارو رو یا
یم کشم یا اون منو یم کشه ...به کمب ازاین رایص نیستم...
تماس را قطع کرد و ر
گویس را روی صندیل انداخت فریادش در
فضای بسته ی ماشت پیچید به شیشه ها برخورد و توی
صورتش برگشت .دوباره و دوباره باهر فریاد اشک ها دیوانه
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وار روی صورتش جاری شدند .نباید تا این اندازه کنار یم
ایستاد این ی ر
نقیس اش درباره ی جسارت های تبداد حالش را
ی
بد یم کرد .دیگر با این حرف که قانون چاره سازی یم کند
رایص نمیشد همه ی حرفها خجسته که تا آن روز نگهش یم
داشت آرامش نیم کرد مقابل مبل تبداد ماشت را متوقف کرد.
همان جا که روزی طلوع را از آن برداشته و برده و اصال حن
به فکرش هم نرسیده بود بعد از آن فرار به اینجا یم رسند.
ر
خامویس فرو رفته بود .انگار سالها کیس آن
خانه در سکوت و
در آهن بزرگ را نگشوده و به آن پا نگذاشته بود .زنگ را
چندین و چند بار ر
خبی نشد .کالف دور خود چرخید
فشد هیچ ی
و باز انگشت اشاره اش را روی زنگ ر
فشد یی آن که بردارد
زیر لب گفت :باز کن لعنن اگه مردی باز کن این درو.
تنها صدا ،صدای محو پرنده های بود که انگار بیدارشان کرده
بود .چند قدم از خانه دور شد از دور پنجره ی باز اتاف را دید
ی
که یک روز وسط آن دیوانگ یی مرز طلوع را دیده بود.
به اطراف نگاه کرد.کالفه بود دورتر رفت تا شاید چبی ببیند
حن سایه ای در طبقه اما هیچ نبود تا نزدیک ماشت رفت به
رسش زده بود آدرس دیگری از او پیدا کند حن با التماس به
شایان .این فکر که ناگهان مثل سم در همه رگهایش پخش شد
کالفه به سوی در برگشت .دستش را مشت کرد چندین بار یی
ثمر به در کوبید و باز انگشت روی زنگ گذاشت هرچه این کار
را تکرار یم کرد حرصش برای کشت تبداد بیشب یم شد .با
این که از وجود تبداد در خانه مطمت نبود با صدای بلند فریاد
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زد :بیا ببون نامرد ...یه جو غبت داشته باش بیا ببون...
چند پنجره از آپارتمان روبه رو باز شد .صدای اعباض ها
گنگ و دور بود و در ضبه های پیای آمت که حاال بیشب
شبیه حرکن دیوانه وار بودندگم یم شد.
ساسان که رسید هنوز دیوانه وار با مشت با لگد به جان در
افتاده بود .ساسان به طرفش دوید دستهایش رااز پشت گرفت
و
گفت :آمت  ...بس کن ..آمت به خودت بیا ...همه رو جمع
خبه!
کردی چه ی
یم خواست خودش را از دست ساسان رها کند اما یی فایده بود.
نیم چرچ زد با فشار ،دستش را از چنگ او رها کرد و مشت
محکیم حواله ی صورت ساسان کرد وفریاد زد :ولم کن باید
اینو آدم کنم.
ساسان چند قدم رفت و برای دقایف مبهوت انگشتش را روی
زخیم که کنار لبش ایجاد شده بود گرفت و کیم بعد با فریاد
گفت :با در و دیوار دعوا داری؟ اگه اینجا بود که یم اومد
ببون ...تماشا ساخن که چ ؟ دل خودتو خنک کن؟ اصال به
بقیه فکر میکن ...جمع کن خودتو بابا!
برگشت انگشت اشاره اش را گرفت سوی ساسان و گفت:
حرف
نزن ...پرم خسته م  ...حرف نزن.
_باشه حرف نیم زنم تو هم از سنگ زدن به در و دیوار دست
بردار...کیس اون تو نیست.
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برای لحظه ای هر دو در سکوت فرو رفتند .پچ پچ ها کم شد و
پنجره ها یگ یگ بسته ،داشت به طرف ماشینش یم رفت
ی
ساسان بازویش را گرفت و گفت :اصال حالت واسه رانندیک
مساعد نیست.
_ول کن خوبم.
_خوبتم دیدم .بیا بریم .زنگ یم زنم رامبد بیاد ماشینو برداره!
_ول کن ساسان ،بچه که نیستم خودم یم رم.
_یم خوام حرف بزنیم.
_االن وقتش نیست.
قبل از این که ساسان حرف برای گفت پیدا کند پشت فرمان
نشست ماشت پررسوصدا از جا کنده شد و دقایف بعد از او در
خبی نبود .ساسان برای آذر که بعد از فرستادن آدرس
کوچه ی
خانه ی تبداد چندین پیام دیگر فرستاده بود،نوشت :نگران
نباش
دیدمش.
دنبال آمت رفت تا در ررسکت تعقیبش کرد و بعد در راه خانه ی
خودش خیال آذر را از برگشت آمت راحت کرد.
******
زانوهایش را در بغل گرفت و با ابروهای در هم فرو رفته به
دیوار رو به رو خبه شد .پریچهر رفته بود وباز تنهای آزارش
یم دادخصوصا که آذر هم از روز قبل برگشته بود خانه .در ان
چند روز حضور پریچهر مثل اکسب فر ر
امویس همه ی زخمهای
که تبداد به جانش نشانده بود را از یادش برد .حن با خودش
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فکر کرد چه به موقع بود آمدن پریچهر درست فردای روزی که
همه چب را به آمت گفته بود و خیال یم کرد از ررسم آن
اعباف دیگر نیم تواند با او زیر یک سقف بماند و اصال توی
چشمهایش نگاه کند رس رسیدن پریچهر همه چب را به حال
عادی در آورد .آن شب که تبداد زنگ زد در آغوش پریچهر
آرام گرفت .حن آمت که خسته و ویران آمده بود تا لباسهایش
را بردارد و به ررسکت برود مقابل پریچهر آرام بود.
حاال او رفته بود .همت یک ساعت قبل جلو در خانه
انگشتهایش
را روی گونه اش کشید و گفت :چه بهت عادت کردم اگه
مجبور
نبودم نیم رفتم اما تو بیا! بیا اونجا واسه زایمانت ...من به
مامانت یم گم.
با خودش فکر کرده بود چه خوب یم شد اگر یم تونست برود
پریچهر رو کرد به آمت که رسبه زیر با سوئیچش بازی یم
کرد و منتظر بود او را تا ترمینال یببد و گفته بود :خوب نیست؟
بیاد اونجا منم مواظبش باشم؟ تو هم خیالت راحت میشه!
جوای نداشت .از چند روز پیش درگب تماس
آمت رسبلند نکرد
ی
تبداد بود و حن همت حاال که یم خواست پریچهر را یببد
برساند دل توی دلش نبود برای تنهای طلوع  .پریچهر دوباره
گفت :ررسایط مادرم خوب نیست وگرنه نیم رفتم.
آمت با صدای نرم گفت :من مواظب طلوع هستم .اگر تونستید
باز بیاید ما خوشحال یم شیم وگرنه خودم پیشش هستم .وقت
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زایمان هم اگر خودش خواست میارمش اونجا چشم.
پریچهر رستکان داد انگشتهایش هنوز روی صورت طلوع مانده
بود انگار آن تکه از زمان را نیم خواست از دست بدهد .چانه
اش لرزید انگشت شستش را نرم و نوازش گونه روی پوست
طلوع حرکت داد و گفت :فکر کنم دخبت واسه اومدن عجله
داره! وقتش که شد اگر نبودم هول نکن نبس...
نتوانست ادامه بدهد یک روز شنیده بود وقت تولد طیبه،
مادرش
توی خانه یم چرحید و به پریماه که رنگش از ترس پریده بود
همت ها را یم گفت :جنم زن وقن معلوم میشه که ترسشو بچه
ش نبینه! معن نداره مادر از چبی ببسه اال یه چب اونم داغ
بچه ش  ...که اونم ...خدا به روز کیس نیاره!
اینبار اشکهای که یم ریخت برای مادرش بود که داغ پریماه را
دیده و زمت گب شده بود .آمت تک رسفه ای کرد و پریچهر
گفت :واسه آذر هم از اون لواشک ها نگه داریا!
طلوع خندید
گفت :الیه قربونتون برم که اینقدر مهربونت!
پریچهر دو قدم عقب رفت و گفت :خب دیگه خداحافظ!
تا نزدیک پله ها رفت طلوع هم پشت رسش ،آمت مقابل طلوع
یستاد و گفت :درو واسه هیچگ وا نکن.
_نیم کنم.
_زود بریم گردم.
طلوع نگاهش کرد .حاال دیگر نیم توانست حن برای طلوع
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نقش برادرش را بازی کند .کم آورده بود و روی لبهایش داغ
یک دوستت دارم مانده بود طلوع دست کشید یقه ی نامرتب
پباهنش را مرتب کرد و او قبل از این که کار طلوع تمام شود
یک قدم عقب برداشت و گفت :برو خونه!
زودتر از پریچهر از پله ها پایت رفت و طلوع را در بهت
همانجا باالی پله ها نگه داشت این خیال که نفرت آمت کم کم
بروز یم کند اضافه شد به درد رفت پریچهر که یک بار دیگر
برایش دست تکان دادو به کندی از پله ها پایت رفت.
صدای پای روی پله ها نگاهش را تا روی ساعت کشاند تک
ضبه ای با کلید روی در خورد و کیم بعد در باز شد آمت
داخل آمد و زیر لب گفت :سالم.
_رفت؟
تازه متوجه بغض سنگینش شد .آمت رسبلند کرد نگاهش کرد و
گفت :واسه رفت خاله پریچهر گریه یم کن؟
_دوباره تنها شدیم.
_مثل بچه ها نشسن پشت رسش گریه کردی؟
_گریه نکردم.
_پس چرا چشمات اشکیه؟
_آمت!
_جونم.
_مسخره بازی نکن ،خب خاله پریچهر خوب بود .برامون
لواشک درست کرد.
_برای لواشک ها دوستش داری!
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_آمینت.
به صدای پرحرصش خنده ی بلندی کرد و در یخچال را باز
کرد .طلوع حس میکرد همانقدر که چبی در آمت تغیب کرده،
تردیدی هم به جان خودش افتاده که نیم فهمدش.آمت
همزمان
بطری آب و ظرف لواشک را ببون کشید و گفت :پس این
لواشک ها خوردن داره!
_واسه تو نیست...
بلند شد با فرزی ای که از او در آن ررسایط بعید بود به سویش
رفت دست کشیدسمت ظرف .آمت برای عوض کردن حال و
هوای ابری دلش خنده ای کرد دستش را روی ظرف گذاشت و
گفت :اگه یم توی بردار!
_اگه تونستم چ؟
_شام میهمان من.
_این که معلومه تو باید شام بگبی!
_دخبه ی پررو هیچ یاد نگرفن از خاله پریچهر ،با این حال
قبول ،هرچ تو خواسن!
_بریم با هم دور بزنیم.
_قبول.
با دو دستش تالش کرد جعبه را از زیر دست آمت ببون بکشد
آمت با خنده به تالشش نگاه کرد و همچنان یک دستش روی
ظرف در دار مانده بود .طلوع دستش را پس کشید با آچ بلند
زیر شکمش گذاشت و گفت :وای آمت...
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_چ شد؟
شتاب زده مب را دور زد نزدیکش ایستاد دستش را پشت کمرش
گذاشت و گفت :چ شدطلوع! بشت  ...بشت اینجا یم گم.
طلوع همانطور که با یک دست ظرف را بریم داشت با خنده
گفت :آخیش بردم که!
آمت برای لحظه ای مات نگاهش کرد و کیم بعد همانطور که
کمر صاف یم کرد گفت :یی مزه!
_بهت یم دم یه دونه.
در ظرف را باز کرد یگ از لواشک های لول شده را برداشت
به طرف آمت گرفت و گفت :بگب.
آمت لواشک را کشید و گفت :دیگه همچت شوچ لویس نکن.
ر
دادایس!
_چشم
ر
دادایس!
_دیگه هم به من نگو
_چرا؟
_شبیه آدمای یم ریس که دارن خودشونو لوس یم کت.
ی
_یه سوال ببسم راستشو یم یک؟
_ببس!
_از من بدت اومده؟
_کاش این بود.
_یم خوای بذاری بچه به دنیا بیاد طردم کن؟
_یم توی تا وقن بچه به دنیا میاد سوال نبیس؟
_از این فکرها دیوونه میشم آمت ،من اشتباه کردم بهت دروغ
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گفتم اما همیشه یم دونستم بدون حضور تو زندگیم داغون
میشه
که دیدی شد.من تاوانشو دادم تو دیگه نخواه که تالف کن! اگر
ی
یه بار دیگه منو ترک کن من یی خانواده نیم تونم زندیک کنم
یم فهیم؟ بدون بقیه تونستم این چند ماه چون تو کنارم بودی
اگر تو هم طردم کن کجا برم چیکار کنم؟
_اگر بقیه باشن و من نباشم چ؟
_آمت!
_جواب فقط.
_اگه همه آدمای دنیا باشن تو ر
نبایس دنیا رو نیم خوام اصال تو
یه حس قوی داری که وقن پیشیم خیالم راحته مطمئنم که
جام
امنه و اتفاف برام نیم افته اگر یم خوای ولم کن بهم بگو بدونم.
_آذر یم گفت بابا نرم شده دیگه مثل قبل از دستت عصبای
نیست ،مامان هم که دیدی اومد دیدنت شاید از خداشون
باشه که
تو برگردی و فقط منتظر یه تلنگرن که برت گردونن ...منم...
خب  ...شاید بخوام برم پیش بابام واسه کار ،این ررسکت خییل
هم فایده نداشت واسه مون.
ی
_به همت سادیک بری؟
_خب ساده نیست ویل...
شانه باال انداخت و گفت :باید یه تکوی به زندگیم بدم دیگه
اینجا
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نیم تونم باشم.
_بخاطر مهتا؟
رسکج کرد کیم به چشمهای پر اشک طلوع و رنگ صورتش
که به طرز غب طبییع سفید شده بود نگاه کرد وپشیمان از
ی
بحن که پیش کشیده بود گفت:حاال که فکر میکنم یم بینم
اصال
برام مهم نبود حن اونقدری مهم نیست که بخوام بخاطرش
جای
برم منتیه دیگه اینجا کاری ندارم  .بعد از طالق تو و بعد از به
دنیا اومدن بچه و سبدنت دست مامان و بابا یم رم.
_به همت راحن؟
دو طرف لبش به پایت کش آمد و چانه اش جمع شد و لرزید
رسش را پایت انداخت سینه اش یم سوخت از فکر حرفهای که
آماده ی گفت داشت .آمت دعا یم کرد نه اشک بریزد و نه
حرف بزند .خودش هم نیم دانست که چرا آن حرفها را برای او
رس هم کرده اما حاال یم دید طاقت هیچ حرف از جانب طلوع
را ندارد کیم این پا و آن پا کرد و قبل از این که طلوع چبی
ی
خروچ راه
بگوید لواشک را روی مب انداخت به سمت در
افتاد و گفت :یم رم ررسکت...
صدای طلوع در جا نگهش داشت.
_امیدجو جلسه ی قبل بهم گفت تو هنوز خوب نشدی! اما
خوب
کاری کردی که به آمت همه چیو گفن! اما من پشیمونم .من از
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اون مهتای لعنن متنفرم که دوباره آرامشمو گرفت من یم دونم
چرا داری یم ری ...من ناامیدت کردم...
پشت به او ایستاد طلوع ظرف را کناری زد از جا بلند شد با قدم
های سنگت تا نزدیک آمت رفت و گفت :اگه قراره بری منو
ی
ی
دوباره درگب زندیک نکن این بچه منو درگب یم کنه با زندیک،
آذر یم گه بچه که بیاد همه چیو یادت یم ره یم گه تو مسئولش
یم ریس تو باید بهش یاد بدی رسنوشتشو بسازه  ...من تنهای از
پس همه ی اینا برنمیام ...اگر قراره بری اگه قراره وسط راه
تنهام بذاری به امید بابا مامان یا بقیه همت االن بگو یه جور
خودمو از ررس این بچه و مسئولیت هایش خالص کنم .بگو برم
خودمو گم و گور کنم یی تو از پس او روای برنمیام.
ی
برگشت و گفت :چ یم یک!
_دارم التماس یم کنم تنهام نذاری ،من مطمئنم یه جای از
خاطراتمون یگ منو دست تو سبد یا برعکس  ...یگ ما دو تا
رو به هم سبد ...یگ گفت داداشیت...
پلک هایش را روی هم ر
فشد تا آن صدا را به یاد بیاورد.
همزمان با ببون دادن آیه عمیق از سینه کشید
از میان فک به هم قفل شده گفت :شاید بچه که به دنیا
اومد حرفامو شنیدی و نظرت عوض شد.
طلوع یی حرف زل زده بود به جای خایل پریچهر کنار گاز و
موهای موج دار بلندش که انگار از خاطره ای دور آمده و مقابل
چشمهای اشگ اش یم رقصد آمت با همان بغض سنگت تکرار
کرد :شاید برعکس شد اصال!شاید تو...
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صدای زنگ تلفن رشته کالمش را گستت طلوع اما تکان نخورد
در همان حال که بود ماند یم خواست آنقدر بماند تا حرفهای
آمت وصل شود به نرفتنش.
تماس مهتا را یی پاسخ گذاشت و گفت :خب حاال که ررسطو با
تقلب بردی کجا بریم؟
_اگه قبل از اون یم گفن که یم خوای ولم کن بری ررسطمو
عوض یم کردم.
_خب االنم دیر نیست!
_پس حن اگر تحمل دیدنم برات سخت بود امااز ایران نرو
بذار خیالم راحت باشه که هر وقت بخوامت هسن!
آمت خنده ی تلچ کرد و گفت :پس تو هم یه قول به من بده!
_باشه!
_من نیم رم تو هم هروقت کار داشن صدام کن ...حن اگر
قهر بودی.
_یم کنم.
طلوع کیم فاصله گرفت کمرش درد گرفته بود تا نزدیک تخت
رفت نشست و گفت :قبال هم غب از این نبود .جز این دوسال
لعنن همیشه همینطور بود .یادمه یه بار باهات قهر بودم رفتم
از
کمدت شکالت برداشتم بعد صدای پاتو شنیدم که داری میای!
رفتم زیر تخت گب کردم...
هر دو با یادآوری آن خاطره به خنده افتادند طلوع میان خنده
وگریه گفت :هم دزدی کرده بودم ازت ،هم قهر بودم هم گب
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افتاده بودم .خییل ررسایط سخن بود داشتم خفه یم شدم اون
زیر
گفتم :خدایا یکیو برسون منو از اینجا نجات بده دیگه نمیام رس
شکالتای آمت .صدامو شنیدی نجاتم دادی ،آشن کردیم.
آهسته دراز کشید و گفت :برا من همت که بدونم هسن کافیه!
نزدیکم باش.
_هستم .این قدر واسه همه چب گریه نکن ،باورکن دنیا نیم
ارزد به رنج پلک هایت!
طلوع با دوباره شنیدن این نیم بند لبخندی زد آمت چند قدم
جلو
رفت پتو را برداشت تا زیر گلویش کشید وگفت :یم رم ررسکت
زود میام .بعدم یم ریم ببون قدم بزنیم بدون ماشت به دستور
خاله پریچهر!
ی
طلوع پلک روی هم گذاشت و چشمهایش را بست  .آن خستگ
های مدام و دردهای گاه و بیگایه که وزن زیادش به او تحمیل
کرده بود کالفه اش یم کرد .آمت دور شد و کیم بعد صدای
باز و بسته شدن در خانه در گوش طلوع پیچید پلک هایش را
بیشب روی هم ر
فشد هنوز پشت پلک هایش پر آب بود لبهایش
زمزمه ای ناخودآکاه را ررسوع کرد که نیم دانست شکرگوی
است یا دعا به جان آمت.
******
توی آینه به خودش نگاه یم کرد .موج موهای پریچهر حن آنجا
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هم بود .نیم توانست لحن آشنای او را به روابط آن چند روز
که
مهمانشان بود یا حن همه سالهای که او را یم شناخت و به
خانه شان یم رفت ربط بدهد .یک چب دیگر بود توی صدای
پریچهر وقن آن شب رسش را چسبانده بود به قلب پریچهر و
او
انگشتهایش را توی موهایش فرو کرده بود حس دیگری دریافته
بود .حیس که همت حاال هم جریان داشت .در خواب هایش
پریچهر جای شوری و آن زن یی صورت سایه وار را گرفته
بود .حاال گایه چشم که روی هم یم گذاشت او را یم دید که
در خانه ای کوچک که از پنجره اش نور خورشید به فرش های
الیک یم تابد راه یم رود  ...با پباهن بلند که گل های رسخ
داشت و موهایش رها شده بود تا میان کمر.
خوای کامل تر از
ی
همه ی خواب هایش بود .طیبه یک گوشه مشق یم نوشت .در
آن چند روز بعد از رفت پریچهر از این خوابها زیاد دیده بود اما
این یگ قوی تر از همه در یادش ماندومطمت بود طیبه موهای
ر
دوگویس بسته و دراز کشیده بود وسط اتاق مشق
فرفری اش را
یم نوشت .مطمت بود که خودش با پباهن یقه دور چت گلدار،
پاهای گوشن اش را دراز کرده وسط اتاق و دارد از کاسه ای
که در دست دارد چبی یم خورد و پریچهر یم آید و یم رود
و او حن توی خواب دارد به چت های پباهن او فکر میکند.
رستکان داد چند بار پلک زد .غروب بود و دلش شور آمت را
یم زد از روزی که تبداد زنگ زده بود ر
گویس اش را به
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ندرت روشن یم کرد فقط گایه برای زنگ زدن به آذر یا
پریچهر آمت هنوز وقت نکرده بود برایش خط جدید بخرد.
به سوی مب رفت ر
گویس را روشن کرد برای آمت نوشت :میشه
زودتر بیای؟
پیام او بالفاصله رسید :چبی شده؟
_دلم پوسید تنها تو خونه!
_االن میام.
به آمت فکر کرد .به تغیب رفتارش ،به سکوت یی انتهایش،
انگار رفت پریچهر هر دویشان را به انزوا برده بود .دعا یم
کرد دوباره پریچهر بیاید عکسهای گالری اش را باز کرد .همان
عکس ها که شب میهمای آذر گرفته و برایش فرستاده بود آمت
توی عکسهای سفره ،کنار مب مشغول صحبت با پریچهر بود.
در عکسهای دیگر هرکجا که آمت در عکس بود نگاهش به
سوی بود که یم دانست در آن ساعت ،خودش آنجا نشسته
بود.
ی
اینبار با شدت بیشب رس تکان داد دچار خفگ یم شد .اینبار
خیاالت دستش را گرفت و به عقب برد به روزی که آمت آمده
ر
و توی حیاط نشسته بود .شوری بغلش کرد و گفت:
دادایس و
آبچ آذر اومدن.
ی
ر
ر
دادایس
دادایس حالش بهب شد .آمدن
و او حن با شنیدن اسم
برایش شادمای ای گنگ به همراه داشت
بزرگب از آن که شدند شوری فریادمبد :االن بابا میاد...
چشم تنگ کرد خبه شد به نقطه ای و فکر کرد چرا هاتف
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اینقدر روی صمیمتش با آمت حساس بود؟ در باز شد آمت
داخل
آمد .نیم توانست نگاه خبه ش رااز نقطه ای بردارد .آمت در
حاشیه ی نگاهش بود ظرفهای غذای آماده را روی مب گذاشت
خوی؟
و گفت :طلوع! ی
رس بلندکرد و گفت :چرا بابا همیشه برای این که با توام دعوام
میکرد؟ چرا با آذر و طیبه دعوا نیم کرد؟
آمت جا خورده بود اما زود به خود مسلط شد و گفت :خب
چون
اونا مدام کنار من نبودن.
_آمت خاله پریچهر یه کم شبیه من نیست؟
آمت ابرو باال داد.
جوای پیدا نیم کرد با خنده ای مصنویع
ی
گفت :اینقدر غرق خاله پریچهر شدی که االن حاضی ده سال
عمرتو بدی ویل شبیه اون ر
بیس!
_جدی دارم میگم...
_نه اصال شبیه نیستید.
شبیه بودند همانقدر که طلوع به پریماه شبیه بود به پریچهر
هم
شباهت داشت .طلوع گیج بود و نیم توانست همه ی افکارش
را
به هم ربط بدهد .گایه حیس مثل تصویری گذرا به ذهنش یم
آمد وقبل از این که تبدیل به کلمه و جمله شود به رسعت عبور
916

آمین

@Romanbook.ir

یم کرد .آمت با یی خیایل ادامه داد :همون طیبه هم شبیه
نیست
به خاله ش.
_دیشب خواب دیدم .خودمو تو خونه ی طیبه اینا! باورت
میشه؟
_زیاد به خاله پریچهر فکر یم کن این روزا!
_آره ویل یم دوی که خوابام ربظ به اون موضوع نداره من
ی
از بچگ این خوابا رو یم دیدم اما حاال خییل واضح به جای
مامان شوری خاله پریچهر رو یم بینم برای اولت بار طیبه هم
بود تو خوابم ویل  ...حرف از داداش نبود.
_ای یی معرفت منو حذف کردی از خوابات که خاله پریچهرو
بیاری؟
_نیم دونم.
ر
دادایس
آمت دو بشقاب روی مب گذاشت و گفت :پاشو بیا ببت
که حذف کردی چه کرده برات.
مدتها بود خودش را داداش خطاب نمیکرد و فرصتش را از
طلوع هم گرفته بود اما حاال برای پرت کردن حواس طلوع از
هر چبی استفاده یم کرد .ترسیده بود وبا این که هدفش از
دعوت پریچهر گفت همه ی حقیقت بود اما هنوز نیم دانست
که
اگر طلوع همه چب را بداند به چه حایل یم افتد و خودش آیا
طاقت یکبار دیگر دیدن طلوع در آن حال بد روچ را دارد!
حاال دیگر به لطف خاله پریچهر یم دانست شام طلوع نباید
917

آمین

@Romanbook.ir

سنگت باشد یک سیخ کباب توی بشقابش گذاشت با کیم
ساالد
وگردوی تازه ای که تا آمدن طلوع رس مب پوست گرفته بود.
برای فرار از سواالت بیشب طلوع خودش را مشغول خوردن
نشان دادو گفت :فردا بریم بیمارستان رو ببین؟
_بیمارستان رو دیگه چرا ببینم؟ هرجا دکب گفت یم ریم دیگه؟
تازه خییل مونده هنوز.
_چه یم دونم! خاله پریچهر گفت یببمت بیمارستان رو ببین
که فکرت درگب اونجا نباشه.
شانه باال انداخت و گفت :نیست.
_االن اخالق نداری طلوع!
_من یم ترسم آمت .یه چبی یم خواد بشه .از خانم خجسته
خبی نشد؟
ی
_بهش فکر نکن .اون کارشو بلده! به من چبی نگفت اما خییل
با اطمینان درمورد جلسه بعدی حرف یم زنه! دنبال ستاره ست
و خونه ی مادرشو پیداکرده گفته که میشه با پول رایص شون
کردجای ستاه رو بگن.
_یعن ممکنه مثال مادرش بخاطر پول لو بده دخبشو!
_خب قرار نیست که خجسته بگه واسه چه مسئله ایه! غذاتو
بخور.
_میل ندارم.
_کامل بخور این دیگه چبی نیست که میل نداشته ر
بایس.
طلوع یی میل چنگل را توی بشقاب چرخاند حرف تا پشت
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لبهایش آمد و برگشت .اینبار حرفهای مهتا دست به آزارش زده
بودند :چر اینقدر عقده ی داداش داری؟ یه درصد فکر کن
آمت
از این فیلم بازی کردنا خسته شده باشه!
دیوانه وار غریده بود :چرا فیلم بازی کنه ؟
و مهتا خونشد گفت :آخه آدم با یه خواهر غب طبییع که از
ی
بچگ تو گوشش خووندن هواشو داشته باش چیکار یم تونه
بکنه؟
رسبلند کرد و گفت :هیچ شده از من خسته ر
بیس آمت؟
_دیوانه ای امشب ها!
ی
و با خودش فکر کرد این دیوانگ اگر ادامه پیدا کند ممکن است
خودش هم طاقتش را از دست بدهد و حرفها بزند .طلوع یی
حوصله گفت :خب بهم بگو.
_نه خب جز وقتای که پیله میکن تا از زیر زبون آدم حرف
ر
بکیس هیچ وقت ازت خسته نشدم.
_تو طیبه و آذرو بیشب دوست داشن یا منو.
ی
آمت برای پنهان کرده کالفه یک اش خنده ی بلندی رس دادو
گفت:القل یه کم خالقیت داشته باش بیست ساله داری همت
سوال
تکراریو از من یم پریس  ...واسه م فرف نداره هر سه تونو
دوست دارم هر کدومو یه جور.
_ویل منو چون مریض بودم بیشب؟
رسش را از روی بشقاب بلند نکرد فقط نگاهش را تا صورت
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طلوع باال اورد و گفت :تمامش کن باشه؟
_سواله برام.
_بیخود سواله!
_چرا عصبای یم ریس خب؟
_چون دو دقیقه آدم میاد فکرشو آزاد کنه عت بچه ها غذاتو
نیم خوری افتادی به جون گذشته یه سوال سوال!
تندی آمت دور از انتظارش بود چانه اش جمع شد و ابروهایش
تو هم گره خورد .سکوت کرد و مدی بعد بلند شد بشقابش را
روی سینک گذاشت و گفت :ممنون.
_طلوع!
صدایش را نشنیده گرفت به طرف بهارخواب رفت در را باز
کرد هوای آخرین روزهای شهریور خنک تر از روزهای پیش
بود جای نزدیک نرده ها نشست .آمت مشت کم جای روی مب
زد .هوف بلندی کشید .به خودش برای عصبانیت یی وقتش
لعنت فرستاد از جا بلند شد دنبالش راه افتاد در آستانه ی در
ایستاد و گفت :بیا تو!
_یه کم یم شینم بعدمیام.
_ببخشید یهو تند شدم.
_مهم نیست.
قدم به داخل بهارخواب گذاشت بوی مطبوع شب بوی که توی
ی
گلدان بزریک کاشته و گوشه ی بهارخواب گذاشته بود حس
عمیف که به طلوع داشت و هر شب وقت برگشت به خانه به
دورترین نقطه ی قلبش یم فرستادش را به غلیان انداخت پشت
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رسش نشست،
صب کن  ...بذار حالمون
آهسته گفت :یه کم ی
از این اتفاقهای که پشت رس گذاشتیم بهب بشه ...آره تو با
طیبه
و آذر برام فرق داری .آره همیشه مجبور بودم مراقبت باشم .اما
واسه این مراقبت نبود که دوستت داشتم  .واسه این که
دوستت
دارم مراقبتم .فرق اینا رو میفهیم؟ یه روز چشم باز کردم دیدم
از خونه پدری تبعید شدم آره تبعید همینقدر آزار دهنده بود
برام.
اصال حاض نبودم پامو بذارم تو اتاف که شوری برام در نظر
گرفت داغون بودم یم دوی واسه یه پش نوجوون داغون بودن
یعن چ؟ یعن اون دنیای مردونه ی پرغروری که فکر میکن
تا رسیدن بهش رایه نمونده آوار میشه رو رست .باید بری تو
ی
خونه ی شوهر مادرت زندیک کن و خم به ابروت نیاری بعد تو
ر
دادایس! من
اومدی الغر و داغون و مریض ،گفن اومدی
نفهمیدم چ شد که یه دخببچه چسبید به زندگیم اما یه وقت
به خودم اومدم دیدم همه زندگیم خالصه میشه تو این که حال
تو خوب باشه .اصال منطق نداشت این حس ،منطقش همت
خوب بودن تو بود .با شوچ با شکالت با سینما با هرچ که بلد
بودم .تو مریض بودی انگار منم یه جور دیگه مریض بودم .ویل
اینا نه گفت داره نه پرسیدن .خاطرات ما هنوز هست یم تونیم
برگردیم بهشون نگاه کنیم میتونیم آنالب کنیم همه چیو یم تونم
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خوب و بد اون خاطره ها رو از هم تشخیص بدیم و حن
بفهمیم هر کدوم با چه حیس چه کاریو انجام دادیم  .ما از اون
ساعتا گذشتیم از طلوع کوچولو از آمت نوجوون اما اونا هنوز
همونجا رسجای خودشون هست .برگرد یه نگاه کن ببت من
بخاطر مریضیت دوست داشتم یا بخاطر شبین زبونیت یا
بخاطر خودم ...ویل اینقدر نبس .وقن ببیس وقن بعد از
جواب نگرفت کالفه ر
بیس و قهر کن من همون آمت میشم که
دیگه مجبوره به هر دری بزنه تا دردونه ی خونه رو آروم کنه!
_من درودونه ی خونه نبودم!
_بودی واسه من بودی.
_من شبیه مامان نبودم شبیه بابا هم ...همیشه فکر کردم از یه
جای دیگه اومدم .همیشه فکر کردم خواهرتون نیستم همیشه
حس
کردم یگ یم خواد اینو بهم بفهمونه بیشب از همه مهتا بعد هم
تبداد ...اما االن حس یم کنم بازم یگ یم خواد اینو بهم
بفهمونه اما نه از روی دشمن .حن انگار طیبه به شما شبیه تره
تا من! تو همیشه داداشم بودی و نبودی .انگار همیشه یگ یم
خواست تو رو ازم بگبه.
آمت لبخند تلچ رو لب آورد انگار به آخر خط رسیده بودند.
حرفهای که تا پشت لبهایش یم آمد که از ترس بدحال شدن
طلوع به حنجره اش بریم گشتند .و یک چب دیگر هم بود،
ی
ر
!
خودش که پرت یم شد به بخش دیگری از زندیک اش بخیس
که در آن طلوع را برای همیشه از دست یم داد .شاید اگر لب
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شن که کنار او توی بهار خواب
باز یم کرد این یم شد آخرین ی
نشسته و با لحن مالیم سیع یم کند دل دخب کوچولوی خاطره
هایش را به دست بیاورد .اگر چه فرو رفت در نقش برادر
داشت به یک تلچ یی پایان بدل یم شد اما یم دید هنوز توان
دارد که این زهر را به جان بخرد و باز هم کنار طلوع باشد .با
صب یم کنم برای خودش وقت
این حرف که تا بعد از زایمان ی
خرید ،آه پر حشی کشید
گفت :یه مدت به این همه مسئله فکر نکن .تمرکزتو بذار روی
سالمتیت .اون خوابهای که یم بین...
دیگر نیم توانست به او دروغ بگوید .نفس حبس شده اش را
رها کرد و گت :اون خوابا نیم دونم از کجا میاد اما اگر رازی
پشتشون باشه کم کم با کمک امیدجو یم فهیم پس تا اون روز
اینقدر به ذهن خودت فشار نیار.
طلوع انگار این حضور را نیاز داشت .
چقدر صدای قلب آدمها را دوست دارد .به بچه هم از
ی
وقن که صدای قلبش را به وضوح شنیده بود وابستگ بیشب
احساس یم کرد .آهسته گفت :یم ترسم خییل یم ترسم آمت.
_دیگه دلییل واسه ترس نیست من هستم همیشه هستم نیم
ذارم
کیس آزارت بده.
_از یه چبی تو خودم یم ترسم .شاید ازاین بچه شاید از
خوابام شاید از قلبم نیم دونم.
_یم خوای دوباره از خاله پریچهر خواهش کنم بیاد؟
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_نه درست نیست مامانش مریضه!
_یم خوای تورو یببم اونجا؟!
_بدون تو نیم رم  .یم ترسم .اون آدم تا اونجا هم رفته خاله
پریچهر یم گفت حرف زده درباره ی من.
_خودم همراهت یم مونم.
_پس کارت چ؟
_تا اینجا که رامبد و ساسان جورمو کشیدن.
جبان کنیم خییل بد شد.
_باید براشون ی
جبان یم کنم حاال چیکار کنم؟ یم خوای بری؟
_چشم ی
_نه؛ تا ماه آخر  ...بیمارستان هم نریم همونجا نوبت یم گبم.
_چشم.
آهسته گفت :الیه قربونت برم
آمت به تعببش خندید و او ادامه داد :نخند؛ اینقدر واسه
آرامش
من نخند ،من یم دونم از تو داغون شدی این مدت ،من یم
دونم
واسه یه مرد چقدر سخته که بشنوه اون اتفاقا واسه خواهرش
افتاده اما تو سکوت وانمود کنه هیچ نشده  .من همونقدری
که
اون روزا بابا رو فهمیدم تو رو هم یم فهمم ...تو منو ساخن...
ویل من یم بینم که خودت داری ویرون ر
مییس .کاش مهتا آدم
بود کاش یه پای این ماجرا نبود یم دونم به یگ نیاز داری که
باهاش درباره این موضوع حرف بزی مثل خودم که مدام
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میخواستم به یگ بگم بابا من یی گناهم بخدا یی گناهم .اینم یم
ی
دونم که به من نیم توی بگ چون یه رس ماجرا بودم و نیم
خوای ناراحتم کن ...مثل من که به تو نیم تونستم بگم یم
ترسیدم اعتبارمو از دست بدم یم ترسیدم ر
بیس قاتل اون آدم و
از
هزار مسئله ترسیده بودم  .کاش مهتا تو این ررسایط بود...
_بهش نیاز ندارم .باور کن که به هیچ کیس نیاز ندارم .مهتا هم
که بود ترجیح یم دادم این دردو تو خودم نگه دارم .االن فقط
یم خوام تو به این چبا فکر نکن  .تمرکز کن رو سالمن
خودت  ،حالت خوب باشه بقیه چبا رو حل یم کنم.
_خوبم من.
_پس پاشو برو بخواب.
_تو نمیای؟
_میام یه کم دیرتر از تو.
طلوع بلند شد و گفت :کنار همه ی ترس ها و حسای بدم  .یه
حس خوب ناشناخته هم دارم القل دیگه از دست و پا زدن
های
این بچه نیم ترسم .شاید حس خوبم از اینه!
ی
:
آمت لبخند کمرنگ به لب آورد و گفت دست و پا یم زنه بیاد
صورت مهربون تو رو ببینه!
_اگر یه وقت من رمردم این بچه رو یم دی به تبداد؟
_باز داری اون روی منو باال میاری! باز داد یم زنم قهر
میکن!
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_یه سواله جواب بده خیالم راحت بشه!
_نیم دونم اگر تو ر
نبایس خودم چ یم شم .نیم دونم اگر
ر
نبایس قانون چه تصمییم میگبه اما اگر زنده باشم و بتونم نیم
ذارم که دست اون روای به بچه برسه خیالت راحت .برو
بخواب.
طلوع لبخندی زد در بهارخواب را نیمه باز گذاشت روی تخت
دراز کشید پتو را تا زیر چانه اش باال کشید.حرفهایش را زده و
سبک شده بود .حاال فقط حرفهای آمت را با آن صدای محزون
مرور یم کرد آنقدر که به خواب رفت.
******
توی راه بازگشت به خانه بود .داشت دیوانه یم شد باالخره
ستاره را پیدا کرده بودند اعبافاتش دیوانه اش یم کرد مدام در
حال بازسازی آن صحنه ها بود.
اتاف سفید ،جای در همان خانه ای که قرار بود قرص رویاهای
طلوع باشد .جای که شده بود شکنجه گاه و فراموش خانه ی
طلوع! خجسته به داخل خانه راه یافته بود و اتاق را دیده
وتصاویرش را هم در دادگاه نمایش داده بود .اتاق کامال سفید
بود .رسامیک های دیوار و کف سفید و براق بدون هیچ روزنه
ای بدون این که حن در آن از داخل پیدا باشد .روی دیوار جای
ناخن پیدا شده بود که بعد از نمونه برداری و آزمایش مشخص
شد جای ناخن های طلوع ست  ...نفسش بند آمده بود...
فضای
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اتاف که قایص باالی آن پشت مب نشسته بود و حرفهای
خجسته
گایه با آرامش گایه با خشم و عتاب در آن یم پیچید برایش
تنگ شده بودو حاال که پشت فرمان نشسته بود و دوباره همه
چب را از اول مرور یم کرد .طلوع را در آن اتاق تصور یم
ی
کرد و یم دید فاصله ای تا دیوانگ ندارد .چشمهایش گرد شده
به راه مقابل دوخته شده بود و چانه اش از خشم و نفرت و
ی
.
بیچاره یک یم لرزید هدایت اتومبیل حرکن غریزی بود که
دستها و پاهایش انجام یم دادند وگرنه پیش چشمهایش فقط
طلویع بود که به دیوارناخن یم کشید و فریاد یم زد .شاید اسم
اورا!
ستاره اعباف کرده بود هر بار طلوع پرخاش یم کرد یا به
خانه ی پدری اش یم رفت و بریم گشت سه تا هفت روز در
آن اتاق زندای یم شد .هربار گفته بود طالق یم خواهد ،هر
بار اعباض کرده بود یا چبی را به تبداد ر
گورسد کرده بود
بعد از خوردن قرص های آرامبخش در خواب با لباس یکدست
سفید به اتاق خواب بردندش و درخواب به اتاق خودش
برگرداند
خب
و لباسش را عوض کردند .آخرین بار روزی بود که ی
بارداری اش را شنیدند.
امیدجو را خجسته به دادگاه دعوت کرده بود به عنوان پزشک
مطلع و برای توضیح درباره ی آنچه به طلوع گذشته بود
وامیدجو درباره ی اتاق سفید و تاثبش بر مغز حرف زده بود.
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از همه ی توضیحات علیم امیدجو اینقدر فهمیده بود که طلوع
مثل هر ادم دیگری بعد از سه روز ماندن در اتاق سفید و
همزمان خوردن قرص های خواب آوری که او را از زمان و
مکان جدا یم کرد ،حافظه اش دچار اختالل یم شدو هویتش را
از یاد یم برد .تبداد وقن از این اطمینان پیدا یم کرد او را به
ی
زندیک باز یم گرداند .و دوباره بازی تازه ای را با او ررسوع
یم کرد .امیدجو همه ی مداریک که نشان میداد طلوع برشهای
ی
از زندیک اش با تبداد را به یاد ندارد را تقدیم دادگاه کرده بود
و همان وقت بود که آمت طاقتش تمام شد و از دادگاه ببون
دوید.
صدای هق هقش در ماشت پیچید  .دیگر هیچ وقت آباد نیم
شد
آن خر یای ها که در ذهنش آوار شده بود .دنبال جای برای رفت
یم گشت که پیدا نیم کرد.
غیای صادر یم شد .این
این که بعد از این جلسه ،حکم طالق ی
که طلوع آزاد یم شد و خجسته احتمال میداد حکم کیفری
تبداد
زندان از دو تا شش سال باشد .هیچکدام آرامش نیم کرد توی
سینه اش شعله ای روشن شده بودو مدام همه ی تنش را یم
سوزاند.
تمام روز در خیابان ها گشته بود زمان و مکان را از یاد برده و
ی
خستگ آنچنان به جانش افتاده بود که رایه جز رفت به خانه و
روبه رو شدن با طلوع نداشت .نزدیگ خانه بود که تازه یادش
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آمد حن با آذر تماس نگرفت تا مواظب طلوع باشد در روزهای
اخب دردهایش مداوم شده بودو تمام روز به خود یم پیچید.
از پله ها باال رفت خانه در سکوت فرو رفته بود .کلید انداخت
در را باز کرد در سایه روشن طلوع را دید که پشت پنجره
ایستاده و دستش را به کمر گرفته آهسته گفت :طلوع!
_کجا بودی؟
_ببون کار داشتم.
_نگفن دلم شور یم افته؟ چه کاری بود از صبح هزار بار
بهت زنگ زدم.
کیم به چهره ی آشفته ی طلوع نگاه کرد و کیم به درون
ویران خودش ،حرفهای ستاره روی ذهنش خراش یم کشید و
یم خواست طلوع را در بر بگبد برای مظلومیتش اشک
بریزد .آهسته گفت :ببخش ندیدم.
طلوع انگار با همت یک کلمه قانع شده بود نالید:من یم ترسم
آمت  .دلم شور یم زنه
حاال فقط شنیدن صدای طلوع هم روی ذهنش خط یم
انداخت و
مدام چنگ زدن هایش به آن دیوارهای لعنن را به یادش یم
آورد فکر میکرد طلوع در آن حال که چشمهایش سفیدی یم
رفت چند بار صدایش زده و چند بار تالش کرد تا اسیم را به
یاد بیاورد که براثر خوابهای ی دری از یاد برده ! آهسته تر از
قبل گفت :از چ یم تریس قربونت برم!
_یه زن مدام با من حرف یم زنه .من مدام صداشو یم شنوم.
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ی
مربوط به االن نیست از بچگ همیشه شنیدم از روزی که خاله
پریچهر اومده بیشب.
ی
خستگ و درد در صدای آمت بیداد یم کرد وقن درمانده تالش
کرد عادی باشد و مهربان گفت:خب شاید خاله پریچهره که
چون
همیشه دوستش داشن جای طیبه خاله ی تو باشه اینطور یم
بین تو رویاهات!
_من که دیگه بچه نیستم به خاله ی طیبه ی طمع کنم .این
خییل
جدیه...
به طرفش قدم برداشت با دیدن موهای پریشان
آمت حرف که آماده ی گفت داشت را رها کرد به طرفش رفت
و گفت :چ شده؟
_هیچ!
_دعوا کردی؟ اون اومده بود؟ آمت ...حرف بزن باهام .اومده
بود؟
گفت :جوابمو بده...
چشمهایش توی چشم های خسته ی آمت دودو یم زد دردی
که
یم کشید مدام تصویری را به ذهنش یم آورد که حال آمت نیم
گذاشت تکمیل شود.همزمان با درد ضبه های که کودک به
شکمش یم زد و درد شدیدی که در کمرش پیچیده بود انگار
کیس به رسش ضبه یم زد تا تصویری را از زیر خراوارها
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فر ر
امویس زنده کند .خودش بود نشسته و تکیه داده به جای و
کودیک اش را در بر گرفته بود .کودیک اش مدام رس یم گرداند
و به چهره ی سیاه و سفید خود بزرگش نگاه یم کرد .نفسش به
شماره افتاد با بغض سنگت کلمات پراکنده ای را به هم چسباند
و گفت :چ شد! وای  ...وای...
مردمک چشمهایش گشاد شد و دهانش نیمه باز ماند تالش کرد
دوباره تصاویر را کنار هم بچیند.
آمت گفت :کیس رو ندیدم از چ ترسیدی!
_آمت...
داشت یم افتاد .زانوهای لرزانش را به هم چسباند.آمت
گفت :آروم بگب کیس رو ندیدم عزیزم هیچکس
رو ...آروم بگب برات توضیح یم دم.
صدای آمت در هزارتوی مغزش یم پیچید.برای تمرکز بیشب
روی تصاویری که مدتها بود به صورت پراکنده یم دید و حاال
انگار راهشان را به مغزش یافته بودندپلک روی هم گذاشت.
انگار پوست شکمش از هم شکافته یم شد صدای نفس های
سنگت زی را یم شنید درست مثل همان لحظه ی خودش،
دستش روی شکم برآمده ی او بازی یم کرد زن یم گفت:
داداشت که بیاد دیگه تنها نیستید! دخبا داداش یم خوان
...داداش همیشه مراقبه! داداشت پهلون میشه مثل بابا هاتف!
با وحشت چشم باز کرد :آخ آمت...
_طلوع  ...چته  ...درد داری؟ یه چبی بگو...
نفس بریده گفت :اون زن مامان شوری نبود...
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حاال دردی جانکاه تر از همه ی دردهای آن مدت به جان آمت
افتاد دنبال حرف بود که طلوع یی نفس فریاد زد:آمت من
اونجام ...پیش یه زن که شوری نیست .صورت داره شبیه
منه ...آی ...خدا...
یک دستش را به سوی رسش برد توی موهایش چنگ زد به
عقب خم شدو دوباره جیغ کشید .آمت لب زد  :قربونت برم
آروم باش...
نبس ...طلوع به من نگاه کن ...به من نگاه کن...
حاال او هم فریاد یم زد .آنقدر حرف برای توجیه تصاویری که
طلوع یم دید نداشت که دست به دامن فریادهای ملتمیس شده
بود که امید داشت طلوع را به زمان حال برگرداند :طلوع
جان...
یقه اش توی چنگ طلوع ماند و با خم شدن طلوع به عقب او
هم
همراهش رفت به زحمت هر دوشان را نگه داشت ،طلوع پلک
هایش را روی هم ر
فشد و صدای زن ادامه پیدا کرد :داداشت
میشه پوریای ویل...
کودیک خودش را دید که رس بلند کرد نگاهش را دوخت به زن
عنای رنگ
که پریماه بود و صورتش کیپ شده بود در رورسی ی
و پوست سفیدش زیر نور خورشید یم درخشید  .جیغ بلندی
کشید و گفت :وای  ...مامان  ...مامان...
این جیغ از کودیک اش آمده بود انگار یک جای حنجره اش گب
افتاده بود و سالها همراهش آمده بود تا اینجا در صورت آمت
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رها شود .آمت وحشت زده شده بود .طلوع
ذهنش در جاده ،درخت ها ،کوه ها ،دره ی کم عمف
که از دیدن انتهای آن ترسیده بود و از رس عادت رسش را
ر
فشده بود جای میان قلب مادر و شکمش که صدای تپش های
قلب نوزاد شنیده یم شد .ماشت تکان خورد دست های مادر
دور رسش حصار ساختند و صدایش توی گوشش پیچید :یا
امبالمومنت ...خدا بچه هام ...نبس مامان نبس من هستم
ر
ر
دادایس کیه؟
دادایس هست ...بگو
ترسیده با لکنت گفت داداشم پهلوونه!
_خدا  ...خدا  ...صدای جیغ های طلوع در راه پله پیچید:
مامان ...آمت  ...مامانم ..تصادف کردیم آمت ...وای مامانم
موند زیر آهن پاره ها ...آخ مامان...
یی صدا تالش یم کرد چب تازه ای به یاد بیاورد آمت وحشت زده
صدایش میکرد و او با فریادی بلند آنچه بخاطر آورده بود را
مرور یم
کرد .صورت پریماه واضح تر از هر وقت دیگری جلوی
چشمش بود با آن موهای مواج ...داد زد داشتیم یم اومدیم
اینجا
طیبه با بابا من با مامان ...بابا خواست بیاد دنبالمون مامان
گفت
نیا ...وای
از تصویری به خود پیچید و دردهای توی شکمش چندین برابر
شد صدای جیغ هایش خیابان را برداشت .آمت وحشت کرده
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بود .حرف دیگری جز این که بگوید :طلوع آروم بگب ...نداشت
اشکهایش مهلت نیم دادند جای برایش نمانده بود .انگار عقلش
داشت از رس یم پرید و قلبش با هر فریاد طلوع گریم گرفت و
آتشش تمام جانش را یم سوزاند.
صندیل را خواباند کنارش
نشست و دوباره بیهوده گفت :طلوع آروم تورو خدا!
هر دو دستش را روی شکمش گذاشت و داد کشید :مامانم
مرد...
داداشم مرد .هنوز چشم باز نکرده مرد ...ای خدا!
آمت دستپاچه از رازی که در بدترین زمان ممکن برمال شده بود
به سوی نزدیکبین بیمارستان راند به بیمارستان رسیدند طلوع
را بیهوش روی برانکارد به دست چند پرستار سبد و خودش
کالفه از حجم همه چبهای که در آن روز دیده بود روی
نیمکت خراب شد و رسش را میان دستها گرفت.
****
_آقا ،آقا...
مضطرب از جا بلند شد مقابل پرستاری که به ظاهر آشفته اش
زل زده بود ایستاد ،زن جوان بر اثر برداشت قدم های بلند نفس
نفس یم زد بریده گفت :باید عمل بشه!
_وای  ...هنوز دوماه مونده بود ..دکبش...
_وقت نیست که دکبش بیاد یا یببیدش جای ،بیا دنبالم! باید
امضا کن حال خانمت خوب نیست.
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نیم دانست باید بگوید طلوع همشش نیست یا دل بدهد به
عجله
ی پرستاری که حن نسبتشان را نبسیده و عجوالنه فرم های
را مقابلش روی پیشخوان ایستگاه پرستاری گذاشت .یی توجه به
آنچه نوشته شده بود گفت :حالش خوبه؟
_نه زایمان پیش از موعد داره ،انشاهلل که یم تونیم هم خودش
هم بچه رو صحیح و سالم تحویلت بدیم.
_اول خودش.
پرستار انگشتش را جای گذاشت و گفت :اینجا رو هم امضا
کن..
_شنیدین چ گفتم اول خودش ...لطفا!
پرستار به لحن پر التماسش لبخندی یی جان زد و گفت :بله
شنیدم .توکل به خدا! نگران نباشید.
کاغذی به سویش گرفت و گفت :اینو یببید صندوق.
باعجله دور شد .در رس آمت هنوز هزار سوال یم پیچید هنوز
صدای جیغ های که طلوع در مسب کشیده بود توی رسش یم
چرخید .نیم دانست جیغ هایش از یادآوری خاطره ی تلخ
تصادف است یا دردی که منجر به زایمان زودرسش شد به
ی
خروچ دوید و کیم بعد مقابل حسابداری ایستاد.
سوی در
پرداخت را انجام دادو برگشت.
همانجا نزدیک ایستگاه پرستاری نشست کیس آمد و گفت :آقا
بفرمائید تو سالن.
مثل کودیک بود که از خانه ای رانده یم شد بغض کرد سوایل
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که تا پشت لبهایش آمد را پس فرستاد و به سالن رفت .آن
شلویع راتاب نیم آورد ر
گویس اش را ببون کشید .نزدیک
نیمه شب بود به خودش برای تنها گذاشت طلوع توی ان حال
خب کند آن وقت
لعنت فرستاد نیم دانست باید چه کیس را ی
شب
.
ی
یی تاب بود نگاهش روی ساعت چهارگوش بزریک که توی
سالن آویزان بود همراه ثانیه شمار یم گشت .دستهایش یی قرار
گایه به موها چنگ یم شدند و گایه با شدت روی پایش فرو
یم آمدند و نگاه مردیم که اطرافش بودند را جلب یم
کرد.حرکاتش ی
تای در سالن پراکنده بود بلند یم
موچ از یی ی
شد .یم نشست .آه یم کشید و در خود پیچیدنش از هزار دردی
بود که در یک آن به جانش افتاده بود .فکر کرد این چندمت بار
است که نیم تواند کنارش باشد چون در عت همه کس بودن
هیچکسش نیست! با خودش فکر کرد مگر یم شود کیس را
اینطور دوست داشته ر
بایس و درست در حساس ترین و درد
ی
ر
آورترین لحظه های زندیک اش اینطور غریبه وار انتظار بکیس
و ندای به کدام بهانه دیل که اینطور به دیوار سینه یم کوبد را
به او برسای  ...حاال باید
نگاهش را یم دوخت توی چشمهای پر درد او
و آرامش یم کرد با یک لبخند با یک کلمه یا حن اگر الزم بود
با هزارکلمه ای که یم توانست برای آرام کردن طلوع جور
کندو به هم ببافد.
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تا نزدیک دری که سالن را از بخش زنان جدا یم کرد رفت .به
در تکیه داد رسکشید از دریچه ی کوچگ که گایه باز یم شد
نگایه به داخل انداخت .سکوت آن سوی در وهم آور بود یم
خواست بشنود یم خواست حن شده صدای ضعیف بشنود
که
آشناست و یم داند متعلق به طلوع ست اما هیچ نبود جز رسما
و
رخوی که آن دریچه عبور یم کرد و توی صورتش یم خورد.
باالخره ساعت چهار صبح بود که نام آذر را لمس کرد کند و با
تعلل نوشت :طلوع رو اوردم بیمارستان  .همه چیو فهمید یم
توی بیای؟
حتما آذر خواب بود و حاال دل آشوبه اش برای بیداری آذر هم
بود تردید داشت زنگ بزند یا نه  ...دوباره نوشت  :نگران نباش
...
حرف بیشبی نداشت ر
گویس را توی جیبش گذاشت و دوباره
ررسوع کرد طول سالن را قدم زدن با دستهای که پشت کمر به
هم رسیده بود و رسی فرو افتاده و ابروهای در هم گره خورده.
نه هیچکس را یم دید و نه هیچ صدای از آن همه همهمه را یم
شنید .در خود فرو رفته بود و همه ی چبی که یم خواست
بداند حال طلوع بود.
حال طلوع که همراه با درد طاقت فرسای زایمان درد بزرگبی
به جان کشیده بود .درد مرگ مادرش را جلوی چشمهایش وقن
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که رس او را محکم گرفته بود تا آسیب نبیند و خودش زیر
جسیم سخت گب کرده بود با چشمهای باز مانده و رورسی ای
که کنار رفته بود .از کنار بین اش خون جهیده بود ببون و
غرین یم خورد که طلوع هیچ کالیم را از آن
لبهایش تکان ی
تشخیص نیم داد.
چندبار دیگر تا نزدیک آن در رفت و برگشت .در رسش حاال
فکر تازه ای افتاده بود اگر بچه از بت یم رفت چطور باید این
خب را هم به طلوع یم داد! نگاهش را به سوی آسمان چرخاند
ی
و زمزمه وار گفت :خدا!
باالخره به داخل راه یافت تا نزدیک ایستگاه پرستاری را دوید
دستهایش را به پیشخوان گرفت نفس نفس یم زد و میان همان
دل زدن ها از پرستاری که قبال راهنمای اش کرده بود پرسید:
خوبه؟
پرستار چشم از کاغذهای زیر دستش گرفت و گفت :جراچ
تمام شد خون زیادی از دست داده بردنش ریکاوری.
_یم تونم ببینمش؟
_نه فعال نه  .یه لیست بهت یم دم تهیه کن بیار  .یه خانم هم
بیاد پیشش شما نیم تونید تو بخش بموی.
_چشم
دست کشید لیست را گرفت سوایل ته ذهنش جا مانده بود که
پرستار یی آن که او چبی پرسیده باشد جوابش را داد :بچه هم
خوبه ویل خییل ضعیفه نیم توی ببین چون باید تو دستگاه
بمونه!
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یی جان پوف از رس راحن خیال کشید و گفت :زنده ست!
پرستار با لبخند گفت :بله شبین ما هم یادت نره دخبت زنده
ست فقط چون خییل عجله داشت باید حاال حاالها مهمان ما
باشه!
شانه های منقبضش شل شد .خنده ی یی جای روی لبهای
خشکیده اش نشست و آهسته گفت :چشم ممنون خسته
نباشید شما
هم.
پرستار لبخند زنان رستکان دادو دور شد .نیم نگایه به لیست
انداخت از سالن ببون رفت در همان حال ر
گویس را برداشت
شماره ی آذر را گرفت کیم بعد صدای خواب آلود او توی
خوای هنوز! بیدار شو دیگه!
گوشش پیچپید :آذر ی
_چبی شده آمت؟
مشخص بود هنوز پیامها را ندیده آمت با آر ر
امیس که همان دم
با
خب سالمن طلوع و دخبش گرفته بود گفت :بیا
شنیدن ی
بیمارستان بچه به دنیا اومد طلوع تنهاست.
خواب از رس آذر پرید با صدای نسبتا بلند گفت :چ ؟ حاال؟
_بله بچه زودتر اومد .بیا که تنهاست طلوع...
_باشه باشه االن میام.
داشت تماس را قطع یم کرد که آذر گفت :آمت مامان هم بیاد؟
_نیم دونم ویل طلوع همه چیو یادش اومد .نیم دونم چه
برخوردی داشته باشه اصال نیم دونم قراره چ بشه
939

آمین

@Romanbook.ir

_وای چه وقت بدی؟ چرا حاال؟
_نیم دونم  .آذر من یم رم خرید کنم براش زود بیا آدرسو
خب کن شاید تو این ررسایط اونو بهب
پیامک یم کنم طیبه هم ی
بپذیره.
_ساک بچه رو برده بودی؟
_نه اصال به فکرش نبودم یم رم میارم.
_با همه اینا خییل خوشحالم آمت.
تماس قطع شد.آمت لبخندی زد نگایه به آسمان که خورشید
به
ی
تازیک در آن طلوع کرده بود انداخت نفس عمیف کشید و گفت:
با همه اینا خدایا خییل خوشحالم ...شکرت .آرومش کن تو بقیه
ش بامن.
ی
خروچ رفت.
با قدمهای بلند به سوی در
مدی بعد آذر آهسته تا پشت در اتاق خواب شورانگب و هاتف
رفت باتردید چند ضبه ی کوتاه به در زد و کیم بعد صدای
خواب آلود هاتف را شنید :چ شده بابا!
_میشه بیام تو؟
_بیا!
در را باز کرد هاتف نشسته بود روی تخت و شورانگب
چشمهایش را روی هم گذاشته بود و نیم شد فهمید خواب
است
یا بیدار .هاتف همانطور که لیوان آب را رسیم کشید گفت :چ
شده بابا!
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_طلوع ..یعن  ...مامان بیدار ر
نمییس؟
شورانگب آهسته پلک هایش را باز کرد و هاتف گفت :طلوع
چ؟
_بچه به دنیا اومد.
شورانگب شتاب زده از جا بلند شد و گفت :چ؟ وقتش نبود که
!
_منم نیم دونم چ شد ...باید بریم بیمارستان.
شورانگب به رسعت پتو را کنار زد .ایستاد .کیم گیج به
اطراف نگاه کرد و گفت :هیچ آماده نکردیم براش!
_مامان وقت نیست آمت گفت زود خودتو برسون.
_به من زنگ نزد .انگار نه انگار من مادرشم.
_مامان تورو خدا االن وقت این حرفاست مگه؟
هاتف نفسش را پر صدا ببون دادو گفت :حالشون خوبه!
_آره خوبن.
رسبه زیر انداخت و به فکر فرو رفت آذر کیم این پا و آن پا
کرد و گفت :فکر کنم طلوع یه چبای از گذشته هم یادش
اومده!
هاتف از جا بلند شد تا نزدیک پنجره رفت سکوتش سنگت بود
شورانگب با شنیدن این موضوع دستپاچه تر از قبل گفت :ای
وای ...خدای من.
آذر به او فرصت زاری بیشب نداد در حایل که به سوی در اتاق
یم رفت گفت :من یم رم که آماده بشم شما هم اگر یم خوای
بمون غذای چبی آماده کن بعد بیا هان؟
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_برو برو  ...من براش فری بیارم  ...غذای بیمارستان خوب
نیست برو.
خب را
آذر با عجله آماده شد در حال ببون رفت از خانه با پیام ی
به طیبه رساند و نزدیک بیمارستان برای ساسان
نوشت :سالم خاله شدنم مبارک!
******
دردی شدید در پوست شکمش یم پیچید .با هر حرکت احساس
یم کرد پوست از هم باز یم شود انگشتهایش را آهسته روی
شکیم که حاال مثل یک بادکنک خایل شده بود کشید و دوباره
به
پنجره زل زد توی اتاق تنها بود و هنوز نیم دانست چه اتفاف
برایش افتاده .هیچکس را ندیده بود و کیس به او نگفته بود بعد
از آن فریادها چه بررس کودکش آمده ،چشمهایش را بست و باز
کرد دوباره تصویر پریماه مقابل چشمهایش جان گرفت حاال
ی
خاطرات چهارسال اول زندیک اش گایه گنگ گایه واضح
پیش چشمش یم رقصید و آن خاطره که از همه قوی تر بود
خاطره ی تصادفشان بود و نگاه خبه ی پریماه که یک دم از
جلوی چشمش کنار نیم رفت اشکهایش یی معطیل جاری
شدند.
ی
به شورانگب فکر کرد به مادرانه هایش در همه روزهای زندیک
اش ،به پریچهر و محبت هایش به طیبه که همیشه فاصله
گرفته
بود به هاتف ،آذر و آخرین نفر آمت بود .این یگ را چطور باید
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قبول میکرد؟ اگر آن زن که در همه ی کابوس ها و رویاهایش
حضور داشت مادرش بود .و اگر شورانگب مادر آمت بود .پس
چطور یم توانست خودش را به آمت وصل کند؟ تنها پیوند
میانشان همان نام مشبک مادر در شناسنامه هابود جز آن چه
داشت برای اثبات برادری آمت؟ برای لحظه ای همه ی کنایه
ها
به ذهنش هجوم آورد .همه ی سختگبی های هاتف معنا پیدا
کرد و حن فاصله گرفت های آمت در روزهای اخب .آمت
برادرش نبود .برای راندن این فکر رسش را به شدت تکان داد
و در فاصله ای کوتاه صدای هق هقش اتاق خایل را پر کرد.
آذر و طیبه که از ساعن پیش مشغول جابجای او به بخش و
ر
بیهودیس بودند
بعد هم تماشای چهره ی خسته از دردش در
ببون اتاق پچ پچ یم کردند تا خوابش را پریشان نکنند .صدای
هق هقش را که شنیدند اول آذر و بعد از او طیبه داخل اتاق
دویدند آذر دستهایش را باز کرد و گفت :قربونت برم چرا گریه
یم کن!
اما طیبه همان جلوی در اتاق متوقف شد حاال یم دانست که
غرین
طلوع رازی که سالها پنهان کرده بودند را فهمیده حس ی
داشت در تمام این سالها خواهرش بود اما یک خواهر ناتن در
سایه ! و حاال نیم دانست چطور یم شود یک خواهر واقیع
تن بود .چطور یم تواند به اندازه ی یک خواهر بزرگب واقیع
به او نزدیک شود و او را در آغوش بگبد طلوع ازباالی شانهی
آذر به چشمهای اشگ طیبه نگاه کرد لبها و چانه اش لرزید و
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گفت :مامان تو مامان منم بود .تو هم خواهر واقیع من
بودی...
من دیدمش که...
آذر کنار رفت فضای میان دستهایش خایل ماند همانطور معلق
در هوا و طیبه ر
تالیس برای جای دادن خودش در آن فضای
خایل نکرد .طلوع دستها را کند و به هم رساند و گفت :رسمو
گرفته بود رو سینه اش و داد یم زد :خدا بچه هام  ...بهم دروغ
گفتت همه تون  .یه عمر بهم دروغ گفتت.
انگار تازه همان لحظه یادش آمده بود که همه دروغ گفته اند .و
همان لحظه مسئله برایش مهم و آزار دهنده شد به عقب تکیه
داد
دستهایش را جلوی صورتش گرفت دوباره به هق هق افتاد و
میان هق هق با صدای فریاد گونه گفت :دروغ گفتت.
طیبه آهسته تا نزدیک تخت رفت با تردید لب تخت نشست
حاال
دیگر یم توانست همانطور که اشک یم ریزد بگوید :چقدر
شبیه مامان شدی طلوع!
دست کشید روی موهای کوتاه طلوع و جنس موها دلش را برد
به آن روزها که با گریه از دست پریماه فرار یم کرد تا
موهایش را شانه نزند و باالخره وقن رضایت یم داد که پریماه
موهایش را به او یم سبد تا شانه بزند .موهای او هم همت
شبنگ .سیع کرد نفس بکشد اما
جنس بود نرم و موج دار و ی
راه نفسش بند آمده بود با هت محکیم که توی گلویش گب کرده
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بود گفت :بخاطر تو بود .مریض شده بودی داشن از دست یم
رفن .من دلم پریم کشید واسه این که بغلت کنم یه دل سب تو
رو بو بکشم که بوی مامان رو یم دادی همیشه دلم یم خواست
رستو بذارم رو سینه مو برات مادری کنم .مادری که بلد نبودم،
من هیچ وقت یاد نگرفتم مادری کنم شاید هیچ وقت دیگه هم
یاد
نگبم اما القل یم تونستم خواهر بزرگت باشم .تو هر دردی
اولت چبی که به ذهنم رسید این بود که فاصله مو حفظ کنم
مبادا شک کن که برام فرق داری با همه ...ویل دست ما نبود
هیچ  ...تو داغون شدی فکر کن یه روز اومدن جسد مامانمو
بهم دادن بچه ش تو شکمش مرده بود و خواهر چهارساله ی
شبینمو دادن بغلم جوری که انگار اونم مرده بود .مامان بزرگ
عمه الدن همه سیع کردن جاشو پر کت نتونست .من سیع
کردم واسه تو پر کنم نشد .نتونستم آخه آسون نبود باید یگ
یم
اومد از خودش یم گذشت خودشو یادش یم رفت که بتونه
مامان تو بشه شوری اومد ...تو اون روزا تا اومدن شوری که
هر کدومش یه سال گذشت .من جون کندم طلوع بخدا جون
کندم
که خوب ر
بیس اما نشدی روز به روز بدتر شد حالت ،هیچ
یادت نبود.
طیبه که ساکت شد رسچرخاند سوی آذر که به شدت اشک یم
ریخت و نالید :تو چ؟ آمت...
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جوای پیدا نکرده بود که چند ضبه به در
صدایش شکست آذر ی
خورد آمت بود .با خودش جنگید و با ان که نیم دانست با چه
عکس العیل مواجه یم شود باالخره دل به دریا زد اگر طلوع را
نیم دید نیم توانست روی هیچ کاری تمرکز کند .تا رس از حس
ی
.
تازه ی او به خودش در نیم آورد زندیک اش پا در هوا بود در
ی
را باز کرد داخل رفت این اولت بار در همه زندیک اش بود که
ر
دادایس نبود.
شاید در نگاه طلوع
دستهایش پر از خریدهای بود که پرستار لیست کرده بود بعالوه
چندین کمپوت و شکالت وخورایک های که فکریم کرد برایش
مفید است یم خواست عادی باشد و به طلوع ثابت کند هیچ
چب
فرق نکرده و این آمت همان آمت پیش از این یادآوری ست اما
خودش هم زیاد مطمت نبود و نیم دانست که اصال یم تواند
موفق باشد یا نه.
کیسه ها را روی یخچال کوچگ که بت دو تخت بود گذاشت و
خوی؟
گفت :سالم ،ی
با ورود او طلوع ناگهان ساکت شد و نگاهش را به روبه رو
دوخت .با آمت نیم توانست حرف بزند هنوز وقت الزم داشت
تا همه چب را هضم کند .هنوز امیدوار بود یک جای تصوراتش
اشتباه از آب در بیاید .از روزها پیش شاید از همان وقن که
پریچهر رفته بود مدام به دنبال جواب برای سوالهای بود که
یکباره در ذهنش جان گرفته بودند مدام پاپیچ آمت شده بود تا
جوای برای سوالهایش بگبد و خشم آمت ر ا دیده بود .اما حاال
ی
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میخواست چبی غب از آن چه که فهمیده بود بشنود .اگر این
یادآوری آمت را یم گرفت حاض بود حافظه اش را یکبار
دیگر از دست بدهد سکوت کرد و منتظر ماند آمت بگوید :این
ر
دادایس هستم.
دیوانه بازی ها رو بس کن من همون
یم دانست این ماجرا دلیلش هر چه که باشد آمت هم در پنهان
کردنش ررسیک است اما با آمت نیم توانست با آن ضاحن که
به طیبه و آذر گفته دروغ گفته اید حرف بزند .و اصال مسئله
اش با آمت هم آن دروغ نبود ،مسئله اش با آمت فرق یم کرد.
خوای که
برای آمت فقط یک معجزه یم خواست یک پریدن از ی
دنیایش را زیر و رو کرده بود .نگاهش را از روبه رو گرفت به
پنجره ی خایل از هر تصویر دوخت آمت انتظار دیگری داشت
خیال یم کرد طلوع فریاد یم زند دروغگو ...حن خیال کرده
ی
بود این چند ماه هم خانگ را خار چشمش یم کندو منتظر بود
حرفهای و فریادهای او که تمام شد از خودش دفاع کند.
اما برخالف انتظارش طلوع سکوت کرد و همه ی راه ها را
برای حرف زدن او بست .ناچار همانطور که دست برد از توی
یگ از کیسه ها قویط کمپوت را ببون کشید گفت:من رفتم از
پشت شیشه بچه رو دیدم شما نیم خواید برید خاله ها!
طلوع از فهمیدن زنده بودن کودک پلک روی هم ر
فشد .و آب
دهانش را فرو داد .حاال حن همت هم شده بود یک دلمشغویل
تازه با هویت تازه ای که پیدا یم کرد این بچه را یم خواست
چه کند؟ اصال زنده بودن بچه چه معنای داشت؟ انگار یک
چبی روی دستش مانده بود که حن نیم دانست از بودنش
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ی
خوشحال باشد یا غمگت و فکر کرد .این یی عاطفگ درست در
روز تولد کودکش چه یی رحمانه است .از خودش ببار شد
دوباره دست به جستجو در قلبش زد حیس نبود جز درد جز
مرور همه ی آنچه گذشته بود.
ی
آذر دست به دست آمت داد و با ذوف که ساختگ بود گفت
معلومه که یم ریم.
در کمپوت آناناس را باز کرد در اتاق بسته شد و او آهسته گفت:
شکالت هم هست اول کدوم؟
_خیال یم کردم اگر یه نفر تو این عالم باهام یه رو داره اون
توی! آخرین نفری بودی که تصور یم کردم گولم زده ر
بایس.
_بیا اسمشو گول زدن نذاریم.
_با عوض کردن اسم مصیبت ها چبی عوض نیم شه .فقط
االن این آرومم یم کنه که بفهمم این همه چبی که به رسم
افتاده توهمه! حاضم امیدجو ساعتها مشاوره برام تجویز کنه
حن یببید بیمارستان روای بسبیم کنید اما بفهمم حقیقت
نیست
یم خوام اینو از تو بشنوم .تو برادریم مگه نه؟ همیشه بودی!
حن اگر این خاطرات لعنن درسته اما تو هم درسن وجود تو
توی زندگیم دروغ نیست.
آمت نفس عمیف کشید لب تخت نشست .طلوع کیم در خود
جمع شد و آمت به این حرکتش لبخند تلچ زد با چنگال کوچگ
که به در قویط چشبیده بود تکه ای آناناس برداشت تا نزدیک
دهان طلوع برد و گفت :بخور...
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_داداشم هسن یانیسن؟
ی
سخت ترین تصمیم زندیک اش را باید میگرفت  .کیم به
صورت طلوع که هنوز چرخیده بود سمت پنجره نگاه کرد
نفسش را پر صدا فوت کرد و گفت :نگام کن.
_جواب بده! شوری مامانم نیست .تو پش شوری هسن من
...
اشکهایش یی معطیل جاری شد انگار همه ی هویتش را از دست
ر
داده بود همه ی چبی که در دنیا داشت آمینش را!
دادایس اش
را! ی
ناچ اش را! و هیچ چب به اندازه ی این مضطربش نمیکرد
انگار آینده اش رفته بود روی هوا ،و به اندازه ی همان کابوس
ها مبهم شده بود .دوست داشت به عقب برگردد به جای که
هنوز آمت برادرش باشد و حاض بود برای این عقب گرد همه
چبش را بدهد.
آمت با همان لحن آرام نوازش گونه گفت :من پش شوری ام!
تو
هم دخب پریماه! اما جوابتو خودت باید بدی! برگرد نگام کن.
ببت میخوای من یک باشم .داداشتم؟
طلوع یی توجه شانه باال انداخت و آمت گفت :باتوام یم گم بهم
نگاه کن.
با تردید رس چرخاند سوی آمت دوباره به هق هق افتاد دستش
را
باال برد جلوی دهانش گرفت شانه هایش یم لرزید و آمت یم
رنچ که حاال نشسته توی چشمهایش با همه ی رنج
دید این ی
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های که تا آن روز کشیده بود فرق دارد.
گفت :طلوع! تا تو نخوای هیچ عوض نیم شه ،نیم دونم
چیکار کنم اینو باور کن.
طلوع آب تلخ دهانش را فرو داد وگفت :داری سیع یم کن
همه چ عادی باشه نه! اصال فکر نیم کن که چقدر از
دلسوزیت اونم وقن که فهمدم داداشم نیسن حالم بد میشه؟
من
داداشمو از دست دادم اون روز تو تصادف  ...وقن هنوز به
دنیا نیومده بود و هنوز ندیده بودمش و تو اینقدر یی رحم بودی
که سیع نکردی بهم بفهموی که دارم تو یه خیال دست و پا یم
زنم .من واسه سوار شدن رو کول تو کتک یم خوردم و تو به
دلسوزیت ادامه یم دادی.
_دلسوزی واسه چ طلوع؟ خب اگه ناراحن حرف بزن ویل
نه حرف که همه ی آدمو زیر سوال یم بره! االن هم نه ،بعد
ببس وقن که بهب شدی .االن اینو بخور.
_نیم خورم.
_اینقدر ادا نیا بچه دهنتو باز کن اینو بخور.
_واسه تو شاید هیچ عوض نشده اما دنیای من آوارشده رو
رسم.
انگار این جمله ای که با خشم و غم به زبان آورده بود یکبار
دیگر موقعیتش را به بدترین شکل جلوی چشمش آورد.
اشکهایش با تکان سینه اش جاری شدند .آمت نفس عمیف
کشید
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با صدای از اوج افتاده گفت:
ی
_باشه ،یم فهمم چ یم یک ویل االن اینطور بهش فکر نکن.
فعال اینو بخور.
دهانش را باز کرد طعم شور اشک را پیش از شبین آناناس
چشید حرفهای زیادی داشت لب باز کرد آمت ابرو باال انداخت
و
ر
دادایس نامردتم که یم
گفت :حاال نه! فکر کن حاال هنوز همون
ایستاد تا کتک بخوری و هیچ نیم گفت.
_چرا این کارو باهام کردین؟
_من از وسط ماجرا رسیدم .وقن رسیدم که به تو گفته بودن
داداشتم یم فهیم؟ منم دلم نمیخواست داداش باشم .دلم
نمیخواست نقش بازی کنم .پدرم دراومد همه این سالها که
کاری
نکنم کیس اشتباه برداشت کنه! کاری نکنم اگر یه روز یادت
اومد یک هسن و من یک ام ازم خاطره ی بد داشته ر
بایس و
خیال کن از موقعیتم سواستفاده کردم .تو پیش من
بودی من از درون با خودم یم جنگیدم که برادرت باشم یم
ر
دادایس من تمرین میکردم هزار حسو تو
فهیم؟ تو یم گفن
ر
دادایس باشم .من نیم دونم چرا باهات
خودم بکشم تا فقط
اینکارو کردن شاید حق داشت شایدم نه ! شاید تو ررسایظ بون
که غب از اون براشون ممکن نبود نیم دونم برو ازخودشون
ببس چرا با یه بچه ی چهار پنج ساله که تو شوک تصادف
وحشتناک بود و حافظه ش از دست رفته اون کارو کردن .از
951

آمین

@Romanbook.ir

بابات ببس از شوری از طیبه حن از پریچهر ویل از من
نبس من خودم یه گوشه ی این بازی بودم.
چشم های پر اشکش را گرد کرد توی چشمهای آمت خبه ماند.
ضعف داشت و این در اوج خشم صدایش را نیمه جان و خسته
ی
...
به گوش آمت یم رساند :یم تونسن بهم بگ یم تونسن یه
جور بهم بفهموی تو همه این سالها
مثل مهتا مثل بقیه که خواست بهم بگن...
ی
اونا از رو بد طینن اما تو یم تونسن یه جور بهب بهم بگ که
...نکردی حاال کنار همه چبای که از دست دادم و گم کردم
برادرمم از دست دادم یم فهیم؟ نه اون برادر به دنیا نیومده ای
که موند زیر آوار اتوبوس ،اون برادری که یه عمر بهش تکیه
دادمو از دست دادم و تنها کیس بود که داشتم .اینا کار توئه ،از
چشم تو یم بینم ...دیگه هیچ ندارم هیچ ...یم فهیم این
یعن چ آمت؟ نیم خوام ببینمت دیگه! چون نیم تونم بفهمم
یک هسن!
صب آمت کمب از آن بود که بیاستاد نگاهش کند و با کلمات
ی
خوای چند روز گذشته و فشار روای که تحمل
آرامش کند .یی
ی
کرده بود همت یک حرف را کم داشت تا از کوره در برود.
قویط را روی مب کوبید و گفت :من آمت مشکاتم! پش
شورانگبم .نیم دونم یم خوای چ حسابم کن اما از اینجا به
بعدش پای توست .تو یم توی تعیت کن با تو چه نسبن دارم.
من از این در مبم ببون و دیگه منو نمیبین تا وقن تکلیفت با
خودت روشن بشه  .ویل منو هرچ خواسن حساب کن اسم
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همه کارامو نذار دلسوزی اینطور حالم از خودم به هم یم
خوره .سییل خوردن از باباتو نذار پای سکوت من .اینطور به
مردی خودم شک یم کنم .منم تو این بازی کم نخوردم .گفت
نداره خودت باید ببین اینا رو نه واسه من واسه این که خیال
خودت راحت بشه باید ببین .واسه این که من و خودتو بفهیم
باید همه چیو ببین نه فقط یه گوشه ی ماجرا رو!.
به سوی در اتاق مبفت طلوع لب زد اما صدای از میان
لبهایش به گوش نرسید .یم دانست آمت که برود دیگر نیم
ی
تواند به زندیک برگردد اگر نییم از هویتش مادری پریماه بود
که سالها پشت غبار فر ر
امویس مانده بود نیم دیگر این هویت را
آمت یم ساخت.
همت حاال که آمت داشت یم رفت یم دید اگر در این سالها
ی
ی
توانسته بدون پریماه زندیک کند اما حن تصویری از زندیک
ی
بدون آمت ندارد .اصال هیچ کجای ذهنش زندیک بدون آمت را
ی
جای نداده بود حن در سیاه ترین روزهای زندیک اش آمت را
گوشه ای گذاشته بود برای روز مبادا برای روزی که بتواند به
سوی او پر باز کند .اما حاال همه چب به هم ریخته بود .توی
ذهنش مدام کیس تکرار یم کرد آمت داداشت نیست ...گایه
صدای مهتا بود گایه صدای تبداد یم ترسید دیوانه شود یم
ترسید دوباره به همان جنوی برسد که هفت ماه برای رهای از
آن جان کنده بودند .وحشت زده از این تصور رو کرد به آمت
که نزدیک در رسیده بود که با بغض نالید :به امید جو نیاز دارم.
آمت برگشت کیم نگاهش کرد .خودش را گم کرده بود .با این
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که بارها چنت روزی را مرور کرده بود اما حاال لحظات را به
سخن یم گذراند این همه دوری و نزدیگ به طلوع ویرانش
میکرد .این که در یک اتاق بودند و نیم توانست دست بکشد
اشکهایش را پاک کند.
خبش یم کنم .اگر بتونه بیاد اینجا! به خاله
آهسته گفت :ی
پریچهر هم زنگ زدم تا عرص یم رسه! شوری هم میاد ...یم
دونم اشتباه کرد اما اگر تونسن یه جوری رفتار کن که حس
نکنه.
_من با شوری مشکل ندارم اون مادری کرد واسم هرچند مادرم
نبود ...من از هیچگ ناراحت نیستم.
لبخندی تلخ گوشه ی لب آمت نشست و گفت :اال من!
_شاید چون فقط از تو انتظار نداشتم.
شانه باال اندخت و گفت :باشه یم رم دیگه هم منو نیم بین.
به سمت در چرخید و گفت:فقط هر وقت کار داشن زنگ بزن
...
_من فقط واسه مدی یم خوام تنها باشم تا بفهمم که همه ی
این
سالها یک بودم و حاال یک ام!
آمت شانه باال انداخت و گفت :من فهمیدم به بقیه هم خودت
بگو.
از اتاق ببون رفت صدای هق هق طلوع بالفاصله بعد از بست
در بلند شد ،از عجله ای که کرده بود پشیمان شد فکر کرد
شاید
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بهب بود برایش چبی را توضیح بدهد .به سالن برگشت همان
خب سالمن طلوع را به
سالن شلویع که فکر میکرد اگر ی
گوشش برسانند دیگر حن یک دقیقه هم آنجا نیم ماند .روی
یگ از صندیل ها نشست تکیه داد پاهایش را کشید و به نقطه
ای زل زد .حاال احساس یم کرد همه چب را از دست داده حن
ر
دادایس را! ساعتها در همان حال ماند شورانگب
همان عنوان
آمد ا زمقابلش گذشت هیچکدام متوجه ان یگ نشد آذر بارها و
بارها تماس گرفت و یی جواب ماند پریچهر که پر بود از دل
آشوبه چندین بار زنگ زده بود تا حال طلوع را ببسد یی
جواب ماند .دیگر فکر نیم کرد فقط یک خط از تصاویر
تکراری را گرفته بود و دنبال یم کرد یی آن که نتیجه ای در
ی داشته باشد.
***
با تکان های دستش به خود آمد برگشت آذر کنارش نشسته بود
آهسته گفت :وای دلمون هزار راه رفت اصال فکر نکردیم
ممکنه
اینجا ر
بایس.
با نفیس عمیق خودش را کیم جمع و جور کرد و گفت :چ
شده؟
_هیچ دیدم نیسن زنگ زدیم .جواب ندادی .خاله پریچهر
هم
زنگ زد به طیبه گفت جوابشو ندادی.
_نفهمیدم.
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_من زنگ زدم ساسان فکر کردم رفته ر
بایس ررسکت.
نگاه خبه ی آمت را که دید خیال کرد کار اشتبایه کرده گوشه
ی لبش را به دندان گرفت و گفت :خب...
آمت یی توجه به حال او پرسید :چطوره؟
_طلوع؟ خوب نیست با کیس حرف نزد با هیچگ.حن با
مامان باورت میشه طلوع با مامان حرف نزنه!
_باورم میشه.
_من فکر میکردم حن اگر یه روز بفهمه همه چیو بازم مامان
رو همینقدر دوست داشته باشه  .االنم نیم گم که دوستش
نداره
از فری مامان خورد رسشو گذاشت رو شونه ی مامان و گریه
کرد خییل گریه کرد اما حرف نزد .هیچ حن یه کلمه .االنم
خودشو به خواب زده و تو خواب فقط گریه یم کنه .چیکار
کنیم
آمت؟
_نیم دونم.
_اگر مثل قبل بشه چ؟
_نیم دونم.
_به نظرت خاله پریچهر یم تونه براش کاری کنه؟
_نیم دونم آذر نیم دونم .فقط یم دونم که خودم نتونستم
کاری
کنم.
_نیم ری اسباحت کن؟
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_نه خوبه .چبی الزم نداره؟
_نه .اینجا که نمیشه بموی .براش هم اتاف اومده ما هم دیگه
نیم تونیم فقط یک نفر یم تونه شب بمونه!
_باشه من اینجام.
_مامان یم مونه.
_اینجا تو سالنم ،چیکار به شما دارم من؟
_آمت چته؟ چرا اینطور شدی داداشم قربونت برم.
_برو خونه آذر خسته ام.
_یم فهمم .همه مون گیج شدیم .اونم االن همت حال ما رو
داره انگار یهو همه گم شدیم  .نقشمون عوض شده و تا بیاییم
بهش عادت کنیم طول یم کشه.
پوزخندی به حرفهای آذر زد و گفت :شایدم نقشمون تمام
شده!
دوباره تلفنش زنگ خوردپریچهر بود یی حال گفت :بله؟
_سالم آمت کجای تو مادر ،مردم از اسبس  .چرا جواب
تلفنت رو نیم دادی.
_سالم خاله! خوبه طلوع نگران نباشید .منم درگب بودم یه کم
ببخشید.
_طلوع رو که فهمیدم خوبه من دارم از خودت یم پرسم
خوی؟
ی
_منم خوبم.
_دارم میام بیمارستان.
_بیام دنبالتون؟
957

آمین

@Romanbook.ir

_نه تو تاکیس ام فقط خواستم بگم االن من چیکار کنم چ بگم
به طلوع!
_نیم دونم دیگه نیازی به پنهان کاری نیست همه چ رو
فهمیده مامانمم باهاش حرف زده طیبه هم...
رس عقب داد آنقدر که چشمهایش خبه به سقف سوز گرفت و
صدایش توی گلو گره خورد :بیایید شاید شما رو ببینه بهب بشه.
تماس که قطع شد آذر در سکوت دستش را روی دست آمت
ر
فشد حرف پیدا نیم کرد سالها بود که قلب برادرش را دیده بود
و سنگین آن حجم از عشف که باید دفن یم کرد را روی سینه
اش احساس کرده بود و سالها همینقدر که حاال حرف برای
گفت
نداشت سکوت کرده بود.
پریچهر رسید وسایلش زیاد بود آذر از جا بلند شد و به طرف در
سالن رفت ساکش را گرفت آمت به احبامش بلند شد و تا
نزدیکشان رفت .پریچهر اشک نیم ریخت اما چشمهای رسخ و
شفافش نشان یم داد ساعتها گریه کرده آمت نزدیکش ایستاد و
گفت :سالم خوش اومدین.
_سالم مادر ...بمبم ...بمب براتون...
اشکهایش دوباره جاری شد .آمت لب به دندان گرفت و پریچهر
با همان بغض سنگت رس باال گرفت به صورت خسته ی آمت
نگاه کرد و گفت :بمبم برای تو هم.
با رس به سوی ر
بخیس که طلوع بسبی بود اشاره کرد و گفت:
اونجاست ...آذر راهنماییتون یم کنه.وسایلتون رو بذارید اینجا.
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ساک کوچکبی که هنوز دست خودش بود را نشان دادو گفت:
برای طلوعه اون یگ بمونه دست تو.
کیف را از آذر گرفت و کنار ایستاد تا بروند .سهمش شده بود
دیدن آدمهای که به عیادتش یم آمدند از میان همه ی آدمها
فقط
او طرد شده بود به گنایه که هنوز نیم دانست کدام گوشه اش
را به دوش کشیده!
***
چهل و هشت ساعت بعد هنوز همانجا نشسته بود خصوصا
وقن
پیام معنا دار یتبیک از طرف مهتا و بعد از آن پیام شایان رسیده
بود دیگر نتوانست بیمارستان را ترک کند .وحشت کرده بود
خببه گوش تبداد هم برسد .تمام مدت آنجا
هیچ بعید نبود ی
نشسته و آدمهای در رفت و آمد را تماشا کرده بود گایه ساسان
یا رامبد به توصیه ی آذر آمده و کنارش نشسته بودند و
خبهای
ی
اتاق را هم از آذر دریافت کرده بود .طلوع هنوز با کیس حرف
خب ندارد
نزده بود و اگر هم با پریچهر حرف زد کیس از آن ی
هیچکدام در اتاق نبودند.
غذای که شوری آماده یم کرد و تنقالت پریچهر را یم خورد
و بچه را هم در آغوش کشیده و گریه کرده بود .این همه ی
گزارشای بود که از آذر شنید.حاال دوباره آذر آمده و نزدیکش
نشسته بود .کیم این پا وآن پا کرد وگفت :آمت واسه شناسنامه
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ی بچه با مسئول بیمارستان صحبت کردم گفت اگر پدرش
نیست
باید حکم قضای باشه.
رستکان دادو یی حرف بلند شد.آذر گفت :آمت یه حرف بزن
عزیزم.
_چ بگم؟ دارم یم رم دنبال کارا دیگه ،ببینم خجسته چه راه
حیل میده!
_منظورم این نیست یم گم از خودت حرف بزن.
_از خودم چ بگم؟االن مگه حرف منه اصال؟ نگران چ
هسن؟ خوبم دیگه ،آذر ...وسط بیمارستان ایستادی گریه یم
کن چرا؟
_آخه دلم خون میشه برات.
به سخن خنده ای روی لب آورد و گفت :دلت یم سوزه
قشنگ
در آستانه ی دای شدن رد صالحیت شدم؟
_حس یم کنم دردی که یم ر
کیس رو.
_من درد ندارم .بت خودمون بمونه .اون روای گم و گوره به
محض این که مهتا جریان به دنیا اومدن بچه رو فهمید شایان
هم
خب بدن
تماس گرفت یتبیک گفت خب بعید نیست به اونم ی
اینجام
که حواسم باشه فقط همت دنبال هیچ چب دیگه نباش.
نه آذر باور کرده بود و نه خودش به حرف که یم زد کامال
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ی
ایمان داشت هرچند ر
.
بخیس از آشفتگ اش برای همت بود رفت
آذر با نگاه تا در سالن بدرقه اش کرد مدی همانجا بالتکلیف
ماندو بعد به سوی اتاق طلوع رفت دوباره به سکوت او خبه
شد و با خودش فکر کرد کاش خاله پریچهر بیاد حرف بزنه
کاری کنه!
***
معذب نشسته بود روی مبل مقابل هاتف که رس به زیر انداخته
بود و هیچ نیم گفت ،شوری در دور روز گذشته آنقدر در هر
فرصن که پیدا کرده بود اشک ریخت که چشمهایش ورم کرده
بود و وقن برای آوردن میوه رفت انگار توی هوا معلق بود.
پریچهر گفت :بیا شورانگب خانم میوه نیم خواد االن ناهار
خوردیم دستت درد نکنه!
شورانگب مقابلش نشست حرفهای زیادی برای گفت داشت که
بادیدن حال بد شورانگب برای گفتنشان به شک افتاده بود کیم
خودخوری کرد و باالخره گفت :نیم خوای بری دیدنش؟
مشخص بود مخاطب هاتف است .اما سکوت او که طوالی
شد
شوری به جایش جواب داد مرخص که بشه میارمش خونه
خودم
مواظبش هستم تنها که نمیشه بمونه!
دوباره چانه اش لرزید هیچ کس نیم دانست شورانگب از چه
ی
دردی اینطور به خودش یم پیچید آن احساس بیهودیک که در
قلبش جوالن یم داد را هیچ کس نیم توانست ببیند پریچهر
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خوی یم کن مادری رو در حقش تمام یم کن
گفت :کار ی
عزیزم ممنون.
_اما من نیم خوام این مادری تمام بشه یم خوام طلوع بدونه
که هیچ وقت غب از این نبود همیشه بچه ی منه همیشه.
در تقال بود تا این را به پریچهر ثابت کند همانطور که یک عمر
ی
ی
در تقال بود به همه ی مردم دنیا ثابت کند زندیک کردن و زندیک
خوی باشد.
نگه داشت را بلد است و یم داند چطور مادر ی
_یم دونه حتما میدونه یه کم فرصت یم خواد حتما! نیم دونم
خدا بهبین قاضیه .شاید این فکر من که اگر اون روزا بهش
یم گفتم غلط باشه شاید یم گفتیم و اتفاق بدتری یم افتاد اما
حاال که گذشت حاال که این بچه هزار مصیبت رو پشت رس
گذاشت و درست حاال که باید یی دغدغه به بچه ش برسه یهو
همه چ آوار شده رو رسش از نبودن شوهرش بگب تا برگشت
ی
ر
به خاطرات بچگ ...االن هاتف تو اگر پیشش بایس بهب
نیست؟
ی
اگر بری بهش بگ که برگرده خونه!
باز هم جواب هاتف سکوت بود .شورانگب گفت :اره هاتف
بچه
م چشمش به در مونده.
پریچهر لبخندی به روی شورانگب زد وگفت :یم دونم تو
بزرگبی ،اما بزرگبی همیشه به این نیست که منتظر باشیم
بچه ها بیان به دست و پامون بیافت.
شورانگب از سکوت هاتف حرص یم خورد غرور او را یم
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شناخت خودش هم برای همت شناخت بود که یم خواست
طلوع
را بیاورد خانه تا از پدر عذرخوایه کند اما طلوع به خواسته
اش روی خوش نشان نداده بود در همان سکوت سنگت رس
عقب انداخت و دوباره چشم دوخت به نوزادش که برای
دقایف
آورده و به آغوشش داده بودند.
پریچهر سکوت کرد گالیه هایش را فرو خورد حن پیشنهاد
بردن طلوع به خانه ی خودش را! او هم بالتکلیف مانده بود که
برگردد یابماند و مدی مراقب طلوع باشد .نه یم خواست در
احساس مادری شورانگب خلیل ایجاد کند و به همه ی سالهای
زحمتش یی حرمن کرده باشد و نه دلش رایص یم شد طلوع
را تنها بگذارد و نه اصال یم توانست بفهمد برنامه طلوع برای
بعد از مرخص شدن چیست وقن نه به شورانگب روی خوش
نشان یم دهد و نه به آمت.
روزی که رسیده بود وبا هم توی اتاق تنها مانده بودند طلوع
فقط
هق هق کرده و گفته بود :مامانم ...مامانم مرد...
خب مرگ مادرش را شنیده باشد  ...با
درست انگار همان لحظه ی
زاری یم گفت :داداشم مرد مامانم مرد جلو چشم خودم  ...و
غب از این هیچ نگفته بود حن از هیچ کس گالیه نکرده بود تا
بداند در دلش چه یم گذرد.
طیبه که شب قبل را دربیمارستان گذرانده بود با صوری که
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هنوز خواب آلود بود از اتاق ببون آمد دستش را میان موهایش
کشید و گفت :سالم.
پریچهر نگاهش کرد و با لبخند جواب داد شوری بلند شد و
گفت:
بیا تا غذاتو بکشم ...خسته ای نه؟
_نه مامان خودم یم کشم .چ داری؟
مثل هر وقت دیگری که پریچهر خانه شان بود تالش یم کردند
تا ارتباط شان را صمییم تر ازهمیشه نشان بدهد اوایل فقط
برای
راحت کردن خیال پریچهر بود و بعد ها یک عادت شد.
پریچهر فکر میکرد اگر طلوع هم یم دانست شورانگب مادرش
نیست فرف نیم کرد درست مثل طیبه با او انس یم گرفت و
شاید امروز به این اندازه از مرگ مادرش درد نیم کشید.
***
_ماشت رو اوردی آمت؟
_آره خاله پریچهر هم اومد .تو ماشینه ،بیا دیگه ،کمک نیم
خواید.
_داره آماده میشه ،بهش گفتم اومدی .گریه یم کنه فقط!
_خب عجله اش نکن .نیایید ببون تا بگم.
تماس را قطع کرد اینبار شماره رامبد را گرفت و گفت :رامبد
کجای داداش؟ بیکاری؟
_دارم یم رم شهرداری چرا؟
_هیچ!
964

آمین

@Romanbook.ir

_بگو چبی شده؟ بیام؟ مهم نیستا!
_نه زنگ یم زنم به ساسان خواستم بیایید بیمارستان دنبال
طلوع.
_خب میام.
_نه به ساسان یم گم برو دنبال کارت.
شماره ی ساسان را گرفت این که از دوستهایش بخواهد در
حایل
که خودش توی بیمارستان است برای بردن طلوع بیایند سخت
ترین کار دنیا بود هر چند که آنها یی معطیل یم امدند.
تماس را قطع کرد توی ماشت کنار پریچهر که روی صندیل
جلو نشسته بود نشست آرنجش را به در تکیه داد و انگشتهای
مشت شده اش را زیر صورتش که به سوی خم شده بود
گذاشت .پریچهر آهسته گفت :چ شدن پس؟
_یم خواید من شما رو یببم؟
_چند بار بریم و برگردیم؟ یه باره یم ریم دیگه!
_خب  ...زنگ زدم ساسان بیاد دنبالشون.
_ماشت خالیه چرا...
شانه باال انداخت و گفت :نیم دونم فکر کردم اینطور بهبه.
کیم جابجا شد و رسش را پایت انداخت بیان آنچه در ذهنش یم
گذشت سخت بود .پریچهر نیازی به کلمات نداشت آنچه باید
یم
دید را در سفر قبل دیده بود .وحاال فقط نتیجه را یم دید پش
ویرای که در سه روز گذشته چندساعت مداوم نخوابیده بود و
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ی
ی
.
خستگ و کالفگ از رسورویش یم بارید آه عمیف کشید
نگاهش را از آمت گرفت و گفت:واسه ناامیدی و اینطور پا پس
کشیدن زوده ها!
انگشتش را روی روکش فرمان کشید کیم با نخ رودوزی بازی
کرد و گفت :گایه دیگه چبی واسه موندن نیم مونه!
_از کجا یم دوی که نیست!
_موندنم دیگه فقط عذابشه! چون فهمیده من داداشش
نیستم خدا
یم دونه حاال تو رسش چه داستانا درست شده ،دود همه چ
رفت تو چشم من ،از پنهون کاری شوری و کنایه های مهتا بگب
تا سییل هاتف و کم محیل طیبه! من شکاین ندارم حق داره یه
عمر تو یه حال وهوای دیگه بوده.
رس چرخاند سوی شیشه بغل ،چشمها را گرداند سوی آسمای
که
گرفته و ابری بود .گوشه ی لبش را به دندان گرفت وگفت :یم
خوام فقط باز برنگرده به چند ماه پیش ،من دیگه واقعا کشش
ندارم ببینم داره عذاب یم کشه همت! شما اگر یه چند روز
اینجا
بمونید تا یه فکری کنم براش ممنون یم شم .یه کاری کنید طلوع
رو پای خودش وایسه به هیچگ نیاز نداشته باشه حن من،
خییل سیع کردم این کارو براش کنم اما اینقدر هر دو درگب
همه چ بودیم که نشد .شایدم هنوز آماده ش نبود .ویل شما
یم
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تونید این کارو بکنید .دست کشید از کیف چریم کارتها که روی
کنسول بود کاری برداشت به طرف پریچهر گرفت و گفت :این
مال طلوعه ،با کیل دردرس تونستم بدون حضور خودش براش
کارت اعتباری بگبم .هرماه شارژش یم کنم ویل نگید من دادم
نیم دونم یه جور حلش کنید لطفا!
_چیکار یم کن تو پش؟ خودت داری خودتو حذف یم کن؟
همه چ به کنار یک یم تونه انکار کنه طلوع با تو احیا شد؟
حن خودش نیم تونه.
_من نیم خوام واسه کارای که کردم کاری برام بکنه ،اوال که
وظیفه م بود از هرطرف بهش نگاه کنیم من لطف به طلوع
نکردم آذر و طیبه هم تو این حال بودن یم کردم...
_یم کردی ویل همینقدر و همینطور؟
_نمیدونم خاله ،یه مدت هستید دیگه؟
_چند روزم من موندم بعدش چ؟ القل باهاش حرف بزن
راضیش کن با مامانت بره خونه ،اونجا تنها نیست.
_نیم تونم من خودم هنوز نتونستم مامانمو ببخشم چطور
اونو
رایص کنم؟
_خوب نیست این حرفت آمت! مامانت اون زمان بهبین کاری
که به نظرش رسید رو کرد ،حن اگر اشتباه ویل مادرتونه! هم
واسه تو هم طلوع مادر بود.
_کاری به کیس ندارم فعال .یم مونید؟
_من وظیفه مه بمونم تو نیم گفن هم بودم  .ویل حال مادرم
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ر
خویس نیست هر وقت زنگ بزنن باید برم.
حال
زنگ تلفن آمت باعث شد سکوت کند تماس ساسان را پاسخ
داد
و بالفاصله به آذر زنگ زد و گفت :بیایید ببون ساسان اومده
دنبالتون.
_مگه نیسن خودت!
_هستم من جلوتر مبم  .بیایید معطل نشه باید برگردیم
ررسکت.
_آمت...
_آذر اینقدر همه چیو نبس باشه؟ بعض چبا رو خودت به
هم ربط بده من حوصله ی سوال جواب ندارم.
تماس را قطع کرد پریچهر گفت :تو وآذر خییل آروم بودین
همیشه!
به جای جواب ماشت را روشن کرد و با نیم نگایه به عقب
حرکت کرد پریچهر گفت :االن اون هنوز آرومه تو  ...بحث
حاال نیست دفعه پیش هم که دیدمت فهمیدم ،آروم بگب.
جوای برای حرفهای
با کمبین رسعت ممکن یم راند و دنبال
ی
پریچهر بود که پیدا نیم کرد ساسان داخل بیمارستان شد.
شوری دست طلوع را گرفته بود و آذر وسایل را در دست
داشت شورانگب یکبار دیگر گفت:کاش یم اومدی خونه
خودمون قربونت برم.
با صدای ضعیف گفت :حاال نیم تونم.
_تو از من دلگبی طلوع یم دونم  ...بریم خونه من مدارک
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پزشکیتو نشون بدم تا بفهیم که تقصبی نداشتم.
_بخدا من از هیچگ ناراحت نیستم .من فقط دلم خونه واسه
مامانم واسه داداشم  ...واسه چبای که همه مون از دست
دادیم
...بخدا از تو دلگب نیستم شوری  ...تو هیچ کاری نکردی که
واسه یه لحظه حس کنم مامانم نیسن  ...ویل فکر کن من
بیست
ی
سال با صداش زندیک کردم و نیم شناختمش حن خیال کردم
کابوسه و نیم دونستم رویاست ...من فقط دلم سوخته شوری
دلم
بدجور سوخته واسه موهاش که پر خون بود ودستاش که یگ
مونده بود رو شکمش تا پششو نجات بده یگ دور رسمن آخ
شوری  ...انگار همت االنه انگار دارم یم بینمش که تنش زیر
ر
متالیس یم شه و لباش هنوز داره
سنگین اون آهن پاره داره
تکون یم خوره  ...بذارین تو حال خودم باشم من واسه هضم
این دردی که کشیده زمان یم خوام  ...ازتون دلگب نیستم ویل
واسه درک همه این سالهای که خودم نبودم و شما هم خودتون
نبودین زمان یم خوام.
این حرفها همای بود که روز قبل وقن امیدجو به بیمارستان
آمده بود و پای حرفهایش نشسته بود به آنها رسید .بعد از
حرفهای امیدجو به همه چب فکر کرده بود و آخرین نتیجه ای
که گرفت این بود که برای مدی تنها باشد به خودش فکر کند.
به
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گذشته و آینده اش.
یک دستش را روی شانه ی شوری و دست دیگرش را روی
شکمش ر
فشد و گفت :آخ ...بچه رو نیم بریم؟
_نه فعال باید اینجا بمونه ضعیفه ...دورت بگردم که تو فکر
بچه ای!
تکیه داد به شوری و آذر وسایلش را پشت رسش برد از سالن
ببون رفتند .ساسان جلوی درماشت ایستاد با دیدن آنها جلو
رفت وسایل را از دست آذر گرفت و گفت :خوبید؟ طلوع خانم
بهب شدین؟
نگاه طلوع به دنبال آمت تا نزدیک ماشت رفت و دوباره
برگشت روی صورت ساسان که در حضور شوری تالش یم
کرد نگاهش به آذر خبه نماند و رفتارش طبییع باشد .سوایل
که پشت لبهایش بود را فرو خورد و به جای او آذر پرسید :آمت
رفت؟
ساسان گفت :آره دیگه االن دیدم حرکت کردن یم رسیم
بهشون.
شوری نگاه پر غیم به آسمان گرفته انداخت و گفت :چون من
ی
بودم؟ آذر یم خواسن بهش بگ که من خودم یم رفتم خونه!
_نه مامان با شما چیکار داره آمت.
نگاه چراند سمت طلوع و گفت :حتما خاله پریچهر خسته شده
بود و برد اونو برسونه.
شورانگب با نگاه و رس تکان دادنش نشان داد باور نکرده.
طلوع را به سوی ماشت ساسان برد و در همان حال گفت:
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مواظب خودتون باشت .میام رس مبنم.
_مگه نمیای خونه مامان؟
_نه ،خاله پریچهرتون که هست .منم برم خونه یه غذای برای
بابادرست کنم.
آذر با غیط به لحن پر کنایه ی شورانگب گفت :مامان جان.
شوری شانه باال انداخت در ماشت را باز کرد همانطور که
طلوع را روی صندیل عقب یم نشاند گفت :بشت مامان رفن
خونه یه دوش بگب .همش یه جا نشین ها راه برو نگران بچه
هم نباش .خوبه ،اگر بتوی بیای پیشش بهب نتونسن شب بگب
براش شب خودت بهبه براش.
ساسان گفت :بشینید همه با هم یم ریم.
_نه دیگه بچه ها رو برسون.
_اول شما رو یم رسونم بعد خانما رو.
شوری کنار طلوع نشست آذر ماشت را دور زد ساسان گفت:
شما جلو بشینید راحت باشن طلوع خانم و مامان.
آذر لبخندی زد کنار ساسان نشست و گفت:ببخشید زحمت
دادیم.
طلوع روی صندیل عقب رسش را تکیه داده بود به شیشه ی
بخیس از حواسش جامانده بود توی بیمارستان در ر
بغل و ر
بخیس
که کودکش در محفظه ای شیشه ای نگهداری یم شد و اغلب
در
خواب بود .و بخش دیگر درگب آمت بود که حن حاض نشده
بود بماندو برای برگرداندنش به خانه همرایه اش کند .نیم
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دانست اصال رفت به خانه ی او درست است یانه! توی ذهنش
به
دنبال جای دیگری بود .خانه ی طیبه را دوست نداشت حضور
فهیم برایش سنگت بودهنوز .به پریچهر فکر کرد سیع کرد
لحظه ای که از او درخواست یم کند همراهش برود و چند
مایه در خانه اش بماند با چه عکس العمیل مواجه یم شود اما
نیم توانست حن مطمت نبود که بتواند چنت درخواسن کند و
حس امنین که در آن روزها به دست آورده بود درست از
لحظه
ای که آمت از اتاقش در بیمارستان ببون زده بود پر کشید و
رفت و حاال اگر یم خواست تا این اندازه دور شود با وجود بچه
ای که یم توانست بهانه ای بزرگ برای تبداد باشد...
فشار کوچگ که شورانگب به دستش داد رشته ی افکارش را
گسست برگشت به اونگاه کرد شورانگب آهسته گفت :متاسفم.
طلوع لبخند یی جای به لب آورد و گفت :مامان!
_جان مامان!
شانه های طلوع از هق هف خفه لرزید شورانگب پا به پایش
اشک ریخت .آذر و ساسان در سکوت تالش یم کردند خلوت
ی
:
آن دو را برهم نزنند .شورانگب با خفگ گفت کاش بریم
گشن کاش...
طلوع نیم خواست بشنود نیم خواست دوباره به اضارهایش
نه بگوید.
آهسته رس چرخاند سوی شیشه و گفت :شاید یه روز برگشتم.
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ساسان ماشت را جلوی در خانه متوقف کرد شوری دستش را
روی دستگبه گذاشت و گفت :میام پیشت.
طلوع رستکان داد و آذر گفت :مواظب خودت و بابا باش.
شوری که پیاده شد فضای میانشان کیم آرام تر شد.آذر چرخید
و گفت :یم خوای بیام پیشت؟
_نه راحتم.
ساسان حرکت کرد و طلوع به خود جرات داد و پرسید :آمت
ررسکت کار داشت؟
ی
ساسان لبخند کمرنگ زد و گفت :نه بیمارستان بود خاله پریچهر
رو رسوند.
_میشه یه پیغام بهش برسوی؟
_حتما!
_من یه مدت تو اون خونه یم مونم ...فعال جای دیگه ای
ندارم
برم...
ناگهان حس یی کیس و یی پنایه روی قلبش سایه انداخت کنار
همه حس های بدی که داشت این یگ را فقط کم داشت که
ر ی
فشدیک قلبش از اندوه را کامل کند.
ساسان متاثر از حال او گفت :این چه فکریه یم کنید!
با نفیس عمیق تالش کرد حال خودش را بهب کند رسش را باال
گرفت و گفت :یم دونم خونه هم نیم ره ،یم دونم که شاید
خودخواهیه! اما...
_طلوع بخدا درست نیست این حرفات .چ فکر میکن با
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خودت عزیز من  .چرا خودتو آزار یم دی .آمت برای خودش
یه فکری میکنه .نگران چ هسن!
_خواستم با خاله پری برم اما...
_بیخود هیچ جا نیم ری! ما دلمون هزار راه یم ره واست
...بسه دیگه سخت نکن همه چیو .دلت خواسته بری اونجا
خونه
ته آمت هم یی جا نیم مونه فکر چ هسن تو؟
_خونه من خالیه طلوع ،نگران نباش آمت یم ره اونجا! خودمم
گایه اونجا هستم.
طلوع دیگر حرف نزد .ذهنش دوباره گریز زده بود به چهره ی
مادرش و خوی که از روی پیشای اش راه گرفته بود از گوشه
ی چشم و بین اش گذشته و به لبهایش رسیده بود .دستش یی
قرار چنگ شد و تا نزدیک صورتش رفت پلک هایش را روی
هم گذاشت انگشتهایش را مشت کرد و دستش را پایت
انداخت.
دوباره به دخبش فکر کرد الغر بود .دستها و پاهایش آنقدر
باریک بود که وقن در آغوشش گرفت ترسید نگاهش را بردارد و
ببیند بچه دیگر نیست.
پوست صورتش پر مو و تبه بود .چشمهایش را باز نیم کرد
شبیه هیچکس نبود ودعا یم کرد همینطور بماند .شبیه
هیچکس.
آذر اسم بچه را پرسیده بود او گفته بود هرچ خودت دوست
ر
مامانیس .و او جواب داده بود طناز .حاال
داری! آذر گفت تو
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فکر میکرد چطور باید از تبداد با طناز حرف بزند؟! یک روز
جوای دارد! اصال چطور بچه را از دید
اگر ببسد پدرم چه
ی
تبداد پنهان کند؟! اگر تبداد دخبک را یببد و همه آنچه به
روز خودش آورده بود را به او تحمیل کند ...چشمهایش را باز
کرد .نیم خواست به این فکر کند .قلبش گنجایش این تصور را
دیگر نداشت.
ماشت آمت جلوی در ررسکت پارک شده بود .ساسان ماشت را
نگه داشت آذر پیاده شد و کمک کرد طلوع هم پیاده شود در
خانه نیمه باز بود بوی اسپند یم آمد پریچهر باالی پله ها
ایستاده
بود وآمت تازه پله ها را دوتا یگ پایت رفته بود که داخل
آمدند .نگاهش ماند روی کمر طلوع که از درد خمیده بود و
ناشیانه سیع یم کرد نگاهش را بدزدد.
پریچهر با خنده گفت :اسپند دونه دونه...
آمت ایستاد کنار تا طلوع با تکیه به آذر پله ها را باال برود به
آخرین پله که رسیدند پریچهر گونه اش را بوسید و گفت :برو
خونه خسته ای!
آمت داشت ببون یم رفت که پریچهر گفت:بیا باال!
_یم رم ررسکت.
پریچهر چشم گرد کرد و گفت :یم گم بیا خونه پش!
_کار داریم خاله بچه ها دست تنهان شما که هستت خیالم از
باال
راحته!
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پریچهر خنده ای کرد و گفت :وقن ما نباشیم چ؟
به اینجای ماجرا فکر نکرده بود شانه باال انداخت و گفت :نیم
دونم.
در را بست و به ررسکت رفت.
ساعن بعد طیبه هم رسید .هنوز هم همان خواهری بود که
غرین یم کرد حاال به شکیل دیگر کنارش نشست
طلوع با او ی
دستهایش را گرفت اما حرف برای گفت پیدا نکرد  .بار زدودن
غم از چهره ی همه ی آنها افتاده بود روی دوش پریچهر که
دور خانه یم چرخید و به هر کس توصیه ای یم کرد .برای
طلوع کاچ پخته بود .و توی ظرفهای کوچک چین ریخت
برای همه شان .طلوع کاچ را مزه کرد و آن را روی مب
گذاشت نگاه چرخاند به باال گوشه ی لبش را گزید حاال ماه ها
تالش آمت برای بهبود او ،برایش غریب ترین مسئله ی دنیا بود.
********
بادیدن پیام آذر روی صفحه که حال آمت را یم پرسید لبخندی
زد وشماره اش را لمس کرد کیم بعد صدای نرم آذر توی
گوشش پیچید :سالم
_چو سالم تو شنیدم ز سالمن بریدم،صنما هزار آتش تو در آن
خوی؟
سالم داری ،ی
آذر به بین که با صدای بم ساسان زمزمه شده بود لبخندی زد
خوی؟ از
چرخید پشت به پنجره ایستاد و گفت :ممنون ،شما ی
خب داری؟ باالخره حاض شد بره اسباحت کنه؟
آمت ی
_حال آمت با بودن خواهری مثل تو بد نیم مونه!
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_واقعیت چب دیگه ست! نگرانشم.
_رایص نمیشه ،کیل رامبد اضار کرد .که بره خونه شون
نرفت منم کلید خونه رو گذاشتم براش صبح اومدم دیدم
همونطور مونده و نرفته.
چیکار میشه کرد براش؟یم توی باهاش حرف بزی؟
_فایده نداره حرف زدم رامبد هم ،اما اصال اهمیت نداد انگار
نیم شنوه.
آذر نفسش را پر آه و پر حشت ببون داد و گفت :نیم دونم
چ بگم ،ممنون که کنارش هستت.
ساسان احساس یم کرد حرفها به پایانش یم رسد دست به
ر
تالیس دوباره زد :اگر طلوع باهاش حرف بزنه بهب میشه.
_طلوع فعال تو ررسایظ نیست که حال اونو خوب کنه .یم
بین که تو خودش فرو رفته و داغونه تو این هفته سه بار
امیدجو رو دیده!
_تو االن کجای؟
_خونه ام االن قراره با مامان برگردیم اونجا!
بعد از ی
مکن کوتاه گفت :آذر!
لحنش دل یم لرزاند ،از آن صدا زدن ها بود که پشتش هزار
خواهش هزار تمنا خوابیده و این آذر را یم ترساند آب دهانش
را فرو داد و آهسته تر از قبل گفت :بله؟
_یم دونم وقتش نیست اما میشه حضوری ببینمت و حرف
بزنیم؟
_خب اگه وقتش نیست بهبه بذاریم یه زمای که وقتش بشه!
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یم دانست ساسان چه حرف دارد .از مدتها پیش این لحظه را
ی
پیش بین کرده بود وحاال یم دید اصال آمادیک اش را نداره
برگشت سوی پنجره در حیاط خانه ی روبه رو سایه ای محو
ی
مانده بود از مردی که حاال نیم دانست چه ر
نقیس در زندیک اش
ی
دارد فقط یم دانست روزهای از زندیک اش را به تماشای او
اختصاص داده بود.
کالفه دل از پنجره کند از اتاق ببون رفت .ساعن کنار هاتف
نشست به حرفهای او گوش کرد و اخباری که یم دانست دلش
یم خواهد بشنود را به او رساند.
چند ساعت بعد مهتا آمد .مثل همیشه بود همان دخب زیبای
دای
مسعود که حاال گرد غم نشسته بود روی صورت زیباو دلفریبش
برخالف همیشه مهمان وار گوشه ای از سالن پذیرای نشست.
شورانگب رسسنگت پذیرای کرد انگار دیگر مجبور نبود به او
باج بدهد .هر چند هنوز نیم دانست که یک رس قضیه
همدسن مهتاست ،اما حاال آن رفتار دشمنانه ی مهتا با طلوع
برایش جاندارتر از همیشه بود .همانقدر که ارتباط اش را با
مسعود و همشش حفظ کرده بود با مهتا رسسنگت بود وحن
حاال نیم دانست آمدن مهتا به خانه اش را به کدام نسبتشان
ربط
دهد!
باالخره مهتا از جا بلند شد و گفت :خب من برم دیگه خواستم
یه
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رس بزنم بهتون فقط یم شه قبل از رفت چند دقیقه برم اتاق
آمت؟
_بری چیکار؟
ی
_خب کار خایص نیم خوام بکنم شاید یه دلتنگ فقط...
آذر به جای شورانگب گفت :مطمت نیستیم رایص باشه!
_دیگه اینقدرم یی رحم نیست.
شوری برای این که با او مواجه نشود به آشبخانه رفت و آذر
گفت :بیا ویل لطفا چبیو جابجا نکن.
_نیم کنم .چه اعتمادتون از بت رفته!
آذر در سکوت جلو رفت و مهتا پشت رسش راه افتاد .داخل
اتاق
رفت ،در را بست .نگاهش را دور اتاق گرداند جلوی تخت زانو
زد دست کشید روی متکا و رو تخن آمت که مرتب بود
اشکهایش به رسعت چکیدن گرفت .رسش را روی دستها
گذاشت و زمزمه کرد :بابا شدی! بابای بچه ای که مال یه مرد
دیگه ست ...یه طلوع دیگه اومد تو زندگیت  .اصال تو به دنیا
اومدی شونه ر
بیس واسه طلوع و بعد بچه ش .من این وسط
مبسک بودم یه مبسک چشم یآی که اصال قشنگ نبود ،من
هیچ وقت چشمت نیومدم .مطمئنم حاال اون بچه ی نارس
عقب
مونده ی طلوع رو به من ترجیح یم دی ،به من که اگر این
ی
آدمای لعنن نیم اومدن سهمت بودم از زندیک که اگه نبودم پس
همه سالهای که چشمم دوخته شده بود به تو چرا کیس نگفت
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اشتباهه! چرا هر کجای زندگیمو نگاه کردم تو بودی؟ حن وقت
مرور عکسای تولدم بازم تو بودی که تو بغلت با چشمهای گرد
نگات یم کردم .یا شاید تو برای من بودی اما اومدن طلوع
وسط زندگیمون نذاشت! اگر طلوع نبود تو مال من یم موندی،
این بچه ی لعنن سخت جون چطور از تصادف که همه آدماش
ی
مردن یا ناقص شدن جون سالم بدر برد و اومد شد بالی زندیک
من؟! آخ چه خسته م از فکر کردن به همه اینا آمت ...دارم از
این حجم درد و نفرت جون یم دم رگ به رگم پر شده از این
ی
دیوونگ ،دیگه مرزشو نیم شناسم نیم فهمم کجای دلم عشق
توئه و کجاش نفرت!
راست گفن تو ،باختم...زندگیمو باختم تو رو باختم حن
حیثیتمو ...کاری یم کنم که پشیمون ر
بیس از نخواستنم،
پشیمون
ر
عذای که این همه سال بهم تحمیل کردی.
بیس از ی
صدای هق هقش از در گذشت به گوش آذر رسید چند قدم
فاصله گرفت به سوی آشبخانه رفت شوری گفت :ردش یم
کردی یم رفت.
_خب نتونستم خودتم نتونسن دیگه مگه نه!
_چیکار کنم بچه ی برادرمه اما یم بینم کم مقرص نبود تو حال
و روزمون.
_همه مقرص بودن مامان ،یگ بیشب یگ کمب ،دای و
زندای هیچ وقت نیست مگه میشه یه بچه رو اینطور بزرگ
کرد .اینطور سبد به بقیه! خب مهتا هم همیشه دنبال جلب
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محبت بوده!
شورانگب شانه باال انداخت و گفت :نیم دونم از فکر کردن به
خب نداری؟
این یگ دیگه خسته م ...از آمت ی
_ ررسکته.
_بمبم برای بچه م ،کاش القل یم رفت پیش باباش!
_مامان! باز ررسوع نکن تو رو خدا ،آمت اگه آدم رفت بود
همون وقن که مجبور شد بره خدمت یم رفت.
_کنایه یم زی تو هم؟
_خب مدام داری تصمیم یم گبی! یه کم به احساسش احبام
بذار باورش کن .طلوع رو دوست داره..
ی
.
_هیس ...چ یم یک؟ هاتف خونه ست وای اینقدر راحت نگو
آذر.
_مامان چه تو و بابا هاتف بخواید چه نخواید آمت جونش در
مبه واسه طلوع! مدام در حال تصمیم گبی بودی وقت نکردی
از دور یه نگاه بندازی به زندگیشون .حاال وقتشه نگاه کن.
دیگه بابا هاتف هم باید بپذیره.
شورانگب دستمال حوله ای توی دستش را مچاله کرد با اخیم
که میان دوابرویش نشسته بود گفت :این یک یم خواد بره! وای
خدا چرا هر چ بد دنیاست تو رسمنه!
جوای برای او نداشت درک شوری برایش
آذر جز سکوت
ی
دشوار بود و همانقدر فهمیدن عشق آمت به طلوع ساده!
ساعن گذشت همه کارهایشان را کرده بودند و منتظر بودند
مهتا
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دل از اتاق آمت بردارد و برود وقن این انتظار طوالی شد آذر
جوای نگرفت در
پشت در ایستاد چند ضبه به در زد و وقت
ی
اتاق را باز کرد داخل رفت خون دست مهتا پاشیده شده بود
روی
ی
قاب عکس خانوادیک شان که زیر دستش بود و تخت آمت.
وحشت زده جیغ کشید هاتف و شورانگب همزمان دویدند و
صدای فریادشان از دیدن مهتا در آن حال بلند شد.
****
_آمت
نگاه از تصویر مانیتور گرفت به صورت ساسان دوخت و گفت:
بله؟
_تلفن با تو کار داره!
_کیه؟
همانطور که ر
گویس تلفن ررسکت را به طرفش گرفته بود گفت:
نیم دونم.
گویس روی مبش را برداشت و اشاره کرد ساسان ر
ر
گویس را
بگذارد یی حال گفت :بله؟
صدای مسعود توی گوشش پیچید :این بازی رو تاکجا یم خوای
ادامه بدی پش!
از چند ساعت قبل تماسهایش را یی جواب گذاشته بود و
حاالفکرش درگب این شده بود که شماره ررسکت را از کجا پیدا
کرده یی حوصله گفت :سالم دای خوبید؟
_حال منو یم پریس؟ به جای من حال نامزدتو ببس!
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_دای من با مهتا حرف زدم و...
_مرتیکه مگه وقن دخب یم خواسن با مهتا حرف زده بودی؟
خییل ساکت موندم ،خییل چشم بستم ،خییل کنار ایستادم...
عصن بود آن روزها بشکه ی باروی بود یک جرقه برای
آمت
ی
انفجارش کاف بود .از جا بلند شد نگاه ساسان با او باال کشیده
شد دستش را محکم میان موهایش کشید حرف که آماده ی
گفت
داشت را فرو خورد و گفت :چشم خدمت شما هم یم رسم و
عرض یم کنم.
ی
_تو مردی اصال! تو که نیم دونسن مسئولیت زندیک و زن
داری چیه! تو که هنوز چشمت دنبال دخبخوونده ی مامانت
بود
بیخود کردی اومدی خواستگاری!
_دای!
_ببند دهنتو چرا نیم ذاری ساکت باشم؟ رفن چند ماه تو یه
خونه با زن مردم معلوم نیست چه غلظ یم کردین...
دست مشت شده اش را روی مب کوبید و با حرکت غبارادی
آن ،پایه چسب و رسرسید رومبی را انداخت و فریاد زد:
دای ...بسه دای ...دم از مسئولیت یم زی؟ تو خودت کجا
بودی؟ بذار اینو من از تو ببسم یه عمر نبودی یه عمر دخبتو
خب نداری چه گندی باال اورده
این و اون بزرگ کردن
حن ی
ی
داری واسه من از چ یم یک؟
رامبد رساسیمه در اتاق را باز کرد و به آمت و ساسان که حاال
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خبه چ شده؟
رسپا ایستاده بود نگاه یم کرد و پرسید :چه ی
ساسان رس عقب انداخت .آمت همچنان فریاد یم زد :من مرد
ی
خب نداری دخبت چه گندی زده به زندیک
نیستم؟ چون تو ی
طلوع من مرد نیستم؟ اتفاقا منم اگه سکوت کردم فقط واسه
خاطر تو بود دیگه منم ساکت نیم شم.
سکوت ادامه دار آن سوی خط به او یم فهماند تماس قطع
شده
ر
گویس را روی دستگاه کوبید .داشت به سمت در یم رفت که
رامبد دستگبه ی در را رها کرد داخل شد و گفت :چته بابا...
خبه؟ کجا یم ری!
چه ی
پشت دستش را روی سینه ی رامبد که مقابلش بود زد و گفت:
ول کن بابا.
رامبد هم به شیوه ی او دستش را روی سینه اش کوبید و
همانجا
نگاه داشت و گفت :اینقدر مثل اسب چموش جفتک ننداز
کاریه
که خودت کردی پاش وایسا ...چته؟ االن یم خوای بری یقه ی
داییتو بگبی؟ دخبشو نخواسن تمام ...یا دردت یه چب دیگه
ست؟ دردت طلوعه آره...
_خفه شو رامبد! اصال حوصله تو یگ رو دیگه ندارم ول کن
...
رامبد با سماجت دستش را روی سینه اش یم ر
عصن
فشد و او ی
از این حرکت تحریک آمب رامبد ،زیر دست او زد و با همان
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فریاد گفت :بابا ول کن دیگه اه...
_ول نیم کنم ،چون مخت از کار افتاده ،اینجا تو ررسکت بست
نشسن که چ؟ نگهبای چبی هسن؟ طلوع نیم خواد تو دم
پرش ر
بایس کیو ببینه؟
ابروهایش را باال داد ریه اش را از نفیس پر درد پر کرد و
هوای جمع شده را پرصدا ببون داد و گفت :داری بیش از
اندازه حرف یم زی رامبد  ...داری دیوونه م یم کن...
_ادعای عقلت یم شه؟ مگه چبی هم برات مونده که من
بخوام دیوونه ت کنم ...بابا خییل پرروی.
آمت با دستهای قالب شده به دو طرف کمر یک قدم عقب
رفت
رس پایت انداخت لبش را به دندان کشید ساسان گفت :خب
دیگه
بسه...
رامبد با القیدی مخصوص خودش گفت :آره ما که بسمونه ویل
ی
ی
تو خودت بفهم ،زندیک همش این مسخره بازیا نیست...زندیک
امن
این که شب رو این صندلیای خشک
بخوای و صبح عت ز ی
ی
ها بزی به خیابون نیست .طلوع که نمرده زنده ست...
به سوی رامبد هجوم یم برد که ساسان میانشان ایستاد و گفت:
اه بسه دیگه عت بچه ها افتادین به جون هم ...رامبد برو
اتاقت
ول کن دیگه داداش.
آمت هر دو را کنار زد از اتاق ببون رفت و در را کوبید.
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ساسان همانطور که بازوی رامبد را یم گرفت که دنبالش نرود
گفت :چته تو ؟ خودش داغونه...
_اتفاقا چون داغونه بهش گب دادم.
_مریض؟
_نه الزم داره فکرش کار نیم کنه داره احمق میشه.
_رامبد!
_جون ساسان راست یم گم اگه یگ جلوشو نگبه از اینم بدتر
میشه .پدرم در اومد از بس گفتم شب بیا خونه بخواب.
_منم بهش گفتم .ویل خیالش راحت نیست درکش کن بابا یهو
زندگیشون از این رو به اون رو شد .تو سال جدید تو اصال
روی خوش دیدی تو زندگیش داغونه!
_من نیم تونم مثل تو وایسم باهاش همدردی کنم .دفعه دیگه
ببینم اینجا رو صندیل یم خوابه و دهنشو صاف یم کنم.
ساسان لبخند یی حایل زد و گفت :یه کارت مثل آدم باشه تو رو
قران!عرص یم رم براش یه تخت یم خرم و بخاری یم ذاریم
تو این اتاق خایل کنار.
_باز خوبه این ررسکتو زدیم اینا آواره یم شدن.
_بمبی تو ،گفت داره اینا! نمیاد وگرنه خونه امو رو دربست
یم ذاشتم در اختیارش.
_تو دلت گب من که از هفت دولت آزادم.
_رامبد!
_زهر ،عت دخبا نشسن آذر بیاد خواستگاریت! یه غلظ
بکن دیگه.
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_امروز اعصاب نداری ادب هم نداری.
_چبای دیگه دارم عشقم ،رو کنم برات!
_برو بمب تا زنگ نزدم به بهاره!
_ما رو از یار نبسون .برم ببینم این روای کجا رفته!
_رامبد گب نده بهش ،آمت سابق نیست جواب عکس یم
گبی!
_همون سابقشم یه تخته نداشت.
ساسان بحث بیهوده با رامبد را با لبخندی خاتمه داد و دوباره
نگاهش را به مانیتور دوخت .رامبد از اتاق ببون رفت از پشت
شیشه ی در سالن آمت را یم دید که روی تک نیمکت حیاط
نشسته دستهایش را دو طرف به لب نیمکت گرفته و پاهایش
عصن را تکرار یم کنند .نیم رخش در رسچ غروب
لرزی
ی
غم انگبترین حالت ممکن را ساخته بود.یم خواست برود
اینبار کنارش بنشیند بگوید :حالش را یم فهمد حال خراب تر از
خرابش را  ،یم خواست بگوید نگران است و در حوصله اش
نیست او را در این وضع ببیند اما یم دید ساسان راست گفته
این
آمت آدم سابق نیست بهم ریخته است و هر کاری را مجنون
وار
صب گذشته را دارد و نه حن یم تواند حفظ
تکرار یم کند .نه ی
ظاهر کند.
آنسوی شیشه آمت ،پای راستش را به جلو کشید تا ر
گویس که
مدام توی جیبش یم لرزید را در بیاورد برای چندمت بار شماره
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شوری بود .تماس مقابل نگاه خبه و یی حسش قطع شد و
بالفاصله پیامک شورانگب رسید :آمت مامان جواب بده تورو
خدا! االن وقت این کارا نیست.
پیامک را بست ر
گویس را کنارش گذاشت دستهایش را پشت رس
به هم قالب کرد وخودش را کیم عقب کشید .هنوز آر ر
امیس که
یم خواست را پیدا نکرده بود که اینبار آذر زنگ زد .ر
گویس را
برداشت قبل از این که چبی بگوید آذر توی ر
گویس گفت :آمت
ر
خودکیس کرد.
...کجای؟ مهتا
بعد از چند ثانیه مکث برای دریافت آنچه آذر گفته بود و
ربطش
به تماس مسعود و حرفهای شوری با یی قیدی گفت :خدا
رحمت
کنه!
صدای آذر باال و پایت داشت مثل کیس که راه یم رود و به
نفس نفس افتاده :یعن چ آمت ...نمیای بیمارستان؟
_مگه من دکبم؟
_وای آمت تو رو خدا! تو اتاق تو رگشو زد.
_اونجا که اتاق من نیست دیگه ویل اگه روی وسایلم لک افتاد
بده تمب کت لطفا.
_آمت...
خونشدی اش را از دست داد و به تندی گفت :چ یه آمت
ر
آمت...
خودکیس کرد که کرد چیکار کنم من؟ چیکاره شم که به
من زنگ یم زی؟ به مامان و داییتم بگو زنگ نزنن تمام .کار
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دارم.
_صدات یم کنه!
_غلط کرد .دخبه ی مسخره! تو هم اگه گوش یم دی خوشم
نمیاد باال رس این بموی.
_نیم تونم تو این ررسایط یی رحم باشم.
_من یم تونم درست فهمیدی.
_دای یم خواد بیاد دیدنت.
_دنبال اوی یم گرده که دخبشو خواستگاری کرده شوری رو
بهش نشون بده آروم میشه!
خب نداره آمت تورو خدا یه کاری نکن همه
_دای از هیچ ی
چ از این بدتر بشه.
_انگار نفهمیدی همه چ به نهایت خودش رسیده ،دیگه از این
بدتر وجود نداره  .حاال که ما به این روز افتادیم بذار بقیه هم
بیافت.
_باورم نمیشه اینطور حرف یم زی.
_دیگه سیع کن باوراتو عوض کن.
ی
_یم خوای به دای چ بگ؟
_یم خوام بگم اون روزای که دنبال پول دراوردن بودی
دخبت داشت خونه ی مردمو خراب یم کرد.
_وای خدا! دارم کم میارم.
_پس بکش کنار از این جریان .نبینم دیگه پیغامای شوری رو
بخوای به من برسوی  ...بخوام جواب بدم به خودش جواب
میدم.
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_دیوونه شدی بخدا! شوری مامانته ...دای مسعود حق داره
گردنمون..
_خرد شه گردن ما که عت بچه صغب همه حق دارن
گردنمون ...بسه بابا بسه! ما پدرمونم گردنمون حق نداره
اینقدر
خودتو درگب نکن.
آذر روی نیمکن در محوطه نشست همانطور که از روی
ناچاری اشک یم ریخت به صفحه ر
گویس خبه شد کیم بعد با
غرین که از همه اتفاقات اخب در گلویش مانده بود
بغض ی
شماره ی آرش را گرفت.
کم کم قانع یم شد تماس را قطع کند که صدای آرش توی
گوشش پیچید :جانم بابا!
خوی؟
_سالم بابا ی
صدای ظریف زنانه ای که آرش را با لهجه ای غلیظ صدا یم
ی
زد ،از آنسو مثل سنگ که آرامش رودخانه ای را بهم بزند وسط
افکار روزمره اش فرود آمد .کیم مکث کرد و با غیظ گفت:
قرار بود بیای!
_عزیزم برنامه همکارام بهم خورد.
_برای همکارات یم خواسن بیای مگه نه؟ برای ما نه!
_چ شده عزیزم ،با این صدای لرزون و دل پر نگرانم یم
کن! اتفاف افتاده؟
_دلم تنگ شده ویل انگار رست خییل شلوغ تر از اونه که
بخوای بیای به ما رس بزی.
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_من االن محل کارم هستم بابا ،یم رم خونه تماس یم گبم
صورت خوشکلتو ببینم و بیشب حرف بزنیم.
آذربیهوده رستکان داد و گفت :باشه خدانگهدار.
به محض قطع کردن تماس از حرکتش پشیمان شد اصال نیم
فهمید چرا ناگهان به آرش زنگ زد و چرا آنطور بچگانه او را
رسزنش کرد .آرنج ها را روی پاها گذاشت و دستها را ستون
رسی کرد که دیگر توان نگه داشتنش را نداشت کیم بعد
شورانگب آمد.کنارش ایستاد و گفت :به آمت زنگ زدی!
_زدم.
_چ گفت؟
_چ یم خواسن بگه اون االن دنبال دعواست حرف نیم
شنوه!
_چه مصیبن شد این پش!
آذر از جا بلند شد با غیظ گفت:شماها به مصیبت تبدیلش
کردین
اون یه پش آروم بود .داره داغون میشه حتما اونم باید رگشو
بزنه بیافته رس تخت بیمارستان تا بفهمت که حالش خوب
نیست!
ی
_چ یم یک تو؟ انگشت اتهام همه تون تو چشم منه ! اصال
ی
فکر میکنید این زندیک همه ی دردا و مصیبتاش رو دوش من
بود .باباتون رفت خارج ،هاتف هم رس عزای عشقش بود.
چهارتا بچه رو یه تنه بزرگ کردم .از مدرسه و درس گرفته تا
بلوغ و بیماری! رس هرکدومتونو که گرفت پای اون یگ کج در
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رفت .حاال همه ،همه چیو از چشم یم بیت چرا؟ چون گفتم
مهتا
دخب خوبیه یم شناسیمش و واسه آمت مناسبه؟ چطور
اونوقت
زبون نداشت بگه نیم خوامش؟
ی
_مامان خودت یم دوی اگر مهتا اون گندو نیم زد به زندیک
طلوع آمت هنوز رس حرفش مونده بود.
ی
.
_چه گندی زد؟ رسشکستگ طلوع واسه منم هست اما مهتا به
زور بردش رس قرار با اون پشه؟ نه مهتا فقط پیغامو رسوند.
خسته م کردین با این رفتارای یی ربط.
یم دانست شورانگب هیچ حرف مخالف را نیم پذیرد خسته از
ی
بحن بیهوده گفت :وای مامان بسه تو رو خدا!
_آره بسه ،شما بریدن و دوختت دیگه نیازی به حرفهای من
ندارین .من دردم مهتا نیست اونم یگ مثل شما ویل انصافه؟
حاال من و مسعود شدیم آدم بده!
_مادر من کیس اسم دای مسعود رو نیاورد تو رو خدا بزرگش
نکن آمت نیم خواد مهتا رو ببینه همت.
_مگه قراره اگر اومد دیدن مهتا بنشوننش رس سفره عقد؟ بیاد
این دخبه رو ببینه شاید نفس آخرش باشه!
_نیست؛ خودم بودم که دکب گفت خطر رفع شده!
_دلتون یم خواست نفس آخرش باشه؟ یی رحیم شما به یک
رفته؟ منم بمبم عت خیالتون نیست .رفتت زیر بال و پر
پریچهر.
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_وای مامان خاله پریچهر چه گنایه داره این وسط.
_دارم دیوونه یم شم ،چه گنایه داره؟ یه عمره مایه یکبار
ی
مثل خواهر شوهر اومده نشسته باال رس زندیک من همه چیو زیر
نظر داره ...هیچگ به فکر من و دردای که کشیدم نیست .اوف
ی
به این زندیک لعنت به این بخت.
آذر درمانده به اشکهای او که روی صورت رنگ پریده اش
جاری بودند چشم دوخت و گفت :قربونت برم هیچگ منتظر
نیست شکست تو رو ببینه ،بخدا اشتباه یم کن .تو بزرگ مای
ی
تو هر ررسایظ بزریک کردی ما تا مشکیل برامون پیش اومد تو
رو صدا زدیم .عادت داریم تو حل کن .االن آمت تنهاست فقط
اینو باور کن چب بیشبی ازت نیم خوایم .یم دونم خسته ای
تو هم ،یم دونم سالها تالش کردی هم ما رو کنار هم نگه داری،
هم پریچهر و هاتف وحن بابا آرشو از اون رس دنیا رایص و
مطمت نگه داری اما همیشه همه رو نیم شه رایص کرد .یه جا
یم بین کار از دستت در رفته االن وقتشه ببین آمت برات مهم
تره یا حرف بقیه.
_من زیر بار این نیم رم که آمت اینقدر یی حیا باشه عاشق
خواهرخوونده ش بشه!
آذر دستش را گرفت همانطور که به سوی در بیمارستان یم
رفتند گفت :اگر اینو نیم خواسن نباید پاشو باز یم کردی تو
خونه ای که دخب داره! پش نوجوون رو اوردی کنار دخب
شبین مثل طلوع که اونم دنبال تکیه گاه بود یم خواسن چ
بشه!
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_چه یم دونستم! اصال قرار نبود اینطور بشه ،بابات اجازه داده
بود هفته ای یکبار دوبار هرچند بار که یم خوام ببینمتون اما در
واقع هفته ای یکبار هم به زور یم شد چه یم دونم یم گفت
رسم شلوعه ویل لج کرده بود .همه دنیا با من بدبخت لج کردن
ی
که اینطور بدبختم .بعدم یهو گفت یم خوام برم خارج که زندیک
ی
منو خراب کنه که انگشت نمای مردم بشم بگن این زندیک نگه
دار نیست دویم رو هم از دست داد.
_اینطور نیست.
_همینه غب از این چ یم تونه باشه؟ آرش واسه چ باید
خانواده و ثروت پدریشو اینجا بذاره و بره؟ منو جلو هاتف
کوچیک کرد شما رو به من نداد به اون داد .باور یم کن
عمدی در کار نبود؟ بود به خدا بود.
آذر دیگر حرف برای گفت نداشت یم خواست گوش شود برای
حرفهای که شورانگب یک عمر توی گلو نگه داشته بود و این
کینه را به وجود آورد :من طرد شده بودم دخب طرد شده دیگه
چه عزت و احبایم داره؟ الله که دوستم بود ولم کرد رفت
انگار نه انگار من واسه خاطر اون زن داداشش شدم .جز به
مهموی رس نزد حال بچه های برادرشو ببسه! خب معلومه من
یی خانواده بودم یم دونست مجبورم بمونم و احبام کنم.
صدای نفس عمیق آذر فاصله ی میانشان را پر کرد و شورانگب
دوباره گفت:یک موند برام جز مسعود که حن جلوی بابام هم
ی
ایستاد برام؟ حاال تو یم یک مسعود رو بذارم کنار واسه پشی
که عارش میاد تلفنمو جواب بده؟
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_من نگفتم دای مسعود رو کنار بذار گفتم آمت رو بیشب ببت.
_آمت منو نیم خواد از اولش کینه داشت از روزی که اومد تو
خونه هاتف!.
آذر دستش را جلوی تاکیس خایل که از مقابلشان عبور یم کرد
بلند کرد و گفت :بریم خونه یه اسباحن کن بعد بریم پیش
طلوع!
_نیم رم دیگه ،جای من نیست .با سکوتش یم گه نیا! میگه
خبه!
بهت نیاز ندارم .آخ
آذر تو چه یم دوی تو دل من چه ی
ی
داغون شدم تو این زندیک لعنن و یه روز خوش ندیدم عت
دلقک رو صحنه که شکم گرسنه شو با سنگ بسته بیخودی
لبخند
زدم و با سییل صورتمو رسخ کردم .ادای خوشبخن دراوردن
خییل سخته حن از تحمل بدبخن سخت تر ،من یه عمر ادا
دراوردم که خوشبختم .یه عمر رسمو باال گرفتم اما گردنم
داشت
خم یم شد .یه عمر دیدم هاتف قسمش جون پریماه ست و
جونش
در مبه واسه عکساش من له له ی بچه هاش بودم نه زنش.
آذر نگاهش را چرخاند سوی شیشه ی بغل و به باران نم نیم که
زمت را خیس یم کرد چشم دوخت در همان حال حرفهای که
از رسش یم گذشت را برای خودش تکرار کرد و شورانگب
دوباره ررسوع کرد یی آن که نشان بدهد مخاطبش آذر است یا
مخاطن دارد.
اصال
ی
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_همونقدری که من سیع کردم دوستش داشته باشم اون سیع
کرد عشقش به پریماه فروکش نکنه ،دوستم داشت ،احباممو
نگه
ی
یم داشت اما من زن اول زندگیش نبودم .شاید بگ اونم مرد
ی
ی
.
اول زندیک من نبود اما من از زندیک با آرش چ فهمیدم؟ جز
خوی و مردونگیشو تو رسم
دعوا ،جز قهر جز این که همه ی
کوبیدن .من آرش رو نیم خواستم هزار سالم بگذره نیم خوام.
گایه فکر میکنم انگار خدا منو تک آفرید یی هیچ جفن من با
آدمای وصلت کردم که کنارشون عت یه وصله ی ناجور روی
جوراب بودم نه لنگه ی دیگه!
اینا دیگه گفت نداره اما من زندگمو گذاشتم واسه بچه هام هر
چهارتاتون ،به گردنتون حق دارم فکر نیم کردم اینطور بشه
عاقبتم که شما هم منو نخواید چه رسنوشت تلخیه یم بین؟
من
گفتم بخت ازدواج نداشتم .بخت کار نداشتم بختمو رو بچه
داری
امتحان یم کنم به بچه های پریماه محبت یم کنم تا خدا
جوابمو
بده این شد جوابم .سوختم تو ر
آتیس که واسه ثواب روشنش
کرده
بودم .طلوع هیچ نیم گه اما از چشم من یم بینه زل یم زنه
تو چشمام یم گه من ازت ناراحت نیستم ویل هست.
آذر با صدای گرفته با تشکری نیم بند تاکیس را نگه داشت.
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هر دو پیاده شدند و یی توجه به بارای که نرم و یی صدا روی
رسو شانه هایشان یم ریخت مسب کوتاه تا خانه را قدم زدند
آذر
به نظرش آمد شورانگب خمیده شده دست کشید یی حرف
انگشتهایش را میان دست گرفت داخل کوچه رفتند نگاه
دلتنگش
را سوی در بسته ی خانه ی آقای روشن گرداند و فکر کرد آن
مرد برای این کوچه ی ساکت ضوری بود انگار از خانه اش
ی
زندیک ببون یم زد .شاید برای همت دوست داشت تماشایش
کند.
****
رسش را چسبانده بود به شیشه ی در بهارخواب و به باران یک
ریزی که از سه روز پیش ررسوع شده بود نگاه یم کرد .بوی
سبی آش خانه را پر کرده و دم خانه با خنکای که گایه از
ی
درز در داخل یم آمد دلش را به جوش یم انداخت نگاهش خبه
به در کوچه بود آمت چهار بار رفته و آمده بود .یی قرار ،انگار
یم رفت جلوی در ررسکت چبی را درون خودش تازه کند و
برگردد به کارش! حاال انگار این همان برادری که رس بر شانه
غرین بود که عجیب آشنا یم زد.
اش یم گذاشت نبود حضور ی
پریچهر صدا زد :طلوع مامان!
برگشت از باالی شانه نیم نگایه به پریچهر انداخت و گفت:
جانم!
_باید آماده بشیم بریم بیمارستان.
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_سه روزه نیومدن.
_منتظر یک هسن عزیزم؟
_شوری ،آذر ،همه چ زمان داشت؟ میشه مادر بودن ،خواهر
بودن ،برادر بودن زمان داشته باشه؟
_نه عزیزم زمان نداره اما درک ارتباط ها زمان یم خواد.
_شاید آمت بهشون گفته دیگه نیان.
_نه اون این کارو یم کنه نه شورانگب بخاطر حرف آمت تو
رو کنار یم ذاره.
_پس چرا رسایع ازم نگرفت؟
_خب ،مشکیل پیش اومد.
طلوع چرخید و گفت :چه مشکیل؟
_مهتا بیمارستانه!
_آها پس اولویتشون بیماری مهتا بود.
_فکر بد ممنوعه طلوع ،یادت بمونه از االن تو دیگه یه دخب یا
یه زن تنها نیسن تو یه مادری که فکرتو منتقل یم کن به بچه
ت اگر نیم خوای بددل بار بیاد باید نگاه خودت به دنیا خوب
باشه!
_مهتا چش شده؟
ر
خودکیس کرد انگار رگشو زد .االن خوبه بیمارستان بسبیه.
_
_آمت رفت دیدنش؟
_برای تو چرا مهم باشه؟
شانه باال انداخت و گفت :مهم که نیست فقط خواستم بدونم.
_نه نرفت .دل برید از اون دخب.
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_از اولم بهش دل نبسته بود.
_آره فکر کنم کال دلش یه جا دیگه گب بود.
طلوع با خنده ای گنگ کنج لب گفت:واقعا؟
شن بود که یم خواست آذر را به
پریچهر مثل همان ی
ساسان وصل کند ابروی باال انداخت و گفت :من که اینطور
فهمیدم.
طلوع بعد از مدتها خندید و گفت:اگر بود به من یم گفت.
پریچهر برگشت سوی اجاق نگایه به آش انداخت و گفت :جا
افتاده ،خب اون پش تودار تر از این حرفاست که من و تو فکر
میکنیم.
طلوع با ناباوری شانه باال انداخت و گفت:پس خوش به حال
دخبی که آمت برایش اینطوری رازداری یم کنه!
_آره واال مردم شانس دارن.
کاسه ای پر آش کرد طلوع همانطور که به بخار روی قابلمه
خبه بود سیع کرد روزی را به یاد بیاورد که آمت به دخبی
فکر کرده باشد یم دانست محال است به تصورات پریچهر
ی
لبخندی زد .تا آمد با اطمینان بگوید که کیس در زندیک آمت
نیست پریچهر گفت:تا من این آشو یم برم برای بچه های پایت
تو لباس بپوش.
در سکوت به حرکات نرم پریچهرچشم دوخت و اینبار ذهنش به
شب قبل گریز زد که میان ناله ها و ناخن کشیدن هایش به
صورت ،صدای الالی نرم او توی گوشش پیچید و صدای گریه
خوای که آنطور آزارش داده بود
شان در هم آمیخت .سیع کرد
ی
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را به یاد بیاورد اما هیچ تصویری در ذهن نداشت پریچهر
چادرش را رس کشید و گفت :زود بریم گردما نبینم هنوز
ایستادی اینجا!
رستکان داد پریچهر رفت نگاهش را گرداند به نیم طبقه ی دوم
یی اراده به سوی پله ها رفت .پله های که آمت هر شب تن
خسته اش را به زحمت از آن باال یم کشاند و روی تخت خراب
یم شد .گایه نگاهش را حس یم کرد که با نگرای از باال به
او دوخته شده ،شبهای که یی قرار دستش به سوی صورتش یم
رفت صدای خش دار آمت را یم شنید که یم گفت :طلوع یه
چبی بخوریم باهم؟ طلوع بریم بهار خواب.
فضای کوچگ بود که فقط تخت کوتایه در آن جا شده بود و
چوی ،آمت رویش دفبچه کارش را جا گذاشته بود.
یک کشو ی
روی تخت خزید
رسش را روی بالش گذاشت چشمهایش را بست
 ...این عادت از آمت به او رسیده بود این عادت که
هرجا آفتاب پهن شده و سایه ی درخن افتاده روی زمت دراز
بکشد روی زمت و چشم ببندد .یی فرش و رو انداز.
خبه شد به خورشید
آمت گفت :باید چشماتو ببندی.
_یم خوام اشکم درآد.
_اون حسوده خوشکلب از خودش ببینه کورش یم کنه!
_یم خوام کور شم اونوقت باید منو یببی تا مدرسه.
آمت نرم خندید و گفت :به همت خیال باش!
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_یعن منو تا مدرسه نیم بری؟
بعد از مکث کوتایه گفت :تو رو تا اون رس دنیا رو کولم یم
برم ویل خبه نشو به خورشید.
طلوع خندید آمت روی آرنجش چرخید.
گفت :هیچوقت به کیس که اشکتو درمیاره زل نزن.
_چرا؟
_چون ازش متنفر میشم.
طلوع دوباره خندید و گفت :دیوونه! االن از خورشید متنفری!
آمت گفت :آره برو نردبون بیار برم
دعوا!
دوباره طلوع ریسه رفت از خنده و میان خنده گفت :قربونت
برم
داداشیم .تا تو هسن هیچگ نیم تونه اشکمو دربیاره.
با صدای به هم خوردن در چشم باز کرد و اینبار چشمش خبه
ماند به عکس دونفره ای از کودیک شان که روی سقف کوتاه
باالی تخت چسبیده بود .دلش همان آمت نوجوان را یم
خواست
حن همان آمت چند هفته ی پیش را!
پریچهر صدا زد :طلوع کجای؟
_دارم میام خاله.
از جا بلند شد نگاهش پیش دفبچه ی آمت ماند پله ها را یی
جان پایت رفت پریچهر با دیدنش گفت :به به چه دخب فرز و
ی
زرنگ چه رسی ع آماده شدی خاله جون!
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روی پله نشست زانوهایش را در آغوش کشید و گفت :انگار از
هم پاشیدیم .کاش هنوز اون دروغ ادامه داشت.
_دروغ هرچقدرم قشنگ باشه اسمش روشه .سخته خو کردن
به
دنیای جدید اما اگر آدما رو برای خودشون بخوای یی توجه به
ی
ارتباط ها دوباره همونقدر زندیک قشنگ یم شه.
_چطور یی توجه به ارتباط ها؟
_اینطور که آذر برات اونقدری خوب بود که هنوز مثل خواهر
دوستش داشته ر
بایس؟ شوری برات اونقدر خوب بود که هنوز
بخوای کنارش ر
بایس؟آمت...
_آمت یم تونست بهم بگه!
_حواست هست چه جبهه ای گرفن؟
شانه باال انداخت و پریچهر گفت :بیا آماده شو .با ساسان یم
ریم.
_خودمون یم ریم خاله ساسان رو زحمت ندیم.
_خودش خواست آماده بود که بریم.
حسش برای رفت به دیدار فرزندش را کم یم دید انگار حس
مادرانه چبی فرای آن انجام وظیفه ای بود که او را به
بیمارستان یم کشاند .فرای آن در آغوش کشیدن و نوازش های
نریم که روی گونه اش یم گذاشت.
****
نگاهش به چشمهای اشگ پریچهر بود و با گزیدن دم به دم لبها
تالش یم کرد از ریزش اشکهایش جلوگبی کند .از دو ساعت
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پیش که زنگ زده بودند تا پریچهر برود یی قراری هایش
دوچندان شده بود و قلبش ر
فشده از این که باید از نو تنها
بماند.
آذر پشت رسش همانطور که حرکن گهواره ای برای آرام
کردن کودک را آغاز کرده بود چشم دوخته بود به آن دو نفر و
دنبال حرف برای آرام کردن طلوع یم گشت که پیدا نیم کرد.
پریچهر دستهای طلوع را ر
فشد و گفت :اگه بچه خوب بود با
هم
یم رفتیم خاتون چشم به راهته!
_میام پیشش بهش بگو میام.
_گریه نکن دیگه بسه این اشکها! خوب ر
مییس ،بچه جون یم
گبه دوباره رو پا یم شت.
طلوع همانطور که در ذهنش دنبال زمای برای چشیدن این همه
شبین یم گشت رستکان داد .پریچهر دستهایش را رها کرد و
توی نگاه آذر گفت :روی تو حساب کردما یم دونم که از من
بیشب به فکری یم دونم که مهربوی و از خواهری کم نیم
ذاری.
آذر لبخندی روی لب آورد و گفت :طلوع تنها نیم مونه! حن
بخواد بیاد پیش شما هم من باهاشم خیالتون راحت ،دیگه یک
دلش یم اد طناز خانومو بذاره بره دور درس و دانشگاه!
پریچهر خندید وگفت :وای ...بیار ببینم اون بچه رو.
چهار روز بعد از مرخص شدن طناز باید یم رفت درست وقن
که همه ی شبها بیدار مانده و دخبک را یا روی سینه یا روی
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پاهایش خوابانده بود و به گریه های گاه و بیگاه و گرد شدن
ناگهای چشمهایش عادت کرده بود.
آن هم اینطور با دلهره و ناگهای .کودک را در آغوش گرفت به
خودش چسباند عمیق بو کشید همت صبح حمامش کرده بود
و به تنش پودر زده بود .لباسهایش هنوز بوی صابون مخصوص
لباس نوزاد یم داد و دلش را یم برد .گونه اش را به سینه ی
طناز چسباند و گفت :هوا داره رسد یم شه بچه رو یی لباس
نذاریدا! اون مثل شما نیست ضعیفه زود رسدش یم شه.
_چشم حواسمون هست.
_من برم این بچه پایت منتظره!زحمت همه تون شدم.
_این چه حرفیه خاله! تو این اوضاع با حال بد مامان و نابلدی
ما اگر شما نبودین چیکار یم کردیم.
_قربونتون برم شما سواد دارین از پس همه کار برمیایید.
_اما تجربه شما یه چب دیگه ست .ما دکب طناز اویک بده
میاییم اونجا .مگه نه طلوع!
طلوع به برنامه ای که مدتها توی رسش بود و حاال از زبان آذر
یم شنید لبخندی زد و گفت :آره خاله حتما میاییم.
باالخره پریچهر دل کند از پله ها آهسته و با دسن که به دیوار
گرفته بود پایت رفت .روی آخرین پله برگشت به آنها که هنوز
نگاهش یم کردند نگاه کرد لب زیرینش به پایت کشیده شد و
لرزید به خودش لعنت فرستاد که نیم توانست بزرگبی کند و
اینطور دلش مثل دل کودیک که از مادر گرفته اند یی قرار شده.
با خودش فکر کرد سالهاست برای کیس اینطور قلبش به هم
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ر
فشده نشده با تکان دست دل از آنها برید .در خانه را باز کرد.
ببون رفت و با به هم خوردن در انگار تکه ای از قلبش را
جاگذاشت.
به سوی آمت رفت و گفت :خودم یم رفتما مادر!
آمت لبخندی کوتاه و نرم گوشه ی لب نشاند و گفت :همسفر
بدی
نیستم.
خوی تو ثابت شده ست.خواستم زحمتت ندم.
_ ی
_شما وجودتون واسه ما نعمت بود این مدت.
روی صندیل جلو نشست ر
گویس اش را جلوی چشمش گرفت
شماره شورانگب را گرفت مدی بعد صدای خش دار شوری
خوی ندارد مدام از
توی گوشش پیچید .از آذر شنیده بود حال ی
رسدردهای موذی به خود یم پیچد و گایه یی قرار توی
تاریگ فرو یم رود و از درد فریاد یم زند.
خوی؟
با شنیدن صدایش آهسته گفت :شورانگب خانم ی
خوی؟
_خوبم ممنون ،شما ی
_خدا رو شکر خوبم .عزیزم من دارم یم رم .دخبا تو خونه
تنهان نه این که بلد نباشن ماشاهلل هر دو رو مثل خودت خانم
و
همه چ بلد بار اوردی اما یی تجربه اند.
_حواسم هست بهشون ممنون که بودی این مدت.
_هردومون وظیفه مونو انجام یم دیم خواهرم .مزاحمت نشم
یم دونم بد حال بودی بال ازت دور باشه.
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شورانگب آنسوی خط تماس را قطع کرد دوباره رسش را میان
دستهایش گرفت و نالید :ای خدا! این زن از کجا پیداش شد.
یم خواست فکر کند .اما افکارش جمع نیم شد .تحمل سکوت
و
خلوت خانه را نداشت .دلش یم خواست برای یکبار هم شده
طلوع حرفش را گوش کند بچه را بردارد بیاورد توی خانه و
دوباره همه را دور هم جمع کند یم خواست یکبار دیگر به
خودش و به همه ثابت کند خانواده اش جمع شدند .اما انگار
اینبار شدی نبود .انگار جز او هیچکس مییل به این دورهم بودن
و ماندن نداشت .توی آینه ایستاد گوشه ی ببوی چشمهایش
به
پایت کش آمده بود همسو با دوطرف لبها ،رد رسمه ای که طبق
عادت توی چشمها کشیده بود تا زیر چانه اش خط کشیده بود
و
چت های ریز گوشه ی چشم و لبش بیش از هر وقن خودنمای
یم کردند .گردنش را عقب داد سیبک گلویش نرم باال و پایت
شد دسن روی خطوط افف و عمیف که روی گردنش افتاده
بود
کشیدزمزمه کرد :پب شدی شوری! بچه هات رفت خییل زودتر
از اوی که فکر میکردی ،تو موندی وخودت که هنوز نیم
دوی با خودت چند چندی! با همه جنگیدی و امروز رسیدی به
رس همون خظ که بابا برات خوابشو دیده بود ...آخ بابا!
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اینبار به یاد پدر افتاد که سالها ندیده بودش حن تالش نکرده
بود
برگردد و دلشان را بدست بیاورد .با خودش فکر کرد مغرور
شدم به خانواده ی تازه ام مغرور شدم وگرنه باید یم رفتم به
دست و پای بابا یم افتادم!
رستکان داد تصویر مادر انگار چسبیده بود به بابا سالها این دو
ی
تصویر ساده و صمییم را پشت روزمریک ها گم کرده بود و
حاال نیم دانست از پس کدام حشت پیدایشان شده! لبهای
لرزانش را توی چشمهای خبه ی توی آینه حرکت داد  :چرا؟
این بخت رو یک خواست؟!این شلویع که درست کردمو یک
برد.
دست کشید لوازم آر ر
اییس که برای مدی طوالی از بهبین
مارک ها تهیه یم کرد وهر صبح چهره اش را با آنها یم
آراست را پس زد .هر کدام گوشه ای افتاد دندان هایش را روی
هم ر
فشد و صدای ناله ای پر درد حنجره اش را زخم کرد .ناله
ی دوم فریادی بود که در خانه پیچید و هق هقش را پیش کشید
سالها دویده بود تا به این لحظه نرسد مدام از تصویر اشکهایش
توی آینه فرار کرده بود و حاال درست به همانجای رسیده بود
که از آن فرار یم کرد.
همان وقت در آغوش آذر ،که دلنگران مادر بود .طناز خوابیده
بود طلوع باز هم تکیه زده بود به در بهار خواب زانوهایش را
در آغوش کشیده بود و به جای نامعلوم خبه بود.
ینبد دروی اش گایه یی حاصل یم ماند و انگشتهایش چنگ
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یم شد روی صورت و گردنش .آذر یی صدا نگاهش یم کرد
نیم دانست چه بگوید .مدتها بود که زخمهای گردنش را یم دید
و حرف نیم زد دنبال رایه یم گشت که حالش را بهب کند پیدا
نیم کرد .کالفه رس تکان دادو گفت :طلوع چ بذارم واسه شام؟
_هیچ سبم من.
_زنگ یم زنم خاله پری ها! یعن چ که هیچ باید غذا
بخوری!
_آذر.
_جان آذر!
_تو خواهرم نیسن اما بازم موندی!
همان وقت طیبه را به یاد آورد که چند روز پیش آمده بود
خداحافظ کند یم خواست برود دنبال درمانش گفته بود باید
یک ماه تهران بماند .آذر لبخند تلچ زدو گفت :همه این سالها
من یم دونستم که خواهرت نیستم اما واقعیت اینه که خواهر
بودن ما فقط یه پیوند خوی نبود ما طول این سالها خواهر
شدیم.
_یعن آمت هم طول این سالها برادر شد؟
_حساب آمینو باید از خودش ببیس نه من!
_انگار از یه مسئولیت راحت شد مگه نه؟
_نشد! براش سنگت تر شد چون حاال باید از دور حواسش به
تو باشه!
_فکر کردم بعد از جدای ازاون دیو دیگه هیچ وقت از آمت
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جدا نیم شم .حن واسه همیشه داشتنش ،رضایت داده بودم
به
وجود مهتا تو زندگیش!
_اون مهتا رو نیم خواست جریان تو هم که نبود یه بهانه پیدا
یم کرد واسه جدا شدن.
طلوع خنده ی تلچ کرد و گفت :هیچ ،وقت نکرد عاشق بشه
بخاطر من فرستادنش خدمت بخاطر من...
_بخاطر تو نبود فقط ،از کجا یم دوی عاشق نشد؟
برگشت با همان لبخندی که هنوز روی لبش مانده بود نیم
نگایه
به او انداخت و گفت :تو هم که حرف خاله پریچهرو تکرار یم
کن! آمت عاشق شدنش کجا بود؟
آذر رستکان داد طناز را روی تخت گذاشت و همانطور که به
سوی آشبخانه یم رفت گفت :شاید شد و نخواست ما
بفهمیم.
جوای بدهد در
برای این که مجبور نشود به سواالت طلوع
ی
یخچال را باز کرد و گفت :نظرت در مورد یه غذای سبک و
ساده چیه؟
_هر چ باشه! زیاد گرسنه نیستم غذای ظهر سنگت بود.
دوباره به یاد پریچهر چشمهایش پر اشک شد و این عادت همه
روزهایش شد  ...این یی قراری ها ،کنار در ایستادن به اشک
ریخت ،در سکوت نگاه از صورت طناز گرفت و نیمه شب به
ی
صورت و گردن خود خراش کشیدن ها جزی از زندیک اش
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شده بود .آذر در تمام روزهای بعد از رفت پریچهر شاهد تالش
او برای جلوگبی از بروز هیجانات منف اش بود .گایه
همرایه اش یم کرد و گایه دور یم ایستاد نگاهش یم کرد و
برای تن رنجوری که به دیوار کشیده یم شد یا روی تخت به
خود یم پیچید اشک یم ریخت.
مشاوره های امیدجو تبدیل به همصحبن های یی اثر شده
بودند
که طلوع از رس تکلیف به آنها تن یم دهد.
گزارش این لحظه ها به آمت که دور ایستاده بود و روزگار
بهبی نداشت یم رسید .روزهای کندی که درد و حشتشان
میان آن ها تقسیم شده بود و هرکس جدا از آن رنج یم کشید.
تنش های دروی طلوع روزی که بعد از مدتها آمت شناسنامه ی
طناز را به دست آذر داد و او هم با اضطراب به دست طلوع
رساند به اوج خود رسید.
دوماه از تولد طناز یم گذشت واو هر روز مبلزل تر از قبل
از دردی که نیم شناخت به خود یم پیچید .آذر شناسنامه را به
سویش گرفت و او با دسن که یم لرزید شناسنامه را گرفت باز
کرد و چشمش به اسم تبداد سپهرنیا مقابل نام پدر افتاد
شناسنامه
را به دیوار پرت کرد و فریاد کشید .آذر وحشت زده اولت
فکری که به ذهنش رسید را با دویدن به سوی طناز و در آغوش
کشیدن او که با شنیدن جیغ دیوانه وار طلوع گریه یم کرد.
عمیل کرد.همانطور که کودک را تکان یم دادو سیع در آرام
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کردنش داشت گفت :طلوع عزیزم آروم...
_اسمش  ...همیشه هست ...تو زندگیمون  ...سایه ش
هست...
موهایش را به چنگ گرفت و دوباره جیغ زد صدای زنگ تلفن
آذر توی فضاپیچید .نگاهش به ر
گویس بود و دستهایش مشغول
نگه داشت طناز و تالش برای متوقف کردن طلوع که هیچکدام
آرام نیم شدند....
_اون لعنن همینو یم خواست؛ یم خواست سایه ش بمونه رو
زندگیم این بچه مال من نیست ...نگاه کن آذر نگاه کن  ...طناز
سپهرنیا ...یببش ...یببش اینم مثل تبداد یم خواد شکنجه م بده
...اونا ...آی آی...
از دردی شدید در رس به خود پیچید .آذر برای لحظه ای
رهایش
کرد همانطور که به او چشم دوخته بود تماس یی وقفه ی آمت
را پاسخ داد و یی توجه به صدای او که دلیل فریادها را یم
پرسید گفت :بیا آمت بیا...
همت کاف بود که آمت یی مکث پشت در خانه ظاهر شود .یی
در زدن داخل آمد بعد از مدتها طلوع را یم دید از دیدنش در آن
حال یکه خورد گوشه ی لبش را به دندان کشید و با صدای که
خبه!
توی گلویش گره خورده بودگفت:چه ی
_تو نذاشن  ...لعنن تو خواسن این بچه بیاد ...یبب این لعنن
رو نیم خوامش ...این یه سپهرنیاست...
دستهایش را باز کرد یی حرف به دوطرف پاها کوبید و گفت:
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این مزخرفات چیه!
_این شناسنامه ی لعنن رو بردار یبب تا وقن عوض نکردی
نیم خوام این بچه رو ببینم.
_مگه بچه بازیه شناسنامه شو عوض کنیم؟ پدرمون در اومد تا
تونستیم شناسنامه بگبیم خجسته هزار در زد تا تبدادو پیدا
کنه.
_پیداش کردی پس ...بالی جونمو پیدا کردی ...چ یم خوای
تو؟ بهم بگو چ میخوای چرا دنبال عذابیم!
ی
_بابا انصافتو! دنبال عذابتم؟ چ داری یم یک ...پیداش
نکردم ،اون لعنن آب شده رفته تو زمت .تو فکر کردی قانون
دست به سینه ی ماست که باز دوباره بیاد عوض کنه اصال یم
کت این کارو وقن پدر بچه معلومه ...حالت خوبه یم فهیم چه
ی
مزخرف داری میگ!
_ یببش ...فقط یبب هم خودشو هم شناسنامه شو ...همه چیو
یبب
نیم خوام ببینمشون  ...نیم خوام هیچ سپهرنیای تو زندگیم
باشه..
آمت کالفه دستها را توی صورتش کشید آذر ترسیده گفت:
طلوع
جون تورو خدا...
و آمت خبه به ناخن که طلوع توی پوست گردنش فرو یم
کرد فریاد زد :بسه نکن ...یم برمش بسه...
برای لحظه ای همه تحت تاثب فریاد او ساکت شدند .طناز را از
1012

آمین

@Romanbook.ir

میان دستهای آذر ببون کشید نگاه پرغضبش را توی چشمهای
طلوع ثابت کرد و گفت :بس کن این بچه بازیا رو ...عاقل شو،
آدم شو ،بزرگ شو ..تا نشدی نیا دنبال بچه ...هیچگ اعصاب
این همه خودخوایه رو نداره بس کن .لجبازی با بچه ی
دوماهه
نشونه ی هر چبی هست جز فهم.
پشت به او کرد از در ببون یم رفت که طلوع شناسنامه را
برداشت و به کمرش کوبید .با حرص پلک روی هم گذاشت.
همانطور که طناز را در آغوشش تکان یم داد تا آرامش کند خم
شد شناسنامه را برداشت و ببون رفت.
باد رسد دمای تنش را پایت آورد .تازه فهمید چه حماقن کرده
نگاهش روی صورت رسخ و اشگ دخبیک که توی آغوشش
یم لرزید ماند .هنوز به اندازه ی روزهای اول ضعیف بود .پله
ها را که پایت یم رفت فکر کرد طلوع دوباره همان طلویع شد
که از خانه ی تبداد فراری اش داده! عکس العمل امروزش
حاصل روزها سکوت و در خود فرو رفتن بود که آذر با
نگرای از آن حرف زده بود واو خیال کرده بود بعد از مدی
خوب یم شود .پلک هایش را برای لحظه ای روی هم گذاشت
صدای هق هق طلوع از دیوارها یم گذشت و به گوشش یم
رسید پشت پلک هایش هم طلوع بود .طلوع با نگایه مرده پلک
های گود افتاده وخسته  .برای لحظه ای فکر کرد چرا آنطور
صب فریاد کشید؟ نکند فشار فریادهایش به هر فشار دیگری
یی ی
که روحش تحمل یم کند اضافه شود .این شاید اولت بار بود که
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او را اینطور یم آزرد .کالفه از این افکار داخل ررسکت رفت
از مدی پیش ساسان یگ از اتاق های ررسکت که یی استفاده
مانده بود را برایش تجهب کرده بود .طناز در سکوت اتاق کم
کم آرام گرفت در طول آن مدت چندین بار آذر اورده بودش
ررسکت و او را دیده بود حاال دوباره به پلک های رسخ و پف
ی
کرده اش نگاه کرد .لبهای کوچک یی رنگ که مکیدی غریزی
را آغاز کرده بود و به او یم فهماند آوردن طناز چقدر یی
فکرانه بود .با احتیاط دستش را از زیر پاهای کودک در آورد و
با یک دست اورا به خود ر
فشد .انگشت دست آزادش را روی
پیشای کوتاه و پرمویش کشید و آهسته گفت :اشتباه نکردم...
تو
باید مامانتو خوب کن! گوشه ی لبش را به دندان کشید اگر
طلوع با این دخبک کنار نیم امد برای همیشه انگشت اتهام
همه شان توی چشم او که اضار داشت به تولد طناز یم ماند.
برای رهای از این فکر دیوانه کننده شانه ای باال انداخت میان
بغض سنگین که گلویش را یم ر
فشد لبخندی زد و گفت :تو
اشتباه نبودی دخب!
چند تقه به در رسش را بال کشاند ساسان در را باز کرد وگفت:
چ شده؟
هوف کشد و گفت :هیچ فکر کنم باید تا وقن مامانش
دلتنگش
بشه بچه داری کنم.
_دیوونه ای تو؟ بچه رو چرا برداشن اوردی!
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شیشه شبی که آذر به دستش رسانده بود را روی مب کوتاه
کنار تخت گذاشت و گفت :آذر خانم یم گفت که طلوع بهبه
هر
وقت صالح دونسن بچه رو بیار!
صب یم کنم که زمان یه
_خییل درمونده شدم ساسان .هرچ ی
چبیو درست کنه یم بینم خر یای ها بیشب میشه شدیم عت
خونه
ای که از درون پوسیده ست و ما داریم رو ببونش کار یم
کنیم.
_اوردن بچه راهش نیست.
عصن.
_داشت خودشو یم کشت از فشار ی
_باید بفهمه که اعصابشو بخاطر این بچه کنبل کنه!
_آسیب دیده تر از این حرفهاست از اسم اون آدمم درد یم
کشه ،حق داره منم یم کشم ،هر دفعه اسم نکبتشو یم شنوم
دلم
یم خواد پیداش کنم و یه جوری تقاص همه این اتفاقا رو ازش
بکشم .من اضار داشتم به بودن این بچه ،نیم دونم چرا اما
فکر میکردم باشه همه چ بهب یم شه براش  ...فکر میکردم
از بت بردن بچه یه عذاب به عذاباش اضافه یم کنه  .فکر
میکردم ممکنه آسیب بیشبی ببینه .فکر همه چیو کرده بودم
اال
این که درست وقن که نباید ،بفهمه که من یک ام و خودش کیه!
نیم خواستم به این زودیا زیر بار مسئولیت های بچه بره فکر
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میکردم خب خودم هستم اما...
حسای
_همت که خودتو همه جا حساب کردی اشتباهه ،مرد
ی
تو
یه نفری هزار نفر که نیسن چرا مبنای همه چیو گذاشن به این
که هسن .چرا نذاشن بفهمه ممکنه تنها بمونه!
_چون نیم خواستم تنهاش بذارم چون قسم خورده بودم
تنهاش
نذارم.
_پس رس قسمت بمون.
_نیم تونم.
_حواست هست چه دور تسلسیل برای خودت ساخن؟ از این
دایره بیا ببون.
صدای رامبد که ساسان را صدا یم زد بحث میانشان را خاتمه
داد  .آمت همانطور که طناز را به سینه اش چسبانده بود روی
تخت دراز کشید به سقف زل زد کیم بعد آذر زنگ زد صدایش
مالیم و کم جان بود :آمت طلوع خوابید بچه رو میاری؟
_نه!
_آمت داداش! گناه داره بچه!
_فعال خوابه .چند بار دیگه اینطور بچه رو یم خواست بندازه
دور؟
_فقط در حد حرفه واقیع که نیست! گایه که حالش بد یم شه
یم ره تو بهارخواب که نبینه! خب  ...دلم یم سوزه آمت تا
نبین نیمفهیم چ میگم.
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_یم فهمم بهش بگو هر وقت بچه رو خواست زنگ بزنه!
_آمت!
_اینم بهش بگو که من اصال بچه داری بلد نیستم حن شب
خشک درست کردن  ...اعصابمم فوالدی نیست که یه بچه
مدام
تو گوشم نق بزنه!
انگشتش را روی موهای کم پشت طناز کشید و گفت :پس
زودتر
دلش واسه بچه ش تنگ بشه.
_گب افتادم بت شما .مامان امروز بیاد ببینه بچه نیست چ
جواب بدم.
_هیچگ بیشب از من حق نداره واسه بودن کنار این دخب!
ی
_دیوونه اید همگ ،واال دارم خسته یم شم از خودم یم پرسم
چرا نیم رم پیش بابا!
_چه یم دونم شاید خودتم دیوونه ای هنوز نفهمیدی!
آذر نیشخندی زد و گفت :بیدار که بشه یم گم زنگ بزنه .یم
دونم که یم خوای برگردی!
_کجا برگردم.
آذر گفت:به جای که بهش تعلق داری ،طناز بهانه ی
خوبیه!
آمت از شنیدن تصمییم که همان لحظه به رسش افتاده بود از
زبان آذر خنده ای کرد و گفت :رو سینه ام خوابیده! انگار داره
باهام یگ میشه!
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_فکر کنم برگردوندن طلوع کار یگ از شما دوتا باشه! شایدم
فقط کار تو چون طناز نتونست.
_یم تونه فقط کیس پشتش نبود حاال که من هستم.
آذر خنده ای کرد و گفت :مواظب بچه باش.
_هستم.
تماس را قطع کرد ر
گویس را کیم دور تر از نگاهش گرفت
گالری را باز کرد و همانطور که انگشتش را روی صورت
طلوع یم کشید تالش یم کرد برای لحظه ای آن صورت
غمزده ی تکیده را فراموش کند.و فکرش را روی آینده متمرکز
کند .هر جای این ماجرا بد بود این آزادی این راحن و خالیص
از عذاب وجدان خوب بود این که یی دغدغه یم توانست یگ
از عکس های طلوع را پیش چشمش بگبد به او فکر کند و
حن بخواهدش!
***
تازه چشم روی هم گذاشته بود که صدای اعالن ر
گویس بلند
شد
پلک های داغش را به زحمت باز کرد حرکت چانه ی طناز
روی سینه اش خنده ای روی لبش آورد ر
گویس را مقابل
چشمهایش گرفت پیام طلوع بود :طنازو بیار!
_عذرخوایه!
_بابت چ؟
_بد حرف زدنت ،دور انداخت بچه ت ...زیادن خودت باید
یادت بیاد.
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_خب عذر یم خوام ،بیار بچه رو!
_نیم تونم.
رسش را باال گرفت و گفت :یم گه بچه رو نمیاره!
آذر شانه باال انداخت و گفت :یم شناسیش که!
طلوع دوباره رس پایت انداخت و نوشت :گرسنه میشه!
_همونوقت باید فکرشو یم کردی هنوز یه کم شب داره!
_آمت.
_جان آمت!
لب به دندان کشید حاال دیگر مهربای آمت یه حس عادی
برادرانه نبود این فهم که آمت با فاش حقیقت و حن با این که
توی بیمارستان به آن شکل بد طرد شده بود این محبت را هر
چند غبمستقیم ،به او هدیه یم کند میان آن دل آشوبه ها
آرامشبخش بود .انگار کیس که از دست رفته یم دانست را
دوباره به دست یم آورد .دلش گرم شد و فکر کرد دوباره همه
چب عادی یم شود بعد از کیم شاید یک یا دوماه دیگر دوباره
ر
دادایس یم شود که سایه اش تا ابد روی رس او باعث
آمت همان
امنیتش یم شد.
_من اشتباه کردم خب عصبای شدم ...انتظار نداشتم ،یم
خواستم که اون اسم حذف بشه از زندگیمون.
مثل هر وقت دیگری با یادآوری تبداد بیقرار شد اما کلمای که
آمت کنار هم چیده بود و یادآور لحن آرامش بود حواسش را از
او پرت کرد :یم دونم ،اما بازم یم افتادیم تو یه بازی دیگه!
اینبار با طناز یم خواسن اینو؟ یم خوای ده سال بیست سال
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دیگه یگ زل بزنه تو چشماتو ببسه چرا!
_نیم خوام!
_پس اون اسمو تحمل کن چون هرچ هست هویت این
دخبو
معلوم میکنه! یادت باشه اون هویتشه اما قرار نیست
شخصیتش
باشه! شخصیت بچه رو تو یم سازی.
_من االن خوبم.
_من االن بهت اعتماد ندارم .معلومه به خودت نیم ریس ،یه
جور خیالمو راحت کن تا بفرستمش باال.
ر
دادایس!
_من خوبم بخدا!بفرستش
ر
دادایس را با تردید نوشت  ،با کیم مکث پیام را ارسال کرد.
آمت لبها را به هم ر
فشد و با غیظ نوشت :من داداشت نیستم
انگار مدام یه چبیو باید یادت بیارن.
این پیام مثل سییل بود روی باورهای طلوع که یم خواست
ارتباط شان را ترمیم کند و برگرداند به چند ماه پیش!
کالفه بود و نیم دانست چه بنویسد رسچرخاند سوی آذر و
گفت:
واقعا یم خواد هیچ وقت بچه رو نیاره!
_االن جوش چیو یم زی دلت تنگ شده؟
_خب االن فکر کنم شب شیشه تمام شده باشه مگه نه؟
ی
آذر لبخند زد و گفت:چقدر قشنگ با این دلنگروی های
مادرونه
1020

آمین

@Romanbook.ir

قربونت برم .یه دقیقه به من گوش یم کن طلوع!
_جونم بگو.
_نیم خوای یه کاری کن؟
_چیکار؟
_مثال درس بخوی! کالس بری!
_من راستش ببون از این چهار دیوار احساس امنیت نیم کنم
همون روزای که واسه دیدن امیدجو یم رم جونم به لب یم
رسه با این که ساسان هست.
_اگه من همراهت بیام چ؟
خجالت میکشید بگوید جز آمت با حضور هیچ کس دیگر
احساس امنیت نیم کند .رس به زیر انداخت نگاهش دوباره افتاد
به پیام آخر آمت که یم خواست نادیده اش بگبد آذر از
تردیدش
استفاده کرد و گفت :ببت اینجوری خیال بقیه راحت یم شه یم
فهمن که یم خوای رسپای خودت ر
بایس  ...یم فهمن دیگه دل
ی
نبسن به این افشدیک و کنج خونه نشست..
_اون آدم پیدام یم کنه ،اگر االن نیست واسه اینه که نقشه ای
داره هر وقت نبود بعدش با یه مصیبت یم اومد تو اینا رو نیم
دوی و چه خوبه که به چشم ندیدی آذر ،اما من دیدم.
_اگه قوی ر
بایس اونم دیگه جرات نیم کنه جلو بیاد.اگر تاحاال
تونست استفاده کنه واسه این بود که ضعف تورو دید اما کار به
دادگاه کشید فهمید که نیم تریس بیا اینطور فکر کن که اون از
ترسش پا پس کشید.
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_یم خوام اما نیم تونم...
_با ساسان یم ریم خودمم ثبت نام یم کنم عرصا که کالس
دانشگاه ندارم  .اتفاقا یه آموزشگاه هبی زدن همت
نزدیکیاست.
چرا هیچ وقت نگفن چه هبی دوست داری!
_االن دیگه واسه من دیره آذر.
ی
_چ میگ طلوع چرا واست دیر باشه؟ تو یه خانم جووی...
_من ،باید سالها تالش کنم تا روحمو تسکت بدم .هنوز گایه
وسوسه میشم قریص پیدا کنم بخورم.نه این قرص های مسکن
که امیدجو با تردید نوشته ،یگ از همون قرص های که ساعت
ها خواب دنبالش داشت .این حقیقت تلخیه اما من دیگه هیچ
وقت
اون طلوع سابق نمیشم.
ی
_هیچکس آدم سابق نمیشه حن اگر بهبین زندیک رو داشته
ی
باشه امسال و سال قبلش یگ نیست .زندیک یعن همت اگر
قرار بود شبیه نوجوونیمون باشیم که  ...طلوع جون تو همت
حایل که هسن رسپا بیاست و درمانت رو ادامه بده بخدا
غبممکن نیست .اما اگر کنج خونه بشین و زانوی غم بغل کن
اون درمان هم محال میشه حاال تو هر روز برو پیش امیدجو! تو
ی
از یه زندیک پر خطر جون سالم بدر بردی و دوباره خودتو
ساخن.
نگاهش پر تردید توی نگاه آذر نشست و آذر انگشتهایش را
ر
فشد و گفت :اصال فکر کن من دنبال بهانه ام واسه با ساسان
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بودن.
طلوع ریز خندیدو گفت :دیوونه! تو دوستش داری شک ندارم.
آذر حرف را عوض کرد :ر
نقایس یا خط یا سفال؟
_تو چ؟ جز ساسان چ دوست داری؟
آذر خندید و گفت:من همه چ دوست دارم با همه
یی هبیم ..یم خوام تو انتخاب کن!
_ ر
نقایس اما طنازو چیکار کنیم؟
_طناز امروز نشون داده پیش آمت خوب یم مونه! اگر آمت
کار داشته باشه یم بریم یم دیم دست مامان چند ساعت .طیبه
هم میاد روش یم شه حساب کرد.
ذهن طلوع از کالس گریز زد به طیبه آهسته گفت :بهش
اسباحت مطلق دادن ،موندگار شد ممکنه حن وقن بریم گرده
با بچه اش باشه!
_انشاهلل اینطوره ،یه همبازی واسه طناز میاره!
_ویل خییل فرق دارن اون کنار پدرو مادرشه!
_وای طلوع نگو اینطور ،ما نیم ذاریم طناز کمبودی حس کنه
چرا دوست داری خودتو آزار بدی!
دوباره در سکوت رس پایت انداخت صفحه ی سیاه ر
گویس را
روشن کرد و دوباره چشمش افتاد به پیام آمت که حاال زیرش
چندین پیام دیگر آمده بود :یه نسبت دیگه برام پیدا کن! طلوع!
رفن؟ بچه رو نیم خوای! بذار کنارت باشم و کمک کنم...
بذار تو هم به من کمک کن!
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گوشه ی لبش را به دندان کشید و نوشت :فردا میخوام با آذر
برم
کالس ثبت نام کنم طنازو نگه یم داری؟
آمت خندید و نوشت :چ بهب از این؟ خودم یببمتون؟
_نه ساسان هست.
_آها پس من دایه ی طناز شدم؟
اینبار با صدا خندید و نوشت :یه جورای!
_باشه مواظب خودتون باشید .طنازو میارم االن.
هنوز مردد بود .نیم دانست باید دوباره با طلوع مواجه شود یا
نه! حن نیم دانست حرفهای که زده درست و به جا بوده اند یا
نه! شیشه ی شب خایل را برداشت طناز را به خود ر
فشد از
اتاق ببون رفت سالن خلوت بود  .و مشخص بود همه رفته
اند.
رسمای استخوان سوز حیاط باعث شد طناز را بیشب به خود
بفشارد و قدمهایش را تندتر بردارد.
کلید انداخت و به طبقه ی باال رفت برعکس چند ساعت پیش
منتظر ماند تا در را برایش باز کنند به جای طلوع آذر را در
آستانه در دید طناز را به دستش دادو با ابروی گره خورده راه
آمده را برگشت.
****
حال بهبی داشت انگار ،یک هفته بعد از ثبت نام ،در سکوی
که هر دو انگار ملزم به رعایت آن بودند.طناز را به آمت سبد
تا به کالس بروند .آمت داخل ررسکت رفته بود که ساسان ماشت
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را جلوی در خانه متوقف کرد بعد از تعطییل ررسکت رفته بود
خانه ،ر
دویس گرفته و برگشته بود.
آذر روی صندیل جلو نشست و طلوع همانطور که اطراف را
یم پایید روی صندیل عقب نشست و سالم آهسته ای داد.
ساسان
به سوی آموزشگایه که از دفعه قبل آدرسش را حفظ کرده بود
راند و گفت :تا حاال کار کردین؟
_طلوع آره ویل من نه!
ساسان توی آینه نگاهش را به طلوع دوخت و گفت :پس یه
عالقه ی قدیمیه؟
طلوع رستکان داد نگاه هراسانش را از خیابان گرفت و گفت:
نیم دونم اون موقع دوست داشتم.
آذر گفت :االن هم دوست داری فقط حواست نیست.
خودش خندید و ساسان هم به خنده ی او لبخند زد و گفت:
توچ؟
_من نه قدیم نه حاال هبمند نبودم بیشب پارچه و نمد و
اینجور
چبا دوست دارم اما بدم نمیاد ر
نقایس هم امتحان کنم.
_منم بدم نمیاد امتحان کنم ...حرفه ای شدی آموزش میدی؟
آذر رسچرخاند به نیمرخش نگاه کرد لبخندی زد و گفت :خب
ی
بستگ داره شاگرد یک باشه!
ساسان شانه باال انداخت و گفت :مثال من!
خبی از آن پش خجالن روزهای پیش نیست کم
آذر فکر کرد ی
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مانده بود این را به زبان بیاورد که ساسان دوباره گفت :شایدم
فقط من!
یک تای ابرویش را باال نداخت و گفت :حاال ببینم اصال چبی
یادمیگبم.
با متوقف شدن اتومبیل جلوی ساختمان قدییم که بوی
اصالت
نارنچ و شاخه های پیچک آویزان از دیوارهایش
آجرهای ی
انگار دنیای تازه ای را پیش رویشان یم اورد طلوع به خود
آمد .نگاه گرداند سمت آنها لبخندی به صمیمن که حن در
سکوتشان بود زد و منتظر ماند اول آذر پیاده شود.
کیم بعد کنار آذر تا نزدیک در رفت نفیس عمیق کشید ریه اش
را از بوی رطوبت آجر و گیاهان باران خورده پر کرد لبه های
بافت پایبه اش را کیم جلو کشید و گفت :داره رسدمیشه هوا!
خییل وقته این حالو نداشتم آذر!
_حال خوبیه؟
_خوب غمگت! خوب پردرد.
آذر مثل آن روزها که با هم دببستان یم رفتند انگشتهایش را
گرفت و گفت :هوای پایب وقن داره یم ره که جاشو به
زمستون بده همینه! خوبه اما دلگبه .ببت االن من هوس کارای
یواشگ کردم.
ی
طلوع به لحن پرهیجانش خندید نگاه به پله های سنگ که به
ساختمان بزرگ آموزشگاه وصل یم شد انداخت و گفت :دیگه
از ما گذشته یواشگ!
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_هیچم نگذشته بعد کالس یواشگ بریم بازار؟! تو که پایه
بودی همیشه منو گول یم زدی و تحریک یم کردی از مامان
نبسم.
_آخه االن من چوبشو خوردم.
گفت :وای طلوع دیگه اینا رو بریز دور باشه؟
پله ها را باال رفتند .هوای تازه مییل را در طلوع زنده کرده بود
چوی کالس رسیده بودند که
که نیم فهمیدش نزدیک در ی
تلفنش
توی جیبش لرزید ر
گویس را ببون کشید وبا دیدن پیامک آمت
گفت :وای حتما طناز بیدار شده!
پیام را باز کرد :من با طناز یم رم ببون.
لبخندی روی لب آورد و گفت :نه خوبن انگار.
آذر خندید و توی دلش به سیاست آمت آفرین گفت .انگار
ی
باالخره تصمیم گرفته بود کاری کند .برای خودش دلش و زندیک
اش! اما دلش مانده بود پیش نابلدی آمت و طنازی که هنوز
جان
نداشت توی این هوا به گردش برود.
تا پایان کالس برعکس طلوع که مدام نگاهش به لبهای استاد
بود
او داشت به توصیه های پریچهر و شورانگب درباره طناز
گوش یم کرد و آمین که دیده بود با همه احتیاط چقدر ر
نایس
است برای در آغوش گرفت کودک .ناگهان دلش به شور افتاد
نگاهش را بت هبجوهای که برای جلسه ی اول یی هیچ وسیله
1027

آمین

@Romanbook.ir

ای دور کالس نشسته بودند و نگاهشان به استاد بود ،گرداند.
یم
ترسید حرف بزند و طلوع را آشفته کند .نیم رخش را نگاه یم
کرد او همه افکار را پس زده بود آنقدر به آمت ایمان داشت که
حن به ذهنش نیم رسید ممکن است طناز با او به مشکیل
بخورد یم خواست همه ی هوشش انجا توی کالس ر
نقایس اش
باشد.
باالخره جلسه ی اول تمام شد بدون این که انتظار آمدن
ساسان
را بکشند ببون رفتند طلوع گفت :بریم بازار؟
_نه بریم خونه طناز بیدار میشه یوقت.
_آمت چبی نگفته!
_اما فکر کنم دیگه وقت بهانه گبیش باشه باید بریم طلوع
خب؟
شانه باال انداخت و گفت :باشه عزیزم بریم خونه.
یکباره آن حسش پر کشید و رفت .با نگاهش نشان داد
انتظار آمدن ساسان را یم کشد آذر چندین بار به ساعت مچ
اش نگاه کرد این اضطراب را دوست نداشت اما یم دانست به
این آسای هم از آن خالص نیم شود صدای موزیک مالییم در
فضا پیچید جهت صدا قابل تشخیص بود آذر آهسته گفت:
انگار
کالس موسیف هم دارن!
_یه وقن اونم دوست داشتم.
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ساسان اتومبیل ر مقابلشان متوقف کرد و گفت :خییل معطل
شدین.
به خانه که برگشتند طناز توی آغوش آمت خوابیده بود .اصال
دخبک همیشه خواب بود و طلوع را نگران وضعیت هشیاری
اش یم کرد.
کم کم با آمت بودن طناز ،عادت شد و کالس رفت دیگر آن
اضطراب را در دلشان نیم کاشت .در پایان ماه اول توانسته بود
منظره ی بیجای خلق کند و با مدادسیاه آنقدر خوب حجم
داده
بود به اثر که استادش با تحست به کارش نگاه کرد و عکیس از
ان انداخت و همان شب در صفحه مجازی اش به عنوان کاری
ر
منتش کرد آذر با دیدن کار طلوع
یگ از هبجویان ترم یک
در صفحه استاد با شوق فریاد کشید و ر
گویس را جلوی صورتش
گرفت و ناامیدانه گفت :من که هنوز دارم خط خظ یم کنم.
خوی!
طلوع با لبخند گفت :تو هم ی
دوباره رسفرو کرد توی کاغذ زیر دستش ،داشت انار یم کشید
و همانطور هم به اخبار کوتاه آمت ،که با پیامک برایش
فرستاده
بود ،فکر میکرد .حکم طالق صادر شد و روز بعد خجسته یم
آمد تا با هم به دادگاه بروند برای جاری شدن صیغه ی طالق،
دوباره دلش شور افتاده بود و تازه میفهمید آن هاشور زدن ها و
روی طرح انار تا چه اندازه آرامش یم کند .همانطور که
محوکن را میان سایه ی تبه و روشن یم کشید دوباره پیایم از
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آمت رسید تصویری که استاد به اشباک گذاشته بود را برایش
فرستاد و کوتاه نوشت :عایل شد!
لبخند زد مدتها بود که نوع ارتباطشان به گونه ای دیگر بود
وارد دنیای دیگری شده بودند که نه آمت یم خواست آن را
عوض کند و نه طلوع قصدش را داشت حاال با هر بار پیام دادن
آمت هزاران فکر به رسش یم افتاد و چندین بار تصمیم داشت
برادر خطابش کند که ترسیده بود دوباره آمت حرف بزند که
نیم خواست بشنود .پیامک های آمت خشک کوتاه و اغلب
خبی بودند و به او این جسارت را نیم داد که پا فراتر بگذارد.
ی
حن یکبار که که گفته بود با آذر برو لباس گرم بگب .لحنش
کامال دستوری و عاری از هر محبن بود .رستکان داد تا این
صب یم کرد تا اثر آن «نیم خوام
فکرها را براند باز هم ی
ببینمت» که توی بیمارستان توی صورت آمت پرت کرده بود از
بت برود و برادرش دوباره برگردد.به جای هر چبی نوشت:
فردا باهام میای؟
_من نه! خانم خجسته میاد ویل نبس من همون اطرافم!
_اگر بیاد؟!
_نمیاد.
_از کجا مطمئن!
_آسایشگاه بسبیه!
متعجب کیم به ر
خبی در
گویس نگاه کرد باورش نیم شد ،هیچ ی
این مورد نگرفته بود .گوشه ی لبش را به دندان گرفت حسش را
نیم فهمید و حن متوجه نشد چشمهایش پر اشک شده اند رس
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بلند کرد نیم نگایه به آذر و بعد طناز انداخت هنوز حرف پیدا
نکرده بود که آمت به تردیدهای که از چند روز پیش
گرفتارشان بود غلبه کرد و برایش نوشت :وکیلش برای این که
حکم زندانش رو معلق کنه درخواست عدم صحت عقل داد.
پزشک دادگاه هم جنون ادواری رو تائید کرد و فعال آسایشگاه
خوی نداره و فردا هم با حضور وکیلش توی دادگاه
ست .حال ی
طالق انجام میشه!
نفسش را پر صدا از سینه ببون داد و گفت :اون یه دیوونه بود!
آذر نگاهش کرد و گفت :یک؟
_اون آدم دیوونه بود.
برای آمت نوشت :فردا بعد از دادگاه یم خوام برم پیش
مادربزرگم!
خوی یم کن!
_کار ی
جواب کوتاه آمت تکلیفش را روشن نیم کرد .ر
گویس را کناری
گذاشت و به آذر گفت :تو باهام میای؟
_چرا نصف حرفاتو اون تو یم زی و از وسطش به من یم
ی
یک عزیز من؟! کجا بیام!
_هم دادگاه فردا رو هم خونه خاتون .قول دادم به خاله پری
هر
روز زنگ یم زنه تا االن یم ترسیدم اما حاال دیگه یم تونیم
بریم.
_دیگه نیم تریس یعن؟
_تبداد آسایشگاه بسبی شده دیگه از یک ببسم؟! وای آذر...
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حسمو نیم فهیم ...از جا بلند شد تا نزدیک پنجره رفت دستش
را روی شیشه ی یخ زده کشید و گفت :یم خواست منو بفرسته
آسایشگاه! نیم فرستاد فقط حرفشو یم زد یم دوی آذر فکر
میکنم بعض چبا گفتنشون از اتفاق افتادنش سخت تره و
دردناک تره! وحشت رفت به آسایشگاه برام سنگت تر از دیوونه
شدن بود .هر شب کابوس یم دیدم.خودمو که با التماس یم
خوام به همه بفهمونم دیوونه نیستم و کیس نیم فهمید.
گریه ی کوتاه طناز نگاهش را از سایه ی خودش توی شیشه
جدا
کرد برگشت او را در آغوش کشید محکم به خود ر
فشد طوری
که تا آن روز ر
نفشده بود گونه اش را به گونه ی دخبک
چسباند و نوازش گونه حرکت داد .طناز آرام گرفت و او رسش
را ررس داد روی سینه ی دخبش صدای قلبش تند و یی وقفه
توی گوشش نشست او صدای قلبها را دوست داشت .صدای
قلب
مادرش را هنوز به یاد داشت ،هرگز از یاد ینبده بود همیشه
توی خوابهایش یم شنید ،صدای قلب برادر به دنیا نیامده اش
را
هم! صدای قلب شوری ،و صدای قلب آمت که بیش از همه
شنیده بود .بعد از هر طوفان پناه برده بود به صدای آرامبخش
قلب آمت و حاال کیم هم دلتنگ یم نمود .برای روزهای که از
دست رفت .برای صدای که شاید دیگر هیچ وقت از آن فاصله
ی نزدیک نیم شنید.
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همانطور که طناز را به خود یم ر
فشد تا نزدیک مب رفت
ر
گویس را برداشت نگایه انداخت .پیایم نداشت،دوباره آن را
روی مب گذاشت نیم نگایه به طرحش کرد و گفت :تو چیکار
کردی؟
آذر از پشت مب آشبخانه کاغذش را باال گرفت و گفت :نیم
دونم چرا به جای انار،سیب شد!
خودش با صدا خندید طلوع یی مقدمه گفت :به ساسان چه
جوای
ی
دادی؟
شانه باال انداخت وبا یادآوری ساسان که هفته ی قبل اضار
داشت تکلیفشان را روشن کنند گفت :نیم تونم  ...من نیم
خوام
ازدواج کنم.
_بابا آرش یک میاد؟
_نیم دونم گفت واسه تعطیالت کریسمس اینجاست حاال
ببینیم
چ میشه فکر کنم درست وسط امتحانام برسه! خییل وقته به
حسای از
خونه هم رس نزدم دیروز بابا هاتف پیام داده بود
ی
خجالتم در اومد.
_خوش به حالت!
_چرا؟
_واسه این که یگ اینقدر دوستت داره که بهت غر یم زنه
بابت نبودنت.
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_رساغ تو رو هم گرفت.
_من دیگه خییل وقته از اون خونه نیستم.
_نیم خوای برگردی!
_نه تا وقن که نفهمم با خودم چطورم!
_عت یه لجبازی شده ماجراتون!
_ماجرامون؟
_تو با مامان و بابا ،حال همو یم پرست اما حاض نیستت
همو ببینت مامان شوری میاد اینجا اما تو نیم ری  .با آمت مدام
چت یم کن اما حضوری یه کلمه حرف نیم زنت .حن حس
یم کنم با طیبه هم ...با این که تلفن حرف یم زی اونطوری
که باید نیسن!
_لجبازی نیست رسگردونم در مورد تک تکشون.
_چرا در مورد من نیسن؟
_نیم دونم.
آذر ابروی باال انداخت و گفت :چون نشستم ور دلت
و اینقدر موندم تا باورت شد همون آذر سابقم.
طلوع که در میان حرف زدن تا نزدیکش رسیده بود خم شد
پیشای اش را بوسید و گفت :شاید چون اگر تو هم نبودی من و
طناز زنده نیم موندیم.
_دیگه این اغراق آمبه آمت نیم ذاشت تنها بموی.
_آذر به ساسان فکر کن.
_چبی شده!
_نه ویل بهش فکر کن اون آدم خوبیه! تو هم حیف که تنها
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بموی.
_حاال ببینم چ میشه!
طلوع به سمت تخت برگشت دراز کشید صورت طناز که بیدار
شده بود را با پشت دست نوازش کرد و دکمه ی پباهنش را
برای شب دادن به او باز کرد و باز به تبداد فکر کرد رسش
تب یم کشید و گلویش یم سوخت اما روی لبهایش لبخندی
گنگ قوس انداخته بود  .فردا آزاد یم شد همت فردا!
*******
آخرین تکه لباس طناز را تا کرد توی ساک گذاشت .نگاه
چرخاند سمت آذر و گفت :به ساسان گفن واسه ساعت چند؟
_آمت باهاش حرف زد من نزدم.
_قهری؟
_نه؛ چه قهری فقط دیدم آمت بگه بهبه!
_دل تو دلم نیست آذر!
_چرا؟
_دارم یم رم جای که مادرمو از دست دادم .تو بغل مادر
مادرم .اون وقتا که یم رفتیم همش فکر میکردم چقدر منو
دوست داره! حاال یم فهمم چرا؟ من شبیه مادرمم ،بیشب از
طیبه! نکنه عذابش بدم.
_این چه حرفیه؟ شاید حالشو بهب کن با این شباهت.
کنار در بهارخواب نشست و گفت :کاش همت امشب یم
رفتیم.
_آمت گفت خطرناکه تو جاده ،گفت فردا صبح.
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دیگر حرف نزد دل توی دلش نبود .برای فردا آن روز پرهیجان
ر
آغویس که
را پشت رس گذاشته بود به امید این که برگردد به
یک روز جای مادرش بود .دوباره رسش را به شیشه چسباند
صبح توی دادگاه وقن به سالن خوانده شدند یی اراده دست
خجسته را گرفت .خجسته خندید و گفت :تموم شد .ما
تمومش
کردیم.
غرور توی صدای خجسته را دوست داشت .گردن برافراشته و
شانه هایش که عقب بود مجموعه ای از اعتماد به نفسش را به
نمایش گذاشته بود که او را در نظرش زیبا تر یم کرد.
ناخودآگاه کمرش را کیم صاف کرد و دنبالش راه افتاد .حرف
ی
نزده بود فقط شنونده بود .وکیل دوباره گفته بود موکلش زندیک
اش را یم خواهد .اما قایص بارها و بارها اینها را شنیده بود و
این آخرین تب وکیل را با خواندن خطبه ی طالق به سنگ
کوبید.
دستهای یخ زده اش یم لرزید .لبهایش یم خندید و چشمهایش
اشک یم ریخت .یم خواست بلند شود فریاد بزند
خجسته با چشمهای براق نگاهش کرد و خندید .خجالت یم
کشید و با این فکر که عرص به خانه مادربزرگ یم رود این میل
را رسکوب کرد.
کار او با همان خطبه ی طالق تمام شده بود .اما خجسته هنوز
کارهای داشت حضانت بچه مانده بود .او امیدوار بود که در
این
1036

آمین

@Romanbook.ir

پرونده هم موفق خواهند بود .تبداد مجنون بود و پدرومادرش
ایران نبودند اصال عالقه ای هم نشان ندادند حن وقن
خجسته
خب تولد بچه را رساند
برای فهمیدن نظرشان از طریق وکیل ی
هیچ پیایم از سوی آنها دریافت نشد و همت خیالش را راحت
کرده بودکه این دادگاه را هم یی دردرس یم برد.
حاال چندین ساعت از آن لحظه یم گذشت طلوع احساس
شکوفه
ای را داشت که روی شاخه ی یخ زده ی درخن خشک روییده،
بعد از مدتها از ته قلب احساس آزادی کرد .و به آینده فکر کرد
ی
به آینده ای که از همت فردا ررسوع یم شد .به فکر زندیک افتاد.
باید کار یم کرد .باید مستقل یم شد باید برای خودش و طناز
خوی یم ساخت.این حس گرمای بیشبی به قلبش
آینده ی ی
بخشید .یکباره از جا بلند شد،کنار طناز روی تخت دراز کشید.
چشمهای دخبش هنوز وق زده بود و صورتش کوچک و پرمو
دست و پاهایش الغر و کوچک اما لبهای خندانش او را امیدوار
یم کرد .دستش را کشید روی موهای نرم رسش که مثل تاج
خروس به باال خشک شده بودند چندین بار دستش را به یک
طرف کشید ووقن صاف نشدند خندید .آذر نیم نگایه به
حالتشان انداخت و گفت :تو دلت عروسیه؟
_نیم دوی چقدر خوبم!
_یم دونم حق داری .بخواب دیگه فردا صبح زود باید بیدار
بشیم.
1037

آمین

@Romanbook.ir

پلک هایش را روی هم گذاشت آذر چراغ را خاموش کردو سیع
کرد بخوابد اما حرفهای ساسان راحتش نیم گذاشت :القل
دلیلشو
بهم بگو! چرا نه؟ چرا نیم توی؟
و او دوباره گفته بود نیم تونم و ساسان کالفه گفت :چیکار کنم
االن؟ یه رایه بده!
_بیا دوتا دوست باشیم مثل تمام این مدت!
_خنده داره از مردی که یم دوی عاشقته یم خوای که دوستت
باشه! فقط دوست!
_خنده دار نیست ،تا االن تونستیم.
به حرف خودش ایمان نداشت و همت باعث پیچش انگشتانش
در
هم یم شد .پشیمان بود از ارتباط ای که ررسوع کرده بود در
حایل که برایش رسمیت دادنش هیچ دلییل نداشت برخالف
ساسان که نشان یم داد مصمم است برای ادامه دادن ارتباط به
نحوی دیگر!
ساسان پرسید :چبی هست من بتونم در موردش کمک کنم؟
_نه نیست.
خودش هم نیم دانست چرا نه! نیم دانست چرا نیم خواد
فقط
آن روز وقن رفته بود خانه تا هاتف و شوری رسبزند وقن
پشت پنجره ی اتاقش ایستاد فکرکرد دیگر نباید به ازدواج فکر
کند .حاال روشن برایش یک خاطره ی دور بود و حیس درباره
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او در قلبش پیدا نیم کرد اما احساس گناه و ناپایک برای
ررسویع دوباره آزارش یم داد.
ساسان ناامید سکوت کرد و دیگر حرف بینشان رد و بدل نشد.
حاال قرار بود دوباره با هم بروند سفر .داشت به این فکر میکرد
کنارش بنشیند یا همراه طلوع روی صندیل عقب! دوباره همان
رفتار دوستانه را پیش بگبد یا قهر را ادامه بدهد .اصال نیم
دانست قهر کرده اند یانه! کالفه دسن توی موهایش کشید به
طرف غلتید خودش را در آغوش کشید چند ساعت بعد وقن
ی
طلوع را بیدار یم کرد هنوز این کالفگ ادامه داشت.
لباس پوشید و منتظر ماند .طلوع جلوی آینه ایستاد صورتش را
آر ر
اییس مخترص کرد و گفت :یه رژ مالیم نداری؟
ی
:
با همه یی حوصلیک به صورت طلوع خندیدو گفت همون خوبه
دیگه یه کم رنگ بگبی!
طلوع رژ را روی لبهایش کشید و گفت :نیم خوام فکر کت
حالم بده! یم خوام وقن منو دیدن حالشون بهب بشه!
_حتما همینطوره!
برس را روی موهایش کشید و گفت :چقدر موهام نامرتب بلند
شده!
_برگشتن یم ریم آرایشگاه یه رنگ هم بذاری بد نیست.
صدای دو بوق پشت رس هم باعث شد عجله کنند .طلوع پتو
نریم را دور طناز پیچید او را در آغوش کشید نگاهش را دور
خانه گرداند و ببون رفت آذر کیف را برداشت و پشت رسش
رفت .از پله ها پایت یم رفتند هنوز وقت پایت رفت از پله ها
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یم ترسید .خصوصا وقن طناز را در آغوش داشت او را
محکم به خود ر
فشد و یک دستش را به دیوار گرفت پایت پله
گفت :کاش یه کم به خودت یم رسیدی جلو ساسان زشته
اینطور
خواب آلود.
_هیچم زشت نیست خسته م بریم.
در را باز کرد و به جای ماشت ساسان ،آمت را دید که پشت
فرمان انتظار یم کشد نگاه متعجبشان در نگاه هم نشست آذر با
تردید جلو رفت در را باز کرد و گفت :یم خوای بیای!
_بیایید بشینید.
طلوع روی صندیل عقب نشست گرمای مطبوع داخل ماشت
ی
حالش را بهب یم کرد .کم مانده بود به لرز بیافتد مه آلودیک
کوچه هم به اضطرابش دامن زده بود.
طناز را توی آغوشش جابجا کرد و آهسته گفت :سالم.
آمت از آینه نگاهش کرد تغیبات صورتش آنقدری بود که
لبخند
ی
روی چهره ی عبوس آمت بیاورد .به همان آهستگ جواب
سالمش را داد و حرکت کرد یی آن که کیس توضیچ خواسته
باشد گفت :دیشب حال مامانش خراب شد حدودای ساعت
سه بود
که زنگ زد گفت :نیم تونه بیاد.
_حالش خییل بده؟ مامانشو یم گم.
1040

آمین

@Romanbook.ir

_تا همت یه ساعت پیش اونجا بودم فعال بسبیه! سابقه
ناراحن
قلن داره و ساسان میگفت هر ماه یگ دوباره این اتفاق یم
ی
افته!
آذر دوباره به فکر فرو رفت .انگشتهایش را روی شیشه ی بخار
گرفته حرکت داد و گفت :چه بد!
ی
جوای نداد فضای اتومبیل گرم و ساکت ماند مه آلودیک
کیس
ی
جاده آمت را وادار کرد دقت بیشبی کند ،پشیمان بود از این که
آفتاب نزده راه افتاده اند .هر چند دقیقه پشت دستش را روی
شیشه ی جلو یم کشید تا بخار نشسته روی شیشه را پاک کند.
نیمه راه رسیده بودند که آفتاب زد .و از تراکم مه کاسته شد.
طلوع به در نزدیک شد از شیشه ببون را نگاه کرد و با خودش
فکر کرد این همان دره ایست که تویش سقوط کرده اند؟ در
سالهای پیش هر بار از این جاده گذشته بودند هیچ حیس
نداشت
جز گهگاه که از باال و پایت رفت های ماشت ترسیده و چنگ
انداخته بود به دستهای آذر .اما حاال یم دانست این جاده همان
است همان که مادرش را گرفت و سالها فر ر
امویس به خودش
هدیه کرد.
آمت انگار که فکرش را خوانده باشد یی آن که صدایش بزند
گفت :نچسب به در.
فکری دیوانه وار ناگهان خوره ی ذهنش شد .صدای گریه طناز
اشکهای طلوع را پیش کشید .همانطور که صورتش را از شیشه
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جدا یم کرد و چشم به طناز یم دوخت با بغض گفت :نیم دونم
کجاش..
آمت اینبار بالحن مالیمبی گفت :االن این که کجای جاده اون
اتفاق افتاد اونقدر اهمیت نداره!
یی قراری طناز که بیشب شد آذر یی اعصاب دست از مشاجره
ی دروی اش برداشت و گفت :طلوع بچه گرسنه ست.
با پشت دست اشکهایش را پاک کرد دستش که روی دکمه ی
اول مانتو رفت آمت نگاهش را از آینه گرفت اول از شیشه ی
بغل به سوی نگاه کرد و بعد خبه ی خط ممتد جاده شد.
ساعن بعد رسیدند آمت شماره ی پریچهر را گرفت سالم کرد و
او با دلشوره گفت :جانم مادر؟ چبی شده؟
آمت لبخندی زد وگفت :یه آدرس یم دید ما میدون اول شهر
هستیم.
ی
پریچهر نفیس از روی آسودیک کشید و گفت :تو هم اومدی؟
_با اجازه تون.
_الیه قربونت برم خوب کردی.
آدرس را شمرده گفت و آمت به خاطر سبد تماس را قطع کرد
.ظهر بود آفتاب پهن شده بود روی شهر با دقت به خیابان ها
چشم دوخت و به آذر گفت :حواست به اسم خیابونا باشه!
آذر گیج و کالفه بود پیایم که با تردیدبه ساسان داده بود یی
پاسخ ماند .مدی بعد با پرسیدن از چند نفر رسیدند .کوچه
قدییم
بود .خانه ها هم ی
اکب قدییم ،بچه های توی کوچه توپ بازی
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یم کردند  .آمت اتومبیل را مقابل خانه ای پارک کرد با صاف
ی
کردن کمرش خستگ در کرد و گفت :همینه!
دوباره اشکهای طلوع جاری شد .برخالف آمت ،اولت بار نبود
که به این خانه یم امد اما هر بار دیگر که آمده بودند درست به
اندازه بچه های که بازی یم کردند یی خیال بود .آمت از توی
آینه نگاهش کرد و گفت :اینطور باهاشون مواجه نشو .پاک کن
اشکاتو!
دوباره تند تند اشکهایش را پاک کرد .رورسی اش را کیم جلو
کشید پتوی طناز را مرتب کرد و گفت :خوبم.
آمت زودتر پیاده شد بعد از او آذر و در آخر طلوع ،جلوی در
خانه ایستاده بودند .آمت دست کشید یی حرف کیف لباس
طناز
را گرفت .بالفاصله بعد از ر
فشدن زنگ در باز شد  .و پریچهر
با چهره ای گشاده دستهایش را برای در آغوش کشیدنشان باز
کرد .در میان خوشامدگوی های پریچهر از داالن فراچ که
مسقف بود گذشتندو پا به حیایط گذاشتند با دو باغچه ی
بزرگ،
بساط آش رشته روی گاز تک شعله میان دوباغچه به راه بود.
پریچهر تند و فرز راه یم رفت و انها را دعوت به داخل خانه
یم کرد .در سالن باز بود  .قلب طلوع تند و دیوانه وار یم
کوبید دل توی دلش نبود .پریچهر انگار حالش را فهمیده باشد
طناز را در آغوش کشید و گفت :بدو خاتون منتظره!
قدمهای سستش جان گرفت پایش را آنسوی در سالن گذاشت.
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تخت خاتون را آورده بودند توی سالن و او حاال چشم دوخته
بود
به پبزی که چشمهایش به گود نشسته بود و بر اثر کم سوی
رنگ چشمهایش روشن شده بود .دستهای الغر و خشکیده اش
را دراز کرد سمت طلوع و نالید :پریماه!
رسش به زیر افتاد و هق هق پر دردش سینه ی طلوع را
سوزاند بیش از ان خاتون را منتظر نگذاشت چند قدم بلند
برداشت خودش را میان دستهای پبزن جا داد و یی حرف هق
هق کرد.
دستهای خاتون هربار جای از تنش را نوازش یم کرد .از
روی موها رس یم خورد روی بازو ها و از انجا روی کمرش
انگار با این لمس یم خواست او را باور کند .گایه پریماه
صدایش یم کرد و گایه طلوع!پریچهر و آذر پشت رسشان
اشک یم ریختند و امت متاثر از ان حال طناز را از دست
پریچهر گرفت تا برای آرام کردنشان قدیم بردارد .او باالخره
ی
به خود آمد و گفت :مامان دخبه اومده چهار روز خستگ در
کنه! گریه چرا!
_چشمم خشک شد به این در مامان!
ی
این صدای پب و شکسته اوج دلشکستگ اش را به نمایش یم
گذاشت طلوع رس از شانه اش برداشت هردو همزمان دست
کشیدند توی صورت هم خاتون لب زد :تو چقدر شبیه مادرت
شدی؟ طیبه کجاست؟
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پریچهر گفت :بهت که گفتم طیبه اسباحت مطلقه انشاهلل
اونم
چندماه دیگه با بچه ش میاد.
_بیار ببینم نتیجه مو  ...تو آمین؟
آمت لبخندی زد و گفت :سالم بله آمینم.
جلو رفت طناز را میان دستهای خاتون گذاشت و او با خنده ای
که سالها کیس روی لبش ندیده بود گفت :نتیجه تولد دوباره ی
آدمه! نمردم تا نتیجه مو دیدم اونم از طرف یک ! پریماه...
بوسه ای نرم روی گونه ی طناز گذاشت و گفت :قربونت برم
...دوباره چشمه ی اشکش یم جوشید که پریچهر تذکر داد:
مامان جان!
او برای عوض کردن حرف رسبلند کرد و به آمت گفت :دیگه
بچه رو اینطور بغل نکن پش! زیر کمرشو باید بگبی!
ی
پریچهر با ررسمندیک گفت :ای وای مامان؟! اینا چندماهه دارن
از بچه نگهداری یم کت خودشون بلدن.
آمت با خنده گفت :نه راست یم گن هنوز بلد نیستیم.
آذر هم جلو رفت خاتون با مهربای و قدردای گونه اش را
بوسید و گفت :تو خییل خانیم.
مشخص بود پریچهر همه چب را برایش گفته آذر با خجالت
رسش را پایت انداخت و پریچهر گفت:بیایید بشینید بچه ها.
طلوع رورسی اش را روی رس مرتب کرد و همانجا لب تخت
خاتون نشست تا وقن پریچهر سفره راپهن یم کرد مشغول
گفتگو با او درباره ی طناز و دل دردهای گاه و بیگاهش بود که
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خاتون برایشان داروهای گیایه تجویز یم کرد.
آذر هنوز رسدرگم بود و نمیدانست دوباره پیام بدهد یا تماس
بگبد .دلش به شور افتاده بود و یم خواست هرطور شده به
خبی از حال
ساسان بفهماند آنقدر یی معرفت نیست که ی
مادرش
نگبد.
****
خانه ی خاتون آنقدر بزرگ بود که اتاق پریماه هنوز دست
نخورده مانده بود درست مثل همان روزی که عرویس کرده و
رفته بود همانطور که اتاق پریچهر بعد از ازدواجش.
دوباره توی اتاق مادر به هق هق افتاد .اینبار تنها بود و این
تنهای آرامش یم کرد .اتاق ساده و دخبانه بود یک تخت فبی
یک نفره با روتخن بافت صوری با چند قاب کوچک خطایط
باالی تخت .پیش تر هر بار آمده بودند در این اتاق قفل بود.
تنها
یگ دوبار در نوجوای که همراه طیبه آمده بودند.طیبه را دیده
بود با چشمهای رسخ از آن ببون آمده و دوباره در را قفل کرده
بود .حاال یم فهمید چرا!
نگاهش را اینبار دقیق تر دور اتاق چرخاند.یک گیس بافته که
قاب شده وزیرش تاری خ زده بود و با خظ خوش نوشته شده
بود :زلف برباد مده تا مدیه بربادش! میان قاب های خطایط
روی دیوار بود.
لبخندی زد و نگاهش را از پرده های لطیف ساتن صوری که
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رنگشان در گذر سالها رفته بود گذر داد و به اینه ی روی دیوار
چوی
ومب کوچک مقابلش انداخت .نزدیک مب ایستاد ،برس ی
قویط وازلت و یک جعبه خایل  .در کشو را باز کرد آنجا هم
ی
یک ،رژ لب بیست و چهار ساعته که بوی کهنگ یم داد و
جعبه ی در داری که داخلش چند مهره بود .حالش دگرگون
شده
بود روی همه این ها رد انگشتهای مادرش بود.
جعبه را برگرداند .و عکس کوچک گوشه ی مب که در قاب
فلزی طالی مانده بود را برداشت پریچهر بود باهاتف! از لباس
مجلیس یم شد فهمید در جشن بوده اند پشت قاب را نگاه کرد
روی مقوای کدر شده نوشته شده بود :هوالعشق رسیدم بهت!
لبخندی روی لبش نشست رسش را تا نوشته ای گوشه ی آینه
باال برد :مرغ زیرک چون به دام افتد صبوری بایدش!
تاری خ نوشته با تاری خ چیدن موها یگ بود و چند ماه قبل از
تاری خ پشت عکس نامزدی.
به اشکهای فکر کرد که مادرش حتما در ان چند ماه برای هاتف
ریخته ،ناگهان دلش برای پدر هم تنگ شد .گوشه ی لبش را
گزید تا جلوی زاری اش را بگبد .مب تحریر و کتابخانه ی
کوچک پر از رمان بود و روی مب تحریر مشق خط که حتما
آخرین آثار پریماه بود.
در کمد را باز کرد چب زیادی نبود یک ساک قدییم که
مشخص بود خایل است و چند لباس دخبانه با طرچ
عروسگ.
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پباهن را برداشت بویش را استشمام کرد و با ر
فشدن صورت
میان آن اشکها و زاری اش را یکجا خایل کرد.
پریچهر با تک ضبه ای به در داخل شد و گفت :طلوع مامان،
بچه یی قراره نمیای؟
_میام.
پشت رس پریچهر از اتاق ببون رفت اثری از آمت و آذر نبود
و پریچهر گفته بود اسباحت یم کنند .همانطور که به طناز
شب یم داد گفت :یم خوام برم رس مزار مادرم!
_فردا پنجشنبه ست .یم ریم.
_امروز لطفا!
_قربون دل یی تابت برم .امروز یم ریم.
چند ساعت بعد ،بجای پباهن دخبانه ی پریماه سنگ یقبش را
در آغوش کشیده بود و زمزمه یم کرد :مامان ...مامان ...انگار
تازه این کلمه را یاد گرفته بود.
پریچهر پشت رسش ایستاده بود کنار آمت و گریه امانش نیم
داد .آذر طناز را توی خانه نگه داشته بود خاتون گفته بود :هوا
سوز داره بچه رو ینبید اهل قبور ...شگون هم نداره!
آمت قدیم جلو گذاشت
گفت :طلوع! بلندشو زمت رسده رسما یم خوری!
هنوز توی دلش توده ای سنگت بود .هر چه هق یم زد خایل
نیم شد .هرچه یم گفت مامان ،میلش به این کلمه تمام نیم
شد.
آمت یکبار دیگر گفت :بس کن.
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ی
ناچار عقب کشید .دستش را روی اسم مادرش که تازیک طالی
رنگ شده بود و روی سیایه کهنه یقب یم درخشید ،کشید و آه
پرحشتش را پاشید روی مزار.
*******
شب آخر اقامت در خانه ی خاتون با پریچهر و آذر توی اتاق
ی
پریماه نشسته بودند دلتنگ و حشت دوروز گذشته فروکش
کرده و قلبش کم کم این درد را هم پذیرفت مثل همه ی آن
دردهای که پشت رس گذاشته بود و مثل خر رایس جامانده از
زخیم عمیق گایه دردناک یم شدند.
طناز روی تخت پریماه دراز کشیده بود و با اسباب بازی
کوچگ که پریچهر به دستش داده بود ور یم رفت و طلوع
روی زمت نشسته،به تخت تکیه داده بود .آذر هر چند دقیقه
یکبار به ر
گویس اش نگاه یم کرد .آخرین پیام ساسان این بود:
مامان رو یم برم خونه!
پریچهر خسته از کار روزانه دراز کشید و گفت :رسده اینجا نه؟
طلوع آهسته گفت :نه زیاد! اون عکس نامزدی مامانمه؟
پریچهر خندید و گفت :آره پشتشو خوندی!
_خووندم.
_باالخره به دست اورد بعد ،نه ماه چه کارا که نکرد...
با حرکت ابرو اشاره کرد به گیس بافته ی روی دیوار و گفت:
موهاشو برید .غذا نیم خورد بابا رو ذله کرده بود بابا یم گفت
به راه دور دخب نیم دم  .آخه هاتف اینجا دانشجو بود.
همدیگه
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رو دوروبر مدرسه ی پریماه دیدن و یاعیل عشق ررسوع شد.
البته من جزئیاتشو نیم دونم اما یهو دیدم دیگه این پریماه
خواهر
کوچیکه من نیست دلش رفته هیچ جورم برنمیگرده .هاتف هم
که
دیگه سوژه ی محله شده بود بابا بیچاره خونش به جوش اومده
بود از پیله ی این پشه دیگه قانع شده بود که فقط نیاد تو
محله...
طلوع لبخندی زد و گفت :یم اومد مامانمو یم دید؟
_نه مگه خاتون اجازه یم داد پریماه بزنه ببون ؟ ویل اون
یم اومد از همون وقتم غد و یه دنده بود .دو سه بارم با خانواده
ش اومد که حسن نیتشو به بابا نشون بده الحق هم خانواده
خوی
ی
بودن اما بابا یم گفت من جونم به دخبام بسته ،نیم تونم
بفرستم راه دور ،خاتون یم گفت راه دور کدومه یه نیم روز
راهه ویل بابا زیر بار نیم رفت .پریماه هم زد به اعتصاب غذا،
اون دخب آروم که همش یا خط یم نوشت یا شعر یم خووند
ادی
شده بود مبارز اونم جلوی یک؟ بابا! البته از حق نگذریم یی ی
و زبون درازی نکرد هیچ وقت ویل خب همونم خییل بود .این
دسته مو رو فرستاد واسه هاتف  ...من بردم .هاتف چه اشگ
ریخت بعد نامزدیشون اوردن اینجا آویزون کردن که همیشه
بمونه! تو خاطرات قبل ازدواجشون.
_چ شد که خاتون و بابا بزرگ قبول کردن؟
1050

آمین

@Romanbook.ir

_قبول که هیچوقت نکردن ویل هاتف خونه گرفت اینجا بعد
درسش ،همت جا هم کار پیدا کرد.
_اون خونه هنوز هست؟
_نه کوبیدن از نو ساخت .اجاره ای بود تا وقن بابا زنده بود
هاتف حرف از رفت نزد ویل بعد بابا کم کم زمزمه ی رفت
کرد.
_کاش اون روز ما هم با بابا رفته بودیم  .کاش القل یم اومد
دنبالمون...
_ای کاش ها که زیاده اما تقدیر اسمش روشه دخب! پریماه
رسخود بود با همه آر ر
امیس که داشت .هرچه هاتف گفت بمون
خودم میام دنبالتون به گوشش نرفت یهو دیدیم اومد
خداحافظ
گفت اثاثو فرستاده خودشم با اتوبوس یم ره .هر چ خاتون
گفت دلم شور یم زنه با این وضع نرو محل نداد ...همون شد
سفر آخرش شد دیدار آخرمون تا وقن دیگه تو رسدخونه
دیدمش
که رنگ از صورتش رفته بود...آخ بمبم...
پلک هایش را آهسته روی هم گذاشت و اشک ریخت .طلوع
کنارش دراز کشیددستش را روی شکم او گذاشت و گفت:
ببخشید ناراحتت کردم...
_ناراحت نیستم .تو هم از کیس ناراحت نباش طلوع ،نیم گم
همت االن ،اما باباتو ببخش ،شوری رو ببخش اونا هم یی گناه
بودن یه فرصت به همه تون بده برای این بخشیدن و دوباره
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ی
.
زندیک کردن هاتف بعد از پریماه قصدش ازدوج نبود ویل
تومونده بودی رو دستش .خانواده ش توان نداشت نگهداری
کت
ما هم درگب سکته و زمت گب شدن خاتون شده بودیم واسه
همینه که نیم تونم اعباض کنم به تصمیم اون روزای شوری و
هاتف من خودم داغون بودم  ...واسه سالگرد پریماه دلم از
دیدن
طیبه و هاتف خون شد تو هم که اصال نتونست بیارن بسبی
بودی فکر کنم تو خونه  ...حاال گذشت یم خوام بگم شوری در
حقت مادری کرد آذر مامان ناراحت ر
نیس اما همه مادرا اشتباه
دارن  .پریماه هم اگر بود شاید یه جاهای ازش یم رنجیدی...
دلتو پاک کن ببت خودت یم توی قهر طنازتو تحمل کن؟
برای این که مسب حرف را عوض کند گفت :شما چ از عشق
خودتونم بگید.
_من که عاشق نشدم اصال اینقدر از اون حال عجیب پریماه
وحشت زده بودم که گفتم تا عمر دارم نیم ذارم عاشق بشم...
خنده ای کرد و گفت :آخه من اصال آدمش هم نبودم که بیست
روز غذا نخورم.
خنده اش عمق گرفت آذر لبخندی به رویش زد و گفت :واسه
همت مجرد موندین؟ خوبه مجردی مگه نه؟
_نه مجرد که نموندم .دوسال بعد پریماه من عرویس کردم
خوی هم بودن و ما هم
عشق نبود ،خواستگار بودن آدمای ی
قبول
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کردیم رفتیم رس خونه زندگیمون و همه چ به ظاهر خوب بود
تا وقت سکته ی خاتون ،هیچکس نبود جز من ،باید به خاتونم
یم رسیدم اونم طاقتش از خییل وقت پیش تموم شده بود .یم
ی
گفت تو حواست ی خونه زندیک مامانته نه خودت ،هنوز بزرگ
نشدی و نفهمیدی که خودت خانم یه خونه ای و جدا از اونا!
یم
گفت دیگه حالم از خودتو دلواپیس هات و رخت سیاهت به
هم
یم خوره .نیم دونم شاید اونم حق داشت طالق گرفتیم.
آذر نفسش را پر درد ببون داد و گفت :متاسفم.
_نیم تونم تصور کنم که چ یم شد اگر هنوز با اون بودم.
نیم تونم فکر کنم که خاتونو ول یم کردم وسط این اتاق های
خایل پر خاطره و یم موندم رس زندگیم که خانم بودنمو ثابت
کنم .پس معلومه تصمیم خییل یی فکرانه ای هم نبود.
آذر به خودش فکر کرد و این که شاید تصمیم او برای تنها
ماندن هم درست است .پریچهر انگار فکرش را خوانده باشد
گفت :اما مجرد بودن همیشه هم خوب نیست .تنها بودن یه
وقتا
آدمو از خودشم وا یم ذاره ...دیگه تو آینه خودتو نیم بین،
خودتو نیم خوای حرفات تلنبار میشه تو دلت با این که دورت
شلوغه اما همش فکر میکن اوی که باید باشه تا حرف بزی
نیست.
آیه کشید و گفت:من دیگه خوابم میاد یم رم پیش خاتون شما
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هم اگر دوست دارین اینجا بخوابت واسه خودتون پتو بیارین
شب رسدتر میشه!
طلوع بلند شد طناز را بغل گرفت و گفت :نه منم میام اونجا
طناز رسمایم خوره!
پریچهر خندید و گفت :اگر دوست داشن یگ از قاب های خط
مامانتو یبب یه دونه شو هم طیبه چند سال پیش برد.
_یم ذارم اینجا بمونه درعوض بیشب میام.
_دلمونو شاد یم کن.
ی
آن شب کوتاه بود .کوتاه ترین شب همه زندیک اش وقن از
خواب بیدار شد باورش نیم شد عمر سفرسه روزشان به پایان
رسیده بود و باید بریم گشتند .چبی در قلبش ته نشت شده
بود
و آر ر
امیس عمیق از شعرهای خطایط مادرش گرفته بود که یم
ی
دانست با همرایه آن حس یم تواند زندیک اش را از نو بسازد.
**
ی
بعد از برگشت از سفر ،زندیک روی تازه ای از خودش را به او
نشان داد .تالش کرد خاطرات و افکار منف اش را دور بریزد
سخت بود .مثل کودیک که دامان مادرش را رها نیم کند
خاطرات ،قصد خایل کردن ذهنش را نداشتند .هنوز گایه دچار
خوای یم دید که تمام روزش را خراب
رسدردمیشد و گایه
ی
یم کرد .برای رسدردش قرص های مسکن مرصف یم کرد و
کابوس ها را با خط خظ کردن کاغذهای طراچ نادیده یم
گرفت .با درآغوش کشیدن طناز و بازی کردن با او که حاال
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دیگر صدا ،بوی تنش و بازی های که با لحن کودکانه ادا یم
شد را یم فهمید.
دیگر ساسان همرایه شان نیم کرد .با آذر مسبی را پیاده یط
یم کردند و گایه با تاکیس های خظ خودشان را به کالس یم
رساندند .دویدن زیر باران نم نیم که یکباره شدت یم گرفت،
باالکشیدن یقه ی پالتو ،با نوک بوت قهوه ای رنگ تازه اش که
شبیه مال آذر بود زیر آب های جمع شده در خیابان زدن و
خندیدن ذهنش را برای ساعای از همه چب دور یم کرد .اما
هنوز وقتای از روز چنان آزرده یم شد که انگار کیس به رگ
به رگش تیشه یم زند.اینطور وقتها پشت در بهار خواب یم
نشست زانوهایش را توی بغل یم گرفت و از دنیا ببار یم شد
دردهای نامری یم آمدند محاضه اش یم کردند و آنقدر ناتوان
ی
بود که در مبارزه ای که برای زندیک ررسوع کرده بود خود را
بازنده یم دید.
برای رهای از این حال گاه و بیگاه یم خواست کالس خط هم
ثبت نام کند ،شاید هم به عشق خطایط های مادرش ،اما شک
داشت تنهای بتواند از پس رفت و آمد بربیاید هنوز گایه نگاه
مردم به نظرش مشکوک یم آمد و گایه وسط همه ی دلخو ریس
ها و خنده ها بغض یم کرد و دست آذر را محکم یم ر
فشد و
قدم تند یم کرد تا خودش را توی کالس بیندازد و با گوش
سبدن به توضیحات استاد و سایه روشن زدن افکارش را آزاد
کند.
طناز هنوز پیش آمت یم ماند و خیالش از بابت او راحت بود
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آن روزبعد از کالس ،آذر رفته بود خانه تا خودش را برای شب
که به استقبال پدرشان یم رفتند آماده کند .تنها با آژانس به
خانه
برگشته بود .برای گرفت طناز توی حیاط ررسکت ایستاد آمت
بعد از پاسخ تماسش طناز را در آغوش گرفت به حیاط رفت
کیم نگاهش کرد و گفت :تنهای؟
_آذر رفت خونه! امروز بابا آرش میاد!
_یم دونم قراره برم دنبالش فرودگاه یم خوای بیای؟
_نیم دونم باید بیام یانه! طیبه هم اومده گفتم برم یه رس بهش
بزنم.
_قرار بود بمونن که!
_نیم دونم چ شد ،امروز زنگ زده بود گفت که اومده ویل
نیم تونه بیاد ببون.
_خب برو آماده شو تا برسونمت!
_خودم یم رم.
_چه جوری؟
نگاه خبه ی آمت باعث شد دستپاچه دستهایش را برای گرفت
طناز بکشد وبگوید :خب با آژانس.
آمت همانطور که با احتیاط طناز را میان دستهایش یم
گذاشت.
با رس به در ررسکت اشاره کردو گفت :منتظرم.
طلوع یی حرف طناز را از دستش گرفت و رفت داخل خانه که
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شد به محض بست در آیه کشید و گفت :پشه ی تخس
بداخم
فکر کرده ازش یم ترسم  .نه خب آقا من از هیچگ نیم ترسم
دیگه! فقط نخواستم یه حرف بزنم که  ...طناز را روی تخت
گذاشت در کمد را باز کرد محکم بست و گفت :اه  ...خودشو
واسه من گرفته ،نیم تونه مثل آذر باشه ،انگار من به اون دروغ
خب بوده از همه جا ،طلبکارم
گفتم انگار اونه که یه عمر یی ی
هست.
با حرص لباس تازه ای برای طناز ببون کشید .با مهاری که
در آن چند ماه پیدا کرده بود پوشک کودک را عوض کرد و
لباس را به تنش پوشاند .لباس خودش را توی آینه مرتب کرد و
از پله ها پایت رفت بغض غریب توی گلویش جا مانده بود
رفتار خشک و رسد آمت مثل بختک نشسته بود روی آرامشش،
انتظار داشت مثل ان روز توی بیمارستان دوباره حرف گفته
شود که بداند آمت ر
نقیس نداشت و پشت بند توضیحای که
انتظار
شنیدنشان از آمت را داشت بگوید او را بخشیده و یم داند
گنایه
در آن پنهان کاری ندارد و باز هم او را برادرش یم داند.
برادری که یم تواند رویش حساب کند .و بعد از آن دوباره
ر
دادایس صدایش کند و به او تکیه کند .اما به نظرش آمت خیال
مهربای نداشت .انگار از آن فاصله چندان هم نارایص نبود و
تازه داشت نفس راحن یم کشید.
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وقن قدم به کوچه گذاشت آمت جلوی در ررسکت ایستاده بود
یقه
ی کاپشنش را تا روی گوشهایش کشیده و دستهایش توی جیب
های شلوارش بود و روی لبه ی تک پله ی ررسکت حرکت
ی
ر
االکلنگ را رسوع کرده بود.
با نزدیک شدن او به سمت ماشت رفت پشت فرمان نشست و
در
جلو را باز کرد .طلوع نشست .آمت ساک کوچک طناز را از
دستش گرفت روی صندیل عقب گذاشت و ماشت را روشن
کرد .فضای گرم درون ماشت با آهنگ مالییم که آمت گذاشته
بود به التهاب دروی اش دامن یم زد دست کشید کیم پنجره را
پایت کشید آمت زیر لب گفت :بچه رسما یم خوره!
_پتو داره!
_خودت که پتو نداری!
_رسدم نیست.
لحن محکمش لبخندی گنگ روی لب آمت آورد .سکوت
میانشان
مثل خوره بود .هرکجای ذهنش را یم گشت حرف برای گفت
پیدا نیم کرد و به نظرش این یی حرف آمت بدجنسانه آمد.
وقن ماشت جلوی در خانه ی طیبه متوقف شد به رسعت
دست
کشید در را باز کند آمت گفت :زنگ بزن بیام دنبالت!
_شاید موندم.
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_نیم خواد.
_چرا؟
نگاهش را به باال گرداند و شمرده گفت :یازده خوبه؟!
_آمت!
_دوازده؟!
با حرص لب زد :هر وقت بابا آرشو رسوندی خونه بعدش بیا
دنبال من!
_چشم.
نگاه گرفت پیاده شد در ماشت را محکم به هم کوبید آمت
شیشه
را پایت کشید و گفت :طلوع!
برگشت کیم نگاهش کرد و آمت گفت :کیف طناز یادت رفت.
پیاده شد کیف را به دستش داد و خبه توی چشمهایش گفت:
مواظب...
مکث طوالی اش نگاه خبه و منتظر طلوع را در ی داشت و
او زیر همان نگایه که از رفتار مرموز آمت کالفه شده بود
گفت :طناز باش!
طلوع زیر نگاه آمت و گوشه ی لبش که به باال کش آمده بود و
خنده ای را پنهان یم کرد با حرص گفت:هستم .خدانگهدار.
رفتار عجیب آمت را درک نیم کرد در همه آن روزه های بعد
از سفر شاهد این رفتار بود و نیم دانست چطور به آمت بگوید
یم خواهد همه چب تما مشود و دوباره برگردند به همان دوران
گذشته؛
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بعد از انتظاری طوالی درخانه باز شد طیبه روی مبل سه نفره
دراز کشیده بود وپتو نازک چهارخانه ای روی پاهایش کشیده
بود رنگ پریده بود و مثل روزهای دیگر نبود .طلوع افکارش
را پشت در جا گذاشت و همانطور که به سویش یم رفت گفت:
خوی؟
سالم خاله جون! ی
طیبه لبخندی روی لب آورد و گفت :سالم عزیزدلم! تو
خوی؟بیا
ی
اینجا ببینم وای چقدر دلتنگ بودم براتون ...ببینم طنازو!
طناز را روی پایش گذاشت و گفت :ببت چه بزرگ شده!
الیه خاله قربونش بره طلوع داره خوشکل میشه بچه م!
_دست شما درد نکنه مگه زشت بود؟
طیبه خندید وگفت :وای نه فقط هنوز چهره ش معلوم نبود!
ی
_االنم خییل معلوم نیست تازه داره سه ماهگ رو تمام یم کنه
!یه مدت دیگه مثل خاله جونش خوشکل میشه!
_بیا بچه رو بگب بلند شم یه چبی براتون بیارم .لباستو در
بیار کیس خونه نیست!
_پس یک درو برام باز کرد.
_خودم بلند شدم درو زدم .فهیم نیست کار جدید داره کاری که
من نیمه تموم گذاشته بودمم افتاد رو دوشش!
_خب چرا تنها موندی چرا نرفن پیش مامان!
_اصال قرار نبود برگردیم قرار بود زیر نظر دکب باشم ویل
هزینه ها رس به فلک کشیده بود دیدم فهیم گناه داره از کار
ی
زندیک مونده بود خودم خواستم برگردیم.
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طلوع فکر کرد :همیشه به فهیم و راحن اش فکرمیکند حن
بیشب از خودش! پلک زد و این فکر را راند با خنده ای که مثل
خوی؟
یک نقاب روی لبها جا خوش کرده بود گفت:حاال ی
خودت
بچه خوبه! بلند نشو من چبی بخوام خودم بریم دارم.
_خوبیم شاید چند روز دیگه رفتم پیش شوری امروز اینجا بود
هنوز یه ساعت نیست رفت تا نرم اونم آرامش نداره یه یم
خواد بره و بیاد!
_قدرشو بدون تنهای تو این وضع خییل سخته!
طیبه گوشه ی لبش را به دندان کشید و گفت :ررسمنده م یم
کن؟
تنهات گذاشتیم یم دونم.
_نه عزیزم! اینو نگفتم که ررسمنده ر
بیس! اومدم ادای آدمای با
تجربه رو در بیارم.
پالتو و شالش را روی مبل گذاشت و گفت :خب من برم ببینم
چ داری! آخرین باری که به خانه ی طیبه آمده بود همان روز
سیاه بود که از ترس هاتف آنجا را پناهگاه کرده بودند .با نگاه به
راهروی منتیه به هال خصویص حالش دگرگون شد و گلویش
حجم گرفت .لبهای که یم رفتند از دوسو آویزان شوند را به
سخن باال کشید و نگاهش را چرخاند سوی آشبخانه ،در
یخچال را باز کرد کیم اطراف را گشت و فکر کرد انگار به
خانه ی غریبه ای پا گذاشته! باالخره ظرف رااز میوه پر کرد و
برگشت ظرفها را روی مب وسط گذاشت همانطور که پرتقایل
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برای طیبه پوست یم گرفت گفت :برو پیش مامان شوری هم
اون راحت میشه هم تو تنها نیم موی!
_همینکارو یم کنم .امشب با فهیم حرف یم زنم.
_دیر میاد؟
_آره تا دیر وقت سالن یم مونن!
از این بابت خدا را شکر گفت .فهیم از نظرش یک سپهرنیای
دیگر بود هرچند که خودش همیشه یم گفت فامییل اش با
شایان
و تبداد یک فامییل دور است .اما طلوع به چشم دیده بود برای
حفظ همان فامییل دور چه یم کند.
کیم بعد درد دلهایش با طیبه گل انداخت انگار او تنها کیس بود
که یم شد در مورد موهای بافته ی مادر و خطش که چه خوب
بود حرف بزند و با خنده ای غمگت از رژبیست و چهار ساعته
ای بگوید که حتما اجازه ی استفاده اش را نداشته و فقط برای
دیدار هاتف به لبش یم زد!
**
ی
ی
با دیدن آرش دلتنگ هایش از پس غبار اتفاقات و روزمره یک
ها رسباز کرده بود  .روبویس پدرودخب که تمام شد دست باز
کرد برای در آغوش کشیدن او .رسش را روی شانه ی مردانهی
پدر گذاشت همقد بودند و یم توانست صدای نفس های پر
اندوه و بغض آلود آرش را حس کند .و بوسه های ی در ی او را؛
پلک هایش را به هم ر
فشد و جدا شد .آرش از آنچه توی تماس
تصویری یم دیدند چاق تر شده بود و ریش رتنک سفید روی
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طن ظریف که به چشم داشت از او آدم
چانه اش و عینک ی
دیگری ساخته بود .گفت :این بهبین روز چند سال گذشتمه!
چقدر دلم براتون تنگ شده بود.
در ماشت که نشستند آرش نفس عمیف کشید و گفت :آه
چقدر
خسته شدم.
_قرار بود با همکارات بیای که!
_آره اما خب  ...اونا با پرواز بعد یم ان شاید یگ دوروز
دیگه من دیگه طاقت نداشتم.
_خوب کردی زودتر اومدی بابا خییل طوالی شده بود این
دوری.
آمت اما در این ابراز احساسات ر
نقیس را به عهده نگرفت به
روبه رو خبه شد و اگر چه خودش آنجا بود اما هوش و
حواسش مانده بود پیش طلوع که باید خودش را به او یم
رساند.
آرش آدرس خانه پدری را داد و گفت :امیدوار باشم پیشم یم
مونید امشب؟
آمت شانه باال انداخت و گفت :من چون صبح باید رسکارم
باشم
نیم تونم بمونم ویل آذر هست .منم بعد میام دوباره!
_بله آخر رس دخبه که واسه آدم یم مونه!
آمت به این شوچ پدر خندیدو گفت :ما ازاولم شانیس نداشتیم
تو
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این رقابت ،باز پای منو به این بازی باز نکن.
آرش مشن به بازویش زد و گفت :ببت چقدر مهم بودی برام
که
گنجمو دستت سبدم .حواسش بهت بود آذر!
آذر خودش را جلو کشید از فاصله بت دو صندیل گفت :الیه
قربونت برم معلومه که حواسش بود داداشم!
حس آر ر
امیس غریب رسارس وجودش را گرفت آن
ناآرایم همیشه و اضطر یای که مدام ته قلبش را به شور یم
انداخت ناگهان رفته بود .یم خواست این حس خوب را باکیس
تقسیم کند و در ناخودآگاهش نزدیکبین اسم ساسان بود.
ر
گویس اش را از جیب پالتو ببون کشید و نوشت :بابام اومد
امشب من پیش بابامم ساسان!
چشمهایش یکباره پر اشک شد .انگار با تکرار آن حس برای
دیگری ناگهان همه احساساتش رها شده بود ساسان بالفاصله
جواب داد :چشمت روشن عزیزم .خوش بگذرون اگر شد
دوست
دارم ببینم باباتو!
_اونو که باید آمت اویک کنه برات.
_بله شما هنوز خودت منو قبول نکردی چه برسه بخوای
دعوت کن! بابا کجا یم ره؟ یم خوای به آمت بگم بیاردش
خونه ی من؟
_نه دیگه خونه پدری هست یم ریم اونجا!
_این که عالیه!
حسای خوش باش!
ی
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لبخندی به پیام آخر ساسان زد و دوباره چشم دوخت به نیم
رخ
پدر که با خنده تغیبات مسب فرودگاه تا خانه را نسبت به چند
سال پیش به آنها نشان یم داد و حن تاریخچه ی میدان ها را
پیش چشمشان یم آورد تا بدانند هیچگاه زادگاهش را فراموش
نکرده!
****
تلفنش که زنگ خورد نگاهش همزمان با نگاه طیبه به سوی
ر
گویس چرخید .از وقن که فهیم آمده بود معذب یک گوشه
نشسته بود و جز احوالبیس با او کالیم حرف نزده بود .توی
دلش خدا را شکر میکرد که آمت دنبالش یم آید و درست از
همان وقت انتظار تماسش را کشید.
ر
گویس اش را برداشت و به نگاه منتظر طیبه گفت :آمینه! اومده
دنبالم!
ابروهای فهیم باال رفت و طیبه گفت :شب یم موندی!
_نه دیگه باید برم خونه.
تماس را جواب داد آمت یی سالم گفت :پایینم!
_سالم االن میام.
تماس قطع شد .پالتواش را برداشت پوشید شال روی رسش را
مرتب کرد پتوی طناز را دورش پیچید و گفت :ممنون واسه
امشب مواظب خودت باش طیبه برو پیش مامان حتما!
_باشه عزیزم یم رم تو هم اگه تونسن برو رسبزن بهشون!
_نیم دونم شاید یه وقت رفتم.
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نگاهش را گذرا سوی فهیم چرخاند و گفت :بااجازه تون
خدانگهدار!
از مقابلش گذشت به جای طیبه فهیم دنبالش تا نزدیک در
رفت و
گفت :مواظب خودت باش!
_هستم.
_نیم دونم وقتشه یا نه!
_وقتش نیست.
گره ای ناخودآگاه میان دو ابرویش افتاد و فهیم را متوقف کرد.
چرخید که برود ،فهیم گفت :ویل باید درباره ش حرف بزنیم.
یی توجه پله ها را پایت رفت کیم بعد کنار آمت نشسته بود
نفسش را پر صدا ببون دادو گفت :چقدر دیر اومدی!
_تو که میخواسن شب بموی!
_ یی فکری تصمیم گرفته بودم.
آمت همانطور که حرکت یم کردگفت :خوبه اینو یم دوی!
_بابا آرش اومد؟
_بله ،آذر باهاش رفت خونه.
_چه حس خوبیه نه؟ حاال آذر چقدر خوشحاله!
دوباره دلش پر زد برای هاتف ،گرچه یم دانست از سوی هاتف
هیچ محبت پدرانه ای دریافت نیم کند .محبت هاتف نه کالیم
بود و نه حرکن او فقط بلد بود به شیوه ی خودش محبت کند
از
راه دور با زیر نظر گرفتنشان!
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آمت آهسته گفت :تو هم یم توی بری!
_کجا پیش بابا آرش و آذر!
_نه پیش بابای خودت!
_راستش یم ترسم.
_از چ؟
_که هنوزم از من بدش بیاد.
آمت دلیل ندید این فکر را تغیب بدهد شانه باال انداخت و
گفت:
نیم دونم.
طلوع حرف را اینطور عوض کرد :چه رسمای شده! یخبندونه
مثل قطب شمال مثل...
_مثل چ؟
برگشت به نیمرخش نگاه کرد و لب زد  :مثل رفتار این روزای
تو!
آمت نشنیده اش گرفت و در عوض گفت :طناز چبی الزم
نداره؟
_نه ممنون ما چبی الزم نداریم.
روی «ما» تاکیدی استفهام آمب کرد که آمت را به خنده
انداخت
مقابل در خانه ماشت را نگه داشت و با شیطننت گفت :طناز
چبی الزم داشت زنگ بزن.
طلوع با غیظ لبهایش را به هم ر
فشد و گفت :باشه بهش یم گم
اگر چبی خواست زنگ بزنه.
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پیاده شد در ماشت را تقریبا کوبید و ذهنش پر از این شد که
آمت یم خواهد ثابت کند دیگر اهمین برایش ندارد شاید حن
حضورش در خانه اش را بخاطر طناز تحمل یم کند.
تا وارد شدن به خانه این فکر خوره ی فکر و روحش شده بود.
طناز را روی تخت گذاشت اول لباس های خودش را از تن
ببون کشید و بعد آهسته لباسهای طناز را با لباس نریم
مخصوص خواب عوض کرد .پتو را روی تنش کشید به سوی
بهار خواب رفت هوا رسد و مه گرفته بود خودش را در آغوش
کشید و توی سیایه شب شبچ از زی سفید پوش دید که میان
خیابان ایستاده و برایش دست تکان یم دهد .ضبان قلبش باال
رفت .نفسش به شماره افتاد .یک قدم عقب رفت .پرده ی در را
کشید به سوی پنجره رفت زن روی شیشه ی پنجره هم نقش
بسته
بود خییل دور و دستهایش هنوز تکان یم خورد .مثل کیس که
کمک بخواهد دندان هایش را روی هم ر
فشد پرده ی پنجره را
هم کشید پشت مبش نشست و ررسوع کرد به طرح زدن
خطوط
نامفهوم مبلزل از زی با موی پریشان مداد را آنقدر محکم در
دست ر
فشد که نوک انگشتهایش رسخ و یی جان شد صدای
اعالن موبایل از جا پراندش به صفحه نگاه کرد آمت پیام
فرستاده بود :بخاری رو روشن کن!
تازه یادش آمد بخاری را روشن نکرده حتما آمت توی حیاط بود
دوباره کنار پنجره ایستاد گوشه ی پرده را کنار زد فقط ر
بخیس
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از حیاط ررسکت را یم دیدکه آمت در آن نبود .برگشت برایش
نوشت :تو حیاط رسده برو داخل!
_تو چراغت روشنه چرا؟
خوای!
کوتاه جواب داد :یی
ی
میبه!
_بخواب خوابت ی
شکلک خنده ی آخر جمله ،ذهنش را به سوی شورانگب برد که
هر وقت کالفه اش یم کردند با حرص همت را تکرار یم کرد.
نگاهش را چرخاند روی برگه دستش را روی آن گذاشت با
مشت کردن انگشتها مچاله اش کرد و برای آمت شکلک خنده
فرستاد .چراغ را خاموش کرد روی تخت دراز کشید و آمت
دیگر چبی ننوشت و او رسگرم دیدن عکس های گالری اش شد
که حاال عکس های از پریچهر ،خاتون ،پریماه و طناز هم به آن
اضافه شده بودند.
*****
آذر همانطور که قاشق چنگال های روی مب را مرتب یم کرد
گفت :مامان جان نیم خوای بریم دکب؟
_نه خوب میشم.
طیبه در جای خودش تکای خورد و گفت :شوری جون چرا لج
یم کن باخودت؟ برو دکب این رسدرد دیگه داره زیادی
طوالی میشه؟
_من خوبم نبست نیم مبم.
_دور از جون این حرفا چیه؟
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_این حرفا چیه؟ بچه های منید شما؟ اینطور پراکنده! دکب
باید
دردمنو بفهمه؟ نه؛ من خودم دردمو یم دونم .خانواده م از هم
پاشید .رفتت پیش باباتون آره همه چ خوبه! بد منم گفتت
دیگه!
اون آمت حتما...
_مامان چه ربظ داره چرا روزبه روز همه چیو برای خودت
سخت تر یم کن! آمت تو این مدت فقط چندبار بابا رو دیده
تازه بابا هم االن نیست اصال چند روزه رفته سفر.
_من اگه بدترین آدم این دنیا هم بودم آخرش مادر شما بودم
حقش نیست االن آمت و طلوع اینطور ازم روگردون باشن .چرا
نمیان؟ منتظرن من و هاتف با این موی سفید بریم به دست
وپاشون بیافتیم بگیم ببخشید که خواستیم یه کاری واسه بچه
هامون بکنیم و از شانس بدمون اینطور همه چ داغون شد؟
_مامان کیس این انتظار رو نداره آمت به وقت نیاز داره
چیکارش داری! بخدا نه بد تو رو گفته و نه بابا هاتفو .طلوع هم
ناراحت نیست فقط منتظره اول آمت بیاد واسه آشن یم گه
اینطورب هبه چون آمت واسه من از خونه زد ببون .خودشم
دلش تنگ شده واسه تو و بابا هاتف!
_باز دل اون ،آمت که سنگ شده.
ابرو در هم کشید و گفت :من نیم دونم یک سنگ شد این پش!
دیروز داییت همه هدیه هامونو پس اورد .یم گفت مهتا داغونه
شب و روزش یکیه ،دانشگاه هم نیم ره ،تو اتاق در بسته اینا
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هم جونشون به لب رسیده از ترس این که نکنه دخبه دوباره
ر
خودکیس کنه! زنداییت دیگه رسکار نمبه...
_خییل دیر این تصمیمو گرفت.
_صد سالم بگذره فکرتون مثل پدرتون پوسیده ست!خاک تو
رس
من که عرضه نداشتم بچه هامو روشنفکر باربیارم.
آذر با ر
فشدن لبها روی هم گفت :من نیم گم زن کار نکنه! چه
زن دای باشه چه شما چه من .دارم یم گم دای و زن دای دیر
به فکر بچه شون افتادن.
_خوبه خوبه! خسته م کردین با این طرز فکرا...
طیبه یی حرف به شورانگبی نگاه یم کرد که هر روز عوض
عصن تر
یم شد هر روز پرخاشگرتر هر روز خسته تر و ی
دیگر شبیه آن زن خوش برخورد زیبا و آرایم نبود که برای هر
مشکیل رایه داشت و اخالق و ادب در کالمش حرف اول را
یم زد .اعصاب خراب و متشنجش نشان از انفجار پس از سالها
تحمل را یم داد .دستش را به پشن مبل سه نفره ای که روی آن
نیمه خوابیده بود گذاشت و با تکان خودش گفت :آذر غذا
آماده
ست؟
_آره نیا برات میارم اونجا!
_خسته شدم از بس یه جا نشستم یم ر
کیس!
_آره عزیزم.
به سخن تا نزدیک شوری که رسش را میان دستها گرفته و
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متفکر به نقطه ای زل زده بود رفت دستش را روی شانه اش
گذاشت شوری که رس بلند کرد .آهسته گفت :یم دونم خسته
ای!
اما کم نیار .تو مامان بدی نبودی از خودت اینقدر دلخور نباش
شوری!
اشکهای آماده ی شوری پایت ریخت دست طیبه که روی شانه
اش مانده بود را ر
فشد و گفت :باورم نمیشه یه عمر تو مسب
اشتباه دویده باشم .یا بدتر از اون درجا زده باشم .و از اون همه
ی
دویدن چبی جز خستگ تو تنم نمونده برام.
_اون روزا که تازه اومدی بودی من داشتم زیر بار مادری
برای طلوع خم یم شدم .واسه این که ثابت کنم به یه مادر دیگه
نیاز نداریم .من همیشه همینطور بودم ،یه آدم تودار که حاض
نیست حرف بزنه! یا ابراز عالقه کنه اما طلوعو دوست داشتم
و
بیشب از اون یم ترسیدم از اومدن زن بابا! اما تو اومدی
درست کردی همه چیو یه جور نرم وارد زندگیمون شدی که
نفهمیدم چطور قبولت کردم اگر نبودی نیم دونم االن من چ
بودم! اصال یم رفتم دنبال عالقه هام یا نه! تو پنهان کردن
هویت طلوع همه مون مقرص بودیم نه تو تنها شاید بابا از تو
بیشب یادمه کال ما رو وا گذاشت به حال خودمون .یادمه با تو
عرویس کرد که جور ما رو ر
بکیس ...ازش دلخور نیستم فقط
دارم یم گم که اینقدر خودتو رسزنش نکن .تو ازدواج طلوع
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هم من و تو به یه اندازه تقصب داشتیم منم دارم درست به
همت
اندازه که تو عذاب یم ر
کیس درد یم کشم .منم مثل تو خیال یم
کردم تبداد دوستش داره تو کتم نیم رفت که طلوع یی توجه به
خب نداشتیم.
این عالقه رفته باشه ! از بیماری تبداد ی
شاید اینا توجیه باشه نیم دونم ویل جز این رایه پیدا نیم کنم
که خودمو آروم کنم و دیوونه نشم.
شوری دوباره رس به زیر انداخت هزار بهانه توی رسش آمد.
طلوع با پای خودش رفت طلوع یی رضایت آنها رفت  .هاتف
داشت طلوع را یم کشت پای آبرویشان در میان بود .پای
ی
...
زندیک طیبه و شوهرش اما هیچکدام آنطور که یم خواست
آرامش نیم کرد .طیبه نفس بلندی کشید و گفت :مامان.
_جان مامان!
_کمک کن تا آشبخونه برم .درد دارم زیاد!
شوری بلند شد زیر بازویش را گرفت و گفت :چرا نیم شین یه
جا!
آذر طوری نشان یم داد که حرفهایشان را نشنیده اما نگاه
قدردانش به طیبه بود .و فکرش مانده بود پیش طلوع که
همانوقت کالسش تمام شده بود و با عجله از آموزشگاه ببون
یم رفت باران نریم ررسوع به باریدن کرده بود و باعث شد
کاله پالتواش را روی رس بکشد .تا خیابان اصیل را پیاده رفت
دست یخ زده اش را جلوی تاکیس بلند کرد و پشیمان شد که
چرا
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آژانش نگرفته! دستش روی دستگبه مانده بود که صدای آشنا
در گوشش پیچید :طلوع! طلوع...
رسچرخاند مردقدبلند با پالتوی عسیل رنگ و بوی به همان
ی
رنگ که مهمبین ویژیک تیپش شده بودند با قدمهای بلند جلو
یم آمد دست طلوع روی دستگبه تاکیس لرزید .دلش شور
افتادو گزگزی نرم در پشت رسش امانش را برید .راننده نگاهش
را بت آنها گرداند و صدا زد :خانم سوار نیم شت!
شایان در دوقدیم اش ایستاد و گفت :بیا برسونمت.
طلوع با نفیس که بند آمده بود آهسته گفت :ممنون خودم یم
رم.
در تاکیس را باز کرد روی صندیل عقب نشست در را بست
وتالش کرد نگاهش را از شایان بدزدد .مردی که روزی آرزوی
یک نگاهش را داشت حاال از آنسوی در تاکیس برایش دست
تکان یم داد و او تالش یم کرد نبیندش .مردی که عاشقانه یم
ی
خواست و درست از فردای سایه انداخت تبداد روی زندیک
اش .آن عشق که مثل نهایل تازه روئید بود خشکید و درست از
همان وقت که شایان پاسخ پیامکش را یی انعطاف داد عشقش
هم
مرد و در دلش دفن شد .در تمام روزهای بعد از آن هرگز
فرصت نداشت تا به شایان فکر کند .یا حن به عشق  .حاال
دوباره شایان آمده بود و انگار حیس گم و کمرنگ در اعماق
قلبش خودنمای یم کرد .لبش را به دندان کشید و با بغض
ی
رسگرداند سوی شیشه نه دلتنگ اش برای شایان نبود .شاید
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برای آن حس پاک و بکر بود که بهبین روزهای عمرش را
ی
برایش هدر داد و در نهایت هم برای همان بود که همه زندیک
اش را باخت.
کالفه بود .حرفها از قلبش یم جوشید و تا حنجره باال یم آمد
دوست داشت باکیس حرف بزند .کاش آذر بود کاش خانه نرفته
بود .رستکان داد مثل رستکان دادن برای راندن مگس مزاحم.
تالش کرد فکرش را یببد به کالس به لبخند استاد به طرح های
که برای پایان دوره مقدمای آماده کرده بود و امتیاز مثبن که
استاد داده و گفته بود ترم بعد را بالفاصله ررسوع کن .لبخند
استاد هم مثل لبخند آن روزهای شایان که یم خواست به تئاتر
عالقه مندش کند تشویق گر بود .پلک روی هم گذاشت
دستش را
جلوی دهانش گرفت و پشت حصاری که با انگشتهای ساخته
بود
لب زد :نه طلوع نه!
نیم خواست گریه کند .دلییل برای گریه اش وجود نداشت.
ر
گویس ش را از کیف ببون کشید برای آذر نوشت :استاد همه
طراچ هام رو امتیاز مثبت داد .گفت فردا آموزشگاه ست یم
توی طراچ هاتو یببی!
جوای از آذر نگرفت نگاهش را چرخاند سوی خیابان باید همان
ی
نزدیگ پیاده میشد نفس عمیف کشید کمر صاف کرد واتومبیل
که متوقف شد .از تاکیس پیاده شد .قطره های نرم و ریز باران
همراه بادی رسد چند ثانیه ای یکبار روی صورتش فرود یم
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آمدند،اما تاثبی در فروکش کردن دایع صورتش نداشتند .به
ررسکت رسید با اضطراب اطراف را پایید .در ررسکت بسته بود
زنگ را ر
فشد کیم بعد در باز شد .داخل حیاط ایستاد .با دیدن
آمت که طناز را در آغوش گرفت و در آستانه ی در سالن
پتویش را مرتب یم کرد دلش ضعف رفت .لبخندنیمه جای به
رویشان زد آمت با همان اخیم که آن روزها اغلب میان دو
ابرویش بود ببون آمد.
سالم آهسته ای گفت و برای گرفت طناز دست کشیدوقن
بچه را
به دستش نداد رس بلند کرد توی چشمهایش نگاه کرد و آمت به
جای جواب به سوال چشمهای او گفت :رسماخوردی!
_نه؟
حرفهای دیگرش را پشت فشار لبها پنهان کرد و طناز را میان
دستهایش گذاشت و چرخید.نزدیک در سالن رسیده بود که
طلوع
گفت :آمت.
برگشت نگاهش کرد زی با پالتو خاکسبی که کاله خزدارش را
روی رس کشیده بود و کودیک با پتوی صوری را در آغوش
داشت و از دهان نیمه بازش بخاری ببون یم آمد شبیه آن
طلوع نوجوان یا حن زن زار و پریشان چند ماه پیش نبود و با
ی
یی چاره یک یم دید این حالت تازه اش را حن بیشب از قبل
دوست دارد  .دستهایش را توی جیب شلوار فرو کرد دوباره یک
قدم به جلو برداشت و آهسته گفت :بگو.
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عصن حرفهای
_من اون روز تو بیمارستان از شدت فشار ی
بدی بهت زدم یم دونم ،اما االن یم خوام بگم پشیمونم از اون
حرفا و نیم خوام کدوری میونمون باشه  .یم دونم تو با وجود
همه ناراحن هات مدام کنارم بودی حن از دور ،یم دونم
نگهداری از طناز آسون نبود .یم دونم اون کاری که خاله
پریچهر داده و گفت سهم خودمه رو هم تو دادی حاال اون
پیگبی های دادگاه و کشمکش ها و دوره درمای من هم کنار.
آمت رس کج کرد تا بفهمد در رس او چه یم گذرد و طلوع
درمانده و بغض آلود نالید :یم خوام بگم یم دونم که واسه تو
هیچ وقت نسبت خوی مهم نبود و این من بودم که مثل بچه
ها
دنبال یه دلیل گشتم یم دونم این که االن دور شدی از دلخوریه
و
شاید یم خوای بهم بفهموی که  ...خب االن یم خوام بگم منم
به این رسیدم که اون نسبت خوی مهم نبود نه این که نبود...
آه
...
نیم دانست حرفهایش را چطور ادامه بدهد تا به نتیجه ی
دلخواه
برسد .آمت با درک این حال گفت :رسده رسما یم خورید! برو
خونه من ازت ناراحت نیستم.
_یم دونم که هسن!
هوف کشید دوباره پتو را روی صورت طناز مرتب کرد و
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گفت :بچه یخ کرد طلوع.
طلوع رستکان داد و گفت :باشه رفتم.
نگاهش را به سخن از آمت گرفت و به سوی در رفت آمت
همانجا وسط حیاط ایستاد و با خودش فکر کرد چه خوب که
بهانه ای مثل رسمای هوا برای قطع حرفهای او داشت.
هنوز پایش به اتاق خوابش در ررسکت نرسیده بود که صدای
اعالن ر
گویس اش بلند شد باز هم طلوع بود .ته همه حرفام این
بود که مثل سابق باش باهام.
یم خواست پیامش را یی جواب بگذارد که پیام های دیگر طلوع
ی
پشت رس هم رسید .با بیچاریک نوشت :نیم تونم مثل سابق
باشم.
_چرا؟
_حرف واسه گفت ندارم طلوع تمام کن این بحثو.
_تو بخاطر من از خونه رونده شدی ،اینجا رو ساخن و بازم
بخاطر من ازش رفن ...تو یه اتاق تک و تنها تو ررسکت.
چطور تمام کنم بحثو برادرم که نیم خوای ر
بایس تابدونم بخاطر
اون پیوند خانوادگیه حمایت و کمک هات ،پس جز دلسوزی
اسمشو چ بذارم؟ االن بهم بگو تکلیفمو بدونم من یم خوام
حاال
که تا حدودی آرامش پیدا کردم خیالم از تو هم راحت باشه...
یم
دونم خودخواهیه اما یم خوام بدونم ازم دلگب نیسن و هنوزم
داداشیم .یا اگر نیسن یه فکری واسه زندگیم کنم و خونه تو
1078

آمین

@Romanbook.ir

بهت پس بدم.
_چرا همه چیو به هم ربط یم دی عزیزمن؟ خواهش میکنم
کش نده ،درک کن نیم خوام درموردش حرف بزنم.
_پس حقیقت داره که ازم ناراحن!
پیامش ی جواب ماند .ر
گویس را روی مب گذاشت کیم به طناز
ی
نگاه کرد بالفاصله دست به کار شد درهای کمد را باز کرد ساک
خودش و طناز را ببون کشید میان اشک ریخت ها لباس یه
هر دوشان را تا کرد توی ساک ها جا داد لوازم ر
نقایس اش را
توی کیف دیگری ریخت و با یک نفس عمیق تالش کرد
همزمان هم فکر شایان را پس بزند و هم گریه اش را فرو بدهد.
***
صدای درخانه و بالفاصله حرکت اتومبیل باعث شد چشم باز
کند .نگاهش را چرخاند روی ساعت دیواری نه شب بود .ر
کیس
به تنش داد ر
گویس اش را برداشت برای طلوع نوشت :بیداری؟
جوای نگرفت چند پیام دیگر داد تا شکش را برطرف کند.
ی
جوای نداد .شماره اش را گرفت خاموش بود .با
طلوع هیچ
ی
نفیس بند آمده بلند شد و با همان لباس راحت از خانه ببون
رفت در طبقه ی باال را باز کرد از همان پایت پله ها صدا
زد:طلوع!
با خودش فکر میکرد ممکن است کیس داخل خانه آمده و او
نفهمیده باشد یا صدای فریادهای طلوع را نشنیده باشد! تصور
طلوع در آن حال دیوانه اش کرد ،ذهنش به رسعت سوی تبداد
رفت .پله های باقیمانده را دوتایگ کرد ،درخانه را بعد از تک
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ضبه ای به در باز کرد .طلوع نبود .نه اثری از خودش بود
ونه طناز! نگاهش وحشت زده بود با نگاه همه ی خانه را به
ی
دنبال ردی از بهم ریختگ گشت اما همه چب مرتب و رسجای
خود بود .جلو رفت روی مب نگاه کرد وسایل طراچ اش نبود
با تنش فکری به رسعت در کمدها را باز کرد جز کمد وسایل
خودش خایل بودند.
طلوع وسایل زیادی نداشت و برداشت همان چند تکه کمدها و
کشوها را خایل کرده بود .اما از لباس های طناز چندتا که
مربوط به نوزادی اش بود مانده بود .فکرش به هم ریخته بود
نیم توانست روی یه موضوع واحد تمرکزکند .یکبار دیگر
صفحه طلوع را باز کرد بعد از چک کردن پیامها ،یی قرار
خانه را ترک کرد.
بعد از مدتها دوباره پشت در آن خانه بود .با لباس آستت کوتاه
ی
نازیک که اگر دایع تنش نبود حتما باعث رسماخوردیک اش در
آن هوای رسد یم شد.
انگشتش را روی زنگ گذاشت طویل نکشید که در باز شد
رساسیمه داخل رفت هاتف قبل از همه ببون آمد و اگرچه
رسسنگت اما پرسید :چ شده آمت!
نگاهش را دوخت به سیمای شکسته ی مردی که یک عمر زیر
سایه ی پدری اش بود و پرسید :طلوع اینجاست؟
هاتف یکه ای خورد و با مکث گفت :مگه نیست؟
خب
اعباف سخن بود اما چاره ای نداشت درمانده گفت :یی ی
رفت!
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همه ی افکار هرروزه ی هاتف یکباره به ذهنش هجوم
آوردند،از ازدواج اجباری و شکنجه هایش توی خانه ی تبداد تا
تنهای اش توی آن اتاف که شوری گفته بود .همه ی آن عذاب
که هر روز ذره ذره به جانش یم ریخت یکباره توی تنش
جاری شد .نرده را گرفت و گفت :کجا؟
_نیم دونم من ررسکت بودم دیدم صدای ماشت اومد رفتم باال
نبود .لباساشم جمع کرده برده با لباسای طناز!
هاتف انگار که ناگهان به خود آمده باشد به سخن کمر راست
کرد با ابروی گره خورده گفت:بیا داخل با اون لباس رسما یم
خوری! االن لباس یم پوشم یم ریم دنبالش!
_خودم یم رم دنبالش!
صبکن الاقل
داشت راه آمده را باز یم گشت که هاتف گفت :ی
زنگ بزنم به پریچهر!
شوری و آذر آمده بودند تا آستانه ی در که هاتف برگشت
داخل
جوای از طرف
خانه ،آمت همان جلوی در ایستاد و منتظر ی
هاتف ماند .نیم دانست ذهن خودش چرا پریچهر را به یادش
نیاورده.
آذر گفت :یک رفت؟
_شاید نیم ساعته!
آذر با صدای بلند که هاتف هم بشنود گفت :بابا اگه نیم
ساعته
رفته هنوز نرسیده اونجا بیخود خاله پریچهر رو نگران نکنیم.
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شوری با همان سکوت پردلهره ای که به جانش افتاده بود
داخل
سب برگشت پله ها را
رفت و
کیم بعد با یک پلیور درشت بافت ی
ی
به آهستگ پایت رفت مقابل آمت ایستاد با لبهای که یم لرزید
با یک دست لبه های ژاکت خودش را گرفته بود که رسما به
تنش نفوذ نکند و با دست دیگر پلیور را به سوی آمت گرفت
چشمهای پر اشکش را توی چشمهای نگران و کالفه ی او
دوخت و گفت :یخ یم کن!
لحن آرامش دل آمت را لرزاند .برای لحظه ای یادش رفت
تصمیم های ی در ی این زن دلیل همه ی حشت هایش شده!
دوباره شوری برایش همان مادری شد که مدام دلنگران گرسنه
ماندن و رسمای و گرمای تنش بود.
دست کشید پلیور را گرفت روی دستش انداخت .شورانگب
نالید:
تنت کن.
پلیور را به تن کشید شورانگب به خود جرات داد یک قدم جلو
گذاشت.
گفت :بمبم الیه...
مادر دورت بگرده آمینم...
همانطور که برای مهار بغضش مدام
رسش را به اطراف حیاط یم گرداند و ابروهایش را باال یم
کشیدگفت :بسه!
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صدای هق هق دردمند شوری توی حیاط پیچید و یخ هوا را
آب
کرد.
ی
هاتف با درماندیک چندین و چندبار شماره ی پریچهر را گرفت
و بعد با خودش زمزمه کرد :چند ساله که صدای تلفن ها رو یم
بندن واسه خاطر خاتون .حتما خوابن...
دستش را روی پاها کوبید .طیبه گفت :نگران چ هستت؟
طلوع
بچه نیست که برسه زنگ یم زنه!
_اگه بچه نبود تلفنشو خاموش نیم کرد و با بچه ی کوچیک تو
این هوا هوس سفر به رسش نیم زد.
فکردیوانه کننده ای به رسش افتاد با بچه ای کوچک توی جاده،
این شباهت عجیب ویرانگر که هیچوقت نخواسته بود به آن
فکر
کند این روزها بیش از همیشه عذابش یم داد .اغلب در خلوتش
شباهت های طلوع با پریماه را توی ذهنش مرور یم کرد و
بیشب از دست خودش به فغان یم آمد که یک عمر شبیه ترین
ی
آدم زندیک اش به پریماه را آزرد فقط به این بهانه که دخبک
سبک رس بود و مدام آمت را اذیت یم کرد .حاال دوباره
دخبش در همان حایل بود که یم ترساندش  ...توی جاده ای
که از آن ببار بود و انگار تازه یم فهمید چقدر طلوع را
دوست دارد تازه یم فهمید این دخب مظلوم امروز که همه
حرفش را یم زنند و انگار دخبی غریبه است پاره ای از تن
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پریماست .رستکان داد چندین بار با شدت و صدایش را باال برد
و پشت رس هم گفت :آمت ...آمت...
انگار دوباره این اسم را یافته بود با همه نگرای اش برای طلوع
خوی افتاده بود که یم خواست مدام تکرار
زیر دندانش مزه ی ی
شود آذر گفت :آمت بابا صدات یم کنه.
شوری یک قدم از آمت فاصله گرفت و او گفت :بهش بگو یم
خبی شد بهتون یم گم.
رم دنبال طلوع ی
منتظر کالم دیگری نماند .ببون رفت در را بست و بعد از او
خانه در سکوت وهم آوری فرو رفت هر کدام پس ذهنشان به
یک حادثه ی دیگر فکر یم کردند و نیم دانستند برگشت آمت
را به فال نیک بگبند یا نگران اتفاف باشندکه شاید در ی همه
ی اتفاقهای آن چند ماه یم افتاد .شورانگب یک دلش دنبال
طلوع
رفته بود و گوشه ی دیگر دلش غنج یم زد برای پشی که
بازیافته بود.
****
هجوم افکار متفاوت از حرفهای چند ساعت پیش طلوع گرفته
تا
گرمای گونه ی شورانگب روی سینه اش و لحن هاتف که
شکسته شدنش را به چشم دیده بود فضای ذهنش را پر کرد .با
وجود باد رسدی که یم وزید و صورتش را یم سوزاند شیشه
را پایت کشیده بود و فشار پایش روی گاز گایه زیاد یم شد
گایه کم  .جاده خلوت بود و سکوت شب را گایه صدای
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حرکت ماشین از دور یم شکست.
آرنجش را به لبه در تکیه داد بودو هر از گاه رسکج یم کرد و
انگشتهای شست واشاره اش را روی پلک هایش یم ر
فشد تا
ی
دایع پشت پلک ها که باعث خواب آلودیک اش یم شد را براند.
چندین و چند بار شماره ی طلوع را گرفت اما تالشش یی
حاصل بود .چشمش جاده را یم گشت اما یم دانست اگر به
خانه ی پریچهر آمده باشد یک ساعت از او جلوتر است.
میان همه این دل آشوبه ها این فکر که شاید کیس او را به زور
از خانه ببون کشیده دیوانه ترش یم کرد .و فقط با فکر منظم
باف ماندن خانه و لباسهای که در کمد نبود یم توانست خودش
را آرام کند و باور کند طلوع خودش خواسته از خانه برود.و
همه چب را ربط داد به حرفهای که عرص با هم زده بودند.
برای چند دقیقه آرام یم شد و باز این فکر که در این هوای رسد
با ماشت غریبه ای راه افتاده توی جاده خونش را به جوش یم
آورد و باعث یم شد زیر لب زمزمه های خسته ای رس بدهد
که یم دانست هرگز نیم تواند با طلوع از آنها حرف بزند.
وقن به شهر رسید هوا کم کم روشن یم شد و برف ریز و
آرایم همراه باد به زمت نشست کمرش را به پشن صندیل
ر
فشد و آیه کشید که سینه اش را سوزاند دوباره شماره ی
طلوع را گرفت هنوز خاموش بود .با تردید شماره ی پریچهر را
گرفت بعد از دوبوق صدایش توی ر
گویس پیچید انگار انتظارش
خوی مامان جان!
را داشت که با لحن مالییم گفت :ی
_سالم خاله خوبت شما!
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حاال مانده بود چطور رساغ طلوع را بگبد که اگر در خانه ی
پریچهر نبود او را هم نگران نکرده باشد.با استیصال گفت:
امروز با طلوع تماس داشتید؟
پریچهر از احتیاط او لبخندی روی لب آورد نگاه پر رسزنشش
را به صورت طلوع که یکساعن از رسیدنش یم گذشت و
هنوز لباسش را عوض نکرده کنار خاتون نشسته بود انداخت و
گفت :اینجاست طلوع! تو کجای!
آمت نفس عمیف کشید و گفت :نزدیکم.
_شبونه حرکت کردی چرا؟
با غیظ گفت:اینو از طلوع ببسید که شبونه چه وقت فرار از
خونه ست.
_بیا حرف یم زنیم.
پریچهر تماس را قطع کرد و گفت :این چه کاری بود آخه دخب
دلشون هزار راه رفت اینا ...صدای بابات یم لرزید آذر طیبه
شوری هر کدوم صد بار زنگ زدن .آمت هم بلند شده اومده...
تو این هوا شبونه.
جمله آخر را با بهت و رسزنش طوری بیان کرد که طلوع
ناخودآگاه رسش را پایت انداخت و گفت :یم خواستم بیام
رسبزنم.
_دردت اگر فقط رسزدن بود مثل دفعه پیش با خود آمت
خب یم دادی بهشون اگر زبونم الل تصادف
میاومدی یا القل ی
یم شد تو این جاده چیکار میکردی!
دل طلوع از فکر تصادف کردن آمت لرزید انگشتش را روی
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دکمه ی ر
گویس ر
فشد و آن را روشن کرد خاتون طناز که
چشمهایش را با صدای ناله مانند باز یم کرد را کیم روی
ی
پایش تکان دادو گفت :بچگ کردی مامان ویل تو هم دیگه بسه
پری! یه چبی شده بچه مو چرا رسزنش یم کن  ...این بچه یه
کم گرمه تنش.
طلوع نگران طناز را از دست خاتون گرفت پشت دستش را
روی پیشای اش گذاشت و عطسه ی طناز نگران ترش کرد
نگاهش را چرخاند سوی پریچهر و گفت :رسماخورده!
پریچهر آمد طناز را از میان دستهایش ببون کشید و گفت :چته
چرا نگرای مگه قراره بچه رسما نخوره...
صدای زنگ توی خانه پیچید و پریچهر گفت :درو باز کن
آمینه!
طلوع دکمه در باز کن را ر
فشد داشت یم رفت سوی اتاق
مادرش که پریچهر گفت :بمون کجا یم ری!
_من کاری باهاشون ندارم همه شون برا من تمام شدن.
_خانواده تمام نیم شه اگرم بشه باید شهامت داشته ر
بایس
ی
بهشون بگ نه این که فرار کن و یه مشکل جدید درست کن
براشون!
_من مشکل سازم؟
_منظورم این نیست طلوع خودتم یم دوی عزیزم.
آمت با پشت انگشتان چند ضبه به شیشه ی در سالن زد
پریچهر با صدای بلند گفت :یاهلل بیا تو مامان کیس نیست!
آمت در را باز کرد داخل آمد با دیدن آنها که رسپا ایستاده اند.
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خشمش را فرو داد سالم کوتایه کرد نگاه پرغضبش را از
روی طلوع چرخاند سمت خاتون و گفت :خوبید!
خوی پشم بیا بشت .طلوع چای بیار یخه ببون نه؟
_تو ی
آمت معذب گفت :رسیدم ورودی شهر برف ررسوع شد.
_چرا نیم شین!
_ممنون باید برگردم.
پریچهر با خنده ای مالیم گفت :مگه اومدی آتیش یببی پش!
آمت نگاهش را دوخت توی چشمهای طلوع و گفت:چ بگم
خوی طلوع؟!
وهللا! ی
طلوع دستپاچه گفت :برم چای بیارم.
_چای نیم خوام ممنون .یه کم حرف دارم باهات باید برگردم.
طلوع دستهایش را توی هم ر
فشد آب دهانش را به سخن فرو
دادو گفت :باشه.
پریچهر همانطور که توی آشبخانه یم رفت گفت :من یه
صبحانه آماده کنم تو هم تا آمت کمکت هست وسایلتو بذار تو
اتاق مامانت.
طلوع ناچار کیفش را برداشت آمت به طرفش رفت هر دو کیف
را برداشت این سکوت و مالیمت آمت بیشب یم ترساندش
دنبالش راه افتاد در اتاق پریماه را باز کرد آمت ابرو باال دادو
گفت :اینجا نه! اتاق دیگه!
طلوع گوشه ی لبش را گزید و گفت :خب یم خواستم اینجا
باشه
وسایلم.
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_وسایلتو کار ندارم...
کیف ها را روی زمت گذاشت و گفت :من یم خوام یه جای
دیگه باهات حرف بزنم.
_آها باشه.
ببون رفتند اینبار طلوع در اتاق دیگری را باز کرد آمت داخل
شد در را پشت رسشان بست تا نزدیک پنجره اتاق رفت کیم به
دانه ی های نرم برف نگاه کرد و گفت :دلیل!
_دلیل چ؟
خب ببون رفتنت.
_ یی ی
_خب ...من خواستم بیام یه رس بزنم.
_آمت دستهایش را دو طرف کمر گرفت پلک های خسته اش
را رو هم گذاشت و گفت :دلیل.
_چرا باید دلیل کارامو بگم؟ چرا باید توضح بدم وقن تو هیچ
من نیسن!
آمت پوزخندی زد و با حرص گفت :دیروز یه چب دیگه یم
گفن االن دوباره گب همون ارتباط خوی شدی؟ من هیچ تو
نیستم.
سکوت طلوع تمام تنش های ذهن اش را دوباره فعال کرد
فریادش را پشت دندان های چفت شده اش پنهان کرد و با
حرص
گفت :من هیچ تو نیستم؟
صورتش از فشار یم لرزید .باید یک جای دیگر یم بودند جای
جز خانه خاتون  ،جای جز در حضور پریچهر بررسطلوع
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فریاد یم زد همه حرص هایش ،همه دردهایش را تخلیه یم
کردی توجه به حال روچ طلوع! اما حاال از همه ی آن
ی
فریادها دردی مثل تب از حنجره تا قلبش یم رفت و یم آمد و
خب بچه رو
جانش را به لرز یم انداخت :تو این رسما یی ی
برداشن معلوم نیست چطوری زدی ببون  ...یه درصد فکر
نکردی ممکنه هزار اتفاق بیافته ...یه درصد بزرگ نشدی یه
درصد به کیس جز خودت فکر نیم کن یه درصد از
خودخواهیا و غرورت کم نشد ...چرا؟ بهت برخورد گفتم
داداشت نیستم؟ نیستم حاال چیکار یم خوای بکن؟ از اینجا به
کجا فرار یم کن؟ من داداشت نیستم .بفهم اینو تو رست کن
بزرگ شو خودت بفهم چرا دارم خودمو یم کشم که بفهیم
داداشت نیستم .بفهم بعد هر کاری خواسن کن من دیگه به
درویع که برام ساخت تن نیم دم  ...بریدم دیگه نمیذارم طنازم
مثل تو با دروغ بزرگ بشه فهمیدی؟ خب حاال منتظرم فرار
کن!
_من فرار نکردم.
اینبار آمت کنبلش را از دست داد و کف دستش را به دیوار
پشت رس طلوع کوبیدو داد زد :فرار کردی تو فرار کردی
خب زدی ببون اون موبایل لعنن رو خاموش کردی
شبونه یی ی
...
طلوع خودش را کیم جمع کرد و با بغض گفت:من فقط از
رسبار دیگران بودن خسته شدم.
آمت دستهایش را باز کرد محکم دوطرف پاها کوبید و گفت:
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دیگه این یگ برام زیادیه  ...زیادیه واال ! پدرم در اومد بفهمونم
اونجا خونه ی توئه نه من  ...تو دنبال یه چب دیگه ای اصال...
نیم خوای بگبی  ...نیم خوای بفهیم  ...خودتو زدی به اون
راه چون این برات راحته! پدرمنو در اوردی که گذشته رو
بفهیم حاال فهمیدی داری از چ فرار یم کن؟ من پش
نامادریتم یم فهیم؟
بغض طلوع یکباره شکست میان هق زدی آهسته گفت :شوری
نامادری من نیست .اون درحقم مامان بوده همیشه!
آمت یک قدم فاصله گرفت دور خود چرچ شد و گفت :آخ،
دیوونه م یم کنه این حرفا!
همانطور که به سوی در یم رفت گفت :من دیگه نیم کشم
هرکاری یم خوای بکن  .هر چ یم خوای بگو با هر حرف
خودتو قانع کن به من مربوط نیست.
طلوع مقابلش ایستاد و گفت :نیم فهمم داری چیکارمیکن!
_من کاری نیم کنم ...دقیقا اینجای ماجرا من کنار ایستادم تا تو
یه کاری کن!
او را کنار زد ببون رفت انگار روی قلبش قدم یم گذاشت اما
چاره ای جزاین نداشت .ذهنش پر بود از حرفهای که نیم
دانست گفتنشان چه بالی رس طلوع یم آوردو قلبش پر از
حرفهای که یم دانست نگه داشتنشان دیگر در توانش نیست.
با
ی
بیچاره یک فکر کرد شاید این فاصله بهبین انتخاب بود برای
طلوع!
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توی سالن از پریچهر و خاتون خداحافظ کرد گونه ی طناز را
نرم بوسید و در جواب خاتون که یم گفت :کجا یم ری پش
هوا بده!
گفت :باید برم کارام زیاده دیگه خیالم راحته اینجان.
از خانه ببون ببون زد ریه هایش را چندین بار از هوای تازه
پر کرد اما حالش بهب نیم شد.
****
تمام دو هفته ی پیش برف باریده بود و او مثل کودیک جدا مانده
از دامان مادر باز در غربن تمام نشدی دست و پا یم زد .اگر
چه برگشته بود به اتاق مادر و میان دستهای مهربان پریچهر و
خاتون یکبار دیگر مادرش را تجربه یم کرد اما جای چبی در
ی
.
زندیک اش خایل مانده بود مثل یک نیمکت خایل میان هیاهوی
کالس های دبستان که بدجور توی ذوق یم زند.
چند شب اول در خود فرو رفته و وامانده بود این که آمت همه
چب را به خودش سبده و رهایش کرده و رفته بود ردی از درد
روی دلش باف گذاشته بود .به بهانه ی رسدرد توی اتاق ماند.
گریه کرد ،حن بعد از مدتها دوباره به صورتش چنگ کشید
بوی پتوی مادر را تنفس کرد و با تصاویر درهیم از شوری که
ذهنش عادت نداشت به او نام نامادری بدهد اشک ریخت.
کابوس های شبانه اش شکل دیگری گرفته بودند .اینبار مانده
بود
میان آدمها ،میان هزار شوری هزار آمت هزار پریماه که همه
به سویش دست دراز کرده بودند .یم ترسید ،از این کابوس ها
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یم ترسید و وقن به صورت معصوم طناز نگاه یم کرد این
ترس بیشب یم شد .جز او هیچ کس نیم دانست این وحشت،
مردای ست که هنوز مدت زیادی
وحشت دوباره فرو رفت در
ی
از ببون آمدن از آن نیم گذرد .دیگران هرچقدر درک یم
ی
کردند نیم دانستند دوباره افتادن توی روزمریک و تن سبدن به
خواب و بیدارهای پر کابوس چه تلخ و دردناک است .نیم
ی
خواست دوباره مبتال شود و این را در سومت روز زندیک تازه
اش در خانه ی خاتون دریافت وقن پریچهر باالی رسش ایستاد
و دیگر نخواست نقش یک دایه ی مهربان را بازی کند دستش را
ی
به کمر زد ابرو در هم کشید و گفت :این رسماخوردیک نیست
بلند شو...
تا آن لحظه کمب از قربان صدقه در هر جمله ،از پریچهر
نشنیده بود نگاهش که انگار دوباره چبی درآن مرده بود را به
صورت جدی و خشک پریچهر دوخت و او یی انعطاف گفت:
اگر رسما خوردی بگو یببمت دکب اگر حالت خوبه بلند شو بچه
تو بگب هیچگ واسه اون مادر نمیشه نه من نه خاتون.
_خاله!
دل پریچهر این لحن گریان شکسته را تاب نیم آورد .با این همه
تالش کرد تحت تاثب او قرار نگبدو همانطور محکم گفت:
تمامش کن .با خودت و احساسات و افکارت کنار بیا چون فقط
یه آدم مرده یم ذاره همه ی اتفاقات چه خوب چه بد بهش
غلبه
کت چون مرده ست چون دستش از دنیا کوتاهه و فقط یم تونه
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نگاه کنه و گایه حن نگاه هم نیم تونه!
_آمت دیوونه شده!
_آمت خییل هم عاقله ،تو مواظب خودت باش که تو این
کشمکش عقل از رست نبه .یم دوی عقل آدم یک یم پره؟
با نگاهش پرسید یک؟ و پریچهر جواب داد :وقن بخواد یه
چبی که دیگه بهش باور نداره رو به زور نگه داره!
ی
_به چ باور ندارم؟ نکنه شما هم یم خوای بگ شوری
نامادری منه!
_نه شوری زن باباته! یه خانم خییل خوب که برات مادری
ی
کرده خب ربطش به دیوونگ آمت چیه؟
_شما چ از آمت یم دوی؟
_واال من که مدت زیادی نیست باهاش مراوده دارم تو چ
فهمیدی از حالش؟
_اون برادرمه!
پریچهر نیشخندی به این تاکید طلوع زد .شانه باال انداخت و
گفت :خب دلیل نداره آدم از برادرش فرار کنه بیاد زیر پتوی
مادرش مثل بچه دوساله آبغوره بگبه و بچه شو به امون خدا
رها کنه! پس بلند شو رس زندگیت.
ی
_کدوم زندیک؟
_همین که االن داری! همت روزهای که با مای همت روزا
که طناز کم کم داره جون یم گبه ابروهاش پرتر میشه ،زور
انگشتاش زیاد مشه به صدای جغحغه ش یم خنده .این روزا رو
باید ببین.
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چرخید سوی در اتاق دستش تا نزدیک دستگبه رفت اما ناگهان
برگشت و گفت :راسن!
دوباره نگاه طلوع بود که سوال یم پرسید و پریچهر انگار
منتظر همت نگاه بود گفت :یم دوی از این اومدن و رفت آمت
چ فهمیدم؟ حن از شنیدن صدای کالفه ش که سیع یم کرد
باال نیاد؟
_چ؟
_وقن آدم خودش خودشو نخواد و برای خودش کاری نکنه،
طرف آمت هم که باشه کم میاره! یه وقت دیدی یه جوری رفت
که دیگه ندیدیش!
منتظر حرف از جانب طلوع نماند و ببون رفت .بعد از رفتنش
انگار هنوز تاثب جمله اش توی فضای اتاق پراکنده بود .بلند شد
مقابل آینه ایستاد .برس را نرم توی موهایش کشید انگشتهایش
را
روی ابروها و سیع کرد ادامه بدهد همه وحشت ها را کنار
بگذارد و ادامه بدهد.
و روزها اینبار طور دیگری ادامه یافت .عادی اما دلتنگ،
عادی اما پر حشت ،عادی اما در انتظار ،عادی اما...
برخالف تصورش در لحظه ی حرکت ،خانه ی خاتون خانه ی
خودش نیم شد .با همه مهربای شان هرچه بیشب یم ماند این
احساس مهمان بودن را بیشب درک یم کرد .انگار موقت بود و
باید بریم گشت .انتظار تماس از سوی آمت را نداشت اما هر
لحظه ر
گویس اش را بریم داشت و به صفحه ی سیاه آن زل یم
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زد .حن صفحه را روشن نیم کرد تا به بهانه ی دیدن ساعت و
تاری خ و دمای هوا رسی هم به صفحه ی آمت بزند.
با شورانگب ،طیبه و آذر تلفن حرف یم زد .از برف سنگین
که یم بارید گفت ،از این که با پریچهر چکمه های پالستیگ به
پا یم کنند و با پارو توی حیاط برف ها را کنار یم زنند و
خاتون با حایل که پریچهر یم گوید خییل بهب از قبل است از
طناز مواظبت یم کند .از همرایه پریچهر برای رفت به جمعه
بازارخبیه و فروش غذاهایشان و بعد لذت شمردن اسکناس
های ریز و درشن که توی سبد کوچگ جمع کرده بودند .اما با
همه ی اینها جای چبی خایل بود .چبی که پریچهر هم بارها
و بارها به کنایه جای خایل اش را نشانش داده بود .دیگر نیم
گیچ بزند .حرفهای پریچهر یک خط در
توانست خودش را به ی
میان وصل یم شد به آمت .باالخره تماس آذر بود که در اواسط
هفته ی سوم حضورش در خانه ی خاتون ،وقن که از پشت
پنجره ،آفتاب کم جای که روی زمت پهن شده و روی رخوت
زمستان سایه انداخته بود لبخند روی لبش آورد.
_طلوع جون!
_جونم.
_برف که تمام شده یک میای؟
آذر نیم دانست برف بهانه است طلوع با صدای گرفته گفت:
قراره یه کم بمونم پیش خاتون!
_یم دونم که همچت قراری نیست .قبل از من ،آمت زنگ زد
به خاله پری!
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_چرا زنگ زد؟ خاله پری چ گفت؟
_هیچ زنگ زد حالتونو ببسه مثل همیشه ،مگه خاله پری
بهت نگفت.
دوباره یک تصور تازه در رسش شکل گرفت دستش را روی
شیشه ی یخ کرده گذاشت و گفت :نه! خب؟
_خب دیگه خاله پری که یم دوی متخصص احساساته،
تشخیص دادن شما دلت تنگ شده اما به روی خودت
نمیاری...
آره طلوع؟
_نه اینجورام نیست.
نشد؟حسای اونجا رسگریم،
_ یی معرفت دلت برای ما تنگ
ی
بازار و دوره و خبیه دلمون تنگ شددیگه یی وفا!
خب از بقیه؟
آیه کشید و برای تغیب مسب صحبت گفت :چه ی
یه
چبای یم گفن درباره ساسان چ شد؟بابا آرش چ هنوز
هست؟
_آره هنوز هست یم خواست بره اما  ...خب بیا دیگه تلفن
روم نمیشه بهت بگم.
_چیو؟
_نگو نیم دوی دیشب مگه نگفتم که...
توی حرفش رفت و گفت :نه خب نگفن اونا قبول نیست دوباره
بگو!
_پشه ی دیوونه با آمت حرف زد.
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_درمورد چ؟
_خودمون دیگه!
_خب؟
_وا طلوع دیشب یه بار همه اینا رو گفتم .آمت به مامان و بقیه
گفت.
_با مامان آشن کردن؟
_نه اونجورا ،رسسنگینه تو خونه هم نمیاد .تلفن گفت که
ساسان یم خواد بیاد خواستگاری!
_اوه یعن به خواستگاری هم رسید اینو دیگه نگفته بودی.یعن
یی اطالع با آمت حرف زد؟ باورم نمیشه آذر آخه ساسان
همچت
آدیم نبود.
_من مردد بودم طلوع ،این تردید هنوزم هست .داره منو یم
کشه ازم پرسید پای کیس درمیونه گفتم نه! واقعا نیست طلوع
درست میگم؟ نیست یعن اون...
_خب معلومه که نیست بعد چ شد؟
_هیچ دیگه گفت که تردید برای چیه؟ منو باور نداری؟ اگه
یم خوای بهت ثابت یم کنم جدی ام .من دیوونه هم پرسیدم
چه
جوری گفت با آمت حرف یم زنم.
طلوع با صدا خندید و آذر هم با خنده ادامه داد :راستش فکر
میکردم بلوفه! آخه ساسان آدیم نبود بره با آمت حرف بزنه
منم
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گفتم تو عمرا این کارو کن! گفت تو فقط بگو حرف بزن! شاید
یه لحظه دیوونه شدم که گفتم حرف بزن!
افسوس و تردیدی که یم گفت هنوز در صدایش موج یم زد.
طلوع برای آرامشش گفت :خوب کاری کردین هم اضار اون
هم دیوونه شدن تو به موقع و به جا بود .ببت چقدر دوستت
داره
با آمت حرف زده!
دوباره رنگ صدای آذر عوض شد :آره خب معلومه که دوستم
داره.
طلوع فکر کرد صدای آذر چه شاد و زنگ دار شده! فکر کرد
چقدر خوب دارد همه کلمات را پر از حس شادمای قلبش یم
کند و برایش یم فرستد لبخندی زد و گفت :خب!
_راستش منم یه جورای انگار بیشب از قبل ازش خوشم اومد.
_خییل خوشحالم برات.
_حاال که چبی معلوم نیست پس فردا قراره بیان خواستگاری
یم خوام فردا اینجا باشیا!
_من...
_راسن اول اسفند هم عرویس رامبده،بهاره شماره تو گرفته
قراره زنگ بزنه بهت.
_برای اونا هم خوشحالم.
دلش ناله ای غریب رس داد انگار از این همه خوشحایل دردی
غریب هم توی سینه اش پیچید به چشمهای نمدار خودش
توی
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شیشه نگاه کرد و صدای آذر همچنان به حس دوگانه اش دامن
یم زد.آذر با تاکید روی برگشتنش تماس را قطع کرداما مدت
زیادی نگذشت که پیامش رسید :طلوع یم خوام یه چبی بهت
بگم.
نوشت  :بگو عزیزم.
_من کار بدی نیم کنم مگه نه؟ آقای روشن یه ماجرای بچگانه
بود مربوط به نوجوونیم این که ناتموم مونده بود و درست تو
اوج توجه من رفت شاید دلیل همت درگبی های ذهنیم شد.
اما
مدتیه دیگه اون حس رو ندارم دیگه وقن پشت پنجره یم
ایستم
فقط جای یه همسایه ی خوبو خایل یم بینم که خییل براش
احبام قائلم .دلم یم خواد این حرفا رو به کیس بزنم اما جز تو
هیچگ این رازو نیم دونه و یم بین حن به تو هم نیم تونم
حن تلفن بگم.
_االن چیو توضیح دادی آذر؟ تو پاک ترین دوره رو داشن
چرا فکرتو بباه یم بری .فکرتو مثبت کن...
پیام را ارسال کرد و ر
گویس را کناری انداخت زیر پنجره نشست
زانوهایش را در بغل گرفت و با خودش زمزمه کرد به آذر
مشاوره یم دی؟ تو خودت هنوز معلوم نیست رسوته زندگیت
به
کجا وصله!
رسخم کرد پیشای اش را روی زانوها گذاشت و دوباره صدای
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پریچهر توی رسش زنگ زد که همت دو روز پیش داشت یم
گفت :بعض وقتا آدم مجبوره بعض آدما رو از نو بشناسه حن
باید خودشو از نو بشناسه! نه فقط به دلش که به عقلش هم
رجوع
کنه!
و درست از همان لحظه احساس کرد عقلش مثل پرنده ای که
از
قفس یم گریزد و پرهای ریز و نازکش را در هوا یم پراکند
ر
متالیس یم شود.
دارد
صدای گریه طناز از ببون باعث شد بلند شود همان وقت
تلفنش
دوباره زنگ خورد یم دانست حتما بهاره است با خودش
فکرکرد باید برگردم.
***
خب برگشت خانه
خب رفته بود یی ی
دوباره همانطور که یی ی
دست نخورده مانده بود .مشخص بود آمت به آنجا نرفته طناز
را
روی تخت خواباند و ررسوع کرد لباسها را توی کمدها چیدن.
خب بدهد یانه.
نیم دانست باید برگشتنش را به کیس ی
اصال وقن که خواستگاری در مبل هاتف بود آمدنش چه معنا
یم داد! پباهن که توی دستش بود را کالفه روی لباسهای
دیگر کوبید و از جا بلند شد بخاری را روشن کرد .پرده ی
پنجره و بهارخواب را عقب کشید .نور خورشید افتاده بود روی
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رسدر ررسکت و او توی دلش زمزمه کرد کاش این یک ماه باف
مانده ی زمستان هم بگذرد انگار رخوت زمستان رسوخ کرده
بود توی جانش ،حس یم کرد با آمدن بهار همه چب عوض یم
شود.
برگشت کنار طناز دراز کشید دستش را نرم روی موهای او
کشید و با خودش زمزمه کرد :کاش یم شد به عقب برگشت.
حاال که نمیشه کاش این روزا بیافته رو دور تند ...دیگه نیم
تونم تحمل کنم .دیگه بریدم و به عقب که بریم گردم از خودم
یم پرسم چطور تونسن چطور زنده موندی؟ تو که حاال طاقت
یکساعت تنهای رو نداری چطور اون روزا رو رس کردی...
چرخید طاقباز خوابید به سقف نگاه کرد .انگار همه ی آن
اتفاقهای پشت رس برای دیگری بود .پلک هایش را روی هم
گذاشت و از آنسو آمت در حیاط ررسکت به پرده های عقب
رفته
ی پنجره ی باال لبخندی زد و بیش از طلوع دلش برای دیدن
ی
دوباره طناز رفت که دلتنگ اش در عرصهای که پر از عادت
با او رس شدن بود داشت کالفه اش یم کرد.
ر
گویس اش را برداشت شماره آذر را گرفت و کیم بعد صدای
آذر توی گوشش پیچید :جانم داداش!
آهسته گفت :طلوع برگشت.
آذر رودرواییس را کنار گذاشت و گفت :چشم شما روشن.
_ یی مزه نشو .میای؟
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_نیم تونم فردا مهمان داریم مامان دست تنهاست کافیه بگم
یم
خوام بزنم ببون بیچاره م یم کنه!
_مگه چقدر کار دارین!
_حاال ببینم چیکار یم کنم .آمت مامان هنوز به بابا هاتف
نگفته
که بابا آرشم ممکنه بیاد!
_نیم دونم من در این مورد.
_یه جوری خودتو کنار کشیدی گریه م یم گبه فکر میکنم یم
خوای نیای!
_ یی من هم میشه!
صدای آذر خش دارتر از قبل توی گوشش پیچید :تو نیای بابا
آرش نیاد من چیکار کنم؟
_بابا که میاد .منم نگفتم نمیام .االن مثل بچه ها گریه نکن.
آذر با آیه عمیق تماس را قطع کرد از اتاقش ببون رفت
شوری دوباره شده بود مثل مدتها پیش همان شوری سابق با
موهای که دیروز رنگ کرده بود و لبایس که مدتها به تنش
ندیده بود .روی صورتش آرایش مالییم دیده یم شد .و دوباره
اضطر یای عمیق روی شادی اش سایه انداخته بود .لیوان چای
را توی سین روی مب جلوی هاتف گذاشته بود که نگاه هاتف
چرخید سوی آذر و آهسته گفت:به بابات گفن؟
آذر از این پرسش ناگهای هاتف جا خورد انگشتهایش را توی
هم پیچاند و نالید :نه!
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_زنگ بزن .یا نه ،بذار من بزنم.
خنده ای ناخودآگاه روی لب شورانگب نشست باری از روی
دوشش برداشته شده بود نفس راحن کشید وعقب ایستاد
طیبه
خوی یم کنید بابا!
میانه حرف را گرفت و گفت :کار ی
و هاتف همانطور خبه به صورت آذر گفت :شماره ی باباتو
بگب و بده به من گوشیو.
کیم بعد صدای آرش توی گوشش پیچید .این صدا را هنوز به
یاد داشت صدای که سالها پیش دردمندانه بچه هایش را به او
سبده بود و قول و قرارها و ررسویط که گذاشته بود هنوز توی
گوش هاتف زنگ یم زد.
لحنش لحن پدری بود که آشنای دور را برای خواستگاری
دخبش دعوت میکرد و این لحن به جای این که آرش را
ناراحت کند به او آرامش داد .با لبخندی که کنج لبش نشسته
بود
گفت :ممنون آقا هاتف چشم خودمو یم رسونم.
هاتف همانطور که به آذر نگاه یم کرد با حالن اطمینان بخش
رس تکان داد و لبخند زد.
***
پباهن بافت با دامن که تا میانه ساق پایش یم رسید اندامش
که
بعد از زایمان کیم چاق تر شده بود را کشیده نشان یم داد.
خوی
کمربند چرم قهوه ای روی رنگ کرم نخودی پباهن به ی
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نشسته بود آذر از کیم دورتر نگاهش کرد و گفت :همت خوبه
دیگه ،طلوع به خدا به من باید اونجا باشم منو گرفتیا!
_یم ترسم آذر از این اومدن ،از این برگشت یم ترسم.
_نبس قرار نیست چبی بشه یه صندل پاشنه دار خونه دارم
به این لباست میاد بیا بریم دیگه!
_بذار من همون شب بیام.
_عزیزم از االن بیا اگر حرف چبی قراره باشه بت تو و
باباهاتف قبل از اومدن مهمانا باشه!
_یعن ممکنه دعوام کنه؟
_وای طلوع! چرا دعوات کنه؟ خب باالخره یهو دیدی یه حرف
خواستت بزنت .شاید تو خواسن اصال!بریم؟ دیر شدا!
_باشه بریم.
دوباره به خودش نگاه کرد با وجود آرایش مالییم که داشت
صورتش یخ کرده و یی حال به نظر یم رسید .پالتواش را
برداشت شالش را مرتب کرد یکبار دیگر تو آینه لبهایش را به
هم زد و گفت :ویل...
_ویل نداره بریم!
_لباس طناز خوبه!
_اون که قربونش برم فرشته ست.
طناز به ادای روی صورت آذر خندید .و با تکان دست و پایش
نشان داد یم خواهد در آغوش گرفته شود.به جای آذر طلوع
خم
شد بغلش کرد و گفت :آذر اون کالهشو یم ذاری رسش!
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باالخره از خانه ببون رفتند .از پله ها که پایت یم رفتند گفت:
آژانس گرفن؟
_آمت هست.
دوباره باید آمت را یم دید .دوباره همه ی حرفهای پریچهر
آمدند توی ذهنش و خیالش را به بازی گرفتند همه را پس زد.
سیع کرد یی تفاوت باشد .توی ماشت که نشست آهسته سالیم
داد ورسچرخاندسوی شیشه ،آمت چرخید نفسش به شماره
افتاد
آب دهانش را فرو داد و با تردید پلک های که یم لرزیدند را
گرداند سوی او .آمت گفت :طنازو بده!
نفس سنگینش را ببون داد و طناز را به دستش سبد .آمت
پتوی دور صورت طناز را آهسته کنار زد توی چشمهای گرد
دخب خندید رسخم کرد بوسه ای روی گونه اش گذاشت و انگار
ی
با همان بوسه ی اول بود که دلتنگ اش شدت گرفت و بوسه-
های بعد را پشت رسهم و عمیق روی پیشای و گونه های او
گذشت طناز هم انگار او را شناخته بود که با خنده ای شبین
تالش یم کرد صورتش را لمس کند.
باالخره آمت طناز را به دست آذر داد ماشت را روشن کرد و
کیم بعد دوباره توی همان کوچه بودند .کوچه ای که طلوع بعد
از ازدواجش هیچ وقت با دل خوش به آن قدم نگذاشته بود و
با
آرامش از آن ببون نزده بود.دلشوره اش آنقدر زیاد شد که به
آذر گفت :طنازو تو نگه دار.
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دستهایش را توی هم ر
فشد آمت پیاده نشد آذر گفت :نمیای
داخل
مگه!
_من شب میام.
آذر که زنگ را ر
فشد او رفته بود و طلوع توی دلش با خودش
زمزمه های یم کرد که نیم دانست خطاب به کیست.
قدم که توی حیاط گذاشت اشکهایش ریخت .گوشه ی لبش را
به
دندان گرفت و آذربا آیه که از میان سینه اش ببون یم آمد
گفت :طلوع! گریه نکن.
چرخید نگاهش را گرداند دور حیاط ،از درخت خرمالو تا بوته
های شب بو ،کودیک خودش ،آذر ،طیبه و آمت را دید و
خاطرای که ثبت بودند روی آجر به آجر دیوارها .کم مانده بود
زانو بزند جلوی باغچه و زار زار گریه کند که صدای
شورانگب پیچید توی حیاط :بچه رو تو رسما نگه داشتت چرا؟
بدو بیا داخل طلوع...
برگشت دیدن شورانگب توی آن حال همان چبی بود که در آن
مرتن که با ابروهای درهم
لحظه نیاز داشت .مادر همیشه ی
کشیده صدایش یم زد تا دست از اشتباهش بردارد کارهایش
را توی باغچه خاک کند و مثل یک خانم برگردد رس درسهایش.
آستینش را روی گونه ی یخ زده اش کشید آذر همانطور که
طناز را محکم به خود یم ر
فشد از پله های ایوان باال رفت و
گفت :بیا دیگه طلوع!
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آهسته قدم برداشت شورانگب دستهایش را باز کرد و گفت:
الیه
قربونت برم چه فرق کردی تو این لباس.
طلوع خودش را توی آغوشش انداخت با این که هیچ وقت در
آن مدت ارتباطش با شوری قطع نشده بود اما به دیدنش در
این حال و درست همت جای دنیا نیاز داشت .روی ایوان خانه
شان در حایل که برای در آغوش گرفتنش دست باز کرده! چه
روزها را که با این رویا رس نکرد و بعد از چه شکنجه ها با این
تصویر خودش را آرام کرد.
شوری او را رها کرد .طناز را از آغوش آذر گرفت داخل
رفتند .هاتف با خودش درگب بود هنوز نیم دانست بلند شود
چند
صب کند
قدم باف مانده تا دخبش را بردارد یا همانجا بنشیند و ی
طلوع پیش قدم شود .خم شد دستمایل از روی مب برداشت زیر
چشیم نیم نگایه به طلوع که میانه سالن ایستاده بود و
قدمهایش
مورچه شمار بودند انداخت شوری با صدای شاد گفت :هاتف
ببت چقدر نازه نوه مون!
به خودش تکای داد دسته های مبل را ر
فشد و سنگت از جا بلند
شد .چشم دوخت به طلوع که شال از رسش افتاده بود و گردی
صورتش حن با وجود موهای کوتاه درست شبیه گردی صورت
مادرش شده بود .شاید هرگز به طلوع دقت نکرده بود .شاید
زیاد
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ندیده بودش .همانطور که دوستش داشت گذاشته بودش یک
گوشه ی دیگر که چشمش به او نیافتد .با این فکر گوشه ی
لبش
را گزید یک قدم بلند برداشت و به طلوع جرات راه رفت داد
لمس سینه ی پدر زیر گونه اش دلش را زیر و رو کرد .عمیق
نفس کشید .چندین بار تند و حریصانه و بعد از هر دیم که از
بوی تن او گرفت بازدمش را هق زد .حرکت انگشتهای هاتف
روی کمر وموهایش تجربه ی دوری بود به دوری نوازش
دستهای مادر روی رسش .دستهایش روی کمر هاتف چنگ شد
نیم خواست رس بردارد .گرمش شد .زمزمه ی هاتف توی
گوشش که یم گفت :ببخش بابا! ببخش  ...دیوانه اش یم کرد
رس عقب کشید دستش را از آرنج هاتف تا نوک انگشتهای او
کشید و خم شد روی دستش را چندین بار بوسید تا شنیدن
درخواست بخشش هاتف را متوقف کند .هاتف با فشار شانه
اش
او را وادار کرد دوباره راست بیاستد و باز در آغوشش فرو
برود.
طیبه از سوی گریه یم کرد و آذر و شورانگب از سوی دیگر
آن لحظه از زمان برای همه شان هزاران معنا داشت لحظه ای
که تمام نیم شد .مثل یک وقفه ی بزرگ در زمان میانشان
افتاده
بود و مییل هم به پایان گرفتنش نداشتند.
کیم بعد وقن آرام شدند هر کدام در سکوت گوشه ای از سالن
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نشست شورانگب طناز را به طرف هاتف گرفت و گفت:ببینش
...
هاتف طناز را گرفت خم شد پیشای اش را روی سینه اش
گذاشت و با درک مصیبن که طلوع تا تولد کودک کشید دوباره
اشک ریخت .طیبه گفت :بابا اینجوری؟ دیداراول؟ یم ترسه
خب بچه!
هاتف طناز را به شوری برگرداند تا پشت لبهایش آمد که بگوید
پبشدن همینه! آدم زود دلش یم گبه اما لبهایش را به هم ر
فشد
و تالش کرد دیگر جلوی ریزش اشکها را بگبد.
روز عجیب هاتف همان روز بود .همه آدمهای که به نویع از
خود رنجانده بود جمع شده بودند توی خانه اش! آرش کیم
زودتر از معمول رسید .خوش پوش و رسزنده ،شورانگب
جواب سالمش را با نگایه که به پایت دوخته شده بود دادو او
تالش کرد عادی باشد درست به اندازه مردی که زی را هیچ
وقت نیم خواسته عادی و موفق هم بود .دست هاتف را به
گریم ر
فشد با لبخندی محکم و عمیق بعد از احوالبیس با لبخند
از زحمت های که در آن سالها برای بچه هایش کشیده بود
تشکر کرد.در تمام آن لحظات شوری رسبه زیر گوشه ای
نشسته بود حال خودش را نیم فهمید .و حاال دست زده بود به
مرور حرفهای که برای توجیه ررسایطشان به خانواده ی ساسان
یم گفت .حضور هاتف و آرش هر دو در مراسم خواستگاری
باعث دلشوره اش یم شد و نیم دانست چطور در موردش فکر
میشود .و اختالف نظر احتمایل آنها درباره ی ررسایط ازدواج را
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چطور باید مدیریت یم کرد توی همت فکرها بود که آرش پا
رو پا انداخت و در حایل که کیم بیشب به سوی هاتف مایل یم
شد گفت :من که ریش و قیچ رو سبدم دست خودتون آقا
هاتف هر طور صالح بود تصمیم بگبید.
هاتف از چبی در درون خودش نارایص بود همانطور رسبه
زیر گفت :انشاهلل که همه چ خوب پیش یم ره.
سکوت میانشان سنگت بود و هنوز حرفهایشان گل نیانداخته
بود
که دوباره زنگ را زدند و اینبار خانواده کوچک ساسان بودند.
آذر با ناامیدی از کنار طلوع بلند شد وگفت :آخرش نیومد.
برای استقبال از مهمانها رفت تازه داخل آمدند بودند که یکبار
دیگر صدای زنگ بلند شد .اینبار آمت بود خشک و رسیم
دست همه مردها را ر
فشد و به زن ها از دور سالیم گفت و
جای میان آرش و هاتف نشست و در سکوت به حرفهای که
میان دیگران رد و بدل یم شد گوش داد.
***
برخالف تصور همه نماند .برگشت به کنج خانه ی کوچکش که
برایش آرامش بخش ترین جای جهان بود با وجود رسمای هوا
به محض رسیدن به خانه طناز را روی تخت گذاشت و به بهار
خواب رفت هنوز نییم از گریه هایش مانده بود .گریه هایش
برای هاتف که بعد از مدتها در حایل با او مواجه شد که شکسته
تر از هر وقن بود .برای شوری که نگاه مضطربش بت همه
یم چرخید و برای آمت که اخم کرده یک گوشه نشسته بود
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وآنچنان غریب به نظر یم رسید که همه توجه اش را جلب کرده
بود.
بادرسد گونه هایش را به گزگز انداخت و اشک مثل ردی از
مرحم روی شالق های باد راه گرفت تا زیر گردنش هاتف گفته
بود :بمون بابا تنهای بری چیکار؟
هنوز نیم توانست با هاتف یی رودواییس حرف بزند .هنوز ته
رفتارش ترس بود .تا پشت لبهایش آمد بگوید تو خونه ی خودم
راحت ترم یا حن بگویدوقن آمت اینطور آواره شد چطور
برگردم؟اما نگاه همه را روی خودش احساس کرده بود .همه این
حرفها را فرو خورد و به جایش گفت :اونجا به کالسم نزدیکبم
وسایلمم نیاوردم ویل میام دوباره!
هاتف کیم نگاهش کرد وبعد راحتش گذاشت .دیگر برای
خودش
حق محدود کردن این دخب را نیم دید .انگار آنجا که باید
نگهش یم داشت کوتایه کرده و حاال رویش نیم شد نگرای
های پدرانه اش را بروز بدهد .انگار یم ترسید بگوید دلم شور
تنهای ات را یم زند وکیس برگردد تو صورتش بگوید :اون
وقن که بهت نیاز داشت کجابودی؟
و همت فکرها باعث شد ناچار بگوید :باشه بابا ،با آمت که یم
ری؟
_آره دیگه ،خب فکر کنم بابا آرشو یم رسونه منم رسراهشون
یم رسونن!
آمت یی حرف رستکان دادو آرش گفت :یه کمم زودتر بریم من
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بخوابم فردا قرار داریم با دوستان.
برگشته بودند تمام مسب آرش حرف زده بود او در سکوت
رسش را تکیه داده بود به پشن و طناز توی آعوشش به خواب
جوای داده و گایه از توی
رفته بود آمت گایه کوتاه به آرش
ی
آینه به او نگاه میکرد.
ی
حاال دلتنگ برای همه ی آدمهای که همت یکساعت پیش دور
هم جمع شده بودند دیوانه اش یم کرد وقن لرز به تنش افتاد
داخل خانه برگشت .ر
گویس اش را نگاه کرد سوال آذر به نظرش
عجیب بود :از فردا یم ری کالس؟
کوتاه نوشت :نیم دونم.
_بیا دوباره بریم خوب بود!
_دنبال یه کار میگردم آذر!
_اونم پیدا یم کنیم .شاید به آمت و ساسان گفتیم برامون کار
جور کت!
_نه یم خوام خودم پیدا کنم.
_حاال دیگه نیم خوادخودساخته بشیم...
به شکلک خنده ی آذر خندید و نوشت :شاید رفتیم کالس!
از روز بعد دوباره برنامه هایشان ررسوع شد و کنار آن
خریدهای سه نفره شان با ساسان .قرار عقد را برای همان
روزها گذاشتند که آرش در ایران است .روزهایشان پر بود از
ر
دلخویس های کوچک که گایه حضور شایان در مسب برگشت
از آموزشگاه روی آن سایه یم انداخت اولت بار آذر گفت :وای
اگر آمت بفهمه!
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و خودش آنقدر دستپاچه شده بود که جلوی دیدش را پرده ای
تار
پوشاند .طلوع دست آذر را گرفت و به سخن به راه ادامه داد و
سیع کرد رفتارش آنقدر عادی باشدکه در آذر شگ ایجاد نشود
و با همه تالشش ناموفق ماند .آن نگرای به قلب آذر هم چنگ
زد و داشت از فکری ناخوشایند دیوانه میشد.
یک هفته ی بعد درست چند روز قبل از عقد آذر و ساسان بود
که اولت پیامک شایان را دریافت کرد شماره ناشناس بود وقن
پیام را باز کرد نوشته بود :من حق دارم دخب عموزاده ام رو
ببینم؟
قلن که تند و یی وقفه یم کوبید
مانده بود چه بنویسید با ی
همانطورکه کلمات را توی ذهنش یم شمرد آهسته نوشت :طناز
فقط دخب منه! لطفا دیگه پیام ندید!
_چرا اینقدر خشک؟
_چون پیوند فامییل ما بریده شد!
بالفاصله اضافه کرد :خوشبختانه!
شایان نوشت :پیوند دوسن چطور!
_اون یه خیال بود.
این را نوشت و دلگب به صفحه خبه شد دیگر پیایم دریافت
نکرد تا شب بارها و بارها ر
گویس اش را چک کرد و بعد از هر
بار نگاه کردن به ر
گویس خودش را لعنت کرد و از خودش ببار
شد که انتظار پیام او را میکشد .دچار حیس دوگانه بود و نیم
دانست چه اسیم روی آن بگذارد .تمام روزدر خیالش با شایان
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حرف زده بود .تمام روز گالیه کرده بود و از کوتایه هایش در
گذشته نالیده بود وآخرشب خودش را بابت همه ی این ها
رسزنش کرد و ترس به جانش افتاد که نکند دوباره خام شود.
طناز را که خواباند به بهارخواب رفت آمت روی نیمکت
نشسته
بود و بعد از مدتها یم دید دارد سیگار یم کشید درست بعد از
یادآوری خاطره ا ش دیگر سیگار توی دست آمت ندیده بود و
ی
حاال با دیدن دود کمرنگ که جلوی صورت او پراکنده یم شد با
یادآوری همه آنچه گذشته بود پلکهایش را روی هم ر
فشد .بالرز
چانه اش اشکهایش ریخت جلوتر رفت نرده ها را گرفت خم شد
زمزمه کرد :آمت...
صدایش آنقدر آهسته بود که خودش هم نیم شنید فقط
بخارگریم
که از میان لبهایش ببون یم زد را یم دید و حرکت لبهایش را
احساس یم کرد .دوباره و دوباره صدایش زد یم خواستش
همصحبن اش را یم خواست
حرف بزنند به اندازه همه ی روزهای کودیک نوجوای و جوای
شان حرف بزنند .انگار
حرفهای که یم توانست به آمت بگوید را با هیچ کس دیگر بلد
نبود .و آن شب عحیب رسشار بود از حرف از کلمای که یکش
از جنس درد بودند.
زمزمه های دلتنگش در همان حال که خم شده بود روی پله ها
و
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انگار دور سیگار آمت به چشمش یم رفت و اشکش را یم
چکاند به پایان رسید .با تکان آمت روی نیمکت عقب کشید
نشست پشت گلدان بزرگ شب بو پناه گرفت و دستش را
جلوی
دهانش گرفت .آمت بلند شده بود رسعقب داده و نگاهش به
بهار
خواب بود کیم در آن حال ماند ر
کیس به اندامش داد و با پاهای
ی
که از فرط خستگ روی زمت کشیده یم شد داخل رفت.
***
_من طنازو نگه یم دارم تو با آذر برو آرایشگاه.
طیبه گفت :راست یم گه مامان ،برو دیگه از پس یه بچه که
برمیاییم.
_خب اگه یه وقت گریه کرد چ؟
_وای طلوع! من نیم تونم یه بچه رو نگه دارم؟ خیالت راحت
مثل جونم مواظبشم.
آذر گفت :هست دیگه هرچ باشه بهب از آمت نگهش یم
دارن .بریم منتظره!
آیه کشیدو فکر کرد وقت سبدن طناز به آمت هرگز تا این
اندازه مردد نبود .مانتواش را برداشت .دنبال آذر راه افتاد و
گفت :اوه چه هویل هم هستیا!
_آخه ساسان نتونست بیاد .دنبال کاراشه آمت هم یه پیام
پشت
پیام که حوصله ندارم زود بیا!
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_مگه با آمت یم ریم؟
_مشکلت با آمت چیه تو؟
_وا آذر حرف درمیاری ؟ چه مشکیل؟
نیمه راه باقیمانده حیاط تا در را با قدمهای بلند پیمود و قبل از
آذر در را باز کرد ببون رفت .آذر با خنده پشت رسش آمد .قبل
از طلوع توی ماشت نشست طلوع هم روی صندیل عقب
نشست
وگفت :سالم.
_سالم.
آذر گفت :حرکت کنیم دیگه!
_طناز؟
_پیش مامان موند.
نگاهش را از توی آینه به صورت طلوع دوخت و گفت:به نظرم
هرجا یم ری طنازو باخودت یبب.
_خب آرایشگاه نمیشد که!
یی تفاوت گفت :خب نرو.
از لحن آمت جا خورد با مکث دنبال حرف یم گشت .آمت
استارت زد شانه باال انداخت وگفت :خییل کوچیکه ممکنه یی
قراری کنه!
آذر با توکشیدن لبها سیع کرد خنده اش را پنهان کند .دل طلوع
به شور افتادو گفت :من به مامان گفتم ویل گفت که حواسش
هست.
آمت دیگر حرف نزد با ابروی گره خورده نگاه خبه اش را
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دوخت به خیابان .جلوی در آرایشگاه پیاده شان کرد و وقن به
سوی در یم رفتند گفت :آذر.
_جانم داداش!
_زود تمامش کنت.
_وا آمت!
_اون بچه بیشب از دوساعت دوری این خانمو تحمل نمیکنه!
_چشم گوش به فرمان شما و نق و نوق طناز خانومتون
هستیم ...یم گم خانم آرایشگر تاکید شده بیش از دوساعت
نمونم
یه چب بمال برم.
آمت نیشخندی زد و گفت :آفرین نتونست بگو خودم بیام
برات یه
چب بمالم اینقدرم پول ندی!
آذر خندیدو او دست تکان دادو رفت .بعد از رفتنش طلوع
ترکید:
یی مزه! یهو آدمو برزخ میکنه این منظورش اینه که عرصا بچه
تو نده دست من برو کالس و کوفت و زهرمار وگرنه دلش واسه
مامان نسوخته!
_نه واسه تو نه واسه مامان ،باورت میشه آمت طنازو بیشب از
طلوع لوس کنه؟ جلل الخالق! ما که فکر میکردیم طلوع آخرین
نفریه که باید بهش حسودی کنیم.
_تو هم یی مزه ای! خواهر اوی دیگه!
_حاال شانس اوردیم تو خواهرمون نیسن!
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ابروی باال انداخت وخنده ی دندان نمای کرد آذری که از قالب
ی
جدی و آرام همیشگ ببون زده بود آذر شادی بود که به طلوع
ی
خوی از زندیک تازه یم داد.
حس ی
چند ساعت بعدکار آذر تمام شد .او هم آرایش مخترصی کرده
بود اینبار به جای آمت ساسان آمد کت و شلوار مشگ پوشیده
بود .موهایش مرتب تر از همیشه و براق به یک طرف شانه
شده بودند رد دندانه های شانه روی موها دیده یم شد نگاهش
را
یک دم از صورت ملیح آذر که در لباس یآی روشن متفاوت از
همیشه بود برنیم داشت .به خانه که رسیدند تعدادی از مهمان
ها
آمده بودند دای مسعود زن دای و مهتا که یک گوشه ی سالن
بودند باعث اضطراب طلوع شدند آرش کنار هاتف و آمت کنار
او نشسته بود و طناز را روی سینه اش گرفته بود.
طلوع نگاهش را دور چرخاند و خدا را شکر کرد در آن شلویع
الزم نیست به کیس سالم کند .فقط نگاهش در نگاه هر کس
افتاد
رسی تکان دادو لبخندی عاریه روی لبش نشاند .پریچهر که تازه
رسیده بودو هنوز لباسش را عوض نکرده با مادر ساسان گرم
گرفته بود .با دیدن آذر کل کشید و بعد از او شورانگب و بقیه،
با بلند شدن صداها نگاه طلوع چرخید روی طناز که دامن پفش
باال رفته بود و آمت یک دستش را روی گوشش یم ر
فشدکه
رسوصدا بیدارش نکند.
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آذر و ساسان به جای که برایشان معت شده بود رفتند سفره
عقد
را شورانگب به زیبای چیده بود .و درخشش الماس ها و ظرف
های بلوری به بهن که طلوع گرفتارش بود دامن یم زد .حن
نیم توانست برای گرفت طناز به سوی آمت که نگاه سنگینش
را از روی صورتش برنیم داشت برود .در همان حال مانده
بود که آمت از جا بلند شد به طرفش رفت طناز را به سویش
گرفت و با غیظ گفت :شبش تمام شده بود .اینقدر گریه کرد تا
خوابید.
طناز را گرفت و گفت :ببخشید خب طول کشید.
و نیم دانست چرا این توضیح را داده ،نگاهش را چرخاند روی
صورت طناز که پر از لبخند شده بود .سایه دست آمت را
احساس کرد که از نزدیک صورتش گذشت شالش که عقب
رفته
بود را آهسته روی رسش کشید شتاب زده رس بلند کرد اول به
چشمهای او نگاه کرد و بعد ناخودآگاه رسگرداند سوی مهتا
حدسش درست درآمد او با نگایه یی حالت خبه شده بود به
آنها ،آمت رفته بود این را از محیظ که یکباره انگار خایل شده
بود حس کرد طناز را به خودش چسباند با حیس غریب پله ها
را باال رفت خودش را توی اتاق انداخت و چندین بار نفس
کشید
طناز را شب یم داد که موبایلش زنگ خورد با یک دست ،در
کیف را باز کرد ر
گویس را برداشت باز هم شایان بود اینبار با
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یک جمله ی نغز خودش را به یاد طلوع یم آورد آنقدر رسش
پر از هوای عجیب بود که پیام را کامل نخوانده ر
گویس را
خاموش کرد و توی کیف انداخت کیم بعد لباسش را مرتب کرد
پایت رفت و ررسیک حال غریب آذر شد که وقت گفت بله
همانطور که رسش را پایت انداخته بود همزمان دو مرد را بابا
ی
صدا کرده بود و برای بزرگبین تصمیم زندیک اش از هر دوی
آنها به یک شکل اجازه خواسته بود .آرش و هاتف همزمان به
او
لبخند زدند و کیم بعد انگار آن پیوند روی همه ی آدمهای آن
جمع تاثب گذاشت .طلوع یم خواست جلوی نگاهش را بگبد و
اینقدر گاه و بیگاه آمت و مهتا را زیر نظر نگبد .اما افسار
نگاهش از دستش رها شده بود .خصوصا از وقن نگاه های
خبه ی مهتا به آمت را کشف کرده بود برایش مهم بود ببیند
این
نگاه پاسخ داده یم شود یا نه  .سیع یم کرد یی تفاوت باشد اما
امکان پذیر نبود.
****
ی
گایه در جای از زندیک انگار من که یک عمر به دوش کشیده
ی
ای را جاگذشته ای یک جای زندیک ،برای مدی خایل شده ای و
بعد کم کم خود دیگری را درون خودت پیدا میکن! خودی
ی
مستقل از آی که قبلب یم شناخن! در آن دوره از زندیک اش
بود.
برای بدرقه ی آرش همراه بقیه رفته بود فرودگاه لحظه ی
1121

آمین

@Romanbook.ir

خداحافظ آرش مقابلش ایستاد و انگشت اشاره اش را نرم
روی
صورت طناز کشید لبخند زد و آهسته طوری که فقط در آن
هیاهو خودشان یم شنیدند گفت :یادمه بچه بودی بچه ها که
زنگ یم زدن یم گفن یم خوام بیام خارج!
طلوع خندید آرش هم با خنده گفت :باید از همون وقت حدس
یم
زدم که نقش تو چقدر پررنگه.
نگاهش به آرش رنگ تعجب گرفت آرش با همان یی خیایل
گفت :تونستت بیایت!
بعد از آن جمله ی جمع نگاهش را گرداند سوی آمت و گفت:
ی
یم دوی تو زندیک چ مهمه؟
_چ؟
ی
ی
_از من که یه زندیک رو از دست دادم گوش کن ،تو زندیک
فقط این مهمه که با آدم مقابلت بتوی حرف بزی! فرق نداره
چه
حرف چه از هسته ی اتم ،چه از ادبیات و چه حن حرفای پچ
پچه های ی معن و غیبت این و اون ...فقط باید با کیس ر
بایس
ی
که بلد ر
بایس باهاش حرف بزی.
آرش یک قدم عقب رفت و گفت :خب بچه ها همه تونو دست
همه دیگه یم سبم خییل خوشکلید اینطور کنار هم.
دستش را باال گرفت اینبار برای همه شان تکان داد .آذر اشکش
را با نوک انگشت گرفت و گفت :باز نری تا چندسال دیگه ،بیا
1122

آمین

@Romanbook.ir

رسبزن!
آرش با خنده گفت :از قدیم گفت رفت و آمد ...دیگه نوبت
شماست.
ساسان به جای آذر گفت :ما که بدمون نمیاد چشم میاییم.
آرش که رفت همه در خود فرو رفته بودند هر چهار نفر یی
حوصله سالن فرودگاه را ترک کردند.
ی
بعداز رفت آرش زندیک شان دوباره روی روال سابق افتاد.
روزهای مثل هم از رس گرفته شد و تماس های شایان که برای
دیدن طناز اضار داشت تنها هیجان آن روزهایش بود .هنوز
منتظر یک اشاره ی آمت بود که رسحرف را باز کند و از این
تماس ها بگوید اما آمت همچنان دور و خشک بود.
****
باالخره طناز را برد که شایان ببیندش! خودش هم نیم فهمید
چرا این حماقت را مرتکب یم شود .قرار بود با آذر بروند
خرید .برای عرویس رامبد لباس یم خواستند کیم از سوز هوا
کمب شده بود با آذر جای قرار گذاشت و کیم قبل از قرار از
خانه ببون رفت  .یم دانست باید به آمت بگوید اما نگفت .یم
دانست القل باید آذر در جریان آن دیدار باشد اما باز هم
سکوت
کرد.
ی
شایان را جای حوایل همان جای همیشگ که یم دید مالقات
کرد .با حایل که نمیفهمید .مقابلش ایستاد وبعد از دیدنش تازه
از
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خودش پرسید چرا آمده ام! تازه دست به رسزنش خودش زد و
پشیمان شد.سالمش را رسرسی جواب داد و قبل از این که به او
مهلن برای حرف زدن بدهد گفت :نیم خوام دوباره پیام بدید یا
رس راهم ببینمتون! اومدم رو در رو بهتون بگم شاید متوجه
بشید.
شایان با لبخندی مالیم روی لب ،حرفهایش را شنید و با
لبخندی
مالیم دستش را برای گرفت طناز کشید و طلوع با عقب
کشیدنش نشان داد تماییل ندارد شایان دستها را انداخت
وگفت:چقدر عوض شدی تو یه دخب لطیف مهربون بودی!
_من یه دخب احمق و ساده بودم آقای سپهرنیا!
ی
.
عصن یم شد و در چنت
این نام خانوادیک لرزاندش کم کم
ی
لحظه ای احساس یم کرد نه تنها یک سال گذشته و همه درمان
های امیدجو که هیچ چب در دنیا نیم تواند این حس را عوض
کند لبهایش راروی هم ر
فشد پشت به شایان ایستاد دستش را
برای یک تاکیس بلند کرد توی ان نشست و یی هدف گفت:
حرکت کنید لطفا دربست.
ر
گویس اش را ببون کشید شماره آذر را گرفت و گفت :لطفا
زود بیا نمیدونم چرا زودتر حرکت کردم.
جلوی یگ از مراکز خریدی که معموال یم رفتند پیاده شد.
تمام مدی که مشغول خرید بودند آشفته بود و یک جفت
چشم را
همه جا یم دید روی ویبین مغازه ها میان برق چراغ ها و الی
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لباس های که آذر گوشه شان را یم کشید تا به او نشان بدهد.
هر لبایس را که آذر جلوی چشمش یم گرفت رس عقب یم
انداخت و یم گفت :نه.
باالخره آذر طاقت نیاورد به چشم های پر اشکش خبه شد و
گفت :چبی شده طلوع؟
_نه!
_یه چبی شده طلوع هر روز نیسن!
_احساس یم کنم یگ داره تعقیبمون یم کنه.
این را برای باز کردن آذر از رس خود گفت وگرنه خودش هم
یم دانست این توهم ر
نایس از دلشوره ی زیاد است  .آذر دست
کشید طناز را از دستش گرفت و اطراف را از نظر گذراند و
گفت :یم خوای برگردیم با آمت بیاییم.
_نه چبی پسندیدی؟
_مطمئن طلوع یه روز دیگه هم یم تونیم.
_نه آذر خرید کنیم و برگردیم یم خوام واسه طناز هم یه لباس
بخرم.
_خودت چ؟
_من بعد!
ذوق آذر هم پر کشید و نگاهش را گرداند دنبال مورد مشکویک
که شاید باعث ترس طلوع شده باشد اما همه چب در نگاهش
عادی بود .باالخره خریدشان تمام شد به خانه برگشتند آمت
جلوی در ررسکت ایستاده بود که رسیدند با دیدن آنها کیم
نگاهشان کرد .طلوع توی نگاهش رسزنش یم دید احساس آدم
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گناهکاری را داشت که منتظر توبیخ است و برای همت انگشت
اتهام همه را در چشم خود یم بیند .سالیم رسرسی گفت
نگاهش را گرفت و به سوی در خانه رفت .مدی بعد وقن
چسبیده بود به در بهارخواب و آرنج هایش را روی زانوی های
تاشده گذاشته بود آذر با احتیاط پرسید :چبی شد امروز؟
_نه هیچ!
_احساس یم کنم خوب نیسن!
_خوب نیستم .ویل خوب نبودنم چب تازه ای نیست یه سایه
افتاده رو زندگیم.
_سایه هر چقدرم بلند باشه تو شب آرامش گم میشه!
_اگر ر
آرمیس باشه.
با گرفت نگاهش نشان داد نیم خواهد حرف بزند .سکوت ممتد
خانه را فقط گایه صدای خنده وگریه ی طناز در هم یم
شکست.
***
توی آینه ایستاد و با خودش گفت :دوباره دلم یک مرگیش
شده!
ذهنش به همه جا رسیم زد و حوصله نداشت برای عرویس
رامبد آماده شود .کرم را برداشت چند نقطه از صورتش مالید و
با خودش گفت :که چه؟!
انگشت اشاره اش را دورای روی صورتش کشید همانطور که
ر
رسخویس یی
کرم را پخش یم کرد به آذر فکر کرد که صبح با
نظبی بیدار شد لباس پوشید و منتظر بود ساسان برسد بروند
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آرایشگاه ،مدت زیادی از رفتنش نگذشته بود که صدای زنگ
تلفنش توی خانه پیچید جواب که داد آذر گفت :آمت میگه
طنازو
نگه یم داره بیا بریم آرایشگاه!
_نیم خوام برم .خوبه.
صدای آذر برای لحظه ای از اوج افتاد آهسته گفت :یم گه نیم
خوام.
سیع کرد آمت را تصور کند که شانه باال یم اندازد و نگاهش
را از آذر یم گبد .قطره اشگ سمج راه گرفت روی گونه اش
ی
و ردی بدشکل روی کرم نخودی رنگ که با آن یم خواست
کیم از سفیدی پوستش کم کند به وجود اورد.
پشت دستش را روی صورتش کشید خسته نشست احساسش
مدام
در نوسان بود دیدار کوتاهش با شایان را شبیه خیانن بزرگ به
خودش و آمت یم دید .و ازطرف مدام درحال پس زدن این
فکر بود و یم خواست به خودش ثابت کند دلییل ندارد برای
همه کارهایش به آمت جواب بدهد.
کالفه مشت کم جای به رس خود کوبید .بلند شد دوباره به
روشوی رفت یآی به صورتش زد و با محکم کشیدن دستمال
روی گونه ها سیع کرد حال خودش را عوض کند .هوای نیمه
ی اسفند آنقدری گرم نبود که آنطور جانش را بسوزاند بخاری
را
خاموش کرد نیم نگاهش را به طناز انداخت و دوباره مقابل آینه
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ایستاد دوساعن وقت داشت باید روی آماده شدن برای رفت
به
عرویس رامبد تمرکز میکرد.
دوباره همه چب را از اول تکرار کرد صورتش پر از نخودهای
ریز از کرم بود حرکت دورای دستش اینبار با حرفهای پریچهر
شدت گرفت :اصال از کجا معلوم که اون بخواد تو خواهرش
ر
بایس! البته معلومه که نیم خواد تو نیم بین!
_چرا نخواد آخه!
آبچ؟
_تو نیم دوی مردا به یک نیم گن ی
رویش را از پریچهر گرفته بود و با نگاه به طناز حرف را
عوض کرده بود .همان کاری که حاال هم یم کرد نگاهش را از
چشمهای خودش توی آینه گرفت و به سوی طناز برد.
باز برگشت و اینبار بدون نگاه ،کرم را روی صورتش
یکنواخت پخش کرد خط چشم را برداشت با لرز کوچگ که
توی انگشتهایش افتاده بود خط نازیک پشت چشمش کشید و با
ریمل مژه هایش را پر و سیاه کرد صورتش هنوز یی روح بود
چشم گرداند سوی سقف که ریزش اشک ،آر ر
اییس که خییل هم
مرتب نبود را به هم نریزد.
دستش را کشید سوی رژگونه اما به جای آن ر
گویس اش را
برداشت .روی اسم آمت مکث کرد و بعد نوشت :من نمیام
عرویس.
یم دانست جمله ی یی ربظ نوشته هرآن منتظر بود جواب
دندان شکن از آمت بگبد اما پاسخ آمت یک چرای ساده بود
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که بیشب حریص اش یم کرد نوشت :چرا بیام.یه لحظه فکر
کردم رامبد چه نسبن با من داره!
_همش گب نسبت بمون.
_تو داری خودتو به آب و آتیش یم زی که بهم بفهموی هیچ
ربظ به هم نداریم.
_دارم خودمو به آب و آتیش یم زنم که فقط بفهیم برادرت
نیستم همت .از این بحث تکراری هم خسته ام آدیم که خوابه
رو یم شه بیدار کرد اما کیس که خودشو به خواب زده رو نه!
_من خودمو به خواب نزدم اما رفتارت داره برامون گرون
تموم میشه!
_کدوم رفتارم؟
_میشه بیای باال حرف بزنیم؟
آمت مردد نوشت :میام.
کیم بعد آمده بود باال نزدیک در ورودی ایستاد مشخص بود
هنوز کاری برای رفت به جشن نکرده یی حوصله گفت :بگو.
نگاهش روی چشمهای طلوع بود که با آن خطوط سیاه
خواستن
تر از همیشه بودند .دستهایش را روی سینه قالب کرد و دعا
کرد باز هم بتواند جلوی احساساتش را بگبد.
سکوت طلوع که طوالی شد گفت :خب بگو!
_داری چیکار میکن؟ این سکوتت چه معن یم ده؟ تا یک یم
خوای این رفتارو ادامه بدی با من لج کردی یا با مامان و بابا که
ی
یه یم یک من برادرت نیستم؟ اینقدر به این دیوونه بازیات
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ادامه دادی همه دارن فکر بد یم کت.
_یک فکر بد کرده!
_مثال همت خاله پریچهر.
_خاله پری و فکر بد؟ چه فکر بدی کرد مثال!
_نذار بگم.
ی
_یم خوام بگ.
با حرص لب زد :فکر میکنه تو منو دوست داری!
_این که دوستت دارم فکر بدیه!
_نه دوست داشت معمویل ،خیال میکنه تو منو خییل دوست
داری!
_این که من تو رو خییل دوست دارم خیاله؟
_وای آمت بفهم چ یم گم شاید این خیال تو ذهن بقیه هم
بیافت فکر کت زبونم الل تو  ...ببت...
_خیال کت زبونم الل عاشقت شدم؟
طلوع انگار سییل خورده باشد نفس بریده گفت :ببت چقدر
بده!
_کجاش بده؟
_آمت؟!
_تو هم مثل بقیه باش واسه یه لحظه خیال کن این آدیم که یه
عمر مجبور بوده نقش برادرتو بازی کنه عاشقته!
_دیوونه شدی؟
_دیوونه شدم.
_ما...
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_ما مثل نخ و دکمه ایم هر کدوم کشیده بشه اون یگ یم افته و
زندگیش یم شه یه پبهن بدشکل!
طلوع ررسوع کرد به گزیدن لبش از داخل نفسش به شماره افتاده
بود آمت را صدا زده بود تا یکبار برای همیشه این مسئله را
ی
تمام کند دوری آمت سایه انداخته بود روی همه زندیک اش
حرف که توی نگاه آذر و کالم پریچهر بود به احساسات دوگانه
اش دامن یم زد و یم خواست آمت بگوید نه همه اشتباه یم
کنند حن اگر به دروغ .بگوید حن اگر کالمش با رفتارش یگ
نباشد .این دروغ را از آمت یم خواست و هیچ فکر نیم کرد
آمت بعد از مدتها اینطور یی پروا به عشف اعباف کند که نباید
باشد!
قدم برداشت آمت به سویش یم توانست وحشتناک ترین لحظه
ی
ی زندیک اش با حضور آمت باشد .انگشتهایش را توی هم
پیچاند دنبال حرف بود که پیدا نیم کرد
گفت :نکن زخم یم شه.
گفت :اگر نیم خواسن بشنوی چرا وادارم کردی بگم
طلوع؟! من که ساکت بودم ،من که این داغو سالهاست تو دلم
نگه داشتم فقط واسه این که راحت ر
بایس!
نگاه خبه اش از آن فاصله ی کم طلوع را دستپاچه تر از قبل
کرد .ابرو در هم کشید و همانطور که تالش یم کرد اشک
نریزد گفت:با نگفتنش بهم لطف نکردی تو بهم بد کردی! تو
هم
مثل همه دروغ گفن یم دونسن مثل چشمام بهت اعتماد دارم
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اما بازم دروغ گفن!
خودش هم میدانست این کلمای که کنار هم یم چیند یک
فرافکن است برای راندن آمت
 .آمت نگاهش را گرداند روی همه ی زوایای چهره اش.
مالیم تر از قبل گفت:
من فقط حقیقتیو پنهان کردم که مثل یه بارسنگت رو دلم
گذاشتنش و برداشتنش مساوی بود با ویروی تو! نیم تونستم
باور کن که نیم تونستم.
برای اولت بار حضور این مرد برایش غریب بود ،غریب و
ترسناک ،همزمان هزار حس را با هم تجربه یم کرد یک گوشه
ی ذهنش برگشته بود به نوجوای اش و زیر درخت شب بو،
یک گوشه ی ذهنش مانده بود آنجا حول نگاه پر حرف آمت که
نیم دانست باید با آن چه کند! یک قدم کوتاه عقب رفت
خودش هم نیم دانست چه مرگش شده که پاهایش آنطور
چسبیده اند به زمت .زبانش برخالف میل دلش چرخید :نیم
خوام دیگه اینجا
ر
بایس برو ..یم دونم اینجا خونه ی توئه خایل یم کنم و یم رم
یه مدت فرصت یم خوام.
آن نیم قدم فاصله را آمت آهسته و نامحسوس برداشت.
_ یی انصاف یک حرف من و تو بود بت ما؟
قلب طلوع دلتنگ و خسته به ر
تپیس دیوانه
وار افتاده بود اما جسمش یی حالت و رسد به نقطه ای نامعلوم
نگاه دوخت.
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یم خواست یک قدم دیگر به عقب بردارد که پایش
رفت روی عروسک موزیکال طناز که از ساعن پیش آنجا بود
از وحشت صدای ناگهای و لغزش پایش شتاب زده هین گفت.
بیهوده گفت :اسباب بازی طناز بود.
آمت به حال دگرگونش لبخندی زد و گفت :پس جای اعباض
نیست!
طلوع نفسش را پر صدا ببون داد.
_من یه عمر واسه تو خودمو خاموش کردم...
لبهایش برای گفت حرف لرزید ،اما زمزمه اش هیچ صدای
نداشت و باز آمت بود که ادامه داد :هر روز تو پیش من بودی
ر
ر
دادایس ...و من در حایل
دادایس،
یم گفن
داداشیت یم شدم که یم دونستم خواهرم نیسن و یم دونستم
تو
دلم حساب جداگونه ای رس اسم تو بازه! داداشیت یم شدم و
خودمو یم کشتم تا یه آمین جامو بگبه که داداش خوبیه واسه
طلوع! من بهت دروغ نگفتم من فقط قایم شدم تا راز نگه دار
باشم .تا یه وقت با یه حرف و یه حرکت یی موقع کاری نکنم که
ذهنت به هم بریزه و تهدیدهای شوری رسمون بیاد که یم گفت:
یم مبه ،شوکه یم شه مثل چند سال پیش .ساکت و یی حرف
یم شه و حن غذا نیم تونه بخوره  ...این فقط تو نبودی که یی
هویت موندی منم خودمو توی این سالها گم کردم  ...خودم
خواستم گم بمونم حن تا همت امروز که اگه حرفشو پیش نیم
کشیدی تا آخر عمرم گم یم موندم برات تا فقط خیالت آسوده
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باشه! یم فهیم اینو؟
طلوع رس بلند کرد توی چشمهایش نگاه کرد حرف نداشت در
ذهنش هیچ اعبایص نسبت به آمت نبود هیچ نقطه ی تاریگ
در همه ی نزدیگ های آمت وجود نداشت که حاال بتواند او را
بدبت کند .و حاال از این فاصله آمت دیگری را یم دید که
برخالف تصورش هنوز هم عزیز بود .هنوز هم همانقدر امن،
همانقدر دوست داشتن .آمت این حالت تسلیم وار طلوع را به
فال نیک گرفته بود .قلبش تند یم زد و همه ی تنش از ر
آتیس که
انگار از قلبش به همه ی رگهایش جریان پیدا کرده بود یم
سوخت.
لب زد :آمت...
_صدام کن دوباره  ...یه جوری که خودم بشم  ...از این پیله ی
ر
ر
دادایس
دادایس ببون بیام خسته م طلوع  ...اگر بخوای هنوزم
یم مونم .دای طناز یم شم میدوی که میشم .اما نکن این کارو
بامن واسه درویع که بقیه به گردنم گذاشت این کارو باهام نکن.
طلوع پلک روی هم گذاشت قدرت تصمیم گبی اش از دست
رفته بود آمت هم مثل او یی اراده بود و نیم توانست احساسات
به غلیان افتاده اش را کنبل کند.
زمزمه کرد :اینو از این چشما طلب داشتم واسه همه اشکهای
که ریخت...
ی
دلتنگ بود و این دلتنگ از تک تک نفس های پر بغضش هم
پیدا بود .طلوع سیع کرد حرف بزند .کلماتش جور نیم شدند
نگاه پر تمنای آمت افکارش را از آی که بود بهم ریخته تر کرد.
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ی
دوباره چشم بست .به آمت نیاز داشت به حضورش در زندیک
اش ...اما همه ی این ها برای لحظه ای کوتاه بود و بعد
همانطور که هق زده بود مشن یی جان به سینه اش کوبید و
گفت :نیم تونم ...برو  ...نیم تونم  ...تو داداشیم  ...تو یه
عمر داداشم بودی...
هق هق طلوع انگار از خواب بیدارش کرد .به
خود آمد یک قدم عقب رفت و احساس کرد هنوز این فاصله
کم است درمانده یکقدم دیگر عقب رفت .توی ذهنش به
خودش بدوببایه گفت و کف دستهایش را به نشانه ی آرامش
جلوی طلوع گرفت با ابروهای باال رفته و نفیس که بند آمده و
رنگ صورتش را رو به کبودی یم برد گفت :ببخشید...ببخشید
طلوع!
طلوع دستش را جلوی دهانش گذاشت پشت به او تکیه داد به
در بهار خواب و خودش را در آغوش گرفت.
حاال خودش هم به قدر طلوع از آن اتفاق درد یم کشید و از
خودش ببار بود .با چشمهای که از اشک پر شده بود نگاهش
را دوخت به نیم رخ طلوع.
جان کنده بود تا آن فاصله را بردارد و خودش را به طلوع برساند
آنقدر نزدیک که دوباره مشت های ظریفش را حس کند جان
کنده بود تا بتواند از میان همه ی کلمه های ریز و درشت بهبین
ها را برای گفت احساسش انتخاب کند وحاال همه چب طعم
زهرمار گرفته بود .یک نفر نشسته بود یک گوشه ی افکارش و
همه چبش را زیر سوال برده بود .و مدام اشتباهش را به رویش
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یم آورد .آنقدر خسته بود که دیگر نمیتوانست حن یک قدم
بردارد نه به سوی طلوع و نه حن برای ببون رفت از خانه.
از خودش یم پرسید :باهاش چیکار کردی؟ و بعد با لحن شبیه
لحن آذر یم پرسید :اگه دوباره مثل قبل بشه؟ اگه حالش بد
بشه!
چیکار کنیم آمت؟
طلوع ویران تر از او داشت دیوانه میشد از حجم افکاری که از
دور ترین زوایای مغزش ببون کشیده یم شدند به سخن جلوی
هق هقش را گرفته بود و فکر کرد این پایان او با آمت است و یم
دید این پایان حن از فهمیدن احساس آمت برایش سنگت تر
است .این که یم داند دیگر هیچ وقت آمین نخواهد داشت
ظهر یا شب فرف نداشت خورشید توی آسمان بود یا ستاره ها
ی
سوسو یم زدند فقط مهم این بود که کیس در زندیک اش بود که
شانه های به امنیت شانه های آمت داشت.
ی
آمت کالفه از آن همه بیچاره یک باالخره نگاهش را از طلوع
گرفت.چرخید سوی طناز که روی تخت دراز کشیده بود دستها
را باال برده و پاهایش باز بود و دهانش به طور غریزی مشغول
مکیدن بود خنده ای یی رمق زد تا نزدیک تخت رفت خم شد
موهای نازک روی پیشای دخبک را کنار زد و گفت :دیدی
گفتم شبیه تو میشه!
با این جمله سیع کرده بود فضا را عوض کند اما همت جمله ی
کوتاه ،نفس های نامنظم طلوع را تبدیل به هق هق کرد! آمت
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گوشه ی لبش را به دندان گرفت .از جا بلند شد دوباره به
سمت
طلوع چرخید و گفت:ببخش منو ،اگر کار داشته ر
بایس که زنگ
یم زی!
خنده ای تلخ از یادآوری خاطره ای دور رو لب هر دوشان
نشست طلوع رستکان داد رستکان دادی یی معنا! آمت لبهایش
را تو کشید و گفت :هر وقت باشه صبح ظهر شب نیمه شب...
طلوع رس تکان دادو آمت گفت :مواظب هر دوتونم هسن؟
_هستم...
_دیگه هم از این مزخرفات که خونه ی منه رسهم نیم کن؟
_خب...
_نیم کن طلوع؟
_نیم کنم.
_از منم که متنفر نیسن القل؟ باور یم کن که یی گناه بودم تو
این ماجرا؟ باور میکن که منم به اندازه ی تو زجر کشیدم؟باور
یم کن امروزم اگر خودت نیم خواسن حرف نیم زدم  ...تا
عمر داشتم حرف نیم زدم.
_باور یم کنم.
این اعباف طلوع باری از روی دوشش برنداشت اما کیم
آرامش کرده بود  .نگاهش را چرخاند روی صورت طلوع که
هنوز جز نیمرخش را نیم دید روی موهای که ردی کمرنگ
از نظیم که برای رفت به جشن بهشان داده بود دیده یم شد و
ی
دوباره خودش را لعنت کرد برای دیوانگ یی وقتش.
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در عت حال که دلش یلبیز از حرفهای بود که سالها در قلبش
حفظ کرده بود یم دیدحرف برای گفت نمانده ،نگاهش را گرداند
دور اتاق به تخت خودش باالی پله ها نگاه کرد به مب ناهار
خوری کوچکشان به دیوارهای که هنوز یم توانست رد
اشکهای طلوع را روی آنها ببیند و به بهار خواب که انعکاس
تصویر طلوع روی درش مدام حواسش را از شب نشین هایشان
در آن پرت یم کرد .یم دانست تا ابد نگاهش را هر جای دنیا
که بچرخاند از هر کجا که ررسوع کند به طلوع یم رسد به این
ر
بازیگویس های کودکانه را
صورت مظلویم که انگار سالها رنگ
به خود ندیده و به جایش با اشکها عجت شده است .از طلوع
به
خودش یم رسید و ناتوای اش برای حل این ماجرا .یک قدم به
عقب برداشت و گفت :خب یم رم دیگه! اگه نخواسن بامن
بیای
عرویس بگو که ساسان و آذر بیان دنبالت ...اما اگه بهم اعتماد
داری نذار با فاصله گرفتنت بیشب از این خم بشم.
طلوع فقط رسش را پایت انداخت این رفت را نیم خواست
دوست داشت به عقب برگردد به آن روزها که آمت فقط
برادرش بود تااینطور رس دورایه نماند و القل خیالش از همت
یک چب در دنیا راحت شود .و احتیاجش به آمت را ربط بدهد
به همان ارتباط خوی که میان همه خواهران و برادران دنیا
هست.
با یاداوری این احتیاج گریه اش شدت گرفت دستش را جلوی
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صب کرد آمت برود آمت که انگار عهد بسته
دهانش گذاشت .ی
بود همان چند قدم تا در خانه را یک عمر کش بدهد .آمت که
نگفته بود طلوع اگه برم دیگه نیستما! دیگه پیدام نیم کن .و به
جای همه ی این حرفهای تکراری که هیچوقت هم بهشان
پایبند
نمانده بود گفته بود هستم همت دور و بر هر جا کار داشن
صدام کن فقط! فکر کن امروز و این ساعت یه اشتباه بود.
همت یک چب در آمت عوض نشده و انگار هیچ وقت دیگر هم
عوض نیم شد این که هر جای دنیا که گب یم افتاد یم توانست
با یک صدا زدن برگرداندش ! باالخره نزدیک در رسید همان
طور رو به طلوع دستش را عقب برد دستگبه را لمس کرد و
گفت :طناز هم چه بخوای چه نخوای مال منم هست ...اگر
خواسن کالساتو ادامه بدی بیارش پایت نخواسن منو ببین بده
دست ساسان بهم یم رسونه! من حق دارم اینقدرو دیگه مگه
نه!
باز هم فقط رستکان داد آمت بغض سنگینش را یم فهمید آیه
کشید در را باز کرد و گفت :طلوع!
رسبلند کرد به چشمهای اشگ متورمش لبخندی تلخ زد و گفت:
دنیا نیم ارزد به رنج پلک هایت!
طلوع لبخندی نیمه جان روی لب نشاند و آمت گفت :من
هموی
ام که تو ذهن تو شکل بگبه!
در که پشت رسش بسته شد طلوع یخ زده و لرزان زانو زد .در
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رسش مرور اتفاقات چند لحظه ی پیش شور گرفت
از این که بدش نیامده بود .فریاد نزده بود و آمت را
نرانده بود از خودش ببار بود .از این که حاال دوباره داشت آن
لحظه را تصویر یم کرد از خودش بدش یم آمد دیوانه یم شد،
اینبار دیگر دیوانه یم شد از حجم افکاری که برای لحظه ای
رهایش نیم کردند .صدای هق هقش از در گذشت تا به گوش
آمت رسید.
ساعن بعد وقن تماس رامبد را جواب یم داد هنوز باورش
نیم شد ،هنوز خودش را رسزنش یم کرد هنوز وحشت زده
بود از اتفاف که بعد از این یم افتاد از این که طلوع را برای
همیشه بیشب از این از دست بدهد .حن از برگشت طلوع به
خانه ی هاتف وحشت داشت.
تماس رامبد را قطع کرد بالفاصله شماره اذر را گرفت و گفت:
آذر کجای؟
_اومدیم تاالر چرا؟ نیومدین هنوز؟
_نمیدونم طلوع چیکار میکنه!
_االن بهش زنگ یم زنم منتظرم باش!
کیم بعد دوباره آذر تماس گرفت دل توی دلش نبود آذر که
گفت :طلوع یم گه تا ده دقیقه دیگه آماده ست و میاد پایت.
ی
نفیس از روی آسودیک کشید .لبایس ک برای جشن آماده کرده
بود را پوشید دسن توی موهایش کشید و روی نیمکت حیاط
ررسکت منتظر ماند کیم بعد طلوع پیام داد :دارم میام پایت.
ببخش معطل شدی!
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انتظارش را نداشت خیال میکرد این آخرین دیدارشان بود و
دیگر باید قید حن از دور دیدنش را بزندو حن خیال یم کرد
باید هر آن منتظر خراب شدن حال طلوع باشد و رساندنش به
بیمارستان .حن توی ذهنش محاسبه کرده بود اگر حال طلوع
بد
جوای برای رامبد آمده
شود با وجود طناز باید چه کند! حن
ی
کرده بود که اگر احتماال نتوانست به عرویس اش برود تحویلش
بدهد و با همه ی غرغرهای رامبد بماند توی خانه از دور
مواظب طلویع باشد که اگر حالش بد نشود هم یی شک قید
عرویس را زده ! اما به جای همه این ها طلوع پیام داده بود یم
آید پایت .توی رسش هزار عالمت سوال بود و هزار عالمت
تعجب ،با این حال یم خواست عادی باشد .حتما طلوع
خواهشش را شنیده بود و یم خواست فراموش کند،خودش هم
باید اتفاف که چند ساعت پیش افتاده بود را فراموش یم
کرد،نوشت :منتظرم.
وقن طلوع کنارش نشست هنوز با خودش درگب بود نگاه
کامیل به صورتش نیانداخت و حرکت کرد از این به بعد شاید
حن کارش سخت تر یم شد باید دوباره به طلوع اطمینان یم
داد که آن ابراز احساسات دیوانه وار را تکرار نیم کند و یم
تواند کنارش راحت باشد چبی که انگار از مدتها پیش از وجود
طلوع گریخته بود.
حاال دیگر همه چب سخت بود .نگاه نکردن به طلویع که
مشخص بود یکبار دیگر صورتش را شسته و آرایش کرده به
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سبش که از گوشه ی چشم برق پولک هایش را یم دید و
لباس ی
لباس طناز که با آن ست شده بود .حرف نزدن درباره ی اتفاف
که افتاده بود و نگفت دوباره از احسایس که از ساعن پیش
هزار برابر قبل در قلبش حجم گرفته و مدام در حال جوشیدن و
ر
رسخویس ناگهای که
باال آمدن بود .و حن جلوگبی از بروز
انگار به محض نشست طلوع کنارش به رگهایش تزریق شده
بود .یم خواست چبی بگوید .چبی بفهمد چبی بشنود اما
نیم
رخ طلوع یی حالت بود هیچ چب از آن دستگبش نیم شد.
هیچوقت طلوع برایش تا این اندازه ناخوانا نبود.
برای فرار از سکوت سنگت میانشان دست کشید دکمه ی
پخش
را لمس کرد صدای خواننده که ترانه اش را با آیه ررسوع کرده
بودمیانشان سایه انداخت :مشکلم؛ شکست طلسم تنهای ست
عاشقونه ست
یک روزی هم ،حل میشه! یا که از بارش؛ زانوی من خم
میشه…
برگشت به نیم رخ آمت نگاه کرد که یی صدا با خواننده
همخوای یم کرد:
من برق میشم ,مبم تو چشمات! اشک میشم؛ مبم رو گونه ات
زلف میشم؛ میام رو شونت… من باد میشم؛ مبم تو موهات
سیگار میشم؛ مبم رو لبهات… دود میشم؛ مبم تو ریه ات
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طلوع فکر کرد چه شعر آشنای! چقدر شبیه زندگیشان است
این
حرفهای که ترانه وار تکرار میشوند .آمت یک دم از او جدا
نبود .از وقن دیده بودش همیشه مثل نفس توی ریه اش بود
حاال
که ذهنش کیم از آن تالطم های احسایس فاصله گرفته بود یم
توانست درک کند آمت چه فداکارانه کنارش بود در همه ی
روزهای یم دانست برادرش نیست و اعباف کرد خودش نیم
توانست .هرگز نیم توانست .اینقدر خوب ر
نقیس که نیم
خواهد
را بازی کند.
انگار مرد تازه ای پیش چشمش یم دید .به تاالر که رسیدند
آمت قبل از او پیاده شد طناز را از دستش گرفت و منتظر ماند
تا او هم پیاده شود صدای زمزمه ی آمت را یم شنید که توی
گوش طناز یم گوید :خوشکل شدی خانوم! ماه شدی ...عروس
کیه! خوشکلب از عروس شدی.
و طناز با خنده دستش را توی صورت او یم کشید و هر چند
دقیقه یکبار از شدت ذوق صدای جیغش بلند یم شد.
***
دیدار هرروزه ی شایان توی آموزشگاه از رفت منرصفش یم
کرد .اگر فشار آذر نبود کالس را ناتمام یم گذاشت تا دیگر
مری موسیف آموزشگاه که رسساعن معت جلوی درکالسش
ی
یم ایستاد و با سالیم کوتاه ورود و خروج او را رصد یم کرد
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را نبیند.
بیست و پنج اسفند آخرین روز کالسش بود .باز هم از جلوی
در
کالس شایان رد یم شدند که مقابلش ایستاد و گفت :سالم
خوی!
ی
آذر با نگایه برافروخته یک لحظه به او و لحظه ای دیگر به
طلوع نگاه کرد حرفها تا پشت لبهایش آمده بود اما نیم خواست
با دخالتش طلوع را برنجاند .طلوع همانطور که نشان یم داد
برای رفت عجله دارد سالم زیر یلن گفت وگذشت .شایان آهسته
گفت :سال نو مبارک!
جمله اش یی جواب توی سالن آموزشگاه معلق ماند .طلوع برای
از یاد بردن لحظات قبل گفت :ساسان میاد دنبالمون؟
_نه خودمون یم ریم کار دارن .مثل همیشه دم عید اونا
گرفتارترین آدمای دنیان.
از درآموزشگاه ببون رفتند طلوع هنوز دنبال کلمه بود تا
ذهنش را از گریز به ماجرای شایان بازدارد .پرسید :یک
عرویس یم کن؟
_نیم دونم ،هنوز تصمییم نداریم شاید تابستون بعد از
امتحانام
چرا؟
_خواستم بدونم.
_واسه تعطیالت میای خونه؟
_نه اونجوری که فکر کت موندی هستم .ویل بیشب میام.
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آذر به نشانه ی درک جمله اش رستکان داد .نزدیک میدان
دستش را برای تاکیس بلند کرد و گفت :من امروز با ساسان یم
رم بازار البته اگه کارشون تمام بشه...
توی تاکیس نشستند طلوع در را بست و گفت :دیگه داره تاریک
میشه فکر نکنم بریس.
_تو نمیای؟
_نه من خونه کاردارم.
_طلوع!
_جان؟
_نظرت درباره ی حضور شایان چیه؟
_ یی اهمیت ترین مسئله ی همه ی زندگیمه!
آذر برگشت کیم به نیمرخ مصممش نگاه کرد ،لبخندی روی لب
آورد و گفت :به آمت بگم چهارتای بریم شام ببون؟
_نه! گفتم که کار دارم.
_اوه تو هم با این کارات.
برای گفت حرف به آذر شک داشت و میان همان شک هم به
مقصد رسیدند .دوباره مسب کوتایه را در سکوت تا خانه پیاده
روی کردند جلوی درخانه همانطور که کلید را از کیفش ببون
یم کشید گفت :لطفا طنازو بیار!
_خودت نمیای؟
_نه دیگه تا من در رو باز کنم رسیدی!
پله ها را آهسته و با حوصله باالرفت .جلوی در سالن چندین
کیسه نایلوی خرید بود .خم شد در یگ را باز کرد با دیدن مواد
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غذای آه از نهادش برآمد .تصویر آمت جلوی چشمهایش جان
گرفت و بالفاصله تصویری از اتفاقات روز عرویس رامبد.
صاف ایستاد دستش را روی گونه ی تب دارش کشید و تالش
کرد آن لحظه را از افکارش پس بزند و برای خودش تکرار کند
این که آمت برایشان خرید کرده اتفاق تازه ای نیست و حاال کیم
بیشب شاید به مناسبت نوروز!
درسالن را باز یم کرد که آذر هم رسید .طناز دیگر تک حرف
های یی معنای را تکرار یم کرد مثل همان وقت که داشت
«ما» را تکرار یم کرد و آذر قربان صدقه اش یم رفت .دوتا
از نایلون ها را بلند کرد داخل برد روی مب گذاشت آذر داخل
یم آمد که برگشت و درحال بلند کردن بقیه خریدها گفت :به
نظرت واسه یه نفر آدم این همه الزمه؟!
آذر شانه باال انداخت و گفت :حاال بذار خونه دار بشم بهت یم
گم .طلوع ببت عروسکش چه قشنگه! رفته بودن خرید.
نیم نگاه گریزای به عروسک طناز انداخت .لبهایش را از روی
استیصال به هم ر
فشد و روی صندیل نشست طناز خودش را به
طرفش یم کشید و آواهای یی معن اش را با چاشن گریه
تکرار یم کرد.رستکان داد فکر مزاحیم را راند و همانطور که
دستهایش را برای گرفت طناز کشیده بود گفت :آذر فکر میکن
بتونم یه کار پیدا کنم؟
عجین به او انداخت و بعد عروسک طناز را توی بغل
آذر نگاه
ی
او که آماده ی خوردن شب بود گذاشت و گفت :یهو به فکر کار
افتادی؟
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_یهو نیست فکر میکنم الزمه که خودم خرج خودمو دربیارم.
حن شاید الزم باشه یه خونه پیدا کنم.
_دیوونه شدیا! ببت خیالتو راحت کنم حداقل ده سال باید کار
کن بتوی یه خونه همینقدری اجاره کن!
_باالخره میشه یه کاریش کرد.
_حاال چرا این تصمیمو گرفن! شام چ ببم؟
_هیچ سبم.
سبی تر و تازه رو که نمیشه با هیچ خورد.
_دلت میاد این ی
_توکه داری یم ری ببون منم سبم.
_دیگه چشمم آب نیم خوره کیل کار رسشون ریخته بود .دارن
یه بیلبورد آماده یم کت واسه مهمان های نوروزی!
_پس هرچ دوست داری درست کن.
به چشمهای طناز که کم کم بسته یم شد نگاه انداخت لبخندی
به
دستش که روی عروسک موطالی ر
فشده یم شد زد و دوباره
مثل همه آن مدت تالش کرد آمت را از ذهنش پس بزند.
***
تعطیالت نوروز بهبین فرصت بود برای این که آرامش بگبد
و افکارش را مرتب کند .از روز قبل به خانه برگشته بود خانه
ای که دیگر تا همیشه برایش خانه ی پدری بود ونه خانه ی
خودش! از همان روز اول با وسایل کیم که برده بود تکلیفش را
معلوم کرد.
ی
روز عید همگ جمع شده بودند خانه هاتف ،هفت ست شوری
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از همیشه بزرگب بود .شوری طناز را دمر گذاشته بود روی
زمت و با فشار کف پاهایش تالش یم کرد حرکتش بدهد .و رو
به هاتف گفت :یم بین! بچه رو اصال تمرین نیم دن...
بعد نگاه گرداند سوی طلوع و گفت :اینطوری تنبل یم شه دیگه
گردنش گرفته خیالت راحت هیچیش نمیشه..
طناز سینه خب برای گرفت تزئینات براق سفره و نور شمع
های بلند و کوتاه که روی مب کوتایه چیده شده بودند و از دور
چشم اندازی زیبا داشت رفت و صدای جیغ های هیجان زده
اش
خانه را برداشته بود.
ساسان که آمد جمعشان جمع شد و فقط نبودن آمت باعث
شد
هرکدام برای لحظه ای به فکر فرو بروند .نیامدن آمت حن در
روز عید که همه جمع بودند نشان یم داد که هیچ چب مثل
سابق
نیست .و این همه ر
تالیس که برای حذف آن لحظه و اعباف
آمت یم کرد را برباد یم داد .با خودش فکر میکرد اگر دوباره
همت جا باشیم توی همت خانه ،اگر دوباره به هاتف بگوید بابا
و
اصال دوباره برادرم شود شاید تپش خاطرات بتواند جریان آن
حس را در ذهن و قلب هر دویمان قطع کند .اما آمت انگار از
این برنامه های ذهن او رسدرآورده بود و آگاهانه خودش را
دور نگه داشت.
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ی
روبویس بعد از شنیدن صدای توپ و فوت بزریک که آذر به
شمع ها کرده بود حال عجیبش را صد برابر کرد از جا بلند شد.
اتبیک
مردد بود اما یگ یگ روی همه را بوسید به فهیم عید ر ی
گفت و به ساسان کیم گرمب و خودمای تر! هاتف از الی قرآن
یک اسکناس ببون کشید و با گرفتنش جلوی طناز اورا برای
گرفتنش به وجد آورد .صدای دست زدن و تشویق شوری و
آذرو طیبه هیجان طناز را به اوج رساند ساسان خم شد او را از
روی زمت بلند کرد و همانطور توی هوا معلق نگه داشت
حرکت پاهایش که شبیه راه رفت بود به سوی هاتف آغاز شد و
کیم بعد توی آغوش او با پول مچاله شده بازی یم کرد.
با خوابیدن طناز و رفت ساسان و آذر که برای دیدن خانواده
اش
رفته بودند و بعد از آنها فهیم،خانه دوباره دچار سکون شد.
انگار سالها از پهن شدن آن سفره ی زیبا یم گذشت و غباری از
ی
دلتنگ سایه انداخته بود روی شادی چند ساعت پیش ،همه یی
این که اتفاف افتاده باشد ناگهان در خود فرو رفتند طلوع ر
گویس
اش را برداشت آمت برایش نوشته بود :سال نو مبارک.
و او هم همانطور یی حس جواب داد .بالفاصله بعد از آن پیام
شایان رسید بدون ین که بازش کند کنار طیبه که سنگت شده
بود
نشست و گفت :چبی الزم نداری؟
_نه  ...چقدر خوب بود کنار هم بودیم...
آره خوب بود مدتها بود چنت عیدی نداشتم .بعد از سالها تو
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خواهر واقعیم بودی! انگار پیدات کردم.
خودش را به سوی طیبه کشید بوسه ای روی گونه اش کاشت
و
دستش را روی شکم او گذاشت طیبه دستش را روی دست
طلوع
قرار داد و گفت :قربونت برم .این حس منم بود وقن که به آذر
اونقدر نزدیک بودی .حسودی که نه ویل انگار یه چبی که مال
خودم بود رو دست بقیه یم دیدم.
طلوع خندید و گفت :حاالدیگه مال تو هم هستم.
نگاهش را چرخاند سوی ساعت وحرف را عوض کرد :حتما
االن عمه الله هم میاد مثل هرسال.
توی ذهنش ادامه داد :بعد هم دای مسعود اینا!
طیبه افکارش را از هم گسست :از فهیم ناراحن؟
ناراحت بود اما نیم خواست با تکرارش برای طیبه رسحرفهای
قدییم را باز کند .آهسته گفت :نه چرا ناراحت باشم.
_قبال با هم صمییم بودین!
_دیگه هیچ مثل قبل نیست یم دوی که!
و بالفاصله بعد از این جمله ذهنش به سوی آمت کشیده شد
که او
هم دیگر مثل قبل نبود .پلک هایش رامحکم روی هم ر
فشد و
گفت :برم ببینم مامان کاری داره کمک کنم .رفن دکب نگفت
یک به دنیا میاد؟
_این هفته یم رم سونو!
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به سوی آشبخانه رفت و در همان حال شماره پریچهر را
گرفت صحبت هایش با او و خاتون گل انداخته بود که صدای
زنگ خانه باعث شد تماس را قطع کند .همانطور که حدس زده
بود خانواده ی الله آمده بودند .و مدی بعد وقن خانواده
مسعود
هم به جمع اضافه شدند ترجیح داد حضور نداشته باشد.
مهتا کیم بهب از آخرین باری که دیده بودش آمده بود یی
رسوصدا و شوروهیجان سابق کنار مادرش نشسته بود .و فقط
نگاه خبه اش بود که مثل نبه به قلبش فرو یم رفت انگار حاال
ی
این نگاه را در همه جای زندیک اش یم دید و معنایش را یم
فهمید .انگار تازه داشت دلیل همه دشمن ها و کینه های مهتا
را
درک یم کرد.
خودش را روی تخت انداخت خبه به سقف یک به یک همه
روزهای کودیک و نوجوای شان را مرور کرد همه را با وجود
خودش میان آمت و مهتای که یم دانست عاشقانه آمت را یم
خواهد .و فکر کرد اگر اعباف آمت درست باشد در همه آن
روزها آمت او را دوست داشت! دستش را باال برد روی لبش
کشیدیک فکر موذی توی رسش یم چرخید .پلک هایش را روی
هم ر
فشد برای گریز از آن صفحه ی شایان را باز کرد اینبار
دست به مرور خاطرات زده بود :یادته اولت بار که اومدی
سالن!
جوای پیدا نکرده بود که شایان نوشت :یه دخب که عاشق
هنوز ی
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نشست لبه سن بود با اون تیپ خاص و نگاه خاص ترش!
شایان هیچ از روح او نیم دانست وگرنه باید یم فهمید مرور
این خاطرات نمک پاشیدن روی زخمهای ست که هنوز کامال
بسته نشده اند.
******
صدای زنگ توی خانه پیچید :آذر با گفت «حتما آمت طنازو
اورده» در را باز کرد و شورانگب برای این که باز هم آمت
قبل از رسیدنش نرود با قدمهای بلند خودش را به ایوان رساند.
آمت وسط حیاط ایستاده بودو طلوع از پنجره نگاه یم کرد با
دیدن شورانگب لبخندی روی لب آورد و گفت :بگب بچه رو
دیرم شد.
_یعن چ دیرم شد؟ نیم خوای بیای خونه؟
_نه کار دارم.
_آمت مامان؟!
طلوع صدایشان را نیم شنید اما از حال آمت یم فهمید که دارد
از زیر تعارفات شورانگب در یم رود.
میل دیدار آمت آن هم یواشگ در حایل که گوشه ی پنجره پناه
گرفته ذهنش را ازسوی به خاطره ی رسبازی رفت آمت یم
برد و از سوی به روز عرویس رامبد که خاطره اش اصال پاک
نیم شد و هربار تازه تر از قبل به ذهنش هجوم یم آورد .حاال
انگار دو آمت یم دید .آمت جوان قبل از رفت به خدمت
رسبازی ،پش رسزنده و شوخ طبیع که مدام با مهربای
همراهش بود و این آمت جا افتاده و آرایم که دردی بزرگ توی
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موبه موی رفتارش خودنمای یم کرد .از سکوت و رسبه زیر
انداختنش وقت حرف زدن شوری تا لبخندهای نریم که به
صورت طناز یم زد .و یم دید این آمت تازه درست به اندازه
ی
همان پش نوجوان برایش عزیز است و نیم خواهد به سادیک از
دستش بدهد و همانقدر که نیم خواهد از دستش بدهد نیم
تواند
نگایه فراتر از نگاه خواهرانه ی همه این سالها به او داشته
ی
ی
باشد و احساس گناه نکند .این بیچاره یک بزریک بود.
با همه قدرت تالش یم کرد آن لحظه را از ذهنش پس بزند اما
آن تصویر همه جا بود .تصویری آمین که به عشق چندین
ساله
اش اعباف یم کرد .آمین که خسته بود و عاجز اما نیم
خواست پا پس بکشد و حاض بود هنوز به هر قیمن کنارش
بماند.
آذر طناز را از آمت گرفت هنوز آمت به سوی در نرفته بودکه
گویس اش بلند شد ر
صدای اعالن ر
گویس میان دستش لرزید
صفحه را باز کرد باز هم شماره آشنای شایان نقش بسته بود
روی باکس پیام .پنجره را باز کرد و صدا زد :آمت.
با خودش فکر کرد آن روز که آمت به رسبازی یم رفت چقدر
دوست داشت اینطور پنجره را باز کند و صدایش بزند .حاال
دنبال حرف برای ادامه دادن یم گشت  .اخیم که میان دو
ابروی آمت نشسته بود نشانه ی انتظارش برای شنیدن بود.
انتظارش را نداشت و حاال که طلوع صدایش زده بود حیس گرم
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به قلبش رسازیر شده بود.
_سالم.
از شب عرویس رامبد به بعد حن همت سالم خشک و خایل
هم
میانشان رد و بدل نشده بود .طلوع درمانده از این که ادامه این
سالم چه یم تواند باشد نگاهش را رساند روی شورانگب و بعد
دوباره برگشت به آمت و گفت :من باید برم خونه یه کم کار
دارم...
هنوز حرفش تمام نشده بود که شوری گفت :یک بار برو همه
چبو بردار بیار عزیزم .خسته نشدی اینقدر رفن و اومدی تنها
بری اونجا چیکار!
بارها و بارها در آن مدت هم هاتف و هم شورانگب همت را
گفته بودند .اما زیر بار نرفته بود گایه به نریم گفته بود :خب
اونجا خونه مه بهش عادت کردم و گایه تند شده بود و یی این
که از قبل قصد آزارشان را داشته باشد گفت :درسته کوچیکه
اما
مال خودمه کیس ازش ببونم نیم کنه!
و بعد رفته بود به اتاق ،برای صورت بهت زده ی آنها گریه
کرده بود و به خودش که نتوانست جلوی خشمش را بگبد
لعنت
فرستاد .حتما احتیاط شورانگب هم برای همت بود که آهسته
گفت :هر طور خودت راحن عزیزم ویل اینجا خونه ی خودته
دلم نیم خواد مثل مهمان بیای و بری!
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آمت در سکوت نگاهش را جای بت آنها خبه کرده بود.
دستهایش را توی جیبش فرو کرد و گفت :تو ماشت منتظرم.
ببون رفت .پنجره بسته شد شورانگب کیم عقب عقب رفت
روی اولت پله ی ایوان نشست دستهایش را روی ران ها کوبید
و گفت :این کینه تمام نمیشه نه؟
نگاه ناامیدش را به آذر دوخت و او با لحن آرامش بخش گفت:
خب یه کم طول میکشه ،کینه هم نیست دلخوره یه کم ...
هنوزم
یم ترسه.
_از چ؟
_از چبی که تو بابا هاتف یم تونت یه بار دیگه ازش
بگبین! هنوز به دست نیاورده بگبین و...
_طلوع هم یم دونه؟
_بعید یم دونم نفهمیده باشه! هرچند شاید سخت باشه براش
اما
بهبه که بدونه و باهاش کنار بیاد شما هم همینطور! این حس
چبی نیست که یی خیالش بشیم یا بخوایم نادیده بگبیمش
مامان .نگاه به سکوت طلوع نکن اونم بدون آمت نیم تونه!
فقط
داره تالش یم کنه چون یه رسی باورها داره که سخته پا
روشون بذاره!
_نباید اینطور میشد.
_حاال که شد این حس گناه آلود بودن رو از دلشون پاک کن
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بخدا کار درست همینه!
_هاتف چ؟
_بابا هاتف با من .اگه من یه عمر به حرفش بودم یه بارم شده
یم تونه به حرفام گوش کنه! اما تو مهمبی ،همون وقتم اگر تو
حرف یم زدی از هر رایه که بلد بودی بابا هاتف نرم یم شد.
اما تو همیشه پیشگبی کردی از چبی که فقط ترسش بود و
شاید اصال وجود نداشت.
_متوهم که نبودم .هاتف رو مگه یادت رفته  ...نگاه به االن
نکن اینطور آرومه.
_بگذریم تو یه کاری کن حاال! خواهش یم کنم مامان بخاطر
آمت بخدا داغونه!
_میدونم یم بینمش.
_قربونت برم .خیال طلوع رو از خودت راحت کن.
_چ بگم آخه شاید ندونه!
_یه بار گفته بود آمینو بخاطر من فرستادن خدمت!
شوری گوشه ی لبش را گزید و گفت :خودش خواست بره
بخدا!
_خب این فکر طلوعه.
_باهاش حرف یم زنم یه وقت دیگه باید بیشب فکر کنم...نیم
دونم درسته یا نه نیم دونم...
طلوع ببون آمد آذربا حرکت ابرو شوری را به سکوت
واداشت .طلوع کیفش را روی دوش انداخت از پله ها پایت
رفت
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خم شد پیشای شوری را بوسید و گفت :شایدم چند روز رفتم
پیش خاتون.
کمر راست کرد طناز را گرفت و گفت :مواظب خودتون باشت.
اضطری که از فکر گفت جمله ای که در
شوری یی جان با
ی
ذهنش یم چرخید به جانش افتاده بود گفت :با آمت برو که
خیالم
راحت باشه!
طلوع با مکث نگاه گرداند سمت آذر و باشه ی یی رمف گفت
کیم بعد کنار آمت نشسته بود و به لحن شوری فکر میکرد با
خودش یم گفت :متوهم شدم همه چ رو ربط یم دم به اون
موضوع!
آمت ماشت را حرکت داد طناز خودش را به سوی آمت یم
کشید و طلوع به زحمت نگهش داشته بود آهسته گفت :بهت
عادت کرده!
تالش یم کرد لحنش عادی باشد .آمت هم مثل او آهسته گفت:
منم بهش عادت کردم خییل زیاد!
دوباره سکوت سنگت میانشان جریان پیدا کرد آمت نیم
دانست
وقت گفت حرفهای که همه آن مدت در رسش یم چرخیده اند
هست یا نه؛ نزدیک فروشگاه رسعتش را کم کرد و گفت :چبی
الزم نداری؟
طلوع رسعقب انداخت و گفت :نه همه چ هست! درواقع
خییل
1157

آمین

@Romanbook.ir

بیشب از نیاز خریدی شاید مجبور بشم بعضیا رو دور بریزم.
_فکر نمیکردم بری خونه ی بابات!
روی «ت» آخر جمله تاکیدی داشت که لبخند روی لب طلوع
آورد و گفت :مامانت اضار داشت.
با همان تاکید آمت برای جلوگبی از خنده اش گوشه ی لبش را
تو کشید و به آن دندان زد.
جلوی در خانه ماشت را متوقف کرد .قبل از طلوع پیاده شد در
خانه را باز کرد طلوع که نزدیکش رسید یک دستش را روی
در نگه داشته بود خودش هم یم دانست دلییل برای این کار
نیست اما دلش را هم نیم توانست قانع کند که برود .طلوع
آهسته گفت :مریس.
درست همان وقن که از مقابلش رد یم شد
آمت زمزمه کرد :چه خوب که برگشن خونه ،حن اگر این
پله ها میونمون باشه!
برای نگاه کردن به او برنگشت آمت هم اضاری برای ادامه ی
حرف نداشت در را رها کرد در که بسته شد طلوع نفس گره
خورده اش را فوت کرد و دوباره لحن آمت تو رسش تکرار شد.
از خودش پرسید :چرا برگشتم و برداشت آمت از این بازگشت
چه بود که اینطور خوشحایل اش را ابراز کرد.
هر پله را که یم رفت یک کلمه توی رسش بزرگ یم شد.
حن پا گذاشت به خانه ای که امن ترین جای جهان بود و بازی
با طناز هم نیم تونست ذهنش را از آنچه در حال وقوع بود باز
دارد.با خودش تکرار کرد دیگه این اجازه رو نیم دم  ...باید
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تمامش کن...
****
ی
گایه این که زندیک خواب تازه ای برای آدم نیم بیند درست به
ی
.
اندازه ی روزهای پر تنش زندیک ترسناک است بعد ازبرگشت
از خانه ی خاتون ،روزهای آرام و یکنواخن از رس یم گذراند
که دیوانه اش یم کرد.
پیاده روی هایش با آذر تا رسیدن به کالس آنطور که در گذشته
حالش را خوب یم کرد نبود .چندین دیدار با امیدجو در آن یک
ماه بعد از تعطیالت نوروز به نظرش یی حاصل ترین
صحبتهایشان بودو حس بدی که مدام به قلبش چنگ یم
انداخت
برای لحظه ای از دلش ببون نیم رفت .همه چب بهم ریخته
بود .اغلب در ینبد دو حس متضادش مثل بازنده ای از پیش
معلوم شده یم ایستاد و تماشاچ یم شد .گایه به بهار خواب
یم رفت و یم خواست با آمت حرف بزند .یادش یم آمد که
ی
جوانه های زندیک تازه اش از همت بهارخواب و روی دستهای
آمت زده شد .اما باز خودش را نهیب یم کرد تا دیدارهای حن
احتمایل را به حداقل برساند.
به آذر و ساسان سبده بود برایش کاری پیدا کنند .و ساسان یی
معطیل کار در ررسکت را پیشنهاد داد .چند روز بعد هم وقن آذر
را به خانه طلوع رساند خودش هم باال رفت .از مدی پیش به
فکر استخدام نبو افتاده بودند هرچند به قول رامبد یک آدم
همه
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فن حریف یم خواستند که هم مدیریت دفب و روابط عمویم را
به عهده بگبد و هم به مرور بتواند در طراچ کمک کند اما
باالخره توانست رامبد رایص کند که طلوع را به کار بگبند.
وقن با طلوع در میان گذاشت اول ابروهایش را باال دادو بعد
گفت :بیام پیش شما کار کنم؟ چه فرف باالن داره؟ یم خوام
مستقل باشم.
آذر گفت :همت االنم مستقیل.
_نیستم.
_باشه نیسن ویل یم ری کار یم کن ر
مییس .اینقدر ایراد نیار
ی
دیگه این روزا کار پیدا نیمشه! بگ نه خودمو استخدام یم کت
ها! مگه نه ساسان؟
ساسان به لحن شوخ آذر لبخندی زد و گفت :رامبد یم گفت
بهار
هم نبو میخواد واسه ررسکتش ...ویل با توجه به ررسایطت به
نظرم بهبه پیشنهاد ما رو قبول کن!
_با بهاره راحت ترم.
ساسان نفسش را پر صدا ببون داد شانه باال انداخت و گفت:
اینو دیگه من حرف ندارم .ویل کار بهاره طراچ داخلیه گایه
ممکنه الزم بشه یه روز کامل ببون ر
بایس فکر طنازو کردی؟
آذر گفت :من امتحانام سبک بشه یم تونم طنازو نگه دارم تا
اون وقتم مامان هست.
ساسان چشم غره ای به آذر رفت و همت باعث شد ادامه
بدهد:
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البته اینطور باید هرروز طنازو یببی و بیاری!
ساسان با رس حرف آذر را تائید کرد و گفت :حاال خوب فکراتو
بکن و تصمیمتو بگب.
_مهد هم هست میشه طنازو بذارم مهد .ویل یه چب دیگه هم
هست .آمت ...خب...
از گفتنش پشیمان شد .به خودش اخطار داد به آمت هیچ
ربظ
ندارد هرچند قلبا نگران این مسئله بود آذر با یی خیایل گفت:
من
االن رضایت آمت رو یم گبم.
یی آن که منتظر بماند شماره ی آمت را گرفت ساسان همانطور
که تکیه زده بود به دیوار دستها را روی سینه گره کرد و خبه
ماند به او و آهسته گفت :حاال چه عجله ای داری؟
صدای خشک آمت که توی گوشش پیچید کف دستش را به
نشانه
ر
خوی؟
دادایس
ی سکوت باال گرفت و گفت :سالم
ی
_خوبم.
_آمت یم گم که االن بهاره به من زنگ زد پیشنهاد کار داد
واسه طلوع...
_جالبه!
_واقعا؟ آره واسه منم جالب بود حاال یم خواستیم نظرتو
بدونیم.
آمت همانطور خشک و جدی گفت :طلوع از یک دنبال کاره که
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خبم؟ چه زودم براش از زمت و آسمون پیشنهاد یم
من یی ی
باره!
_زمت و آسمون کدومه بهاره اینا نبو یم خواست...
_بهاره اینا رامبد اینا...
_رامبد؟
کف دستش را محکم به پیشای اش کوبید و رستکان داد ساسان
مچش را گرفت و با اخم برای اینکار رسزنشش کرد آمت از
آنسو گفت :بله رامبد هم ،بهش بگو دیگه کجا رسزدی واسه
کار؟
_آخه جای...
_به من دروغ نگو آذر.
_خب مگه بده کارکردنش؟
_نه بد نیست از صبح تا شب با بهاره راه بیافته رسکار طناز
هم خودش خودبه خود بزرگ میشه...
_مامان هست...
_آذر فقط خداکنه این فکر مزخرفو تو توی رسش ننداخته
ر
بایس
...
طلوع با شنیدن فریاد آمت رسش را پایت انداخت و آذر آهسته
گفت :نه خودش دوست داره کار کنه!
آمت آه عمیف کشید و یی خداحافظ قطع کرد آذر کیم به
صفحه ی سیاه شده ی ر
گویس نگاه کرد و گفت :چرا همچت
کرد!
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ساسان شانه باالانداخت گفت :عجله کردی ،درست همت
امروز
که من به رامبد گفته بودم تو هم زنگ زدی ...رامبد هم بدتر از
تو ،قرار بود اول من به طلوع بگم بعد اون پیش بکشه!
نگاهش را چرخاند سوی طلوع وادامه داد :البته به نظرم با این
ررسایط حق با آمت باشه و بهبه پیشنهاد رامبد رو قبول کن .یه
ر
آزماییس بیا ما مدتهاست قراره یک نفر رو استخدام کنیم
مدت
کارمون گایه لنگه ویل رامبد خساست یم کرد.
طلوع هیچ نگفت ساسان ازجا بلند شد و گفت :خوب فکر کن
بعد
جواب بده زیادم نگران کار نباش استقالل فقط پیدا کردن کار و
درآمد نیست.
طلوع یی این که به حرفش اعتقادی داشته باشد رس تکان داد.
بعد از رفت او طناز رابغل گرفت و گفت :تا وقن اینجام انگار
زیر سایه ی آمینم انگار باید مدام منتظر باشم اون برام تعیت
تکلیف کنه.
آذر برای این عصبانیت به او حق یم داد اما نیم توانست آنقدر
یی رحم باشد که حرفایش را تائید کند .طلوع برای خودش ادامه
داد :یه خونه پیدا میکنم یم رم.
_چرا برنیم گردی خونه؟
_چون اونجا مدام حالم بده!
_خونه خاله پریچهر...
_اونجا هم...
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_یه چبی بگم؟
_بگو.
_جز اینجا جای هست توش احساس امنیت بکن؟
سکوت معنادار طلوع و نگاه خبه اش لبخند روی لب آذر آورد
گفت :به هرحال خودت باید بهب بدوی چرا فقط
اینجا! من وارد جزئیات نمیشم.
_به چ یم خندی؟
_به خنگ بازی رامبد .ویل به نظرم برو ررسکت .خیالتم راحته
با آمت دوتای طنازو نگه یم دارید رامبد هم هیچ وقت نمیاد از
رو دلسوزی حقوق مفت بده به کیس تا حاال نشناختیش.
_نیم دونم شاید رفتم.
واقعا نیم دانست پیشنهاد بدی نبود اما هنوز تردید داشت .و
حن روزی که برای اولت بارپا به ررسکت گذاشت تا در مورد
همکاری اش با ررسکت صحبت کنند مردد بود .پا به سالن که
گذاشت آمت با دیدن طناز که در آغوشش به خواب رفته بود
با
غیظ لب به هم ر
فشد و با دست اشاره کرد به سوی اتاق رامبد
که معموال جلسات را آنجا برگزار یم کردند برود.
هر دو وارد شدند .رامبد و ساسان در حال صحبت بودند به
احبام طلوع ایستادند .رامبد به یگ از صندیل های مهمان
اشاره کرد و گفت  :بشت.
طلوع که نشست یی مقدمه گفت :خب اینجا هرچند خییل
رفاقن
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تاسیس شد اما جلسات و کار خییل دقیق و جدیه!
طلوع از لحن یی انعطافش جا خورد و رامبد بیتوجه ادامه داد:
پس از همت اول یی رودرواییس یم گم که کارت بایدخییل تمب
ر
آزماییس کار یم کن بدون حقوق اگر تونسن یم
باشه یه مدت
موی .ررسح وظایف مدیر دفب رو بهت یم دم .سیع کن کنارش
کار طراچ رو هم یاد بگبی چون نیم تونیم دونفر استخدام
کنیم و باید هر دو رو بتوی انجام بدی .استخدامت وقن قطیع
یم شه که ببینم واقعا یم توی از پس همه چ بربیای!
آمت با حرص پا روی پا انداخت .رامبد لبخند موذیانه ای به این
حرکتش زد و ادامه داد :نیم تونم در مورد بیمه بهت قویل بدم
شاید شش ماه بعد از ررسوع کار شاید هم سال دیگه نیم دونم...
حقوق هم...
ساسان گفت :رامبد حاال یم خوای خییل همه چیو تو جلسه
اول
توضیح ندیم  .و با چشم به آمت که رسش را پایت انداخته و با
پا
عصن گرفته بود اشاره کرد .رامبدخییل جدی رستکان
ریتم
ی
دادو گفت :خب با این که اینجا جای بچه ها نیست ویل ما با
حضور طنازی آمت مشکیل نداریم و خییل هم باهاش بهمون
خوش یم گذره .حاال شماهم اگر ررسیط داری بگو.
_من هیچ از کار شما بلد نیستم درسته طراحیم خوبه اما
طراچ برای یه ررسکت کار ساده نیست درسته؟ پس فعال در
مورد اون قسمت قویل نیم دم ویل تالشمو یم کنم.
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_معلومه که ساده نیست ویل کافیه یه کم خالق ر
بایس و ایده
ر
آموزیس هم
پردازی کن همت کمکت میکنیم یه رسی نرم افزار
هست که یم توی از ساسان بگبی تمرین کن .ما هم انتظار
نداریم به این زودی راه بیافن ...فعال دفب رو مدیریت کن
خوبه!
طلوع بااین که مطمت نبود از عهده ی کار بربیاید از برخودر
رامبد رایص بود دیگر حس بد مورد ترحم قرار گرفت و تحمیل
شدن نداشت.
رامبد بلند شد همانطور که برای همه توی فنجان های یکبار
مرصف چای یم ریخت گفت :مبت توی سالنه هر چبی الزم
داشن بهم بگو  .خب نظرتون چیه بچه ها؟
ساسان رستکان داد و گفت :خییل هم خوب.
رامبد نگاه شوخ و بدجنسانه ای به آمت انداخت
گفت :نظر شما جناب مشکات؟! الل شدی چرا پشم!
خودش خندید و آمت همانطور با ابروهای گره خورده نگاه
غضبناکش را به او دوخت و گفت :خوبه!
_پس بسم هللا انشان شبین امضا قرارداد رو آمت یم ده!
_باشه!
فنجان های چای را مقابلشان میگذاشت که آمت از جا بلند شد
ببون رفت رامبد به زحمت جلوی خنده اش را گرفت طلوع هم
از جا بلندشد رامبد گفت :از همت امروز بمون یه کم آشنا ر
بیس
با کارا! خودم شخصا مبتو دستمال کشیدم  ...از من ناراحت
ر
نبایس که کارو از دوسن جدا یم کنم.
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طلوع لبخندی زد و گفت :نه!
مستاصل کنار مب ایستاد .به رسرسیدی که سبده اردیبهشت را
نشان یم داد چشم دوخت و بعد به طنازی که در خواب پتو
پیچش کرده و آورده بود پایت.
او را گوشه مب گذاشت پتو را رویش مرتب کرد تلفن که سمت
دیگر مب بود را کیم جابجا کردهنوز فرصت نکرده بود
فکرهایش را جمع کند که انگشتهای آمت روی شیشه ی مب
سایه انداخت!
_اینقدر مهمه کار کردن؟
_فکرکنم مهم باشه!
_تا چه اندازه!
رسبلند کرد نگاهش را دوخت به چشمهای آمت که ازشان آتش
یم بارید با محکمبین لحن ممکن گفت :برای من خییل زیاد!
نیم تونم اندازه شو نشون بدم .اگر با اینجا کار کردنم مشکل
داری جای دیگه کار پیدا میکنم.
آمت رستکان داد و با لبهای که به یک طرف کشیده شده
بودندگفت :کارکن!
یی حرف دیگری چرخید از ررسکت ببون رفت رسش را میان
دستهایش گرفت مدی بعد آمت با یک کالسکه برگشت همانجا
جلوی چشم طلوع ررسوع کرد به محکم بست چرخ هایش .طلوع
آهسته گفت :این واسه چیه؟
_واسه این که از یه ساعت دیگه اینقدر دورت ررسوع میشه که
نیم توی از مب به عنوان تخت بچه استفاده کن!
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بخاطر این که خودش به این چبها فکر نکرده بود نفیس آه
گونه ببون داد .طناز را توی کالسکه ای که آمت کنارش قرار
داده بود گذاشت و به آمت که به سوی اتاقش رفته و در را
کوبیده بود چشم دوخت.
***
«تمام ناتمام من با تو تمام یم شود شاعر یی نام و نشان صاحب
نام یم شود».
تازه وارد سالن ررسکت شده بود که صدای بم و حزن دار آمت
توی گوشش پیچید .این ناتمایم که حاال توی صدای آمت موج
یم زد را درون خودش هم احساس یم کرد .یی اختیار
چشمهایش پر اشک شد کیم همانجا ماند و به صدا گوش داد
قدمهای آرامش را تا نزدیک در اتاق که مثل همه صبح های
دیگر باز بود برداشت.
«چکه کن ای ابرک من ،مثل ستاره بر زمت .طلوع میالد مرا
در شب یی سحر ببت».
آمت پشت به او روی صندیل نشسته بود و از حالت قراره
گرفت دستهایش مشخص بود که آنها را پشت رسش قالب
کرده
بود .با همان قدمهای آهسته تا نزدیک مب خودش رفت و بعد
کیفش را روی مب انداخته و با رسوصدا طناز را توی کالسکه
اش گذاشت .انعکاس صدا توی سالن خایل ،باعث سکوت
ناگهای آمت شد.
طلوع صبحانه ای که از خانه آورده بود را به آشبخانه برد
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روی مب وسط گذاشت و به سالن برگشت آمت در آستانه ی
در
اتاقش ایستاده بود .به چهارچوب تکیه داده و دستهایش را توی
جیبها فرو کرده با تردید پرسید :یک اومدی؟
طلوع گفت :سالم!
_سالم یک اومدی!
_همت االن!
جوای که نشان بدهد چبی از
جواب دقیق تری یم خواست
ی
زمزمه هایش شنیده یانه! اما در چهره ی طلوع هیچ چب پیدا
نبود .دوباره پرسید:با اون برنامه تمرین کردی؟
_یه کم!
_ببینم!
_لپتاپ رو نیاوردم باالست الزمش که نداری؟
_نه! فقط یم خواستم ببینم چطور شده!
_خوب نشدفکر نکنم ازپسش بربیام .احتماال رامبد هم همت
روزا عذرمو بخواد خیال تو هم راحت بشه!
_خیال من چرا؟
_مخالف بودی با اینجا بودنم.
_با اینجا بودنت؟
شانه باال انداخت و گفت :به هرحال!
هرجا به نفعت نیست یه به هرحال تحویل یم دی یا فقط با من
اینجوری!
نگاهش را از روی رسرسید مقابلش تا چشمهای آمت باال کشید
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و گفت :فقط با تو!
حالتش خنده روی لب آمت آورد زمزمه وار گفت :اگه اینطوره
خوبه! ویل با اینجا بودنت مخالف نیستم خییل هم موافقم
اینجا
جلو چشمم ر
بایس حرف من یه چب دیگه بود.
طلوع نکته ی کالمش را نشنیده گرفت و آمت پرسید :صبحانه
یم خوری؟
_من خوردم برای شما هم تو آشبخونه ست.
_پس استقالل همچت چبیه؟
_چ؟
_همت که مردم یادیم گبن اول صبح بلند شن صبحانه آماده
کت!
طلوع به خنده ی فرو خورده و خنده ای که توی چشمهایش
بود
خندید و گفت :نه به این میگن همنوعدوسن ،که آدم بلند
میشه
واسه بقیه صبحانه آماده میکنه!
اینبار آمت خنده اش را بروز داد و گت :چ هست حاال!
_چ یم خواسن باشه؟ تست شکالت!
_غب از این بود تعجب میکردم.
به آشبخانه رفت با نان تسن که با شکالت طعم یی نظبی پیدا
کرده بود برگشت از هم صحبن صبحگایه شان که به گونه ای
دیگر بود خوشش آمده بود و به نظر طلوع هم رسید که گره
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میان ابروهایش برداشته شده است .خصوصا وقن ابروهای
پهنش را باال داد وگفت :عجب دستپخن!
طلوع بازخندید و گفت :به خودت کنایه بزن!نه شکالت رو من
پختم نه نونش رو! ریخن رو پباهنت!
سب پسته ای
و تازه توجهش به پباهن تازه ی آمت و رنگ ی
اش،جلب شد .هنوز حرف دیگری میانشان رد و بدل نشده بود
که صدای ر
گویس طلوع روی مب نگاه هر دوشان را به آن سو
کشید شماره ناشناس بود طلوع با تردید انگشتش را تا نزدیک
آیکن قرمز برد که آمت گفت :فهیمه! شماره شو نداری؟
_ندارم.
_جواب بده ببت چیکار داره!
طلوع ر
گویس را برداشت و آمت همانطور که گوشش به صدای
او بود به لقمه اش گاز دیگری زد.
صدای فهیم آهسته تر و خونشدتر از آن بود که به دلشوره ی
خوی؟
طلوع درباره ی سالمن طیبه،دامن بزند :سالم ی
_ممنون شما خوبید؟
_من ببون خونه ت هستم میشه بیای ببون!
_اینجا؟ چرا؟
همزمان به آمت نگاه کرد فهیم گفت:یه صحبن باهات دارم.
_باشه االن میام.
تماس را قطع کرد و نگاهش را دوخت به آمت که تالش یم
کرد کنجکاوی اش را با خبه شدن به طناز مهار کند.طلوع
زمزمه وار گفت :اینجاست ،با من کار داره!
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خوی به این ماجرا نداشت
آمت هم درست مثل خودش حس ی
فقط
توانست یی حس رسش را پایت بیاندازد .طلوع از جا بلند شد
ببون رفت فهیم که جلوی در خانه ایستاده بود را صدا زد و
منتظر نگاهش کرد .فهیم بعد از سالیم مخترص یی این که
حالش را ببسد گفت :شاید حرفهام خییل خوشایند نباشه!
شاید
اصال نخوای بشنوی اما اتفاف افتاده که فکر کردم حتما باید با
هم حرف بزنیم چه از گذشته و چه آینده!
_گذشته گذشت و من حرف درباره ش ندارم .آینده هنوز
نرسیده و حواسم بهش هست.
_خب بعض گذشته ها نیم گذره ،این یه حقیقت تلخه که
باید
باورش کنیم طناز شاهد این حقیقته!
_طناز هیچ ربظ به گذشته نداره و فقط به آینده مربوطه!
_اینقدر سخت و یی انعطاف نباش که نتونم باهات حرف بزنم
ما هیچ وقت با هم دشمن نبودیم مگه نه!
خودش هم فکر نیم کرد اینقدر محکم شده باشد که یی هیچ
لرزی در صدایش جلوی فهیم بجای دفایع مظلومانه ،حالن
تهاجیم داشته باشد.
_بعض دوستیا از دشمن بدتره.
ی
_دستت دردنکنه من دشمنتم؟ میشه بگ چیکار کردم که
دشمن
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شدم؟
گفتم که نیم خوام از گذشته حرف بزنم .هرکیس خودش بهب
یم دونه کجا چ کم گذاشت!
_طلوع تو یه دخب نوجون بودی که اومدی سالن و من همه
تالشمو کردم ازت محافظت کنم حن اگر به خاطر خودت هم
نبود بخاطر طیبه!
ی
_االن چ یم خوای بگ؟!
_تو و تبداد هر طور شد ازدواج کردین  ...من...
_هر طور شد؟ یم تونست اونطور نشه! یم شد تو به جای
هواداری از تبدادی که حتما سابقه ی بیماریشو یم دونسن
طیبه رو تخت فشار نذاری که شکایتشو پس بگبه! از چ یم
خوای حرف بزی؟ من اون گذشته ی لعنن که تو اینقدر
قشنگ
ایستادی و داری توجیه یم کن رو ریختم دور  ...فامیل سپهرنیا
رو فقط اونقدری حفظ کردم که بدرد بچه م بخوره و نه بیشب
...
تواالن برای من نه شوهر طیبه که فامیل سپهرنیای ...توی که
یم تونسن مثل یه بزرگب کنارم ر
بایس شدی یه آدم تو جبهه
دشمن و وایسادی روبه روم  ...اگر به بابا گفته بودین اگر از
حماقت من سواستفاده نیم کردین اگر اینقدر به طیبه و مامان
شوری فشار نیم اوردی!
_همه اینا رو من کردم؟...
_آره تو کردی همه رو تو کردی ...ما رفتیم شکایت کردیم تو
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جلوشو گرفن!
_طیبه زن منه نیم خواستم درگب این مسئله بشه!
_خب حاال چرا اومدی وسط مسئله ی من؟ چرا داری حرف
یم زی؟
_یم خواستم دلخوری تمام بشه!
_الزم نکرده.
ساسان همانطور که نگاهش را بت آنها یم چرخاند سالم آهسته
ای کرد دست فهیم را نرم ر
فشدو به طلوع که صورتش عرق
کرده و حالش بد به نظر یم رسید گفت :خو یی؟
_آره خوبم االن میام.
راه را کیم برای داخل رفت ساسان باز کرد.و او هم توقف
بیشب را درست ندید داخل رفت و طلوع با نیم نگایه به ساعت
مچ اش گفت :تمام شد؟
_نه نذاشن اصل حرفمو بزنم .تو هر یک هسن و من هریک
ی
...گذشته هرچ بوده همون طنازی که یم یک همه آینده ست،
بچه ی تبداده درسته؟ اینو که نیم توی انکار کن؟
_منظورت چیه؟
ی
فهیم کالفه گفت :دوباره نیا وسط زندیک اینا!
طلوع ابروهایش را در هم کشید و تقریبا فریاد زد :اصال یم
ی
فهیم چ داری میگ؟
_شایان رو یم گم  ...بقیه شو خودت خوب یم دوی...
طلوع هنوز حرف نزده بود .ذهنش در تالش برای ربط حرفهای
ی
فهیم به حضور اخب شایان در زندیک اش بودو این که ربظ
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پیدا نیم کرد جانش را به لب یم رساند .آمت با صدای که از
ی
خشم دورگه شده بود گفت :چ داری یم یک فهیم؟ طلوع وسط
ی
زندیک کیه ؟ یک بهت گفته بیای اینجا این مزخرفاتو رس هم
کن؟
_آمت با طلوع یم خوام حرف بزنم نه تو! اونقدر عاقل هسن
که تو محل کارت اینطور داد و فریاد نکن.
_اتفاقا من اصال آدم عاقیل نیستم اگر یم خواسن عاقل بمونم
نباید یم اومدی محل کارم حرف زیادی بزی!
فهیم یی توجه به او نگاهش را دوخت به طلوع وجوری که
مشخص بود بدش نیم آمد آمت هم بشنودگفت :شایان یم
خواد
ازت خواستگاری کنه اینا رو نذار رو به روی هم دوباره...
تبداد تا ابد تو آسایشگاه نیم مونه خانواده شایان مخالفن فقط
اومدم بهت هشدار بدم...
مشت آمت از مدتها پیش برای فهیم گره شده بود و آن لحظه
وقتش بود با دو قدم بلند خودش را به او رساند با یک دست
یقه
ی پباهنش را گرفت و با دست دیگر مشت محکیم به چانه اش
زد ساسان که از سالن ررسکت نگاهش یم کرد به سوی آمت
دوید طلوع گفت:
صبکن چیکار میکن! رسچرخاند سوی ساسان و گفت :بیا!
ی
ساسان که آمت را عقب کشید فهیم همانطور که با انگشتان
دست
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چانه اش را لمس یم کرد گفت :تو هنوزم بزرگ نشدی طلوع
ببت چند نفرو دور خودت جمع کردی  ...ببت داری چیکار یم
کن ...فکرکردی آخر دیدن شایان چیه؟ خب خوشحایل االن
عشق قدییم زنده شد فکر کردی به این راحتیه بلند شید برید
رس
ی
زندگیتون؟ نه مادرش رایص نیست .نه زندیک خودتو خراب کن
نه دوباره منو تو دردرس بنداز...واال من گناه نکردم که وسط
شماها قرار گرفتم.
به رسعت در ماشت را باز کرد و در کشی از ثانیه میان بهت
آنها پشت غبار برخواسته از ماشت گم شد آمت نگاه ناباورش را
به سخن تا روی صورت طلوع کشاند و گفت :چه غلظ کردی
تو؟
_هیچ...
_رفن شایان رو دیدی؟
_آمت...
ابروهایش را باال دادو گفت :فقط جواب...
ساسان گفت :آمت چته تو! داد یم زی چرا؟ آروم...
درحت عقب کشیدن دستش ضبه ای هم به سینه ی ساسان
زد.
عصن همه
نفسهایش دوباره دردناک شده بودند و از آن فشار ی
تنش
یم لرزید ساسان کالفه پلک روی هم گذاشت و با نیم نگایه به
رنگ پریده ی طلوع گفت :آمت بیا داخل حرف بزنت زشته این
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رفتار چیکار میکن...
و او یی توجه همانطور که طلوع را دنبال خود یم کشید در
خانه را باز کرد و او را باال برد  ...طلوع یی حرف تا باالی پله
ها همرایه اش کرد و در همان حال که شایان و فهیم را لعنت
یم کرد حرفهای که باید یم زد را نظم داد.
آمت در را با صدا باز کرد طلوع را داخل کشید و محکم بستش
و فریاد زد :فقط بگو نرفن کیس از اون خانواده رو ببین...
ی
فرف نداره کیو...فرق نداره زن یا مرد...یم خوام بگ که
هیچکدومشون رو ندیدی!
_آمت یه لحظه آروم باش...
صب لیوان روی مب را بلند کرد به زمت کوبید و
آمت یی ی
گفت :من آرامش ندارم حرف بزن.
صب کن.
_باشه حرف یم زنم  ...فقط تو اول آروم شو یه کم ی
صب کردم
_تو انگار نیم فهیم دارم چ یم گم...خییل ی
...خییل تحمل کردم ...االن دقیقا همونجام که یه جرقه یم
خوام
واسه انفجار...اگر بخوای اونقدر احمق شده ر
بایس که باز رفته
ر
بایس تو بازی این آدما ...اگه از اعتمادم سواستفاده کرده
ر
بایس...وای که دیوونه میشم طلوع...
_نکردم بخدا هیچ کاری نکردم  ...بیا بشت ...بیا قربونت برم
دادا...
نگاه رسخ و پرآتش آمت ساکتش کرد دستش را روی دهانش
گذاشت .نگاهش را دزدید .با عجله به سوی یخچال رفت هنوز
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دستش به دستگبه ی یخچال نرسده بود که
برگشت .صورت آمت رسخ و عرق کرده بود آنقدر آشفته
که دیوانه به نظر یم رسید طلوع با نفیس که به شماره افتاده
بود
کند و با مکث گفت :آب بریزم برات...
کف دستش را محکم به دیوار کوبید و فریاد زد:به چه زبوی
بگم بفهیم من داداشت نیستم؟
با ضبه های بعدی دستش روی دیوار ،فریادش اوج گرفت:
چند
بار بگم؟ یک یم فهیم؟
رگ برجسته ی میان پیشای عرق کرده و گره ی محکم
ابروهایش که یم لرزید وحشت طلوع را دوچندان کرد .تا آن
روز این روی آمت را ندیده بود آهسته گفت :اشتباه شد یهو از
دهنم پرید ...بخدا!
تالش کرد مچ دستش را بگبد .اما امکان نداشت وسط آمدن
اسم
شایان دیوانه اش کرده بود.
_نبه ...از دهنت نبه ...بفهم دیگه  ...چقدر سخته برات
ی
فهمیدن این؟ به من یم یک داداش بعد بدو بدو یم ری دیدن
شایان؟ رفن طلوع؟ رفن دیدنش؟ معلومه که رفن اون آدیم
بود که رس خواستنش زندگیتو باخن ...لعنن ...یه لحظه فکر
نکردی.
صدای جیغ بلند طلوع انگار یکباره همه چب را متوقف
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کرد
آمت با حرص گفت :چرا خودتو یم ندازی وسط!
طلوع گفت :تو فقط بس کن ...هرچ به ذهنت میاد نگو...
ی
...
!
صبکن تا حرف بزنم پشت
اگه بگ چه فرف با اونا داری ی
رسهم واسه خودت با فریاد اینا رو تکرار نکن.
صدای پر بغض دستهای لرزان طلوع نشان یم داد زیاده روی
کرده ،هنوز چبی از خشم دروی اش کم نشده بود اما اینبار با
لحن که در عت خشم رنگ التماس گرفته بود
درمانده گفت :یه کالم بگو نه.
طلوع تالش یم کرد آرام باشد .تالش یم کرد جلوی لرز
دستهایش را بگبد .واز هجوم افکار آزار دهنده ای که یم
خواستند تمرکزش را بگبند جلوگبی کند .آهسته تر از قبل
صب کن  ...چطور تو یه کلمه همه چیو بگم
گفت:آخه یه لحظه ی
...تو آموزشگاه ما موسیف تدریس یم کنه...
پوزخند آمت با صدای شبیه هه دردناک تر از آن بود که
بخواهد
به آن یی تفاوت باشد .نگاهش را گرداند روی صوری که از
هزار حس مختلف پر بود و از هر زاویه اش دردی متفاوت
شعله یم کشد آهسته گفت :بیا!
آمت ی حس را دنبال خودش کشاند .ر
گویس اش را از جیب
ی
مانتواش ببون کشید به طرفش گرفت و گفت :بخوون!برو
همه
پیاماشو بخوون پیامای منم ببت ...تازه اینا همه تا چند ماه
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پیشه...
_تا چندماه پیش؟  ...اونوقت به من نگفن ؟ تو نبودی یم
گفن
ی
دیگه دروغ نیم یک؟
_اشتباه کردم فکر نیم کردم ادامه دار بشه نیم خواستم
درگبی درست بشه باز ...آمت بخدا این آدما واسه من مرده ن
...حن فهیم  ...همه شون درست از فردای اون روزی که
اونطور زندگیمو گرفت مردن واسه م...
آمت ر
گویس که میان دستش بود را روی تخت انداخت و گفت:
گوشیتو چک کنم؟ خواسته من اینه؟ اینقدر پست و حقب
شدم که
ی
بردارم گوشیتو چک کنم تا مطمت بشم بهم دروغ یم یک یانه؟
ی
چ داری یم یک تو واسه خودت! به چ فکر میکن؟ منو
حساب میاری یانه؟ لعنن با یی فکریات داغونم کردی! االن باید
از فهیم بفهمم اون آشغالو یم دیدی؟
طلوع آمت حرف بزند که آمت غرید :به هرب هانه ای! به
هردلییل...
طلوع روی تخت نشست انگشتهایش را روی پیشای اش کشید
یم خواست هنوز مقاومت کند و نگذارد ضعف دورنش خودش
را نشان بدهد .حرفهای برای گفت به آمت آماده یم کرد که
آمت کنارش نشست.
خم شد رسش را میان دستها گرفت .حاال برخالف طلوع که
هنوز درگب توضیح حضور شایان در آموزشگاه بود برای آمت
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همه ی اتفاقات تحت تاثب آن کلمه ی لعنن که در ناخودآگاه
طلوع جا خوش کرده بود قرار گرفته بودند و فکر یم کرد دیگر
هیچ وقت به هیچ شکل نیم تواند آن را از ذهن طلوع پاک کند.
رسش تب یم کشید طلوع گفت:
آمت..
یی این که دهان باز کند آوای شبیه هوم را ادا کرد و طلوع به
نریم گفت :چند بار تو خیابون دیدمش که...
_نیم خواد توضیح بدی دیگه.
_خودم یم خوام  .دیدمش که یم خواست منو برسونه نیم
فهمیدم چرا این اطرافه! فکر میکردم اتفاف بود .بعد چند بار تو
آموزشگاه  ...پیام داد که یم خواد طنازو ببینه! چندین بار من
هم یه بار وقن خواستم با آذر برم خرید قبل از رسیدن آذر
دیدمش  ...یه لحظه ی کوتاه طنازو دید حن نذاشتم بچه مو
بغل
کنه به خدا! هر بار هم که اتفاف دیدمش بیشب مطمت شدم از
انزجاری که دارم .از این که هیچ حیس ندارم  .راستشو بخوای
اول فکر کرده بودم شاید  ...شاید همه این سالها وقت نکرده
بودم به اون عشق فکر کنم اما حاال با دوباره دیدن شایان حس
یم کنم اصال عشف وجود نداشت یه هیجان احمقانه بود .که
زندگیمو سوزوند .آمت..
_بگو...
_رستو بلند کن.
_برو ررسکت.
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_آمت.
ی
ر
دادایس؟ فقط یه تالش یی
_تمام این مدت سیع یم کردی نگ
حاصل بود مگه نه؟
انتظار داشت همه حرفها القل در آن ساعت به دیدار بیفکرانه
اش با شایان ختم شود .از این سوال آمت جا خورد آب دهانش
را به سخن فرو داد و گفت:خب اون کلمه رو زبونمه!
_تو ذهنته و نیم توی حذفش کن؟
_نمیدونم کجاست ...یم دونم آزارت یم ده یم دونم نیم خوام
تو اذیت ر
بیس ...یم دونم که خودم دارم کالفه میشم از این همه
حس ناهماهنگ...
این بار اشگ که یم ریخت برای آن حایل بود که از سالها پیش
در آن گرفتار شده بودند.
اصال برات مهم نیست که من برادرت باشم یا مردی که
عاشقته؟
برات نیست دلم آتیش یم گبه وقن حن خیال کنم رفن دیدن
یه آدم دیگه! و این اصال غبت برادرانه نیست؟ اصال برات مهم
نیست طلوع؟!
برام مهمه بخدا! تو برام مهیم فارغ از همه چ!
گوشه ی لب آمت به باال کشیده شد اما طلوع هر حالت او را
یم
شناخت این اصال شبیه خنده نبود .بیشب پوزخندی تلخ به
رسگردای طلوع و جمله ای بود که برای آرامشش بیان کرده
بود .دستپاچه از نگاه خبه ی آمت گفت :من نیم خوام ناراحت
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ر
بایس آمت فقط همت!
آمت بلند شد و گفت :دیگه به فکر من نباش...
_آمت...
_من یم رم .این اتفاقا هم نیم فتاد یم خواستم باهات حرف
بزنم .با بابا حرف یم زنم و اینورم سیع یم کنم کارامو درست
کنم برم پیشش.
ر
دادایس...
طلوع وارفته گفت :دیگه نیم گم
_فقط یه کلمه نیست.
صب کن ...از چ ناراحن؟
صب کن  ...تورو خدا ی
_آمت ی
_هیچ...
وی مکث ببون
دستش را از میان دستهای طلوع ببون کشید ی
رفت طلوع با پای برهنه تا روی اولت پله دنبالش رفت اما قبل
از آن که پایش به پله ی دوم برسد صدای کوبیده شدن در خانه
مثل ضبه ای محکم روی رسش فرود آمد .دندان هایش روی
هم ر
فشده شد و لرزی غریب رستاپایش را گرفت انقباض
عضالت حرکتش را کند کرد صدای خفه از الی دندان های به
هم چسبیده اش ببون آمد با رسگیجه به انتهای پله ها و دری
که
هنوز پیش چشمش یم لرزید نگاه کرد .تصاویری که مدتها بود
به پستوی ذهنش فرستاده بود تند و گذرا به ذهنش آمدند...
دستش
هایش را دوطرف رسش گرفت به زحمت خودش را از جاذبه ی
آن دره ای که پله ها ساخته بودند نجات داد یک قدم به عقب
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برداشت روی زمت افتاد کمرش از دردی شدید خشک شد
دستهایش را ستون کرد و با ر
فشدن پاشنه ی پاها تالش کرد
خودش را به در خانه برساند صدای نفس نفس زدنش توی
رسش
تکرار نفس های مادر بود.
خودش را توی خانه انداخت در را محکم به هم کوبید و قفل
کرد
همان جلوی در رسش را میان دستها گرفت و جنت وار در خود
مچاله شد صدای ناله اش توی گودایل که با دستهایش ساخته
بود
یم پیچید و درد ش را بیشب میکرد.
***
صداها از دور یم آمدند .چبی مدام به کف پایش یم خورد اما
جان نداشت تا پایش را عقب بکشد صدای آذر را تشخیص داد
که یم گفت :آمت بیا ...افتاده پشت دره! تو رو خدا بیا ...یم
ترسم درو باز کنم بهش آسیب بزنم...
نیم فهمید آذر چرا گریه یم کند ...چشمهایش را باز کرد
نگاهش را از پشت پرده ای نازک که جلوی دیدش را گرفته بود
به سقف دوخت که حرکت دوارش درد شدیدی در پشت رسش
را به یادش یم آورد دوباره چشمهایش را بست.
آمت رسیده بود باالی پله ها،آذر نگاهش را دوخت توی
چشمهای رسخ آمت و گفت :چیکار کردی؟
نگاه پرغضب آمت از گفته ی خود پشیمانش کرد آمت او را
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کنار زد در را آهسته تکای داد و گفت :طلوع!
از الی در دستش را یم دید که یی جان سوی افتاده انگشتها به
داخل دست جمع شده بودند .نفس پر اضطرابش را روی
شیشه
ی مات در فوت کرد روی پنجه های پا نشست و سیع کرد از
الی در دستش را به تن طلوع برساند و در همان حال آهسته تر
از پیش گفت :طلوع! ...یم شنوی صدامو..
در را کیم بیشب به عقب راند .رسچرخاند سوی آذر و گفت:
یم توی از این فاصله بری داخل...
آذر کیفش را انداخت مانتوو شالش را در آورد و گفت :امتحان
یم کنم.
آمت با احتیاط در را کیم بیشب باز کرد و درمانده تر از پیش
گفت :طلوع بسه دیگه بلند شو...
ی
آذر با آهستگ خودش را داخل کشاند و با دیدن طلوع که افتاده
بود خم شد روی صورتش و گفت :وای آمت بیهخوش شده!
آذر االن وقت گریه ست؟ بکشش عقب از جلوی در ...بتونم
بیام
کیم بعد آمت داخل بود
چندین بار دیگر صدایش زد .نبضش را گرفت دستش را
توی پارچ که روی عسیل کنار تخت بود فرو کرد و بعد قطره
های آب را روی صورت یی رنگ طلوع پاشید .چشمهایش با
نفیس رسد باز شد و به سقف خبه ماند .با همان نگاه تار و
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خسته چشم گرداند سوی آمت ،مثل یک شوک قوی همه چب
را
به یادش آورد از چشمهای او گریز زد به چشمهای گریان آذر و
لبهایش تکان خورد :طناز؟!
به جای او آمت گفت :خوبه پیش ساسانه پایت ،خو یی طلوع!
اینبار نگاهش را گرفت رسچرخاند سوی پنجره و پلک ها را
روی هم گذاشت
چرخید آرنج هایش را کیم باالی زانو فشار دادو رسش را میان
دستهای که ستون شده بودند گرفت با فشار انگشتها میان
موها و
پوست رسش انگار یم خواست از انفجار جلوگبی کند و نظیم
به افکارش بدهد .آذر خم شد دستش را روی پیشای طلوع
گذاشت برعکس دقایف پیش داغ داغ بود .آهسته گفت :تب
داری
طلوع!
لبهای طلوع لرزید اما حرف نزد و به جای آن قطره اشگ از
گوشه ی چشم تا زیر گلویش رسخورد آمت اینبار همانطور که
پشت به او نشسته بود گردنش را چرخاند و گفت :بریم دکب؟
جوابش سکوی معنادار بود که خودش خوب یم دانست از کجا
آب یم خورد .لبهایش را با حرص تو کشید صدای نفس هایش
تنها صدای توی اتاق بود .آذر همانطور که به سوی آشبخانه
یم رفت برای عادی کردن فضا گفت :شاید رسما خوردی االن
برات دارو پیدا یم کنم.
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_هیچ نیم خوام.
صدایش را فقط آمت شنید.مشتش را کف دست دیگرش کوبید
و
با خشیم که انگار خیال فروکش کردن نداشت گفت :این بچه
بازیا چیه؟ دوکلمه حرف زدیم...
_تو حرف زدی خودت تنها!
_خب تو هم حرف بزن!
_با تو حرف ندارم .برو دنبال کارات که زودتر بری.
_آها همینو بگو زودتر برم که..
بقیه حرفش را خورد از جا بلند شد طلوع نیم خب شد و با
صدای که جیغ شده بود گفت :که چ؟
آمت دستش را یی هدف توی هوا تکان داد و برای این که با
حرف ناخواسته حالش را از آن بدتر نکند از خانه ببون رفت
آذر تقریبا پشت رسش دوید و صدایش زد یی توجه پله ها را
پایت یم رفت که آذر گفت :چیکار میکن تو ...اصال فکر حال
طلوع هسن.
_اون خوبه از من و تو بهب!
_آمت!
_بیا پایت طنازو بگب لعنت به من اگه دیگه پامو تو این خونه
بذارم.
صدایش از دری که آذر بست تا طلوع کمب صدا را بشنود رد
شد به گوش او رسید گره ی انگشت هایش دور پتو محکمب شد
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و صدای کوبیده شدن در خانه در جا لرزاندش .آذر که داخل
آمد
همه فریادهای که توی گلویش جمع شده بودند را روی زبانش
جاری کرد :اون وقت یم گه چرا وقن اون نامرد اون بال رو
رست اورد به من نگفن! تو فقط شنیدی من شایان دیدم اینه
رفتارت ،اونوقت یم خواسن چه کن! یم گه حرف زدیم  ...نه
خب تو حرف زدی فقط تو داد زدی  ...فقط تو تصمیم گرفن...
اصال عادت دارین همه تون لنگه ی همید فقط شما باید حرف
بزنید فقط شما باید تصمیم بگبید  ...شما باید بخواید شما باید
نخواید ...شما لعنتیا ...محور و مرکز همه اتفاقات زمت شدین
و
ما باید دور شما بچرخیم ...رومدار احساسات شما! چرا؟ چون
اسمتون مرده ...چون دستتون زور داره!
آذر با چشمهای گرد شده نالید :آمت رو تو دست بلند کرد؟
و طلوع با همان جیغ بلند گرفت :نه دست خودشو کوبید تو
دیوار ...نه یه بار صدبار...
آذر با همان وحشت و بهت به چشمهای اشگ طلوع نگاه کردو
صوری که دم به دم رسخ تر از قبل یم شد درمانده بود و نیم
دانست با مشت های که طلوع گایه به تخت یم کوبید و گایه
به پاهای خودش چه کند؟! یک قدم جلو برداشت دوباره
صدای
طلوع متوقفش کرد.
_آزادی من کجاست؟ استقالیل که تو ساسان گفتت دارم
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کجاست؟ شایان عویص به خودش اجازه یم ده هرجا دلش
خواست منو صدا کنه وایسه حرف بزنه ،راه و بباه به ر
گویس
من زنگ بزنه و اصال یادش نباشه یه روزی چشمم به این
ر
گویس خشک شد واسه یه پیام ساده ش و اینقدر منتظرش
بودم
قالی با رس رفتم تو ماجرای که فامیلش برام
که با یه پیامک ی
ساخت .حق داره سالم کنه بخواد بچه ی عمو زاده شو ببینه و
غب مستقیم منو ببسونه از این که زن عموجونش ممکنه یوقت
دلش نوه شو بخواد.
_چرا بهمون نگفن این مدت؟
_فهیم به خودش حق میده بیاد اینجا سنگ فامیالشو به سینه
بکوبه و به من بگه پاتو بکش ببون وای آذر از این یگ دارم
یم سوزم  ...یم فهیم دارم یم سوزم اونوقت آمت مثل یه
مجرم دست منو یم گبه میاره باال...من یم دونم اگر دلشو
داشت اون ضبه های که زد به دیوار ،رو رسوصورت من
پایت یم اومد ...یم فهیم ! یعن من باید از آمت هم به اندازه
بابا ببسم ...از این وضع خودم ببارم...
_عصبای شد .داغون شد فهمید شایان رو دیدی! بخدا اونجور
ی
!
که میگ نیست آمت تاب دیدن یه لحظه دردکشیدنتو نداره یی
انصاف نکن طلوع.
باالخره آن راه را کوتاه کرد کنار طلوع نشست دستهایش را
گرفت و موهای که قایط اشک و عرق خیس شده بودند را کنار
زد و گفت :نکن این کارو باخودت قربونت برم  ...شایان غلط
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یم کنه بخواد رس راه تو حاض بشه یا تو رو وادار به کاری
کنه! فهیم غلط میکنه بیاد حرف مفت بزنه به تو ...بخاطر
وضع
طیبه ست که آمت هیچ نگفته  ...ما نگهش داشتیم وگرنه
داشت
یم رفت دنبال فهیم.
دستش را روی صورت خیس طلوع کشید و گفت :نکن دیگه!
درست یم شه همه چ بخدا درست میشه تو یه کم صبور باش.
_نمیشه آذر...
نگاه خسته و درمانده اش را توی چشمهای آذر دوخت و نالید:
ی
ر
...
نمیشه...
خویس زندیک من ته دره با مامانم دفن شد دیگه
هیچوقت هیچ رو یی درد تجربه نیم کنم .هیچ خوشبخن ای
بدون زجر به دستم نمیاد.
آذر دستش را دور گردن او حلقه کرد به طرف خود کشیدش و
گفت :قربونت برم...
دایع گونه ی طلوع روی شانه اش باعث شد کیم خودش را
کنار بکشد و بگوید :خوب نیسن طلوع بریم دکب!
_نه  ...طنازو بیار!
آذر که رفت پاهایش را جمع کرد توی شکمش دستها را دور
زانوها به هم رساند و به شیشه ی پنجره زل زد دو تصویر از
همت یکساعت پیش آمت توی رسش یم چرخید که هر دو
دردش را بیشب یم کردند .دسن که به دیوار یم کوبید و نگاه
خسته ای که از او دزدیده و گفته بود کارامو انجام یم دم و یم
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رم.
حرفهای خودش درباره ی آمت را مرور کرد و دید همه ی
خشمش از آمت از همت دو تصویر آب یم خورد .رسش
سنگت بود تنش را روی تخت کشید چشمهایش را روی هم
ر
خبی و
گذاشت
بیهویس چندساعت پیش را یم خواست یی ی
حن
ی
مریک اگر از این دنیا جدایش یم کرد.
مدی بعد وقن طناز کنارش دراز کشیده بود تنها توانست نیم
نگاهش را به او بدوزد زمزمه وار قربان صدقه اش برود و
دوباره چشمهایش را روی هم بگذارد.
****
_خودم زنگ یم زنم به طلوع!
ی
_زنگ بزی چ بگ؟
_عجب! مگه استخدام نشده اینجا زنگ بزنم ببینم چرا دوروزه
رسکار نمیاد.
_رامبد خودتوزدی خریت؟ یم گم دعوا شده بینشون!
_تو خودتو زدی خریت که حال آمت رو نیم بین ...االن در
واقع ررسکت دوتا نبو رو از دست داده!
_یم شه اینقدر ررسکت ررسکت نکن!
ی
_میشه تو بگ من االن چه غلظ باید بکنم طرف داره روای
میشه!
_خودش خوب میشه!
_ممنون از رهنمون های ارزنده تون جناب دکب! ویل این
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رفیق ما یک ساله روند سگ اخالقیش فقط رو به جلو رفته
خوب شدی در کار نیست تا بدتر نشده یه کاری کنیم اگر صالح
یم دوی!
_خییل بیشعور شدی تو!
با رس به پنجره که آن سویش آمت داشت قدم یم زد و سیگار
یم کشید اشاره کرد و گفت :نگاش کن!
_دارم یم بینم.
_پس خاک تو رست که کاری نیم کن!
ساسان نگاه پرحرف به چشمهای رامبد انداخت .او خنده ی
دندان نمای کرد و گفت :االن دردشو درمون یم کنم ...مرتیکه
ی خر عالف کرده مارو!
_جان رامبد فکر ررسکن یا آمت!
_تو و آمت با هم ببکید ررسکت رو هواست .من که معطل
عاشق بازیای شما نیستم.
خنده اش وقت گرفت شماره طلوع باعث شد ساسان رستکان
بدهد و ببون برود.
تلفنش که زنگ خورد و شماره ی رامبد که روی صفحه افتاد
گوشه ی لبش را به دندان کشید صدای رامبد شاد بود و مثل
همیشه پر انرژی.
_سالم طلوع بهب شدی؟
_سالم آره بهبم.
_اگر بهبی چرا نمیای رسکارت؟ ما مرخض مون بدون
حقوقه یم دونسن!
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_آخه!
_آخه و اگر نداره کیل کار ریخته رسمون اگر خوب شدی پاشو
بیا رسکارت.
_من نیم تونم.
ی
_عجب داری یم یک خوبم که! پاشو بیا پایت ضوری نبود که
زنگ نیم زدم  ...بخدا ما هم گرفتاری داریم روی تو حساب
کردیم خواهرمن! منتظرم تا نیم ساعت دیگه!
تماس که قطع شد کیم به صفحه ر
گویس خبه شد از جا بلند
شد
کیم به خودش نگاه کرد صبح رفته بود حمام و موهایش هنوز
نمناک وشانه نخورده بودند .برس را برداشت توی موهایش
کشید و فکرکرد :باید برم .اونم یه همکاره مجبور نیستم باهاش
حرف بزنم.
این حرفها را دیشب آذر تلفن توی گوشش خوانده بود وحاال
داشت برای خودش تکرارشان یم کرد.
سشوار را روی موهایش گرفت آرایش مخترصی کرد طناز را
آماده کرد و قبل از نیم ساعن که رامبد تعیت کرده بود پایت
رفت .فکر میکرد القل تا رسیدن به سالن برای رویاروی با
آمت زمان داشته باشد امااز در که داخل رفت درست جلوی
چشمش بود.
آمت با دیدن ناگهای اش جا خورد .مثل نوجوای که با دیدن پدر
سیگارش را زیر پا له یم کند شتاب زده کارهای را تکرار
کرد .طلوع ریه اش را پر کرد و سالمش را همراه نفیس عمیق
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روی لب آورد و از او عبور کرد آمت هنوز پایش را روی
سیگاری که نیمش را دود کرده بود یم ر
فشد و همانقدر هم
دندان هایش را روی هم.
به سالن که برگشت طلوع با چهره ای جدی پشت مبش
نشسته
بود .در آستانه در ایستاده و دستهایش را فرو کرده بود توی
جیب های شلوارش و سایه اش کش آمده بود تا وسط سالن
طلوع
اما یی تفاوت خودش را مشغول انجام کاری نشان داد که وجود
نداشت.
آمت نگاهش را از طلوع به طناز گرداند لبخندی روی لب آورد
و انگار تازه همان لحظه یادش آمد چقدر دلش برای هردویشان
تنگ شده ..چند قدم به جلو برداشت و گفت :کمک نمیخوای؟
رسبلندکرد با آن ابروهای گره خورده و لحن جدی طلوع دیگری
بود :نه ممنونم!
با فاصله ای کوتاه «آقای مشکات» را به جمله اش چسباند که
باعث باال رفت ابروهای آمت شد.
دوباره رسش را پایت انداخت و تند تند چبهای نوشت که آمت
به یی معنا بودنشان خندید و به سمت اتاقش چرخید فنجای از
چای پر کرد و رو به ساسان گفت :خب چه کار کنیم امروز؟
ساسان ابروی باال دادو گفت :خداروشکر انگار بهبی!
آمت به جمله ی معنادارش خندید و گفت :ای کیم!
ساسان گفت:پس جور منو بکش برم آذرو از دانشگاه برگردونم
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خونه!
طلن» زیر لب زمزمه کرد وساسان یی توجه به
آمت «فرصت ی
او ببون رفت از مقابل طلوع که رد یم شد گفت :بازم ممنون
که برگشن ...بخدا داغون شده بودم پشت کامپیوتر...
طلوع لبخندی به لحن شوخش زد و صندیل اش را چرخاند
سوی
طناز که برای گرفت آویزهای باالی کالسکه دست و پا یم زد.
کیم بعد رامبد از اتاقش ببون آمد نگاه مشکوکش را به طلوع
انداخت وبعد از در عبور داد به آمت که رسش توی کار بود
نگاه کوتایه انداخت رس تکان دادو کاغذهای که آورده بود به
ساسان بدهد را به طرف طلوع گرفت و گفت :سالم...
طلوع ناخودآگاه در محیط ررسکت با رامبد رسیم تر برخورد
یم کرد از جا بلند شد و گفت :سالم خوبید.
رامبد کاغذها را به طرفش گرفت و گفت :اینا رو بدید به آمت
لطفا!
طلوع کاغذها را گرفت و گفت چشم!
بعد از رفت رامبد لبهایش را به سوی کج کرد و فکر کرد حاال
فکر کن من نبودم همیشه چطور یم دادی!
لبه ی کاغذها را میان انگشتها ر
فشد به سوی اتاق آمت رفت
جلوی در ایستاد با پشت انگشتها چند ضبه در زد که با وجود
باز بودنش یی معنا به نظر یم رسید .آمت حضورش را حس
کرده بود یی این که رس بلند کند گفت :بیا!
تا نزدیک مبش رفت کاغذها را به طرفش گرفت و گفت :اینا
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رو رامبد داد!
آمت ر
تالیس برای گرفت کاغذها نکرد .طلوع مانده بودآنها را
روی مب بگذارد و برود یا یکبار دیگر جمله اش را تکرار کند.
اینبار گفت :آقای مشکات.
آمت انگار منتظر همت بود با خنده رسبلند کرد و گفت :جان
آقای مشکات؟
طلوع از این یی پروای اش متعجب ابروی باال انداخت و تا
نوک زبانش آمد که بگوید :تا دیروز که داشن یم رفن اما به
جای آن کاغذها را میان دست آمت که کشیده شده بود رها کرد
و
از اتاق ببون رفت.
آمت تکیه اش را به پشن صندیل اش داد صدای طلوع بارها و
بارها در ذهنش تکرار شد با همان تردید با همان غیظ که یم
ی
گفت :آقای مشکات! خوشش آمده بود .از این غریبگ  ...کیس
در وجودش به این احساس آر ر
امیس که از این فاصله نصیبش
شده بود پوزخند یم زد و یم گفت :روز به روز دورتر! اما این
ی
غریبگ را یم خواست اگر این فاصله باعث یم شد دیگر
برادرش نباشد.
روز قبل با آرش حرف زده بود کیم از ررسایط کار پرسیده بود.
مردد بود اما یم دانست که فرصن کوتاه به هردویشان یم دهد
و بعد یم رود .حاال مجبور بود این را به فال نیک بگبد .این
از نو ررسوع شدن را برای فرار از ناامیدی نیاز داشت .دیگر
وقت خودخوری و احساس ها را توی دلش تلنبار کردن نبود.
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طلوع باید عشقش را یم دید .دست به انتخاب یم زد .اگر
انتخاب طلوع بت برادری و همکاری به نام آقای مشکات دویم
صب یم کرد تا این انتخاب تبدیل به عشق
بود دوباره سالها ی
شود.
*****
ی
نیم دانست میان آن همه شلویع و آشفتگ چطور به رامبد
بگویدکه باید به آموزشگاه برود .ورکشاپ یک روزه طراچ از
جبان غیبت های
مدل زنده داشتند .استاد تاکید کرده بود برای ی
اخبش ررسکت کند .روزی که ثبت نام کرد حن خیال نیم کرد
که درست همان روز توی ررسکت اینقدر کار رسشان ریخته
شود.
نگایه به ساعت انداخت .نزدیک نه بود و نیم ساعت دیگر
کالش ررسوع یم شد .با اضطراب رفت به اتاق ساسان و آمت
که هر دو رسپا ایستاده و خم شده بودند روی مب بزرگ گوشه
ی اتاق که معموال برای طراچ استفاده یم شد .تقه ای به در
زد هر دو رسبلند کردند آهسته گفت :ساسان یه لحظه میای؟
یادش رفته بود برای این که آمت را رسیم صدا کند در آن یک
ی
ماهه بعد از قهرش با آمت همه را به نام خانوادیک صدا یم زد
ابروی آمت که باال رفت انگار داشت همت هشدار را میداد
تالش کرد ی توجه باشد دستهایش را توی هم ر
فشد ساسان
ی
نزدیکش ایستادو پرسید :چبی شده؟
_مگه آذر بهت نگفت!
_چیو؟
1197

آمین

@Romanbook.ir

_وای ساسان! خودت با طناز رسوندیشون خونه!
_گفت کار داری!
_باید برم آموزشگاه
_آها ...ورکشاپ داشن.
_بله.
_خب برو من حواسم هست.
_رامبد...
ساسان خندیدو گفت :باورت شده رئیسه!
_غرمبنه بعد.
_برو دنبال کارت ویل زود بیا!
_اگر تونسن قبل از ظهر خودتو برسون.
_باشه حتما...
زیر نگاه سنگت آمت که اوقاتش تلخ شده بود و با اخم به آنها
نگاه یم کرد به سوی مبش رفت آژانس گرفت کیفش را
برداشت و ببون رفت.
وقن به آموزشگاه رسید هنوز چند نفر نیامده بودند و همت
خیالش را تا حدی آسوده یم کرد  .روی یگ از صندیل ها
نشست و تخته شایس اش را روی سه پایه ی مقابلش گذاشت.
زمان زیادی نگذشته بود که استاد داخل آمد رسبلند کرد و
شایان
را کنارش دید به رسعت نگاهش را دوخت به سفیدی کاغذ.
استاد خییل زود دلیل حضور شایان را روشن کرد :جناب
سپهرنیا که باید معرف حضور همه باشن .امروز ایشون مدل
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زنده ی ما هست...
خب آب رسدی روی تنش ریخت .قلم را کیم میان
این ی
انگشتهایش ر
فشد در گبودار گرفت یک تصمیم بود چبی نیم
شنید همانقدر فهمید که شایان به دعوت استاد روی صندیل
وسط
نشست ژسن که به تیپ هبی اش یم آمد گرفت و لبخندی
هم
کنج لب آورد.
استاد گفت :االن الزم نیست به جزئیات ببدازیم ما یه اسکیس
از اناتویم بدن یم خوایم ...به زاویه دید خودتون توجه کنید و
سیع کنید نگاهتون حن به اشتباه سمت طرح بغل دسن نره!
هبجوها یک به یک ررسوع کردند .بعض سوال یم پرسیدند
وبعض یی حرف مشغول شدند تنها او بود که نگاهش قفل شده
بود روی کاغذ و فشار انگشتهایش روی مداد فقط از روی
حرص بود.
مدی در آن حال گذشت که استاد باالی رسش ظاهر شد و
گفت:
چرا دست به کار نمیشید خانم زمای!
با گلوی خشک و صدای بریده گفت :استاد اشتباه شده ...من
هنوز به این سطح نرسیدم  ...یعن این ترم منظره داشتم و بنا!
_این ترم که رو به پایانه! و این برات تمرین خوبیه!
انگشتش را وسط صفحه گذاشت و گفت :درست از مرکز با
یک
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بعالوه ررسوع یم کن!
با حرکت انگشت بعالوه ی فریص را روی کاغذ کشید .و بعد
شکل دایره را و توضیح داد :شکل هندیس رس رو ببت!
این را از بر بود .باید چشمهایش را نیمه بسته نگاه یم داشت و
با نگایه ریز به مدل نگاه یم کرد تا شکل هندیس را بهب
تشخیص بدهد .یعن باید ریزبینانه به شایان نگاه یم کرد کالفه
رستکان داد.
انگشت استاد که از روی کاغذ برداشته شد یی اراده از جا بلند
شد و نگاه متعجب استاد را دنبال خود باال کشید .تخته شایس
اش
را برداشت و گفت :متاسفم نیم تونم ...دخبم تنهاست و اصال
تمرکز ندارم.
استاد حرف پیدا نکرده بود که با قدمهای بلند خودش را به در
اتاق رساند آن را باز کرد ببون رفت هنوز در پشت رسش
بسته نشده بود که بلند شدن شایان بهت استاد و هبجوهایش
را
بیشب کرد و نگاهشان را دنبال آنها برد .صدای شایان توی سالن
باعث شد استاد خودش را به در کالس برساند چند نفر از
هبجو ها هم بلند شده بودند .شایان مقابل طلوع ایستاد و
گفت:
چرا ازم فرار میکن؟ یه کم فکر کن ببت شاید این فرار
ازخودت و دلته!
برای لحظه ای احساس کرد همه ی رگ های منتیه به مغزش
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خشک شده اند و خون منجمد! لبهایش را روی هم ر
فشد
دستش
را باال برد سییل محکیم به صورت ناباور شایان زد و گفت:
اما این فرار نیست مگه نه؟ این داره بهت میگه این غرور
نخوت خانوادگیتو بذار کنار و دچار توهم نشو ...ازت متنفرم...
اونقدر که حن از نوجووی خودمم متنفر میشم بخاطر
خواست
تو...
صدای همهمه ی پشت رسش باعث سکوت و مشت شدن
انگشتهایش شد شایان قبل از او از نگاه ها و پچ پچه ها فرار
کرد و از سالن ببون رفت  .پلک روی هم گذاشت انگار دوباره
خونش آرام آرام جریان پیدا یم کرد .سست و یی جان برگشت
استاد با ابروی گره خورده یی آن که به هبجو ها نگاه کند
گفت :برگردید رسکارتون.
اطرافش که خایل شد چند قدم سمت طلوع رفت و گفت:
جریان
چیه؟
_یه ماجرای قدییم که باید تمام میشد متاسفم که اینطور اما
واجب بود.
_اینجا جای این اتفاقا نیست خانم با این حال االن یم تونید
برگردید به کالس!
_متاسفانه امروز دیگه نیم تونم اصال!بابت این اتفاق هم
ررسمنده ام ببخشید.
1201

آمین

@Romanbook.ir

استاد به نشانه ی درک حرفهایش رستکان داد وخداحافظ اش
را همانطور متفکر پاسخ داد.
تمام مسب تا برگشت به ررسکت توی تاکیس فکر کرده بود
فکرها داشت خوره روحش یم شد که رسید .برگشت یی وقت و
رنگ پریده اش ،آمت را وسط آن همه کار پریشان کرد به بهانه
ای از اتاق ببون رفت نزدیک مبش ایستاد و گفت :چبی
شده؟
بعد رسچرخاند از در باز سالن به حیاط ررسکت نگاه کرد .طلوع
قهرش را فراموش کرد رسعقب انداخت .و یی اراده به کف
دستش نگاه کرد .نیم توانست اتفاقای که افتاده بود را تجزیه و
تحلیل کند .صدای لبهای خشکش که به هم یم خورد را یم
توانست بشنود یی جان گفت :فکر کنم فشارم افتاده!
آمت ابروی در هم گره کرد باال خره طافت نیاورد و پرسید :تو
آموزشگاه اتفاف افتاده!
_چرا سوال جوابم یم کن؟ اتفاف افتاده باشه هم خودم حلش
یم کنم.
آمت زیر لب زمزمه ای کرد و گفت :حل کردی پس!
داشت به سمت در سالن یم رفت که طلوع گفت :واسه همینه
هیچ بهت نیم گم  ...تو باید حتما یکیو بزی آروم بگبی! یا
دست و بال خودتو یا یگ دیگه رو ...دیگه اصال اون آدم سابق
نیسن نیم فهمم چ عوضت کرده...
عصن اش رامبد و ساسان را به سالن کشاند .اما یی
صدای
ی
1202

آمین

@Romanbook.ir

توجه ادامه داد :خیال کردی حاال که خواهرت نیستم باید یه
جور
دیگه ازم محافظت کن؟اصال به منم فکر کردی؟
آمت برگشت با ابروهای باال رفته گفت :همه چیو قایط نکن.
رامبد برای جلوگبی ازعصبانین که درچشمهای آمت بود
گفت :اینجا جای این حرفا نیست .برگردین رسکارتون.
آمت در حال ببون رفت از در سالن دستش را محکم به شیشه
کوبید .شیشه خرد شد و او یی توجه به خراش روی دستش
وی منظف و عصبانیت های یی مرزی که
ببون رفت ی
گرفتارشان یم شد را برای خودش اینطور توجیه کرد :این فشار
بیشب ازتحملمه و نیم فهیم ...بیشب از اون بیست ساله که به
ناحق داداش صدام زدی...
صدای جیغ الستیک ها نگاه غمزده ی طلوع را تا خون تازه اش
روی لبه ی شیشه برد.
***
از نیمه ی مرداد درگب چیدن خانه ی آذر بودند و حن تولد پش
طیبه نتوانسته بود وقفه ای در این برو بیای که گرفتارش بودند
ایجاد کند .فرزند طیبه را اگر چه یی نهایت دوست داشت اما
انگار محکوم بود به تحمل نشانه های در عزیزترین آدمهای
ی
زندیک اش که ذهنش را یم برد به خاطرای که تالش یم کرد
ی
فراموششان کند .چبی مثل نام خانوادیک طناز یا رنگ
چشمهای مبت!
ی
شاید بهبین راه فرار ،تن دادن به همان روزمریک ها بود که به
1203

آمین

@Romanbook.ir

لطف عرویس آذر به بهبین شکل برگزار یم شد .قرار
عرویس برای آخرین روزشهریوربود و دقیقا تا همان وقت
درگب بودند.
در ان مدت توی کارش جا افتاده بود کارهای ررسکت هم مجایل
برایش نیم گذاشت که به چبی فکر کند .فقط شبها فرصت یم
کرد ساعن توی بهارخواب بنشیند تکیه بدهد به نرده ها به
حیاط
ررسکت نگاه کند و به آمت فکر کند که حاال شده بود آقای
مشکات همینقدر دور و رسیم ،همینقدر خشک و یی انعطاف
به
جای بخیه روی دستش که از دور هم پیدا بود و نیم گذاشت
خاطره ی آن روز که دستش را به شیشه کوبیده بود پاک شود.
افکارش از هر کجا که ررسوع یم شدند رساسیمه یم رسیدند به
خاطرات آمت که تلنبار شده بودند روی هم هر کدام را که بریم
داشت یگ دیگر خودش را نشان یم داد .ضورت حضور
ی
آمت در زندیک اش حقیقن بود که هرگز نیم توانست انکارش
کند.
روز عرویس ،به زحمت آذر را رایص کرد که آرایشگاه نرود
خب عرویس کیس
دلش شور یم زد .مثل هر وقت دیگری که ی
را یم شنید یا ماشت عرویس یم دید .این دل آشوبه پایای
نداشت  .سفره ی عقد ،لباس سفید ،تاج تور ...صدای کل
کشیدن
ها و نقل ها و اسکناس های که مثل باران روی رس و صورت
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آدمها فرو یم آیند همانقدرکه او را در خود گم یم کردند برایش
پر اسبس بود.
روز را کند و کشنده پشت رس گذاشت یی این که به اضار
شوری برای رفت به خانه پاسچ بدهد .غروب زود هنگام نشان
یم داد پایب برای آمدن عجله دارد تازه آنوقت بود که دست به
کار شد تند تند لباس طناز را به تنش کرد آرایش یی جای روی
صورت خودش نشاند و لباس مجلیس اش را پوشید به زحمت
زیپ آن را بست.
از پنجره ببون را نگاه کرد به سخن همه ی حیاط را یم دید
مطمت بود هیچکس نیست ناگهان درک این تنهای لرزه ای به
اندامش انداخت .نگاهش را دورتر برد روی شیشه ی خنده ی
آشنای نقش بست دستش را روی شیشه کوبید و پا پس
کشید...
کابوس آن شبهایش انگار حاال افتاده بود روی شیشه.
پرده ها را کشید .آژانس گرفت و منتظر ماند .به سالن که رسید
دلهره ی تنهای جایش را به اضطراب شلویع داد .تالش کرد
خودش را میان شورو نشایط که مرکزش آذر و خوشبخن اش
بود گم کند .نزدیک در سالن زنانه بود که آمت مقابلش ایستاد
دستهایش را جلو کشید و گفت :طنازو بده!
بعد از مدتهایم دید چهره اش از همه باز شده و دوباره دارد
گرم و صمییم حرف یم زند انگار هیچ اتفاف میانشان نیافتاده
و هیچ وقت قهر نبوده اند .نگاه عمیف به آمت انداخت او هم
خبه ماند ،طناز خودش را پرت کرد توی بغل
1205

آمین

@Romanbook.ir

آمت .آمت گفت:
ولش کن دیگه! اینجا که دیگه ررسکت نیست! اینجا آقای
مشکات
نیستم دیگه؟
گوشه ی لبش که به باال کشیده شده بود باعث یم شد جمله
های
که با جدیت بیان یم شد رنگ شوچ بگبد .نگاه ادامه دار
طلوع باعث شد دستش را جلوی صورت او تکان بدهد .طلوع
خوای طوالی پریده باشد پلک زد و گفت :چ؟
انگار که از ی
آمت لبخند زد و گفت :حدس بزن چ گفتم!
انگار زمان و مکان گم شده بود .با خودش فکر کرد شاید همه
ی
حوادی که گذشت خواب بود و در اصل هیچ ر
تنیس میانشان
آن
ی
به وجود نیامد و این ارتباط نزدیک و همیشگ با چاشن شوچ
های آمت اصال تمام نشده بود .کیم ابروهایش را به هم نزدیک
کرد و با چشمهای که کیم هم تنگ شده بودند و اطرافشان
چت
افتاده بود پرسید:چ گفن؟
آمت خنده اش را پشت لبهایش پنهان کرد و گفت:گفتم آشن
کن.
فقط لبهایش را تکان داد و صدای ضعیفش دوباره میان
صداهای سالن گم شد .طلوع ابروهایش را توی هم گره زد و
گفت :چ؟
آمت دوباره با خنده گفت :بسه قهر!
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_نیم شنوم...
کیم از درسالن فاصله گرفت به طرف آمت رفت
همان وقت آمت زمزمه کرد :دوستت دارم.
این همزمای نگاهش را به سوی نگاه آمت کشاند و او
طلبکارانه ابرو باال داد و نشان داد :همینه که هست.
دستپاچه شده بود .یادش نیم آمد آخرین بار یک دوستت داریم
دلچسن توی گوشش نشسته .ناگهان حس کرد تا چه
به این
ی
اندازه به نوازش این جمله ی کوتاه نیاز دارد .با این حال قلبش
برای لحظه ای کوتاه بعد از آن تپش های تند دیوانه وار جمع
شد
آنقدر که حس کرد قلبش لحظه به لحظه کوچکب یم شود و
تپش
هایش یی جان تر از پیش  .یی حواس دستهای لرزانش را برای
گرفت طناز کشید و گفت :مریس بده به من...
آمت با خنده ای فروخورده گفت :ببت االن از آموزشگاه
برنگشن  ..تو عرویس آذر هستیم .همت االن طنازو دادی
دست من .خییل هم خوشکل شدی!
_آمت!
چشمهای گردش خودداری آمت را در هم شکست ...خودش
هم
نیم فهمید چرا آن سکوت و غضب دراز مدتش یکباره تمام شد
و قلبش رسشار شد از همان دوستت داریم که یم خواست
بارها و بارها توی صورت طلوع تکرار کند .اما از آنجا که
1207

آمین

@Romanbook.ir

نیم دانست عکس العمل طلوع به بیشب از آن چه یم تواند
باشد .حرف بیشبی نزد طلوع داشت داخل یم رفت که دستش
را کشید زیر پلکش ،لکه سیاه ریمل را با انگشت کمرنگ کرد و
گفت :خیالت از طناز راحت باشه! یی قراری کنه میارمش.
ممنون فروخورده ای گفت و خودش را توی سالن انداخت.
اصال
نیم فهمید چرا دارد دنبال مهتا یم گردد و آن دلشوره ی لعنن
چرا به جانش افتاده چرا قلبش تاپ تاپ یم کوبد و اصال برایش
مهم نیست وسط عرویس آذر ایستاده ،یم خواهد برگردد از
سالن ببون برود و او را صدا کند فرف نیم کرد آمت یا آقای
مشکات فقط یم خواست صدایشکند حس کرده بود همان
چند
دقیقه حرف زدن با او اضطرابش را از بت برد.
تا آخرین لحظه ی جشن در همت احوال متناقض دست و پا یم
زد.وقن تاالر را ترک یم کردند طناز توی آغوش آمت خوابیده
بود و آذر وقت بوسیدنش گفت :نگاه طناز یه جور تو بغلش
آرومه انگار...
صورتش را عقب کشید تا بقیه حرف آذر را نشنود .و طبق
قراری ناگفته دنبال آمت راه افتاد کنارش روی صندیل جلو
نشست طناز را از دست او گرفت و نگاهش را دوخت به
شیشه!
آمت ر
کیس به تنش داد و گفت :من که خییل گرسنمه خانم زمای
شما چطور؟
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ماشت را روشن کرد طلوع خنده اش را فرو خورد وگفت :من
هم شام نخوردم آقای مشکات!
_اصال ما تو ررسکتمون عادت نداریم کارمندا رو گرسنه نگه
داریم ،شده نصف شب یم بریم یم گردونیم پیبای مورد عالقه
شونو پیدا یم کنیم براشون یوقت خدای نکرده خیال نکنید
فقط
برای شما داریم اینطور جان فشای میکنیم.
هر روز که یم گذشت در آمت مرد تازه ای یم دید  .انگار آن
نوجوان که تا همت یکسال پیش مدام شبیه خاطرات کودیک اش
بود تازه داشت پوست یم انداخت و تبدیل به آدم دیگری
میشد.درکش سخت بود .هم درک آمین که مدام رفتارش
دستخوش تغیب میشد و هم درک خودش که نه اراده ای برای
متوقف کردن ارتباطش با او داشت و نه یم توانست دلخوش به
حضورش همرایه اش کند.
مسب کوتایه به دنبال ماشت ساسان بوق زدند و بعد مسب را
عوض کرد جلوی فست فودی که قبال هم رفته بودند ماشت را
متوقف کرد و گفت :به نظرت بیدار یم شه براش چبی بگبم؟
_فکرنکنم.
دیدن آمت از پشت شیشه ی ماشت و حایل که خودش در آن
بود
کامل کننده آن انگار پر معنای آذر بود .رستکان داد گوشه ی
لبش را به دندان کشید اینبار به تصویر خودش توی شیشه زل
زد تالش کرد یکبار دیگر توی ذهنش شوری را از عنوان
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مادری خط بزند پریماه را بیاورد میان روزهای کودیک اش و
آمت هم  ...مثال یم شد پش همسایه! یا هر کیس جز برادرش
...پلک هایش را محکم روی هم ر
فشد و وقن باز کرد آمت
برگشته بود .بوی پیبا توی ماشت پیچید بسته ای را روی
صندیل عقب گذاشت و گفت :سیب زمین گرفتم براش! بهت
گفتم دیروز تو ررسکت یم گفت آب؟
_نه نگفن ...منم نشنیدم بگه!
_باید بشنوی من تعریف کنم مزه نداره!
برگشت نگاهش کرد .این آمت بود اما شباهت هایش را به آمین
که در خانه ی هاتف برادرش بود پیدا نیم کرد.
دلش یم خواست دست بکشد او را لمس کند و بعد ببسد :تو
هموی؟ یا اصال همت آقای مشکات دیروز و پریروز توی
ررسکن؟ اگر هسن پس چرا جوری کنارم نشسته ای و از زبان
باز کردن دخبم حرف یم زی که انگار...
جمله اش با صدای آمت که تکه پیبای که جلوی دهانش گرفته
بود عقیم ماند.
_تا برسیم خونه یخ یم کنه بخور...
همه جمله هایش همه کارهایش حن سکوت ها و به خیابان زل
زدن هایش شبیه همان دوستت داریم بود که در سالن
زمزمه کرده بود .و این ریتم دلنشت رفتارش بود
که گایه دل طلوع را گرم یم کرد و گایه روحش را دچار
عذاب وجدان! نگاه هاتف و شوری و مهتا لحظه ای دست از
رسش برنیم داشت .اگر یم فهمیدند حن به ذهنش خطور کرده
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باید چه یم کرد باید چه یم گفت؟ چطور حساب خودش را از
آمین جدا یم کرد که نشان داده بود تا ته خط همرایه اش یم
کند یی فکر حرف دیگران!
****
ساسان با صدای بلندگفت :صبحانه برای منه؟
طلوع یی آن که دست از کارش بکشد گفت :برای شما و آقای
مشکات.
آمت پوف کردو با خودش فکر کرد :دخبه فر ر
امویس گرفته
همت دوشب پیش با هم کل شهرو دور زدیم .آمد توی سالن
کیم
به طلوع نگاه کرد که با ابروی گره خورده تند تند چبهای یم
نوشت حرف تا پشت لبهایش آمد که فرو خورده شد به
آشبخانه
برگشت و از ساسان پرسید :نرفتید سفر؟!
_آذر گفت نیم خواد بااضطراب ررسوع ترم سفرش خراب بشه
گذاشتیم یه وقت بهب!
آمت نگایه به لقمه های تست و شکالت که منظم توی ظرف
چیده شده بودند انداخت مییل به خوردن نداشت بیخودی
حسادت
افتاده بود به جانش از این که ساسان را توی لقمه ها ررسیک
کرده بود .یک فنجان چای برای خودش ریخت فنجان
مخصوص
طلوع را هم برداشت پرکرد و ببون رفت آن را روی مبش
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گذاشت و منتظر حرف ماند نگاه طلوع از روی فنجان تا
چشمهایش باال رفت و آهسته گفت :ممنون!
با تردید پرسید :چبی شده؟
_نه چطور مگه؟
_آخه باز شدم آقای مشکات!
_مگه نیسن؟
_دوشب پیش خوب بودیم باهم!
_االن هم با هم خوبیم.
_پادرهوام!
طلوع هر چبی را یم خواست جز این بحث خودکارش را
روی کاغذ تکان داد اشکال نامفهویم کشید و گفت :لطفا به
ی
زندیک و آینده تون یه جور دیگه فکر کنید.
_چه جوری!
_بدون من!
_جدا؟
_بله لطفا!
_خانم زمای!
_بله!
با همان نیشخند که نیم گذاشت جدیت کالمش حفظ شود
گفت:وقن دارم حرف یم زنم تو چشمام نگاه کن یم توی؟
برای لحظه ای نگاهش را دوخت به چشمهای آمت بالفاصله
ی
رسش را پایت انداخت نیم توانست به آن سادیک که آمت یم
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گفت نبود .که نگاه کند توی چشمهایش بگوید برو دنبال
زندگیت!
آمت با نوک انگشتها دو ضبه روی مب زد و گفت :هر وقت
ی
تونسن تو چشمام نگاه کن و بگ بدون تو به زندگیم ادامه بدم
یم رم.
منتظر جواب طلوع نماند قدمهای بلندش به سوی اتاق تنها
چبی
بود که بعد از آن لحن محکم نصیب نگاه طلوع شد .بعد از این
ی
برخورد رفتار روزمره ی همیشگ جریان پیدا کرد .هر دو فرو
ی
رفته بودند توی پیله ای از درد و خستگ و تنهای! دوری که
انگار پایای نداشت .رسگردای و تردید طلوع در رفتار با آمت
به گونه ای دیگر آزارش یم داد .گایه سد میانشان را یم
شکست صدایش یم زد یم خندید در حال راه بردن طناز با او
حرف یم زد و به حواس پری اش وقت جواب های خودمای
یم خندید .ووقن دوباره با جدیت کاغذی را به طرفش یم
گرفت و سوالش را با آقای مشکات ررسوع یم کرد میان حرفش
یم رفت و زمزمه یم کرد:جان آقای مشکات! بفرمائید خانم
زمای! اما با همه ی اینها ناگهان عقب یم کشید .یم ترسید.
ی
نیم خواست او هم عامیل از اجبار توی زندیک اش باشد یا حن
طلوع از روی رودرواییس با حضورش کناربیاید .درد یم
کشیدند هر کدام جدا و این درد ادامه دار حن توی هر خنده
شان
دیده یم شد.
1213

آمین

@Romanbook.ir

روزهای پریشای حلقه وار به هم وصل شده بودند وعبورشان
را با دیدن تاری خ باالی برگه های روادیدش بیشب احساس یم
کرد.
توی حیاط ررسکت نشسته بود پا روی پا انداخته و به نقطه ای
نامعلوم خبه شده بود .دلگبی پایب با صدای ترانه ای که از
باال یم آمد درهم آمیخته و احوالش را دگرگون کرده بود.
«دلم با هر تپش با هر شکست تازه یم فهمه
که هر اندازه خوبه عشق همون اندازه یی رحمه!»
ی
همه زندیک اش را طعم گس همت دورایه گرفته بود .نه یم
دانست ماندی است یا رفتن و نه اصال قدرت تصمیم گبی
داشت تمام روزهای گذشته فقط ماشت وار دنبال کارهای که
آرش سبده بود انجام بدهد رفت .وکالس های زبانش را یک
خط در میان دنبال کرد.
زمزمه اش با ترانه ،آن درد مبهم توی قلبش را آورده و جاری
کرده بود توی رگهایش ،حاال به معنای واقیع کلمه کالفه و
دلتنگ بود.خاطره ی عرویس آذر مثل خیایل دور از رسش یم
شن شبیه آن را یم
گذشت و دلش بهانه ای برای برگشت به ی
خواست با طلویع که رفتارش یکدست و یی تردید است.
آیه کشید از جا بلند شد نگایه به پنجره ی باال انداخت باز بود
و باد پرده را کشیده بود ببون و مثل پرچم سفید صلح نشان یم
داد جز این حرکت پرده و صدای آواز هیچ چب دیگری نبود که
نشان بدهد کیس در طبقه ی باالست .حن سایه ای نبود تا به
آن
1214

آمین

@Romanbook.ir

دل خوش کند .طلوع آن روز کالس نداشت تا القل به آن بهانه
به
دیدنش برود کالفه از در ررسکت ببون رفت کیم در کوچه قدم
زد دوباره برگشت .از هر مسبی به ارتباط اش با طلوع فکر
میکرد به بن بست یم خورد توی افکار خودش دست وپا یم زد
که تلفنش زنگ خورد شماره ی ناآشنا ابروهایش را در هم کشید
یی حوصله صفحه را لمس کرد و گفت :بله؟
خوی؟!
_سالم ی
صدای تب مهتا که توی گوشش پیچید پشیمان از پاسخ دادن
رسی تکان داد و آهسته گفت :ممنون بفرمائید!
_آمت اینقدر غریبه؟
تصویرچشمهای یآی مهتا که حاال حتما پر اشک شده بود آمد
جلوی چشمش دستش را به کمر زد و آماده ی حمله بود که
صدای نفس های پر بغض او منرصفش کرد.
به سخن خودش را آرام کرد و گفت :امرتون!
دوباره از رسعادت چشم چرخاند باال؛ طلوع رسش را از پنجره
ببون آورده بود و بادیدن نگاه او بالفاصله عقب رفته بود.
لبخندی به این حرکتش زد چرخید و انگار تازه یادش آمد یک
نفر آنسوی خط دارد حرف یم زند به ادامه ی حرفهای مهتا
ی
گوش سبد :نیم خوای هیچ بگ؟ القل برای اون همه سال
انتظارم.
خوی ندارم که به شما بزنم! امیدوارم بودم متوجه
_من حرف ی
باشید و دیگه تماس نگبید.
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_شاید هیچ حیس در تو ایجاد نکنه اما داره برام خواستگار میاد
آمت.
_خییل خوبه ،خوشبخت ر
بایس!
_چطور زی که یه عمر تو هوای یه مرد دیگه بود خوشبخت
میشه ! بهم بگو.
_شما به بد کیس زنگ زدین برای مشورت.
جبان یم کنم همه چیو...
_یه فرصت بهم بده ،فقط یکبار ی
صدای پوزخند آمت جای حرف نیم گذاشت اما مهتا زنگ زده
بود که همه ی تالشش را کرده باشد :بخدا درست یم کنم .نیم
تونم آمت این کارو در حقم نکن.
_مطمئن یه فرصت یم خوای؟
جبان یم کنم.
_آره بخدا ی ی
_باشه ،زندیک طلوع رو برگردون به سه چهار سال پیش!
_آمت!
کچ روی لبش آورد آهسته گفت:
لحن وا رفته ی مهتا خنده ی ی
جبان یعن این.
ی
_خودتم یم دوی که داری ستم یم کن!
_من واقعا االن تو ررسایظ نیستم بخوام در مورد این مسائل
حرف بزنم اونم با شما ،تولد طنازه باید برم کار داریم کیل!
به بدجنیس خودش و تولد طناز که ناگهان به ذهنش آمده بود
خنده ای یی صدا کرد و با خداحافظ رسرسی تماس را قطع
کرد.درست همان وقت صدای مهتا توی گوشش پیچید :الیه
به
1216

آمین

@Romanbook.ir

این حال گرفتار ر
بیس!
ر
گویس را توی جیبش انداخت برای این که مطمت شود تاری خ
ر
گویس را نگاه کرد درست بود روز بعد تولد طناز بود .بهانه اش
جور شد شماره ی طلوع را لمس کرد توی باکس پیام نوشت:
خوی!
سالم ی
_سالم ممنون.
_امشب تولد طنازه یم خواستم بیام هدیه شو بدم!
طلوع کیم خبه به پیامش نگاه کرد در تمام آن مدت از او فرار
کرده بود توی ررسکت ،وقت رفت و آمد به کالس مدام نگاهش
را از او دزدیده و همه تالشش را یم کرد تا خاطره ی شب
عرویس آذر را از ذهنش پاک کند .و برگردد به چند روز قبل
از آن تا دوباره به آمت اجازه ی ابراز عالقه نداده باشد .حاال
انگار بهانه ی آمت جور شده بود خودش حن یادش نبود که
اولت سالگرد تولد دخبش رسیده!
نوشت  :ممنون ما خونه ایم!
ر
گویس را روی مب گذاشت گوشه ای نشست رسش را میان
دستها گرفت و دوباره به رسش زد خانه را عوض کند .فقط
خیال بود چطور یم توانست برود وقن هنوز حضور سایه ها
ی
را در هر لحظه ی زندیک اش احساس یم کرد؟ وقن هنوز نیم
دانست ماجرایش با تبداد به کجا رسیده و اصال او بعد از
آمدنش چه عکس العمیل به طناز خواهد داشت و این ترس
مواجه شدن با تبداد وقن که آمت نیست بند بند وجودش را
یم
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لرزاندو از فکر رفت از این خانه منرصفش یم کرد.کالفه
انگشتهایش را چنگ کرد توی موها آن ها را عقب کشید جلوی
ی
آینه ایستاد رژکمرنگ که صبح روی لبهایش کشیده بود را با
پشت دست پاک کرد .لباس راحتش را با پباهن بلند عوض
کرد .شال ساده ای روی موهایش گذاشت.
دوباره به خودش نگاه کرد دچار اضطراب شد چرخید سوی
خبی از آمت نبود برگشت
پنجر رس کشید توی حیاط ررسکت ،ی
اسباب بازی های طناز را از روی زمت جمع کرد .به آشبخانه
رفت همانطور که چای دم یم کرد بسته ای غذای آماده از
یخچال ببون کشید .مردد شد بسته را چند بار بت یخچال و
مب
جابجا کرد و در نهایت با حرص آن را روی سینک کوبید.
دستهایش را ستون تنش کرد کیم در همان حال ماند تا ذهنش را
متمرکز کند .با خودش تکرار کرد :یه شام ساده ست با یه
همکار! با یه دوست ...با یه  ...پلک هایش را روی هم ر
فشد
دوباره در یخچال را باز کرد اینبار مواد ساالد را ببون کشید.
نیم خواست زمانش به انتظار بگذرد .مشغول خرد کردن مواد
عصن گوجه ای که میان انگشتهایش
بود که تلفنش زنگ خورد
ی
مانده بود را وسط کاسه انداخت تلفن را جواب داد .به تن آرام
صدای آمت گوش داد :چبی الزم نداری؟
_نه ممنون!
_طلوع!
_بله آقای مشکات!
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صدای خنده ی آمت و گریه ی طناز توی هم آمیخت .با حرص
پایش را به زمت کوبید آمت نرم گفت :برو یم رسم االن.
طناز را توی آغوشش گرداند شاید دوباره بخوابد اما دیگر
خیالش را نداشت .یی قراری خودش آنقدر زیاد شده بود که نیم
توانست او را آرام کند .صدای زنگ که توی خانه پیچید به خود
لرزید میان جیغ کشیدن های طناز ر
گویس ایفون را برداشت و
فکر کرد :کلیدش پس؟
دکمه را زد .کیم بعد صدای پای آمت روی پله ها باعث شد با
رسعت بیشبی طناز را توی آغوشش تکان بدهد.
در خانه باز شد آمت با یک دسته گل ،جعبه کیک و کیف هدیه
اش در آستانه ی در ایستاد به صورت طلوع توی قاب آن شال
سورمه ای لبخند زد.
همانطور که کفش هایش را از پا در یم آورد رو به طناز گفت:
چ شده خانم! گریه چرا! بیا ببت چ دارم برات.
حاال طناز در حال گریه دست یم کشید سوی آمت کیک را که
روی مب یم گذاشت لبخندی به ساالد نیمه کاره ی توی ظرف
زد .نزدیکش شد .طناز را توی آغوش کشید چانه اش را نرم
روی شانه ی اش کشید و همانطور که تکانش یم داد گفت:
چبی شده؟
_نه،خوبید؟!
_خوبیم مریس!
طلوع دستش را لبه ی شالش کشید از زیر نگاه پر لبخند او در
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رفت و گفت :ساالد درست کنم .ممنون واسه کیک من یادم
نبود.
آمت همراهش چرخید به پوشش تازه اش که فاصله را یک قدم
بیشب یم کرد نگاه معنا داری کرد و گفت :رایص به زحمت
نبودم.
_زحمن نیست طنازو بذارید رو تخت با اسباب بازیاش
مشغول
میشه!
خنده ای که یک دم از صورت آمت کنار نیم رفت کالفه اش
یم کرد .نگاهش را دوباره به زیر انداخت هرچند شاخه های
قرمز رز تمرکزش را گرفته بودند .آمت طناز را روی تخت
نشاند اسباب بازی هایش را اطرافش ریخت ودر همان حال
گفت :گلها واسه توئه!
همت را کم داشت تا نگاه رسکشش خبه بماند روی شبنیم که
گلبگ ها ،نفس عمیف کشید با نوک چاقو
نشسته بود روی ی
ساالد را کیم به هم زد و از جا بلند شد تنگ شیشه ای را از آب
پر کرد گلها را توی آن گذاشت و گفت :ممنون!
آمت یی مقدمه گفت :تو خییل قوی شدی! آدم از دیدنت لذت
یم
بره!
با ابروی درهم کشیده نگایه به معن نفهمیدن حرفش به او
انداخت همانطور که لب تخت نشسته بود یک پایش را کیم
کشید و گفت :با نگاه کردن بهت یه زن یم بینم که همه چیو
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پشت رسگذاشت و حاال اونقدر قوی شده که یم دونه داره
چیکار
میکنه! این چب کیم نیست!
توی دلش نالید :نیم دونم .در مورد تو یگ نیم دونم.
عجوالنه تابه را روی گاز گذاشت .یم خواست تا لحظه ی رفت
آمت مدام کارهای برای انجام دادن داشته باشد کارهای که
جلوی نگاه خبه اش به او که مشخص بود تازه صورتش را
اصالح کرده و چشمهایش از حیس یم درخشیدرا بگبد.
حضور آمت را که پشت رسش حس کرد
آمت کفگب را گرفت و گفت :بیا ساالد آماده کن من اینو انجام
یم دم.
_نه یم تونم.
_یم خوام زودتر جشن رو ررسوع کنیم تا طناز خوابش ینبد.
کفگب را به او سبد و یی نگاه کردن به صورتش چرخید سوی
مب .نگاه آمت خبه بود به روغن که آهسته یم جوشید و
حرف را مدام با خودش مزمزه یم کرد .طلوع انگار از آن
سکوی که میانشان افتاده بود حس کرده بود حرفهای پشت
لبهای آمت دنبال فرصت یم گردند .آهسته گفت :بعد از شام
اگر
تونستید طرح هام رو ببینید!
_باشه یم بینم.
_واسه ررسکت خدمای زدم ،رامبد گفته بود از رنگهای رسد
استفاده کنم.
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_رامبد؟
_آره!
_فکر کردم آقای غریب پور!
طلوع پلک روی هم گذاشت لبهایش را تو کشید و گفت :گایه
سخته که عادت کنم.
_پس چطور عادت کردی آدیم که بیست سال جلو چشمت
بود
و آمت بود رو مشکات صدا کن!
_ببت ما...
_ما چ؟
_باید خودمون تعادل رو ایجاد کنیم .اگر قراره که کنار هم کار
کنیم باید بتونیم یه چبای رو جدا کنیم.
_مثل چ؟
_نیم دونم مثل چ! نسوزه غذا!
_من بارها و بارها در حایل که به تو نگاه یم کردم غذاهای
پختم که هیچکدوم نسوخت! عادت کردم اما مثل تو دنبال
ترک
عادتهام نیستم.
_ ررسایط تو با من فرق داره.
_چه فرف!
_میشه این بحث رو تمام کنیم و فقط واسه خاطر جشن تولد
طناز کنار هم باشیم.
_میشه اما بهم بگو بهانه ی بعدی رو از کجا پیدا کنم و اصال
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برای دیدن آدیم که یه عمر به دیدنش عادت کردم تا یک باید
بهانه بیارم!
تکرار موکد «عادت» طلوع را دیوانه یم کرد انگار با این کلمه
یک پوئن مثبت به آمت داده بود وحاال او یم توانست از کلمه
هر طور بخواهد به نفع خودش استفاده کند شاید همت بود که
کم
عصن اش کرد و حرفهایش را در فرازو فرود افکاری که
کم
ی
به جان روحش افتاده بودند گم کرد در سکوت خبه بود به
نقطه
ای و حن انتظار یم کشید به جای خودش طناز حرکن کند.
گریه ای ،صدای ،جییع اما در حاشیه ی نگاهش او را یم دید
که آرام رسگرم بازی با اسباب هایش بود.
آمت با درک حالش ظرف را روی مب گذاشت و گفت :هیچ
خوی نیم ریس! من کارم تمام تو هنوز نشسن
وقت کدبانوی ی
پای ساالد بده به من.
قبل از این که حرکن کند .ظرف ساالد را برداشت با مهارت
سس را آماده کرد طلوع گفت :من خییل برات زحمت _ داشتم.
تو مدی که اینجا بودم...
_نمک رو بده!
نمکدان را به دستش داد و گفت :از همه چ زدی  ...حن از...
دست آمت به سویش کشیده شد  :آبلیمو لطفا!
اینبار آبلیمو را به سویش گرفت و ادامه داد :من یهو مثل یه
بمب
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افتادم وسط زندگیت...
_روغن زیتون...
_بذار حرفمو بزنم.
_نزن ،این حرفا زدن نداره یه شب واسه طناز دور هم باشیم و
تمام!
_آمت.
_آقای مشکات!
نگاه خبه و لحن محکم و پرغضب آمت که نشان یم داد نیم
خواهد بحث را ادامه بدهد وادار به عقب نشین اش کرد.
سوپ
طناز را روی اجاق گذاشت کیم گرم کرد به زحمت با گزیدن
لبها تالش کرد اشکهایش را مهار کند .حرفهایش مثل یک دمل
چریک مانده بودند روی قلبش ،نیم دانست از گفتنشان یم
خواهد به کجا برسد اما باید یم گفت .باید به آمت یم گفت
تالشش را یم فهمد معنای این که حاال آشبی ماهر است و
چشم
بسته جای همه چب این خانه را یم داندبرایش واضح است.
باید
یم گفت تولد دخبم را یادم نبود تو یادم آوردی .باید یم گفت
یکسال پیش تو مرا به دوش کشیدی تا بیمارستان ،باید یم گفت
یادم هست نه ماه قبلش را که پابه پایم درد کشیدی  ...باید یم
گفت یم فهمم اگر آن مرد آرام سابق نیسن از هجوم دردهای
ی
ست که زندیک من به روحت تحمیل کرد .حن باید یم گفت یم
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فهمم همه این فداکاری ها بدون عشق محال است .و شاید یم
گفت قلبم دارد دوپاره یم شود از خواست تو که یک شکل ثابت
ندارد.
اما چهره آمت نشان یم داد دیگر مجایل برای گفت پیدا نیم
کند .اخم درهم کشیده اش فقط وقن از هم باز شد که طناز
دلبی یم کرد و ناچار شد در آغوشش بگبد ظرف
برایش ی
غذای طناز را به طرف خودش کشید و گفت :من بهش یم دم.
حمله طناز برای قاشق و هواپیما بازی آمت نگاهش را خبه ی
آنها کرد .هر وقت رسما میخورد دارویش را همینطور یم
خورد با همت ترفند ها و بعد جایزه اش شکالت بود .لقمه ای
گرفت به سوی آمت و وقن نگاه سنگت او را دید گفت:
مشغول
طناز شدی هیچ نخوردی!
آمت لقمه را گرفت و گفت :زیادم گرسنه نیستم .ممنون!
طناز برای گرفت لقمه هجوم آورده بود آمت با خنده گفت :نه
خبا نیست این سهم منه!
خب از این ی
ی
یی مزه ترین شام همه زندیک شان بود شاید تنها کیس که خوش
بود طناز بود که هنوز به رسو گردن آمت آویزان بود و با
انگشت گذاشت روی تک تک اعضای صورتش یم پرسید:چیه!
و آمت با حوصله نام هرکدام از اجزای صورتش را بارها برای
او تکرار میکرد .طلوع با حرکن کند مب را آماده کرد آمت
گفت :دوربت اوردم تو کیفه چند تا عکس ازش بگبیم.
_خوب کاری کردی!
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دوربت را از کنار هدیه طناز برداشت .آمت آهسته گفت:
امسال
ناگهای بود اما سال دیگه براش خونه رو تزئت کن ،گل رز
بگب ،بپاش زیر پاش! مهمان دعوت کن درسته اینجا خییل
بزرگ نیست اما بقول خاله پری جا به دله! خواسن هدیه
بگبی
جای یگ ،چند تا بگب کوچیک و بزرگ تا از باز کردن
هرکدوم یه شکل دیگه ذوق کنه بعد از همه اون ذوق کردناش
عکس بگب .اصال فکر نکن شاید یگ بگه خودشو کشته واسه
بچه! فقط فکر کن از ذوق اون لحظه ش فقط همون عکساش
برات یم مونه! بعد یببش یه جای که دلش یم خواد و هرسال
همت کارو تکرار کن.
لحن آمت آنقدر غمگت بود که به جای شورو هیجان آینده،
اندوه
یی اندازه ای را به قلبش ریخت و یک جای ذهنش درگب این
مفردبودن فعل های بود که آمت با بکار بستنشان خودش را از
همه جا حذف کرده بود .یم خواست این فکر را پس بزند اما دم
به دم قوی تر یم شد .فقط توانست برای تائید حرفهایش
رستکان
بدهد
آمت سینه اش را جلو داد نفیس عمیق و پر صدا کشید با
ر
چرخیس ناگهای طناز را توی هوا بلند کرد و گفت :تولد
خوشکل خانم ماست...
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یک دور چرخاندش صدای قهقه ی ظریف طناز بلند شد او را
ی
روی صندیل نشاند شمع یک سالیک را از دست طلوع گرفت و
گفت :بده من روشن کنم.
شمع را روی کیک جا داد روشن کرد و با دست زدن طناز را
تشویق کرد فوتش کند طناز فلسفه ی فوت کردن به شمع را
نیم
دانست آمت خم شد با خنده گفت :بگو خدا من همیشه
خوشحال
باشم بعد فوت اینجوری...
با فوت کردن توی صورت طناز دوباره خنده اش را به هوا
فرستاد .طلوع دست به سینه و مات به این حال خوششان
خندید
یم خواست داخل خوشحایل شان شود .اما انگار دورشان هاله
ای بود که شکستنش گنایه نابخشودی محسوب یم شد.
باالخره طناز لپ هایش را پر باد کرد و شمع با فوت آمت
خاموش شد .به تبعیت از آمت دست زد و آهسته گفت :نباید
خامه بخوره االن!
با جدا کردن تکه ای از کیک گفت :یم دونم .آن را توی دهان
طناز گذاشت و بعد بلندش کرد به طرف تخت رفت روتخن
سفید را مرتب کرد طناز را وسط آن نشاند و گفت :یه شاخه از
گلهات قرض یم دی؟
طلوع یک شاخه گل برداشت آمت گفت :دوربت رو هم بیار.
طلوع گل های پر پر را از باال روی رس طناز یم ریخت و
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آمت تند تند عکس یم گرفت و در همان حال یم گفت :ای جان
که اینقدر زیبای!
عکسهای طناز که تمام شد نگایه که تا آن لحظه از خبه ماندن
به طلوع فراری داده بود را گذرا به او انداخت و گفت :با هم
عکس نیم گبید؟
_یم گبیم.
_لب تخت بشت طناز رو بگب بغلت...
طلوع دستوراتش را انجام داد و حاصلش شد نیم رچ از زی
غمگت که با لبهای لرزان به پیشای دخبیک که رسش را پایت
انداخته و به دستهایش نگاه یم کند بوسه یم زند.
کیم به عکس نگاه کرد و گفت :من برم دیگه!
_کیک نخوردی؟
_نیم تونم.
بین طناز را آهسته ر
فشد و ادامه داد :شبین ما خنده ی
ایشونه که ضف شد.
لحظه ها تا لحظه ببون رفتنش از در ،تند و یی وقفه گذشت.
برای بدرقه اش ایستاده بود در آستانه در آمت یقه ی لباسش را
مرتب کرد وگفت :داره رسد یم شه فردا میام بخاری رو چک
یم کنم.
_تو از من دلخور شدی؟
_من فقط یم خوام به اون چبای که داشن میگفن فکر نکن
حن واسه یه لحظه ،اگر حضورم باعث همچت چبی میشه
این
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حضور رو نیم خوام.
_من...
_دیروقته خدانگهدار!
حرکت آرام آمت روی پله ها یکباره هوا را رسد کرد .شاید این
همان رسمای بود که آمت چند دقیقه پیش احساس کرده بود.
ی
و این یخ زده یک که تنها حس مشبک آن شبشان بود تا صبح
روز بعد ادامه پیدا کرد داشت داخل ررسکت یم شد که به آمت
ی
برخورد در حایل که پوشه ای با رنگ آشنا را توی دست
داشت .گره ی میان ابرویش با رسدی سالمش درهم آمیخت و
انگار این پرسش واضح را به جان آمت یم نشاند:که کجا یم
ری؟
قلبش تند تند یم تپید آمت سالمش را آهسته جواب داد از
کنارش
عبور کرد و رفت تا برگشت آمت داشت دیوانه یم شد .چند بار
تا جلوی در اتاق ساسان رفت و برگشت اما نیم دانست چه
ببسد .شماره ی آذر را گرفت با احوالبیس یی وقت مخترصی
مکالمه را پایان داد و دوباره انتظار کشید باالخره ساعت دو بعد
از ظهر بود که آمد چهره اش خسته بود یک راست به آشبخانه
رفت .طلوع گوش تب کرد .ساسان آنجا مشغول خوردن ناهارش
بود پرسید :چ شد؟
خب یم دن
_نوبت مصاحبه دادن واسه آخر همت ماه .ی
خودشون.
_جدی داری یم ری؟
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_شوچ که ندارم.
_گفن اونور هنوز هیچ کامال مشخص نیست!
_مهم نیست باالخره یه کاری یم کنم.
_به نظرم نباید موقعیت اینجا رو ول کن بری!
ر
دلخویس ول یم
_یه جور حرف یم زی انگار دارم از رو
کنم برم.
ساسان ساکت شد و طلوع نگاهش را از در باز سالن تا هوای
گرفته ی ببون عبور داد یی آن که بداند کاغذ زیر دستش مچاله
یم شود.
آمت که به سالن برگشت گفت :چبی شده خانم زمای؟
صدایش خفه بود :نه!
_پس لطفا اون تقاضانامه رو مچاله نکنید ممکنه الزم بشه!
گره ی انگشتهایش ناگهان باز شد آهسته گفت :دیرم شد باید
برم
کالس!
آمت نگاهش را تا ساعت دیواری باال برد و گفت :حاال؟
ساعت را نیم دانست .درست از لحظه ای که آمت آمده بود
زمان را رها کرده و حاال فقط یم دانست یم خواهد برود .شانه
باال انداخت و همزمان با باال کشیدن ابروهایش گفت :باید یه
کم
زودتر برم امروز!
آمت با تردید گفت :من دیگه ببون نیم رم حواسم هست به
طناز!
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از جا بلند شد بالفاصله کیفش را روی دوش انداخت و ببون
رفت.
ابرهای پراکنده ی آسمان کم کم به هم رسیدند و نم چشمهای
آسمان روی دامن زمت نشست.در حال زمزمه ای دیوانه وار
پیاده مسب ررسکت تا آموزشگاه را پیمود وتازه آنجا بود که دید
دستهایش خایل ست هیچکدام از وسایلش رانیاورده بود .دلیل
دلهره ی آن چند روزش روشن شده بود آمت یم رفت برای
همیشه! همه چب را رها یم کرد و یم رفت و حتما توصیه
های روز قبلش درباره ی تولد سالهای بعد طناز برای همت بود.
توقفش جلوی در آموزشگاه زیاد طول نکشیده بود که استاد
آمد
از روزی که با شایان برخورد داشت نگاه استاد یک جور دیگر
شده بود .گایه با اخم ،گایه با تفکر ،حن اخراج شایان از
آموزشگاه هم نتوانسته بود این نگاه مشکوک را تغیب بدهد.
وقن نزدیکش ایستاد گفت :چبی شده خانم زمای؟
_نه فقط داشتم یم رفتم.
استاد نگایه به ساعتش انداخت و گفت :کالس دیگه ای دارید
اینجا؟
_نه امروز جای بودم زودتر رسیدم و متاسفانه هیچکدوم از
وسایلم همراهم نیست!
استاد لبهایش را کیم جلو داد با ریز کردن چشمها موشکافانه
نگاهش کرد بعد همانطور که داخل یم رفت گفت :بیا فکر کنم
یه مقدار وسیله ی اضاف اینجا داشته باشم.
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ناچار پشت رس او داخل رفت .ساعن منتظر ماند تا کالس
ررسوع شود .استاد وسایل را در اختیارش گذاشت ،دردش اما
مداد و کاغذ طراچ نبود .درد حیس بود که جا مانده بود و
قلبش که مدام از یادآوری یک اتفاق ر
فشد یم شد .باالخره کالس
تمام شد یی آن که خط خظ هایش مفهویم داشته باشند یا
القل
شبیه طرچ باشند که استاد داده زیر نگاه سنگت استاد ببون
زد و دوباره همان دلهره ای که آن چند روز مدام همراهش بود
به جانش افتاد .حالش بدتر از آی بود که حن بتواند خودش را
تا ایستگاه برساندبا این که بدون وجود آفتاب ،دیدن سایه
محال
بود ،مدام سایه ای را دنبال خودش یم دید که گایه بلند وگایه
کوتاه میشد .قدم تند یم کرد حجیم را میدید که تندتر دنبالش
یم
کند و حن دچار این توهم شده بود که کیس صدایش یم زند.
به هر جان کندی بود خودش را توی یک تاکیس انداخت .و
آدرس ررسکت را داد.
آمت کفش های پر رسوصدای که برای طناز خریده بود را به
پایش کرده بود برده بودش زیر باران نریم که یم بارید و با
گرفت دستهایش تالش یم کرد او را راه یببد.و برایش ترانه ی
«بارون بارونه زمینا تر میشه» یم خواند.
به گوش طلوع حن این ترانه ی شاد ،پر خش و غمگت بود.
طناز ذوق زده زانویش را تا یم کرد و پایش را روی زمت یم
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کوبید تا صدای کفش را در بیاورد.
توی حال خوب خودشان بودندکه طلوع خودش را توی ررسکت
انداخت و نگاه آمت را از روی صورت طناز تا صورت یخ زده
ی خودش کشید .در ررسکت را که به هم کوبید ابروی آمت
درهم
گره خورد طناز را بلند کرد توی آغوش گرفت و گفت :چبی
شده؟
با صدای که یم لرزید گفت :انگار یگ دنبالمه!
_پیاده اومدی؟
_نه با تاکیس...
آمت به طرفش رفت طناز را به دستش داد در ررسکت را باز
کرد تا وسط کوچه رفت کیم دوطرف را نگاه کرد و برگشت
آهسته گفت :کیس نیست مطمئن؟
_نه فقط حس کردم.
_آروم باش! طوری نشده!
طلوع دست آزادش را توی کیفش فرو کرد و یی توجه به ماما
گفت طناز تالش کرد کلیدهایش را پیدا کند آمت پرسید :دنبال
چ یم گردی!
_کلید رو همت صبح گذاشتم تو کیفم  ...نیست.
_بیا کلید من تو جیبمه!
دوباره توی کوچه با احتیاط همه اطراف را چشم گرداند .آمت
کلید انداخت و گفت :از چ نگرای؟ کیس نیست!
در را باز کرد و برای داخل شدنش نگه داشت .ادای برای طناز
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در آورد وگفت :کاری داشن زنگ بزن.
طلوع نگاهش را تا باالی پله ها کشاند .رودرواییس را کنار
گذاشت و گفت :میشه بیای!  ...یعن تا باالی پله ها...
این حالش آمت را دچار آشوب کرده بود .ابرویش را توی هم
گره داد طناز را از دستش گرفت و گفت :از چ اینقدر ترسیدی
خبی بود؟
تو آموزشگاه ی
_نه!
_پس چ؟
_نمیدونم.
کنار هم از پله ها باال رفتند آمت جلوی در سالن ایستاد و
گفت:
هیچ نیست فکرت مشغول بود حتما!
_آمت.
چهره ی آمت به لبخندی از هم گشوده شد .این لحن پر
خواهش
را یم پرستید .کیم نگاهش کرد تردید داشت اما آهسته گفت:
جان آمت؟!
_داری یم ری مگه نه؟
چشمهای پرش همت سوال را کم داشتند که یی اختیار رسریز
شوند .آمت با دیدن اشکهایش لبش را به دندان کشید و آهسته
گفت :یک گفته؟
_حرفات با ساسان رو شنیدم.
_مجبورم.
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طلوع چشمهای پر اشکش را گرداند آمت انگار تالشش برای
پیدا کردن جمله ای را درک کرده بود .گفت :مجبور نیسن
ی
چبی بگ! همش بخاطر تو نیست.
دروغش آشکار بود و طلوع آنقدری یم شناختش که این را
درک کند.
آمت طناز را به دستش داد همانطور که پایت یم رفت گفت:
نگران نباش ،من کار دارم ،بیدارم تا دیر وقت ،هرکاری داشن
زنگ بزن.
آسمان ناگهان سیاه شد با خودش فکر کرد همه دل آشوبه ام از
نبودن توست ،اگر تو ر
نبایس در این شهر همیشه سایه ای
هست
سایه ای که دنبال آرامشم یم آید و ناخن تب یم کند برای لحظه
لحظه خوشبخن ام.
باشه ی زیر یلن گفت بسته شدن در را نگاه کرد و داخل خانه
رفت .لباس خودش و طناز را با همان اضطراب عوض کرد و
لب تخت نشست .طناز در حال شب خوردن خوابید .این
تاریک
شدن ناگهای هوا و انعکاس گاه و بیگاه رعد و برق را دوست
نداشت  .زوزه ی باد میان درخت ها از دور و نزدیک افکار
متالطمش را از آی که بود آشفته تر یم کرد .دیگر اصال دنبال
دلییل برای گریه و رسدرد نبود .دلیل داشت به اندازه همه بغض
های که توی گلویش گرفتار شده بودند دلیل داشت .اصال مگر
ی
دلییل بزرگب از آمت یم خواست .یک نفر همه ی حجم زندیک
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اش بود آنقدر دنیایش از او پر شده بود که نیم دانست اگر یک
لحظه نباشد با آن دنیای خایل باید چه کند و حاال شنیده بود
اویم
خواهد برود .شاید برای همیشه ،شاید برای مدی طوالی
...مثل
آرش! توی خودش جمع شد رسش را روی زانوهایش گذاشت و
به نوک انگشتهای پاش که روی زمت بودند خبه شد .نالید:
نباید باهامون این کارو یم کردن تو یا باید غریبه ی زندگیم یم
شدی یا برادرم ...هر دو با هم نیم شد ...اینطور دوتا حس تو
هم تنیده نمیشه!
با ر
فشدن دستش روی دهان تالش کرد جلوی هق هقش را
بگبد .رسدرد یی رحیم که مدتها بود رهایش کرده بود
گریبانش را گرفته و نیم گذاشت یک نفس راحت بکشد رسش
را میان دستها ر
فشد و نالید :آخ خدا! چیکار کنم!
مرور کرد خودش را ،آمت را  ،جای جای زندگیشان را! حس
عجیب توی قلبش را نیم شناخت فقط یم دانست نیم خواهد
ی
آمت برود .نیم خواهد زندیک اش از این خایل تر شود .از جا
بلند شد مسکن را بدون آب بلعید .یم خواست .پرده ی پنجره
را بکشد که تصویر نامفهویم توی کوچه شکل گرفت .نفسش به
شماره افتاد دوباره همه ی زخم های کمرش یم سوخت دلش
گوایه بد یم داد .و انگار هنوز آمت نرفته کابوس هایش
برگشته بودند.
پلک زد تا خاطره ی تلچ را براند صدای اعالن ر
گویس از جا
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پراندش وحشت زده به سوی ر
گویس رفت .آمت نوشته بود:
خوی؟
ی
_خوبم!
_من اینجام نبس.
_روزی که دیگه نبودی چه کنم؟
ی
زندیک به کیس نیاز نداشته ر
بایس!
_اونقدر قوی شدی که برای
_گایه قدرت آدم واسه دیگرانه! و فقط یه نفر هست که یم
تونه ببینه چقدر شکننده ست!
_اون یه نفر منم؟
_توی!
_من دور تو یم گردم مثل پیله که از پروانه قبل از پروانه
شدن محافظت یم کنه!
ی
_هیچ وقت به زندیک بدون تو فکرنکردم .به زنده بودن چرا اما
ی
به زندیک نه!
تالش کردجمله ی خودش را تحلیل کند برای پاک کردنش دیر
بود و این اعباف اگرچه حقیقت داشت اما نیم دانست چرا از
به زبان آوردنش پشیمان است .دنبال رایه بود که بتواند آمت را
برای همیشه نگه دارد اما از فکر کردن به حیس که توی قلبش
جوانه یم زد وحشت داشت .هر فکری را کنار زد و باخودش
گفت :االن فقط این مهمه که آمت بمونه!
خسته از آن همه خیال که توی رسش افتاده بود رس روی بالش
گذاشت .خسته بود تمام روز را کار کرده و مدام خودش را
باوعده شب که یم خوابد آرام کرده بود اما حاال اوهام راحتش
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نیم گذاشتند .پلک های داغش را روی هم گذاشت تالش کرد
بخوابد اما ناگهان با شکل گرفت تصویری پشت پلک هایش
پرید .ر
گویس روی مب لرزید ،آن را برداشت ،هنوز پیام آمت را
نخوانده بود که تلفنش زنگ خورد شماره ناشناس بود .انقدر
خبه زل زد به صفحه تا تماس قطع شد و کیم بعد با تکرار
تماس بلند شد روی تخت نشست.مردد انگشتش را روی
صفحه
کشید و ر
گویس را باال برد آهسته گفت :الو.
صدای پرهیجان آشنای توی گوشش پیچید :سالم عزیزم
دیدمت
امروز ،دیدمت خوشکل شدی مثل همیشه دارم میام پیشت
همت
االن  ...نبس زود یم رسم.
وحشت زده با جییع خفیف ر
گویس را به طرف پرت کرد یم
لرزید .همه تنش آماج تبهای نامری و سوزناک شده بود.
پاهایش یی حس بود.خودش را از روی تخت پایت انداخت و تا
نزدیک گو ریس رساند.آن را برداشت و انگشتهایش یم لرزید و
ی
لمس نام آمت سخت ترین کار زندیک اش شده بود.
به زحمت شماره ی آمت را گرفت نفس نفس هایش در صدای
رعد آمیخت و آمت را از جا پراند.
_چبی شده طلوع حرف بزن...
زبانش سنگت شده بود میان دل زدنها با لکنت گفت:
اینجاست...
1238

آمین

@Romanbook.ir

بیا.
تالش کرد بیاستد پاهایش سست بود ،دوباره به شدت زمت
خورد.کمرش را به دیوار چسباند پاهای لرزانش را جمع کرد
توی آغوشش با ر
فشدن لبها به هم تالش کرد جلوی به هم
خوردن دندان هایش را بگبد که یی حاصل بود .تصویر تبداد
مدام جلوی چشمش دور و نزدیک یم شد .و تمرکزش روی در
خانه را از بت یم برد .نگاه حشت زده اش از هرکجای خانه
ررسوع یم کرد یم رسید به در و فاصله ای که جای برای کم
کردنش نداشت  .صدای پیچش کلید در قفل پایت ،کوبیده
شدن
در و دویدن کیس روی پله ها گم شدن دسته کلیدش را به یادش
آورد .آه بلندی کشید .ضبان قلبش تا یی نهایت باال رفته بود و
دایع ذوب کننده ای توی گلویش افتاد .یی حال پلک روی هم
گذاشت کم مانده بود جانش به لب برسد،از رسش گذشت باید
تسلیم شود چشم باز کرد نگاه یی حالش را دوخت به طناز و
تالش کرد پاهای قفل شده اش را به سوی او حرکت بدهد در
لحظه ای کوتاه هزار راه به ذهنش رسید حن این که اگر بتواند
طناز را در آغوش بگبد با رسیدن تبداد هر دوشان را از بهار
خواب به پایت پرت کند.
در خانه به شدت باز شد .آمت با لبایس که نم باران روی آن
نشسته بود داخل شد.جیغ کشید ومیان صدای خش دار اسم
آمت
را صدا زد .کف دستهایش را روی هم گذاشت تالش کرد پاهای
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یی جانش را دنبال خودش بکشد و به آمت پناه یببد .ناتوان
همانجا که بود به حال سجده افتاده و میان گریه صدا زد :اومد
آمت اومد.
آمت بهن که با دیدن طلوع درآن حال گرفتارش شده بود را
شکست با قدمهای بلند خودش را به او رساند تالش کرد تنش
که
سنگت شده بود را از روی زمت بلند کند .اما خودش هم
درمانده
از آن وضیع که نیم دانست منشاش چیست نشست و با
صدای
که خشم و تردید و التهاب در آن موج یم زد گفت :بلند شو بهم
بگو چرا به این روز افتادی! چ شده طلوع!
ته قلبش اضطراب از حال بد طلوع تمرکزش را گرفته بود
طلوع با درک حضور آمت ناگهان رس بلند کرد
با صدای که به زحمت شنیده یم شد گفت :ازاینجا بریم.
اومد ...با
هق هف عاجزانه نالید:منو یبب هرجا شد ،من و طنازو یبب آمت
تورو خدا
آمت یی قرار
با فریادی یی اختیار گفت:داری دیوونه ام میکن چ به این روز
انداختت؟ طلوع حرف بزن ...حرف بزن.
هیجانش در انتظار زبان باز کردن طلوع دوچندان شد و قلبش
روی صد یم زد .دیدن صورت طلوع دوباره بعد از ماه ها در
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آن حال زار تب کرده و ویران طاقتش را گرفته بود واعصابش
را متشنج کرد .نه یم توانست و نه یم خواست دوباره طلوع را
مثل یگ از روزهای تلچ که پشت رسگذاشته اند ببیند.نگاه یی
تابش را توی چشمهایش دوخت و دوباره پرسید :بگو من اینجام
پیشتم از چ ترسیدی!
لبهای طلوع یی رمق تکای خورد و ابروی آمت همانطور که
در انتظار زبان باز کردن طناز باال یم رفت باال پرید و نگاهش
رنگ انتظاری جانکاه گرفت باالخره طلوع بود که اسم تبداد را
مثل معجوی سیم مزمزه کرد :اینجاست! اومد ،باید...بریم...
با هت ادامه داری نفس تازه کرد و با صدای که به جای گلو
توی سینه اش گره خورده بود گفت :اینجاست همت جا...
آمت مالیم گفت :اشتباه نیم کن؟
_زنگ زد گفت داره میاد اینجا نزدیکه گفت یم رسه گفت منو
دیده گفت...
صدایش در گلو شکست و دوباره سنگت نالید :آمت...
ی
بیچاره یک ای که در صدایش موج یم زد قلب آمت را ریش
کرد تالش یم کرد آرام باشد اما خودش هم با دیدن طلویع که
فقط شنیدن یک صدا به آن روز انداخته بودش حال بهبی
نداشت با نفیس ناارام گفت :هیچکس نیم تونه از این در رد
بشه
و بیاد اینور ...هیچکس نیم تونه بهت آسیب برسونه باید از رو
جنازه ی من رد بشن ...هریک یم خواد باشه! از چ ترسیدی
قربونت برم .طلوع منو ببت ...بسه دیگه گریه نکن من نمردم
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که تو از تهدید یه آدم اینقدر ترسیدی .همت جام...
_کلیدام ...کلیدمو گم کردم آمت.
_فدای رست عزیزم قفل ها رو عوض یم کنم.
_امشب چ؟ امشبو چیکار کنیم؟ اگه بیاد اگه طنازمو یببه...
وای واااااای آمت میاد طنازمو یم بره.
با فکری ،تن کرختش را حرکن داد از جا بلند شد با پاهای که
لنگ یم زد خودش را تا کمد کشاند ساک کوچک سفری را
ببون کشید چند تکه لباس طناز را در آن انداخت و در ر
تالیس
بیهوده برای صاف و محکم نگه داشت صدایش گفت :یم ریم
...یم ریم یه جای ،تو ما رو یم بری مگه نه؟ من و طنازو
نجات یم دی! من به هیچ امید ندارم ...من هیچکسو جز تو
ندارم آمت تو منو اینجا ول نیم کن بری..
آمت دستهایش را بلند کرد روی رانها کوبید و بالفاصله یی قرار
پشت رسش گره کرد کیم در همان حال ماند تا فکرش را جمع
کند نفسش را با پوف بلندی ببون داد از جا بلند شد و گفت:
هرجا بخوای یم ریم اما این راهش نیست .تو االن یه کم آروم
با ریس حرف بزنیم حل یم کنیم همه چیو...
_تا ما بخوایم حرف بزنیم اون رسیده!
دوباره همانطور لنگ لنگان خودش را تا نزدیک آمت رساند و
گفت :بچه مو یم بره! تو اینو یم خوای؟ تحملشو داری؟
با فکری وحشت زده خودش را به سوی طناز کشید آماده ی
بغل
کردن او بود که آمت از جا بلند شد
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نکن طلوع بچه رووحشت زده نکن عزیزم.میان هق هف پردرد گفت :یم برش آمت ...آی خدا رسش را
میان دستها گرفت.
رسدردی دیوانه وار دوباره تنش را به لرز انداخت.
طلوع میان دستهایش مثل پرنده ای زخیم یم لرزید و اشک یم
ریخت .تن یی جانش کم کم مثل ساختمای زلزله زده آوار یم
شدکه صدای کشیدن شدن الستیک اتومبییل روی لبی خیابان
و
صدای رعد و برف در هم آمیخت وهمزمان برق خانه قطع
شد.زانوهای طلوع با فریادی وحشت زده یکباره خم شدند.
تقریبا یی هوش شده بود .صداها طناز را پراند و حاال صدای
گریه ی او به همه ی صداها اضافه شده بود و آمت را کالفه تر
از پیش یم کرد .مانده بود میان دنیای از دلهره و استیصال،
با دست آزاد طناز را بلند کردو آهسته گفت :طلوع آروم بگب
لطفا بچه ترسیده...
کودک بوی آشنای آغوش آمت را یم شناخت .وحشتش کم
شد و با تکان های مالیم دست آمت روی سینه اش دوباره به
خواب رفت .همانطور که هر بعداز ظهر در غیاب مادرش به
خوای عمیق فرو یم رفت.
ی
با آرام شدن طناز رس چرخاند سمت طلوع که پاهایش از تخت
آویزان بود و یم لرزید گفت :بسه جونم به لب رسید از دیدنت
تو این حال نکن عزیزم دیدی که هیچ نشد .ادامه بدی خیال
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یم کنم منو حساب نمیاری که اینقدر ترسیدی.من اینجام تا
هروقت بخوای.
آمت نگاهش را دوخت به طناز و گفت:یم توی بغلش کن یم
ترسم بذارمش زمت بیدار بشه.
ر
زیرپویس که به تن داشت ادامه داد:لباسم نمناکه!
با اشاره به
طلوع با این خیال که آمت قصدرفت دارد گفت :نرو لطفا!
پلک هایش را روی هم گذاشت .وقت احتیاط و مراعات نبود
اگر
آمت یم رفت از فکر آمدن او دیوانه یم شد.
آمت آهسته گفت:نیم رم.
همت کاف بود که اشک هایش جاری شود .انگار بهتش شکسته
بود آمت آهسته گفت :از چ اینقدر ترسیدی یه تلفن؟مگه من
یمذارم بهت نزدیک بشه.
_گفت همت نزدیکیه.
_یم بین که نبود...اگر بود تا االن باید یم رسید .اگر هم یم
رسید با من مواجه میشد نه تو.
طلوع پلک های داغ و خسته اش را روی هم گذاشت و گفت:
فکرم کار نیم کنه! اگر کلیدامو اون برداشته باشه...
_این دیگه خییل پلیسیه ویل قفل ها رو برات عوض یم کنم.
با این که یم خواست خیال طلوع را راحت کنداما دل خودش
هم
به شور افتاد آهسته گفت :امشب همینجا یم مونم.
نگاهش را به باال چرخانداگر چه دل کندن ازآن حایل که در آن
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گرفتار بودند سخت بود اما باید بعد از بهب شدن طلوع طناز را
به اویم سبد ویم رفت رسجای خودش.
کیم بعد میان واگویه های نامفهوم پلک های داغ طلوع روی
هم افتاد.صدای آمت همان چبی بود که در ان روز پرآشوب به
آن نیاز داشت .وقت نداشت به چبی فکرکند ،نه به نسبتشان
با هم ،نه هر فکری که دیگران یم کردندو نه حن همهی
احساسات ضدونقیض خودش خوابش یم آمدو یم دانست جز
درآن حال هیچ کجا نیم تواند به آن آرامش برسد که اسباحت
کند .فکش شل شده بود و کلمات به درسن ادا نیم شدند
نالید:شایان صبح پیام داده بود دوباره! شاید یم خواست همینو
بگه!
نیم خواست حرف از او بشنود ...نفسش را تند و پرخشم ببون
داد و نگاهش را دوخت به لپ صوری طناز که روی سینه اش
جمع شده و دهانش که نیمه باز مانده بود .با این حال چاره ای
نبود جز جواب دادن به طلوع.
_واسه همت ترسیده بودی؟
_فقط این نبود،یه حس بدخییل قوی مدتیه افتاده به جونم
هربار
خبی از یگ از اون لعنتیا! یه
یه چب میشه تعببش ،یه وقت ی
خب رفت تو ...یه وقت گذشته ی لعنن ای که تمام
وقت ی
نمیشه
،یه وقت کینه ی آدمای که گب کردم بت دوست داشتنشون و
جای زخمهای که رو دلمه! یه وقت آینده ی طناز...
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بعد از ی
مکن طوالی صدای آرام نفس هایش نشان یم دا
خوابیده ،چشمهای خسته اش را کیم به سیایه یی انتهای روبه
رو دوخت کیم به صورت رنگ پریده ی طلوع در خواب،
خبی اش
کیم به مکیدن غریزی طناز و به آرامش و یی ی
غبطه خورد .پلک روی هم گذاشت و یی اراده توی رسش با
ی
تبداد جنگ را ررسوع کرد که همه ی حواسش را درگب کرده
ی
بود .کم کم خستگ چبه یم شد که طلوع دوباره پرید .یی آن
که چشم باز کند گفت:
چبی نیست بخواب.
طلوع چشم گرداند سوی صورت او که ظاهرا آرام بود.کیم
نگاهش کرد دوباره به خواب رفت .در حایل که شوری عجیب
جای ترس را در دلش گرفته بود.
خوی
 .آن بهبین حال آن روزهایش بود؛ با این که در وضعیت ی
نبودند اما یم دیدیم تواند تا ساعتها در همان حال بماند و تکیه
گاه طلوع و
طناز باشد.
مدی بعد با کم شدن رعد و برق ،ناگهان داخل خانه روشن شد.
پلک هایش که تازه برای خواب گرم یم شدند را باز کرد طلوع
هم وحشت زده پرید .کم مانده بودجیغ بکشد که آمت گفت:
نبس
برق اومده چراغا رو روشن گذاشته بودیم.
طلوع نیمه جان نفس راحن کشید .آمت
آهسته گفت :طلوع.
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_جانم.
لبخند زد و نگاهش را گرداند روی ساعت که چهار صبح را
نشان یم داد .دوباره برگشت به طلوع انگار آرام تر شده بود
خوی واسه حرف زدن نیست مگه نه؟
گفت :وقت ی
طلوع خسته نیم خب شد کیم نگاهش کرد انگار تازه موقعیتش
را به یاد آورده بود کیم خود را جمع کرد و گفت :چه حرف!
_تو فکر کن جواب سواالی که تو پیامک پرسیدی.
طلوع با به زیر انداخت نگاهش نشان داد منتظراست .از رسش
شن یم خواد قانعم کنه به رفتنش تن
گذشت درست چنت ی
بدم.
لبهایش را روی هم ر
فشد تا اشکش جاری نشود .خودش را کیم
عقب تر کشید تقریبا مقابل آمت نشسته بود و با اضطراب
روی
زانوهایش دست یم کشید .دنبال حرف یم گشت که با آن او را
رایص به ماندن کند .آمت این رفتارش را یم شناخت
ی
لبخندگنگ روی لب آورد و گفت :یه سفر بود ...همه عمرم یه
طرف ،یکسایل که تو این خونه با تو رس شد یه طرف ،شاید
ی
االن بگ باز این آدم یی مالحظه شد اما دیگه با کنایه با نگاه با
پیامک نیم تونم حرف بزنم ...اجازه بده بگم!
طلوع بازی بیهوده ای را با لبه روتخن ررسوع کرد آمت
صدایش زد برای لحظه ای گذرا چشمشان به هم افتاد .آمت
تکرار کرد :اجازه بده بگم.
طلوع دوباره نگاهش را پایت انداخت و گفت :چیو؟
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مدتها بود دنبال یک ربط دیگر بت خودشان یم گشت .برای
امنیت ی نهاین که از آمت یم گرفت برای آر ر
امیس که با او
ی
داشت دنبال اسم دیگری یم گشت .احساسش مخلویط بود از
مهر و خواهش نه از آن خواهش های عاشقانه ای که تا آن روز
شناخته بود.
آمت چرخید روی پهلو طناز را با احتیاط توی آغوش او گذشت
دست خشک شده اش را کیم تکان داد و بعد کشید روی رس
طناز و گفت :القل تکلیفمو معلوم کن برم یا بمونم ...اینجا
موندنو با تو یم خوام .غب از این باشه ترجیح یم دم همه چیو
پشت رس بذارم .اما عجله نیم کنم قول یم دم .تا وقن که
نخوای و با خودت کنار نیای هیچ ازت نیم خوام االن فقط یم
خوام بشنوم که القل واسه من هوین غب از اون برادری که
بقیه ساخت قائیل .همت! اگر نیم توی بگو که برم .یم دونم
وقتش نیست االن؛ یم دونم ترسیدی از تماس اون آدم ،تحت
فشار نمیذارمت تا روشن شدن تکلیف این تماس هستم هرجور
ی
که بگ ویل بعد از اونو یم خوام بدونم ...متوجیه چ میگم!
پس یی توجه به ماجرای امشب جوابمو بده تا اینقدر خودمو به
آب و آتش تصمییم که یه عمر نگرفتم نزنم .نیم خوام برم.
مجبور نباشم پا از محدوده ای که تو هسن ببون نیم ذارم اما
یم ترسم ...یم ترسم این عادت بودنم بشه یه حس رو دوش تو
که بخاطر اون بخوای حضورمو.
این تصمیم همه آن مدتش بود.اما حاال از به زبان آوردنش
پشیمان مانده بود .خبه به صورت متفکر طلوع و فکر میکرد
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اگر بگوید«نیم تونم» باید چه کند!
طلوع دندان هایش را روی هم ر
فشد رفت آمت را نیم خواست
این تنها چبی بود که با اطمینان یم توانست بگوید  .آمت انگار
حرفهای دلش را خوانده باشد همانطور زمزمه وار با تاکید
گفت:
ی
صب یم کنم واسه کنار
بخوای
وقت
هر
تا
بمون
بگ
اگر
ی
اومدن با خودت و خواسته ی من اما اگر موندم دیگه داداشت
نیستم یم فهیم؟
بمن میانشان
طلوع مانده بود و خاطرای که از مدتها پیش ی
ترکیده بود و هر کدام به گوشه ای پرت شده بودند .حاال دیگر
خودش هم میل نداشت آمت برادرش باشد .اما نسبت تازه را
هم
نیم توانست به آن راحن بپذیردآمت زمزمه وار گفت :ویزام به
زودی آماده میشه حاالنه یه کم که بهب شدی بهم بگو که چه
کنم
...
باالخره طلوع لب باز کرد :نرو...
لبخند روی لب آمت پررنگ شد .و طلوع گفت :داداشم نباش
ویل اینجا باش نزدیکم .مثل یه فامیل یا دوست یا  ...نیم دونم
چ ویل باش تا نسبتمونو پیدا کنم.
ی
آمت دلش برای سادیک طلوع غنج زد با همان لبخند گفت :یه
بار
بیشب عمر نیم کنم اونم ضف این انتظار یم کنم که تو نسبتتو
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با من پیدا کن.
طلوع رس تکان داد و او با خنده گفت :من که پیداش کردم
انشاهلل
توهم زودتر.
طلوع با خجالت گوشه ی لبش را به دندان کشید .همانطور که
طناز را توی آغوشش جابجا یم کرد گفت :داره صبح میشه.
آمت نگاهش را به روشنای حبس شده در پشت ابرها دوخت و
گفت :آره.
از جا بلند شد و گفت :برم صبحونه بگبم و برگردم.
طلوع با وحشت گفت :اگر اومد چ؟
_اینقدر اینو تکرار نکن .اینجا لباس دارم؟
طلوع با رس به کمد اشاره کرد و گفت :داری ویل لباس گرم نه.
_یه کم بخواب تا برگردم.
_تو خونه همه چ هست.
_هوس آش کردم.
آمت رفت و او توی تنهای دوباره به حرفهایش با آمت فکر
کرد .با مرور آنها از خودش پرسید ممکن است همانطور که
آمت گفته از روی ترس این تصمیم را گرفته باشد .به دلش که
رجوع یم کرد یم فهمید اگر مدتها پیش هم این سوال را یم
پرسید همت جواب را یم داد تحت هیچ ررسایظ رفت آمت را
نیم خواست.
برگشت آمت مصادف شد با رسیدن رامبد در ررسکت .با دیدن او
که داشت کلید یم انداخت در خانه را باز کند گفت :به به آقای
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خانواده  ...واسه ما چ داری؟
_کوفت.
_ما که اول صبچ کوفت رو ضف کردیم بیار ببینم چ
داری؟
_آش واسه باال .چ شد اول صبچ!
_دیشب تصادف شد این حوایل خون یارو هنوز رو زمت تازه
بود ...اه حالم داره بهم یم خوره ...جون آمت تا اش نخورم
خوب نمیشم.
آمت یگ از ظرفها را به طرفش گرفت و گفت :بخور گرسنه
نمبی!
_زود بیایید رسکارتون.
_باز فاز ریاست برداشن!
کلید انداخت داخل رفت .ر
گویس طلوع برای هزارمت بار زنگ
یم خورد نگاهش را چرخاند روی شماره ناشناس و یی این که
سوایل پرسیده باشد طلوع گفت :شایانه.
_باز چرا زنگ یم زنه؟
_نیم دونم.
آمت صبحانه را روی مب گذاشت پباهنش را از پایت تخت
برداشت و گفت :همون وقت باید این خط عوض میشد.
_عوضش یم کنم.
_یم خوای امروز با هم بریم؟
اینبار صدای اعالن ر
گویس بلند شد .آمت کالفه پوف کشید
وگفت :دست بردار نیست.
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طلوع تالش یم کرد ی تفاوت باشد .ر
گویس را بلند کرد.یم
ی
خواست شماره شایان را مسدود کند که با پیامک های متوایل
اش مواجه شد.
_تبداد تصادف کرد ...دیروز نزدیک خونه ی تو ...تبداد
مرد طلوع!
ر
گویس از دستش رها رشد روی مب ،حالش را نیم فهمید اولت
خب برگشت و خبه شدن به طناز بود.
عکس العملش به این ی
نمیدانست دلیل اشکهای که توی چشمش جمع شده اند
چیست فقط
یم فهمید که یک جای احساسش نبض گرفته .نه دلش برای
تبداد سوخته بود و نه حن ناراحت بود فقط انگار ناگهان اتفاف
که هیچ وقت انتظارش را نداشته افتاده بود وسط عادت های
ی
...
خب
حن
ترسید
یم
او
ی
درباره
ی
خب
هر
از
اش
زندیک
ی
ی
مرگش  ...آمت بادیدن حالش آهسته گفت :چبی شده؟
و او انگار دارد شبین دلخواهش را مز مزه یم کند و یم بیند
که طعم تلخ ناآشنای افتاده روی شبین اش گفت :تبداد رمرد.
آمت ابروهایش را به هم نزدیک کرد و پرسید :چ؟
_شایان یم گه تصادف کرد نزدیک خونه ی ما و رمرد...
خنده و گریه اش در هم آمیخت .آمت با یادآوری حرفهای رامبد
پلک هایش را روی هم ر
فشد و لبهایش را تو کشید .دستهایش را
به کمر زد و گفت :االن رامبد هم داشت از یه تصادف همت
حوایل یم گفت ...ویل فکرشم نیم کردم...
ابروهایش را از روی ناباوری ای که باعث رسدردش شده بود
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باال کشید و همانطور دست به کمر چرخید سوی پنجره نیم
دانست چه بگوید یا اصال چه حیس داشته باشد .مدام توی
رسش
تکرار یم شد تبداد مرد ...و حالت مرددو درمانده میان خنده و
گریه ی طلوع توی ذهنش تکرار یم شد .باالخره دستش را
میان موهایش کشید و گفت :خب من یم رم ررسکت .یم خوای
بمون خونه امروز رو!
صبکن.
_ ی
پشت دستش را روی گونه هایش کشید و گفت :آش بخوریم...
منم ررسکت کار زیاد دارم.
_اگر خوب نیسن!
_خوبم ...مثل هرروزم  ...برای تصادف که رامبد میگفت
دیشب حوایل خونه مون شد متاسف شدم فقط همت.
آمت لبخندی یی روح به رویش زد و گفت :باشه!
لحظای بعد هر دو متفکر فقط به آش و نان تازه ای که
مقابلشان
بود ناخنک مبدند کیم بعد هم در سکوت به ررسکت رفتند.
*
کیم مقابل در آموزشگاه ایستاد .رسش را عقب انداخت و یی
دلیل به تابلوی آن نگاه کرد .اصال امروز به قصد کالس ببون
نیامده بود و خودش هم خوب یم دانست اگر اضار آمت نبود
که برساندش حاال جای دیگری بود .چرخید دوطرف خیابان را
نگاه کرد دیگر اثری از ماشت آمت نبود.
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ذرات ریز هوای رسد روی دستها و صورتش یم نشست و یی
تاب ترش یم کرد .با خودش فکر کرد همیشه زمستان درد و
کندی رمقش را دنبال خود
اندوه بیشبی را همراه دارد .قدمهای ی
خب مرگ تبداد را شنیده بود مدام
کشاند از دو روز قبل که ی
کابوس یم دید .رسش سنگت بود و به همان نسبت تنش کرخت
و یی جان .یم خواست عادی باشد اما نبود .آن ترس که تا آن
روز فقط از برگشت تبداد بود حاال تبدیل شده بود به ترس از
روح او که مدام اطرافش یم چرخید .جمله ی آخرش از رسش
گذشت امروز دیدمت!
برای اولت بار در آن مدت جرات پیدا کرد به عقب برگردد
تبداد را مرور کند .تبدادی که یک آدم عادی بود خیال کرده
ی
بود یم شود بهبین دوست زندیک اش و بعد با هم فامیل یم
شوند به واسطه ی ازدواجش با شایان .با هم رفته بودند لباس
خریدند و چقدر تبداد عادی بود ...چقدر یک آدم یم تواند
خوب عادی باشد در حایل که نیست .پش شوخ و شادی که با
همه ی غرورش گایه دل به دل بچه بازی های طلوع یم داد
برای بدست آوردن شایان ...پش عاشق پیشه ای که رس صحنه
ی تئاتر یی توجه به مت نمایش دورش یم چرخید و داد همه را
ر
وحیس
در یم آورد .از کجا ررسوع شد جنون تبداد؟! آن خوی
درونش کجای ماجرا زنده شد! دوست داشت تبداد وهمه
ماجراهایش را بسته بندی کند و از ذهنش دور بریزد .اما در آن
روزها که از دور به نظر یم رسید برای همیشه سایه اش از
ی
زندیک کم شده است بیشب از هر وقن به او فکر میکرد.
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تبدادی که از همه شایک بود ،از هرکیس که شایان را بیشب از
او بخواهد! از مادرش که رس ارث پدربزرگ با شایان رقابت
داشت حن از خودش شایک بود که شایان را دوست دارد.
دستش از رس عادت جلوی یک تاکیس بلند شد روی صندیل
عقب نشست آدرس را گفت .راننده از توی آینه کیم نگاهش
کرد و پرسید :دربست؟
با حرکت رس تائید کرد .از شیشه ی بغل به ببون نگاه کرد
کمب از یکسال پیش از شلویع شهر یم ترسید .حاال شلویع پر
از یک جای خایل بود .نفسش را آه گونه ببون داد .تالش کرد
ذهنش را به سوی حرفهای آمت یببد .حرفهای که شب حادثه
زده بود و انگار همانجا هم فراموششان کرده بود دوباره از روز
بعد رفتارش عادی شد .کلمه ی عادی را توی ذهنش خط زد
ترسناک بود و نیم خواست کنار اسم آمت بگذارد .آمت گفته
صبیم کنم و او دنبال زمای برای
بود تا هروقت بخوایه ی
صب یم گشت و همزمان در ذهنش دنبال هرخاطره ای از
ی
گذشته که آمت را چبی جز برادر نشان بدهد.
راننده پرسید :همت جاست؟
دستش را به سمت چپ کشید و گفت :بله از این خیابون!
باالخره به مقصد رسید .پیاده شد .نگاهش را تا باال تابلو امیدجو
کشاند .صبح نوبت گرفته بود نگایه به ساعتش انداخت پله ها
ی
ر
را باال رفت وکیم بعد با هماهنگ منیس روبه روی امیدجو
ی
نشسته بود .امیدجو با لبخند همیشگ سالمش را پاسخ داد و از
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ذهنش گذشت .این زن دیگر آن دخب خرد وشکننده ی یک
سال
پیش نیست .انگار ر
آتیس که در همه آن سالها احاطه اش کرده
ی
بود حاال او را به آن پختگ رسانده بود که در چهره ی آرامش
هم دیده یم شد .با این فکر لبخندش عمیق تر شد و آهسته
گفت:
خییل وقت بود رسنزدی به نظر یم رسه خییل بهبی!
نگاهش را دوخت به امیدجو و آهسته گفت :بد بودن خوبه! نه
به
اندازه ی حال خوب ،اما الاقل آدم تکلفیشو یم دونه و رسگردون
نیست  ...من االن نیم دونم خوبم یا بد .نیم دونم خوشحالم یا
غمگت ...جای بدی ایستادم.
امیدجو با لبخند گفت :اتفاقا من فکر میکنم جای بهبی
ایستادی
حالت بهبه خودت اینطور حس نیم کن؟
طلوع برای پاسخ به سوالش مکث بیشبی کرد شاید خوب بود
و
خودش نیم فهمید .شانه باال انداخت و با تردید گفت :نیم
دونم.
امیدجو گفت :خب تعریف کن این مدت چیکار کردی!
نیم دانست از کجا ررسوع کند .از مرگ تبداد یا حضور آمت،
که دیگرگونه بود .قبال هم از آمت گفته بود لبخند از روی
آگایه
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ی
امیدجو را هنوز یادش هست و چقدر احساس فریب خوردیک
کرده بود آن روز ،که حن دکب یم دانست و خودش نه! اما از
تبداد در جلسات اخب مدام گریخته بود .این فرار حاال شده بود
بار روی شانه هایش انگار نیم توانست باور کند تبداد دیگر
نیست و سایه به سایه اش نیم آید.
بیهوده دست به فرار دیگری زد :دارم کار میکنم توی ررسکت،
خب فعال یه کار ساده ست اما دارم همزمان آموزش طراچ هم
یم بینم.
امیدجو کیم هیجان ریخت توی صدایش و گفت :دیگه از این
بهب یم خوای؟ هیچ وقت تو فکر کار نبودی مگه نه؟
_نبودم همیشه خیال یم کردم زن واسه خونه ست و تکیه زدن
به مرد! اما هیچوقت فکر نکردم اگر یه روز نخوام مردی باشه
چ؟! بچه بودم.
_االن اون روزیه که نیم خوای هیچ مردی باشه؟
_نیم دونم .فقط یم دونم که یم خوام خودمم بتونم کاری برای
خودم کنم و همش نگاهم به همرایه کیس نباشه!
_شاید داری یه ربعد دیگه از خودت رو ببون یم ر
کیس.
_نیم دونم که یم تونم یا نه!
_اگر االن ازش رایص هسن یم توی .این توی وجودت بود
تا امروز بهش نیازی نداشن یا دریک ازش نداشن پس
پرورشش ندادی اما االن داری این کارو یم کن .از کارت برام
بگو رایص هسن؟
_رایص ام .طناز همراهمه ،کیس از روی دلسوزی این کارو
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بهم نداده هرروز باید بیشب تالش کنم تا رضایت رئیسم رو
جلب کنم وگرنه گزینه زیاد داره واسه جایگزین .تا آخر این
هفته باید یه طرح مبتدی بهش تحویل بدم...
به نظرش توضیحاتش بیهوده آمد ،ناگهان ساکت شد و خبه
ماند .امیدجو اما یم خواست هنوز حرفهایش را بشنود با
کوتاهبین جمله ی ممکن تشویقش کرد ادامه بدهد.
و او ناگهان از جای دیگری ررسوع کرد:تبداد رمرد!
بمن میانشان ترکید .انگار نیاز داشت
و این جمله ناگهان مثل ی
خب را دریافت کرده آن را به کیس انتقال
همانطور که خودش ی
بدهد و میل بازگو کردنش با دیدن چهره ی امیدجو دوچندان
شد
دوباره تکرار کرد :تبداد رمرد.
برای جلوگبی از ریزش اشکها ابروهایش را باال انداخت بند
کیفش را به بازی گرفت و گفت :باورتون میشه؟
امیدجو از جایش بلند شد آمد روبه رویش نشست و گفت:
چطور؟
_تصادف کرد .درست وقن داشت یم اومد رساغ من ...شایان
یم گفت که تمام اون روز تعقیبم کرده بود .از بیمارستان فرار
کرد و اومد در خونه فکرکنید! تبداد با لباس بیمارستان منو از
خونه تا آموزشگاه تعقیب کرد و بعد از آموزشگاه به خونه...
بعد رفت لباسشو عوض کرد و اومد که  ...نیم تونم پیش بین
کنم یم خواست چیکار کنه...
_االن حست بهش چیه؟
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_حس یم کنم قصه جای که نباید ،تمام شد .یم ترسم حاال
دیگه حن تو خونه انگار تبداد هست.
سکوت ممتد امیدجو وادارش کرد حرفهای بیشبی بزند .و
آنقدر
از ترسش از این حضورغایب تبداد بگوید تا برسد به آمت.
لبخندی که با آمدن اسم آمت روی لب امیدجو نشست رسایت
کرد
به لبهای خودش به عقب تکیه داد دستهایش روی کیف ثابت
ماند
ومردمک چشمهایش یک دم آرام گرفت .برای هزارمت بار با
خودش و اینبار با صدای بلند تکرار کرد :آمت برادرم نیست.
بیهوده پرسید :شما یم دونستید!
_خب یه روز مادرت اومد و گفت که دکبت گفته ممکنه اگر
حقیقت رو بشنوی حالت بدتر بشه! قرار بود چند سال بعد
وقن
وضعیت روچ تو تثبیت شد و وقن آزمایش های مجدد روی
مغرت انجام شد و خیالمون راحت شد که مشکیل نیست با
کمک
هم حقیقت رو بگیم .اما هیچ وقت نشد.
آسین
_نیم خوام به اون پنهان کاری فکر کنم .به دلیلش ،به
ی
که بهم زد .راستش به هیچ چب بدی در مورد خانواده م نیم
خوام فکر کنم .یم خوام همونطور که تا امروز پذیرفتم باز هم
قبول کنم شوری و بابا هرکاری کردن از روی دلسوزی بود.
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فقط چاره ی بهبی نداشت ...من نیم تونم مثل آمت هنوز قهر
باشم و دیدنشون نرم من بیش از یکسال اونا رو نداشتم .روز به
روز اون مدت آرزو کردم تو خونه باشم حن اگر واسه بازی با
آمت بابا بزنه تو صورتم .من حن یم خواستم با مهتا مواجه
بشم اما برگردم به خونه! پس حاال دیگه دنبال مقرص اون پنهان
کاری نیستم .فقط یم خوام ببینم چطور یم تونم اون همه سایل
که آمت برادرم بود رو از یاد یببم.
نگاه پرسوالش را به چشمهای امیدجو دوخت و او آهسته گفت:
نیم توی هرگز نیم توی اون سالها رو از یاد یببی! ویل یم
توی اون رو تفکیک کن! یم توی تبدیلشون کن به جزی از
حضور آمت در حال حاض زندگیت .یم توی باهاشون جور
دیگه ای برخورد کن.
_من هنوز ته قلبم داداش صداش یم زنم.
_تو باید تکلیفتو با خودت و ته قلبت روشن کن.
_یم خوام آمت حضور داشته باشه نیم خوام بره!
_ودقیقا با این طرز فکر نباید این کار رو بکن! آمت رو به چه
قیمن یم خوای نگه داری؟ تو باید احساست رو به سمت
درستش یببی! خب شاید آدیم رو پیدا کن که این حس امنیت
رو خییل بهب از آمت بهت بده اگر فکر کن در دنیا فقط یه آدم
هست و اونم آمینه این انتخاب از رساجبار ،میشه عذاب
روزهای آینده ت.
_اون گفت مجبور نیستم.
_اون گفت اما تو خودت داری خودت رو مجبور میکن.
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مستاصل کیم به دکب نگاه کرد و یی آن که بداند چرا گفت:
شایان هم...
دکب با نیشخندی مهربان گفت :یعن فقط دو نفر توی دنیای
تو
هست؟
درمانده گفت :چیکار کنم؟
_کاری نکن .الزم نیست همیشه یه کاری بکن! گایه سکوت
کن  .ببت یه دوست موسیف دان دارم که همیشه یم گه گایه
ی
ارزش نتها به اون نت سکوتیه که بینشون قرار میگبه .زندیک
هم همینه گایه یه وقفه یم تونه حال بهبی برامون رقم بزنه!
تو این ررسایظ که هسن چه تصمییم یم خوای بگبی؟ اصال
به نظرت این تصمیم تا چه اندازه یم تونه منطف باشه؟!
_آمت داره یم ره!
_بره! تو همراه یم خوای یا مراقب؟ دوست یم خوای یا
نگهبان؟
از خونشدی امیدجو خونش به جوش آمد انگار خود او هم این
را فهمیده بود .نگایه به ساعت انداخت و گفت :دوباره بیا!
بیشب حرف بزنیم.
این عادت امیدجو را یم شناخت .هر وقت کلمات به بن بست
یم رسیدند همت رفتار را پیش یم گرفت .با سوایل که امیدجو
به جان ذهنش انداخته بود از جا بلند شد .خداحافظ
مخترصی
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کرد نمیخواست حرفها پراکنده شوند .حاال برعکس وقت
آمدن،
در خیابان هیچ نگاه غریبه ای را حس نیم کرد .آنقدر که ذهنش
درگب این سوال شده بود .آمت را چرا یم خواست؟ این چه
اضاری بود به تغیب آن عنوان از برادر به هر عنوان دیگری!
تمام مسب به همت فکر میکرد وقن مقابل آمت ایستاد تا طناز
را بگبد و باال برود کیم بیشب ازهمیشه به چشمهایش نگاه
کرد .آمت با اخیم کمرنگ پرسید :رسماخوردی؟
_نه!
_انگار خوب نیسن!
_خوبم.
_یم خوای امروز بریم ببون؟
_نه باید یه کم به کارم برسم.
_کمک نیم خوای؟
_خودم یم تونم.
ی
آمت لبخند گنگ به لحنش زد .تالش کرد بفهمد چه در رسش
یم گذرد اما موفق نشد ناچار طناز را به دستش داد و گفت:
مواظب خودت باش.
تا نزدیک در ررسکت رفت دوباره برگشت و گفت :آمت!
_جانم.
ر
خواهیس ازت بکنم.
_یم تونم یه
_بگو.
_میشه نگرانم ر
نبایس!
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جا خوردن آمت نشان داد افکارش را خییل ناگهای روی زبان
آورده از این فکر هول شد و گفت :منظورم اینه که من دیگه به
اندازه ی قبل ناآروم نیستم الزم نیست اینقدر آشفته ر
بایس.
االن
خب هم
احساس امنیت بیشبی دارم .حن تا قبل از شنیدن اون ی
تنها یم رفتم آموزشگاه و بریم گشتم.
_این که من همراهیت کردم ناراحتت کرد؟
_این که مدام نگرانیم ناراحت که نه اما انگار فکرمو کیم
آشفته یم کنه!
آمت لبخندی زد و گفت :من عاشق مستقل بودنتم .نگرانت
نیستم
یم دونم از پس همه چ برمیای! همرایه من به این معن
نیست که خودت نیم توی .من دیگه چبی نیم گم هروقت
خودت الزم دیدی یا کاری بود که وقت نداشن انجام بدی بهم
بگو.
_ممنون؛ یم دونستم که درک یم کن.
آمت درک نکرده بود .گیج بود و هنوز نیم دانست این خواسته
چه معنای یم دهد دارد با این خواهش فاصله را یک قدم بیشب
یم کند یا قدم مثبن برای خودش بریم دارد .چب بدی نبود اما
دلشوره ای به جان آمت انداخت که ناخودآگاه چهره اش را در
هم کشید .طلوع تا نزدیک در رفت و آمت گفت :هیچ وقت
واسه
گرفت گواهینامه اقدایم نکردی؟
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_نه چطور مگه؟
_خب بیشب اوقات الزم میشه که با اتومبیل بری اینور اونور
اگر منم نباشم...
_من نگفتم تو نباش .پیش امیدجو بودم.
آهای که آمت گفت با آن حالت چهره اش هزارمعنا داشت با
این
حال از حرفش پا پس نکشید و گفت :مثال همت رفت پیش
امیدجو اگر با ماشت یم رفن راحت تر بودی .هر وقت
خواسن برو کالس من اغلب ررسکتم ماشت یی استفاده ست.
_ممنون از پیشنهادت بهش فکرمیکنم.
از هر دری وارد یم شد آمت یک گوشه ی دیگر از مهربای
اش را رو یم کرد .یم دانست که این کار آمت از روی
ی
دلسوزی و حن عشق نیست .او به طیبه و آذر هم رانندیک یاد
داده بود قبل از این که کالس بروند .شاید اگر توی خانه بود اگر
گب آن ازدواج تحمییل نیم افتاد به او هم یاد یم داد .با پوف
ی
بلند پله ها را به آهستگ باال رفت و تالش کرد فعال به این
پیشنهاد فکر نکند .و به جایش رایه پیدا کند برای این که القل
به امیدجو نشان بدهد نیازی به یک مرد دیگر کنارش ندارد و
خودش از پس کارهایش بریم آید و نگه داشت آمت به این معنا
نیست که یم ترسد تنها بماند.
به قلبش رجوع کرد و از خودش پرسید :پس چرا یم خوای
بمونه؟!
نگاه گرداند روی طناز که اسباب بازی تازه ای توی دستش بود
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و فکر کرد برای طناز؟! این فکر را پس زد روی تخت دراز
کشید به ر
بالیس که آمت آن شب روی آن تکیه زده بود دست
ی
کشید چشمهایش را بست و تالش کرد زندیک اش بدون آمت را
تصور کند.
*******
مقابل مب رامبد ایستاد این اولت طرحش نبود اما دلشوره
داشت
اولت بار بود که یم خواستند از طرحش برای یک کار رسما
استفاده کنند .بقول ساسان کارت ویزیت برای یک بوتیک لباس
خییل تخصص نیم خواست اما زیر نگاه ریز بت رامبد همان
جانن ررسکت بود مهم بود.
هم با این که از کارهای ی
رامبد فلش را به لپتاپش وصل کرد و همانطور که انتظار باال
آمدن تصویر را یم کشید گفت :زیادم وقت نداریم براش
امیدوارم خوب شده باشه!
_من همه تالشمو کردم.
تصویر باز شد لبخند رامبد نشانه رضایتش بود اما درست وقن
که طلوع نفس راحن کشید گفت :این رنگ قرمز هم زیاد
همخوای نداره عوضش کن  ...فونت بد نیست اما یه کم
مهدکودیک شده اونم بخاطر این که از چند رنگ استفاده کردی
چند تا نمونه نگاه کن.
_چشم.
_روی هم رفته بد نیست از همت قالب استفاده کن اما یه کم
ظریفب و با دقت تر.
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_باشه.
فلش را کشید به دستش داد و گفت :دیر هم نشه ،منتظرم.
رستکان داد و ببون رفت دوباره پشت لپتاپ نشست و ررسوع
کرد همه چبهای که رامبد خواسته بود را اعمال کرد در آخر
خودش رایص بود .اما یم ترسید رامبد باز هم ایراد بگبد کیم
در همان حال ماند و با نگاه طرح را زیرو رو کرد که ساسان و
آمت با هم داخل آمدند آن مدت هربار آمت ببون یم رفت
نگاهش به دستهایش بود که ببیند پوشه ی مدارکش همراهش
هست یانه ! ساسان به اتاقشان رفت و آمت با دیدنش در آن
حال
نزدیک مبش ایستاد و گفت :چبی شده؟
_نه یه طرح زدم انگار رامبد خوشش نیومد اصالحش کردم.
_یم تونم ببینم.
لپتاپ را به سوی او چرخاند آمت که طرح را تائید کرد انگار
دنیا را بهش داده بودند یم دانست آن سه نفر معموال نظرشان
روی کار مشبک است .همانطور هم بود رامبد طرح را قبول
کرد .کیم دستهایش را به هم ر
فشد و گفت:یم تونم امروز
زودتر برم.
_اگر کار دیگه ای نداری برو.
_ممنون.
وقن همراه طناز از در سالن ببون یم رفت آمت پرسید :جای
یم ری؟
_آره یم رم خونه ی بابا.
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صبکن برسونمت.
_ ی
_نه یم خوام یه کم طناز رو تو پارک بگردونم.
_هوا رسد نیست؟
_خوبه لباسش گرمه فکر کنم براش خوب باشه!
_باشه.
با این که تالش یم کرد عادی باشد تا طلوع را معذب نکند
نگاهش مانده بود پشت رس او و دلش شور این اعالم استقالل
طلوع را یم زد هرچند این همان چبی بود که خودش خواسته
بود .اما یم ترسید از وقن که دیگر وجودش برای طلوع
ضوری نداشته باشد .با مرگ تبداد و حاال طلویع که دوباره
شبیه دخب نوجوای که در گذشته بود یم شد حن از آن قوی
خبی نیم تواند
تر ،دخبی که به نظر یم رسید دیگر هیچ ی
مبلزلش کند .و آرامشش را بگبد .و همت یم ترساندش.
توی پارک محیل کوچک که بخاطر رسمای هوا خلوت بود
طناز را روی تاب نشاند حفاظ تاب را بست و ررسوع کرد به
تکان دادنش طناز اول ترسید دستهایش رابرای در آغوش گرفته
شدن دراز کرد و طلوع همانطور که با فشار دولبه ی تاب او را
به عقب یم راند یم گفت :ببت چقدر خوبه ...تاب تاب تاب
بازی...
طناز برگشت و بوسه ی طلوع روی گونه اش نشست و دوباره
به عقب هل داده شد...
بازی دلچسبشان دقایف ادامه پیدا کرد .و با هر بار تکان دادن
خبی
طناز تالش کرد این فکر که این دخب که در دنیای یی ی
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است همت یک هفته ی پیش پدرش را از دست داده را از
ذهنش
پس بزند .آن دلسوزی و ترحم مزخرف که برای دخبش به
جانش افتاده بود را خاموش کرد او را از روی تاب برداشت و
به سوی خانه هاتف راه افتاد در حایل که مدام حرفهای امیدجو
را با خودش زمزمه یم کرد.
دو روز پیش دوباره رفته بود و مقابلش نشسته بود .و اینبار
امیدجو انگار کینه ی عمیف از او به دل داشته باشد گفت :خب
یه جورای حق داری آمت رو بخوای .خونه ی آماده ،حمایت
همه جوره  ...زندگیت تو این ررسایظ که هسن خییل آسون تر
از همه خانم های دیگه ای شد که تو این موقعیت .خانیم که
طالق گرفته یه بچه ی کوچیک داره یم دونه هزاران دغدغه
ی
داره ،بعضیا بلدن زندیک رو مدیریت یم کت و بعضیا نه! یه
مراجع داشتم که از چاله افتاد تو چاه یعن بعد از طالق فورا با
یه مرد دیگه ازدواج کرد  ...مرد اول معتاد بود این یگ مواد
فروش ...فکر یم کن چرا؟
طلوع شانه باال انداخته بود و امیدجو گفته بود چون فکر میکرد
باید یگ باشه واسه بچه ش پدری کنه! حاال بگذریم از این که
آمت یی هیچ پیش ررسیط برای بچه ی تو پدری یم کنه .به
نظرم کیم راحت ط یلن تو طلوع! بذار یی رودرواییس حرف
بزنیم...
طلوع فکر میکرد ادامه ی حرفهای امیدجو دیوانه اش یم کند.
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این که تلویحا داشت به او یم گفت از آمت سواستفاده کرده
ای،
همت به تنهای یم توانست دوباره بکشاندش به کنج انزوا
وخودش را لعنت کند اگر دوباره برگردد رساغ این آدم یا هر آدم
دیگری که اینطور فکرمسمومش را پراکنده یم کند .اما حاال بعد
از دو روز نه تنها قافیه را به آن رسدرد وحشتناک دائیم نباخت
که داشت به حرفهای او فکر میکرد.
به خانه که رسید بوی دوغ پخته و بخاری که از آن در فضای
خانه پخش شده بود نشان یم داد شورانگب دارد آش دوغ یم
پزد طناز را رو زمت گذاشت کمر راست کرد و گفت :سالم
مامان چه عطری...
_سالم جان دلم  ...خوش اومدی  ...طنازکم بیا بغل ببینم...
نکنه هنوز راه نیم ری...
طناز خندید و مامان را تکرار کرد و روی چهار دست و پا
خودش را رساند به شورانگب طلوع گفت :گایه وسیله ها رو
یم گبه بلند یم شه...
باالی قابلمه ی بزرگ ایستاد و گفت :وای که چقدر دلم یم
خواست و حواسم نبود.
شوری لبخندی زد و گفت :االن دیگه آماده میشه.
_فکرکنم بیش از سه ساله که نخوردم.
_بمبم برای غربتت.
_تو رو خدا مامان برنگردیم به هیچ خاطره ای  ...فقط همت
لحظه رو یم خوام.
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دکمه های مانتواش را باز کرد و گفت :یه غذا بذارم واسه طناز.
_واسه مبت دیروز آش پختم ازش توی یخچال هست.
_نه غذای تازه براش یم ذارم.
مشغول که شد شوری با اشتیاق نگاهش کرد و گفت :دوست
داشتم شبیه تو باشم .شبیه االنت.
طلوع لبخندی زد و گفت :یک دوست داشن؟ تو که همیشه
خییل
بهب از االن من بود زندگیت.
ی
_روزای که با آرش زندیک یم کردم قبل طالقم حن بعدش
یم خواستم اینقدر محکم باشم.
_بودی!
_نه نبودم .من اگر کیس یم خواست واسه غربتم گریه کنه پا
به پاش اشک یم ریختم آشفته یم شدم و خودمم برای خودم
دلم
یم سوخت.
صدای هاتف باعث سکوتش شد .طلوع پرسید :مگه بابا خونه
بود؟
_آره دیگه خییل نیم ره کارگاه ،سبده دست بچه ها!
طلوع گفت:حواست باشه من برم یه سالم کنم.
همراه طناز رفت .هاتف تازه ازخواب نیم روز بیدار شده بود با
دیدنش گل از گلش شکفت با خنده گفت :چه عحب بابا
رسزدی
به ما!
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_ببخشید خییل رسمون شلوغه تو ررسکت کالسامم هست.
_گفن دانشگاه یم ری؟
_نه بابا ،یم رم کالس ر
نقایس!
_از میون بچه هام فقط تو دانشگاه نرفن!
طلوع یی توجه به حشت توی کالم هاتف خندید و
گفت :ویل از بت دخبات فقط من تونستم کار پیدا کنم یم
بین چقدر زرنگم.
هاتف نم نشسته زیر پلک هایش را ربط داد به خنده ای بیهوده
که درجواب شوچ طلوع رسداده بود و طناز را در آغوش
گرفت به خودش ر
فشد و به لوس بازی های او به صدای بلند
خندید انگار تازه یاد یم گرفت چطور یم شود از شبین زبای
ی
.
یک دخببچه لذت برد و همراهش بچگ کرد پیش چشم طلوع
دیگر آن پدر مقتدر و ترسناک نبود شده بود یک پدربزرگ
مهربان و آرام از همان ها که گایه توی تصاویر یم دید.
****
برای هزارمت بار پیام شایان را یی آن که بخواند حذف کرد.
یک ماه از مرگ تبداد یم گذشت هنوز باورش نیم شد هنوز
دنبال یک دلیل بزرگب برای اثبات این اتفاق بود .هنوز منتظر
بود و هیچ فکر نیم کرد روزی برای آمدن تبداد اینطور
انتظار بکشد .نه انتظار کشیدی از روی مهر انتظاری پردرد و
پر اضطراب که اگر چه به کارهای روزمره اش مشغول بود و
به نظر یم رسید خیالش از همه چب راحت شده اما فقط
ساعات
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ی
تنهای توی خانه و کالفه یک هایش یم توانست شاهد درون
آشفته اش باشد .برای این که از توصیه های امیدجو دور نشود
هر هفته او را یم دید .هنوز به رفت آمت به چشم یک فاجعه
نگاه یم کرد اما همانطور که قول داده بود نیم خواست به هر
قیمن او را نگه دارد.
جمعه دلگبی بود اگر توی خانه یم ماند حتما دیوانه یم شد
برای رهای از فکرها از جا بلند شد لباسش را پوشید و طناز را
هم آماده کرد .از پله ها که پایت یم رفت شماره ی آمت را
گرفت زیاد طول نکشید که جواب داد :سالم!
خوی؟ ررسکن!
_سالم ی
_آره هستم چطور؟
_کالسکه ی طنازو یم خوام.
_جای یم ری؟
پله ها را پشت رس گذاشت .از در ببون رفت و گفت :پشت
درم!
آمت از جا بلند شد در را باز کرد از پشت شیشه داخل آمدنش
را
نگاه کرد و دوباره پرسید :کجا یم ری؟
طلوع تماس را قطع کرد .در سالن را باز کرد از سنگین طناز
با آن لباس های گرم به نفس نفس افتاده بود او را روی زمت
گذاشت آمت بالفاصله خم شد و جواب آمت گفت های طناز
را
با در آغوش کشیدنش داد .کم مانده بود یکبار دیگر ببسد که
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طلوع گفت :یم رم خرید کنم واسه خونه!
_اگه چبی الزم داشن چرا نگفن؟
_خب یم خواستم خودم برم خرید.
برای این که بهت آمت شکسته شود با خنده گفت :حقوق
گرفتم
یم خوام خرجش کنم.
صبکن لباس بپوشم
آمت با خنده گفت :آهان از اون نظر ،خب ی
برسونمت.
_خودم یم رم یم خوام یه کم پیاده روی کنم.
_منم خرید دارم آخه!
دیگر حرف برای گفت پیدا نکرد لبخندی زد و گفت :پس بیا
پیاده بریم.
ی
آمت با تنبیل ساختگ گوشه ی رسش را با انگشت خاراند و
گفت :واسه برگشت با اون خرید الزممون میشه ها!
طلوع خندید و او منتظر نگاهش کرد .طلوع شانه باال انداخت و
گفت :یم خوای من برم تو با ماشت بیای؟ برگشت با هم بریم
گردیم.
آمت خبه نگاهش کرد انگار دوباره مجبور بود زن دیگری را
در او کشف کند .این سومت زن بود و نیم توانست مطمت
باشد
که آخری ست .زی که تصمیم گرفته بود به هر قیمت از زیر
پرچم او در بیاید .نیم دانست این را به پای کدام حرف و
حرکتش بگذارد یا اصال از آن خوشحال باشد یا ناراحت ،این
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طلوع تازه را هم دوست داشت درست به اندازه ی همه ی
طلوع
ی
های دیگری که در طول زندیک اش با آن ها روبه رو شده بود
و حن شاید بیشب از طلویع که یکسال پیش یم دید.
_پس طناز با من؟
طلوع شانه باال انداخت و گفت :باشه من تنها!
آمت تسلیم وار گفت :یی خیال ماشت .بریم.
ر
دررسکت را که قفل یم کرد نگاه عمیق طلوع را احساس یم
کرد یی آن که رسبلند کند با لبخند گفت :کلمه ی تنها خییل آزار
دهنده ست!
_عیب از کلمه نیست! وقن آزار دهنده ست که تنهای رو
چشیده ر
بایس!
کلیدها را توی جیبش گذاشت و گفت :به اندازه ی تو نچشیدم
اما
ته گلوم تلخ میشه از تکرارش!
همانطور که کالسکه را به جلو یم راند نگاهش را به انتهای
مسب دوخت و گفت :تنهای یه حجمه اگر خودت انتخابش کن
بکیس اما اگر ناچار ر
یم توی تا ابد به دوش ر
بایس بهش از پا
درت میاره! من اون روزا ناچار بودم.
آمت رساسیمه خواست حرف را عوض کند :بگذریم؛ حاال این
همه حرف! فقط خواستم بگم اونطور گفن تنها دیگه نتونستم
به
برگشت با اون همه بار فکر کنم.
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ی
طلوع اما برای اولت بار در همه زندیک اش نیم خواست از آن
دردهاگریز بزند .یم خواست یک جور دیگر درباره شان حرف
بزند .آهسته تر و محزون تر از قبل گفت :من خییل روزای
سخن از رسگذروندم دیگه نیم خوام اون خاطرات رو تکرار
کنم .خاطرای که هردومون با هرخطش عذاب کشیدیم فقط یم
خوام بگم اون تنهای ناخواسته ای که کشیدم منو ببار کرد از
رها شدن! نیم دونم شاید این که بهت گفتم بمون خودخوایه
بود .شاید فقط به خودم فکر کردم .شاید از همت ترس رها
ی
شدیک بود .اما حاال یم خوام بهت بگم اون حرف از رسترسمو
ی
فراموش کن برای خودت باش و زندیک کن من نیم دونم یم
خوام چیکار کنم .هنوز یم ترسم از تنهای ،نه؛ شاید از تنهای
نه ،بخوام صادق باشم باید بگم از یی تو موندن یم ترسم.
همینقدر واضح! این مدت خییل فکر کردم و به تنها نتیجه ای
که
ی
رسیدم این بود که بدون مردی به اسم آمت زندیک سخته .حاال
دیگه برام مهم نیست نسبت این َمرد .اما  ...اما من هنوز پر از
ی
حفره های هستم که تو زندیک قبلیم توی ذهن و قلبم ایجاد
شد.
حن تو اوج قدرت یم ترسم .دیگه از اتفاق نه ،از چبی درون
خودم یم ترسم.
کیم سکوت کرد .برگشت به نیمرخ متفکر آمت نگاه کرد که
انگار اصال خیال حرف زدن نداشت .سکوت آمت آنقدر طوالی
شد که دستپاچه اش کرد و نفهمید چطور باید این حرفها را به
1275

آمین

@Romanbook.ir

اصل مطلب وصل کند .نفس عمیقش را ببون داد و ناچار
گفت:
اگر رفت پیش بابا آرش بهبه برات ،برو!
_تمام این یک ماه ،تو سکوت رفن و اومدی که به این نتیجه
بریس؟
ی
_نه ،تو سکوت رفتم و اومدم که عادت وابستگ به تو رو
ازرسم ببون کنم و تو رو یه جور دیگه ببینم.
_یه جوری که نیم خوای کنارت باشه؟
_یه جوری که اگه باشه آزار نبینه!
ابروهای آمت برای تحلیل جمله اش درهم گره خورد .نیم
دانست درست حدس زده یا نه حوصله ی بیان احتماالتش را
نداشت یک جمله ی واضح یم خواست .سکوت طوالی اش
انگار به طلوع یم گفت که چه یم خواهد ادامه داد :این مدت با
امیدجو در ارتباط بودم .باهاش حرف زدم سیع کردم خودمو
پیدا کنم و تورو  ...یم دوی پیدا کردن خودم سخته! هنوز
نتونستم و حن من تو این سالهاجوری گم شدم که شاید تا
سالها
نتونم خودمو پیدا کنم.
_گم شدن بده؟
_خییل بده!
_تو برای من بد یم خوای؟
_هیچ وقت نخواستم!
_منم بدون تو گم یم شم .فرف نداره تو خونه ی بابات کنار
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مامانم باشم یا اون رس دنیا کنار بابام .من خودمو با تو پیدا کردم
و یی تو گم یم شم .تو این روزا و سالها که داری دنبال خودت
یم گردی یه نفرخودشو گم یم کنه! من دیگه اضار نیم کنم به
هیچ! فعال هستم نیم دونم تا یک! شاید تا وقن که ناامید بشم
و
یببم! یه تو دنبال خودت بگرد و یه من گم یم شم اما خودتو
پیدا کن!
_آمت!
_جان آمت!
_هیچ!
جلوی فروشگاه هر دو ایستادند .آمت نگاهش را یم دزدید و او
در ی شکار نگاه او رسش را همراه او یم چرخاند باالخره
گبش انداخت و گفت :از من دلخور نباش!
آمت دستهایش را توی جیبها فرو کرد لبهایش را محکم به هم
فشار داد و با گردی که کج شده بود گفت :باشه ،تو هم با من
ی
غریبگ نکن!
_من تالشمو یم کنم که هر دومونو پیدا کنم!
آمت لبخندی زد تا او را از آن حال معذب دور کند و آهسته
گفت :منم سیع یم کنم هیچ کدوممونو گم نکنم.
_شاید این فرصت دادنو به هم بدهکاریم.
_اینجوری نگاش نکن تو مجبور نیسن.
_من یم خوام.
لبخند آمت از پس آن ناامیدی که از حرفهای طلوع به جانش
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افتاده بود عمق گرفت.
_پس هرجای این تالش که الزم بود رو بنداز رو دوش من!
_فقط رفتارت با من ،شبیه چبی که تا امروز بود نباشه!
خوی درک کرده بود همانطور که دستش
آمت منظورش را به ی
را به سوی ورودی فروشگاه یم کشید گفت :خیالت راحت!
دست خودش نبود که وقن طلوع ابرو در هم یم کشید یم
پرسید :چبی شده! یا وقن جلوی یگ از قفسه ها یم ایستاد و
دست بلند یم کرد برای برداشت چبی طاقت نیم آورد و آن
را به دستش یم داد یک عمر عادت کرده بود به این که مثل
سایه باشد تا طلوع هیچ کجا گب نیافتد و یکسال اخب با درک
اتفاف که برای طلوع افتاد و گناهکار دانست خودش این سایه به
سایه بودن پررنگ تر هم شده بود .حاال این که طلوع یم
خواست مثل گذشته نباشد ررسوع آزمون دیگری بود که شاید از
همه آزمون های که تا آن لحظه پشت رس گذاشته بود سخت
تر
به نظر یم رسید.
باید به طلویع یی تفاوت یم شد که مدام دلشوره اش را داشت
ی
باید چشمش را روی مشکالت ،تنهای و گایه آشفتگ دخبی
یم بست که عادت کرده بود ی
ناچ اش باشد .سخت بود اما اگر
این رایه بود که طلوع با کمک امیدجو به آن رسیده بود به آن
تن یم داد.
از فروشگاه که ببون رفتند هر دو مثل آدمهای بودند که در
یک عرص دلپذیر زمستای در حت خرید با هم آشناشده اند
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بعض خرید ها را طلوع جا داده بود توی کالسکه ی طناز و
بعض توی دست های آمت بود .سکوت میانشان پر از دل
آشوبه ی اولت دیدار بود .درست نیم دانستند چه چب پیاده
روی
شان را ناگهان با آن حس خوشایند و دلهره ی لطیف همراه کرد
اما هیچکدام حرف برای گفت پیدا نیم کرد .درست مثل دخب و
پشی جوان که برای اولت بار قرار گذاشته بودند و هیچ چب
از هم نیم دانستند جز اسیم که مدام تا پشت لبها یم آمد و
بریم گشت.
طلوع ناگهان رسشار از حیس شد انگار این اولت بار بود آمت
را یم دید .حرفهایش را که زده بود ناگهان قلبش یک فضای
خایل یافت و بالفاصله آمت خودش را در آن فضای خایل جا
داد .فکرکرد شاید هربار که چبی از گذشته را دور بریزم
بتوانم حجم بیشبی از این حس تازه را در آن جا بدهم.
جلوی در ررسکت رسیده بودند که باالخره همزمان سکوت را
شکستند و اسم هم را صدا کردند بعد هر دو با صوری گلگون
خندیدند .طلوع کیم دسته های کالسکه را میان انگشتهای یخ
زده
اش ر
فشد و گفت :یم خوای شام درست کنم بیای باال؟
و آمت یی رودرواییس گفت :یم خوام!
طلوع با خنده ای محجوب رستکان دادو گفت :پس خریداتو
جاگب کن و بیا! یم خوای زنگ بزنم آذر و ساسان هم بیان!
آمت ابرو باال انداخت و گفت :نه نیم خوام.
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طلوع به حرکتش خندیدو گفت :باشه!
و او با لحن خودش پرسید :یم خوای خریداتو کمکت بیارم باال!
اینبار با صدا خندیدو گفت :یم خوام!
مدی بعد طلوع زی بود که فرزندش را به دست مردی که تازه
یم خواست بشناسد سبده بود و داشت شام اولت قرارشان را
یم پخت! و زیر چشیم به بازی آنها نگاه یم کرد و گوشه ی
ذهنش مشغول پدری آمت برای طناز بود که باید انصاف یم
داد
از پسش برآمده از خییل وقت پیش!
میان همت افکارش بود که آمت گفت :اینجا رو ببت بخدا جایزه
داره  . ..داره بدون کمک راه یم ره  ...بیا!
دست زد و طناز روی زمت افتاد! آماده ی گریه بود که با
تشویق آمت دوباره بلند شد چند قدم دیگر برداشت هیجان زده
دستهایش را توی هوا تکان داد  ...بدون کمک راه یم رفت و
خودش ذوق زده دندان های کوچک ریزش را به نمایش یم
گذاشت!
*
رفته بود مقابل امیدجو نشسته بود و اقرار کرده بود آمت را
دوست دارد و حاال دیگر فارغ از همه ی روزهای تلخ و
شبین که با هم پشت رسگذاشته اند یم خواهد او را کنارش
داشته باشد .اقرار کرده بود این شبها همه تالشش را کرد تا
خودش را کنار مردی دیگر تصور کند و یا حن همان طور که
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امیدجو گفته بود تنها! اما نتوانسته بود حن تصور خودش
بدون
آمت دشوار بود چه برسد به این که او را از کنارش خط بزند و
آدم دیگری را بنشاند .اقرار کرد حن به آقای محمودی که
کارش را سبده بودند دست طلوع هم فکر کرده بود .به این
تمرینش یی آن که محمودی اصال توجیه به او داشته باشد یا
اصال چبی از او بداند پوزخندی زد و رو به امیدجو گفت :فقط
یه تمرین بود.
امیدجو به خنده اش خندیدو دوباره گوش سبد و اینبار طلوع از
ترسش گفت ،از همه ترس های که امیدجو گفته بود طبییع
هستند .و باز تصمیم را گذاشته بود با خودش و نیم دانست
چقدر طلوع را عصبای یم کند وقن بجای دادن یک راه حل
حسای برای ادامه ی ارتباط تازه اش با آمت با یی
درست و
ی
خیایل شانه باال یم اندازد و یم پرسد :خب یم خوای
چیکارکن؟!
و طلوع دوباره ررسوع یم کرد از برنامه های گفت که
نمیدانست تا آن لحظه در کجای ذهنش بودند .قرارهای ببون
از
خانه و ررسکت مثل آن روز که پیاده از سوپر مارکت برگشته
بودند و حالش خوب بود و هیجان داشت! و حرفها حرفهایش
که
تمایم نداشتند.
حاال دوباره قرار داشتند .خودش ترتیبش را داده بود به آمت
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گفت :طناز راه رفته یم خوام براش جایزه بگبم .و آمت
پیشنهاد داد با هم بروند.
قرار بود جلوی در آموزشگاه منتظر آمدن آمت بماند اما حضور
شایان باعث شده بود راه بیافتد سمت میدان ،باورش نمیشد
این
شایان همان مرد مغرور سالن نمایش باشد .با حرص و کالفه
گفت :میشه لطفا دست از این تعقیب و گریز بردارید؟
_حن برای مراسمش نیومدی!چهلم هم گرفتیم نیومدی!
_چرا بیام؟ به چه نسبن!
_حداقل مادر بچه ش بودی!
_به شما چه ربظ داره؟
_زن عمو ایرانه آدرس خونه تو یم خواد!
_حالم از همه تون به یه اندازه به هم یم خوره! خواهش یم
کنم تمام کن این بازیو ...دارم از تو هم به اندازه پشعموت یم
ترسم بذار القل اون احبایم که قبال برات قائل بودم حفظ
بشه!
_تو قبال عاشقم بودی! من کوتایه کردم عقب کشیدم شاهد
ازدوجت با تبداد شدم یه بار دیگه عقب بکشم که...
صدای کشیده شدن الستیک های ماشت آمت درست جلوی
پایشان باعث شد شایان پوزخند بزند و طلوع با اضطراب فاصله
اش با او را بیشب کند و برای سوار شدن عجله کند.
شایان دست تکان دادو با لبخند به آمت سالم کرد .آمت با
اخیم
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که میان ابروهایش نشسته بود دسن تکان داد .طلوع که
نشست
ماشت از جا کنده شد پرت شدن طلوع به جلو و صدای جیغ
طناز که روی صندیل کودک عقب خوابیده بود باعث شد
رسعتش را کم کند و پشیمان بگوید :ببخشید.
طلوع چرخید .به زحمت طناز را از روی صندیل عقب بلندکرد
به خود چسباند دستش به سوی دکمه مانتواش یم رفت که
آمت
با همان غضب گفت :تو خیابونیم ...شیشه اش شب داره.
طلوع دوباره چرخید شیشه را هم از روی صندیل عقب برداشت
و جلوی دهان طناز گرفت و با حریص که سیع یم کرد زیاد
پیدا نباشد گفت :اون یهو اومد خواستم جلوی در آموزشگاه
نباشه
چون قبال بخاطرش اخطار گرفتم از مدیر!
ی
_نیم خواد چبی بگ.
_چرا؟
ی
_چون هرچ بگ بدترمیشه!
_دروغ نیم گم.
ی
دستهایش را بلند کرد به فرمان کوبید و گفت:هر راسن بگ
بدتر یم شه.
طلوع رسچرخاند سوی شیشه بغل و حاال تنها صدای میانشان،
صدای شب بلعیدن طناز بود .این اولت قرار خریدشان بود بعد
از تصمیم تازه ای که گرفته بودند و دیگر از این بدتر نیم شد.
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آمت در سکوت همانطور که دست مشت شده اش را جلوی
دهانش گرفته و ارنجش را به در تکیه داده بود دنبال حرف
برای دلجوی یم گشت که پیدا نیم کرد .حاال یم فهمید تا همت
چند ماه پیش که هنوز ارتباط شان شکل تازه ای پیدا نکرده بود
چقدر بهب یم توانست طلوع را آرام کند .و چقدر بیشب رفتار
با او را بلد بود .حاال پر بود از یک رسگردای و یک
اضطراب .باالخره نزدیک مرکز خرید ماشت را به گوشه ای
کشید و گفت :یه کم مواجه شدن با این آدما یا حن شنیدن
اسمشون اعصابمو تحریک میکنه  ...یم دونم یه کم تند شدم
ویل  ...پوف  ...نیم دونم چ بگم ببخشید.
طلوع دستش را برای باز کردن در کشید .قفل درها را زد و
گفت :اصال تا آشن نکن نیم ذارم بری!
_ول کن آمت حوصله ندارم درو باز کن.
چند بار دیگر دستگبه را به سمت خودش کشید آمت دست
کشید
عصن بیهوده را متوقف کرد و
با گرفت دستهایش آن حرکت
ی
گفت :برگرد یه لحظه!
_این خط کوفن منو یه ساله قراره عوض کن ...آموزشگاه هم
دیگه نمیام .خودمم حالم بهم یم خوره از این مرتیکه
_چرا آموزشگاه نری! بعد این همه تالش .خودم باهاش حرف
مبنم.
_حرف زدن تو رو دیدیم ...تو رو خدا تو با کیس حرف نزن.
_چیکار کنم پس؟ بیا خرید طنازو خراب نکنیم.
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_آها پس دلت واسه طناز سوخته نه من!
_یعن حن به طناز هم؟
_به طناز هم چ؟
خاطرات دورش را پس زد و گفت :دوستام که تجربه دارن یم
گن قرار اول با دوست نباید یه خانم دیگه هم باشه احتمال
دعوا زیاد میشه!
طلوع با ابروهای باال رفته و چشمهای گرد گفت :منظور؟
_خب طناز خوشکلبه ظاهرا شما هم طاقت نداری بهب از
خودتو ببین!
طلوع خنده اش را پشت لبها پنهان کرد وگفت :جدی که نیم
ی
یک؟
_جدی یم گم ویل محض اطالع این خوشکل خانم رقیب شما
نیست ایشون قلب ماست!
_اوه قلب شماست؟ پس بفرما با قلبت برو خرید.
_قلب بدون نفس؟ میشه مگه؟
طلوع با خجالن آی از نگاه خبه ی آمت خندیدو نگاهش را
سوی شیشه چرخاند آهسته گفت :درو باز کن برم.
_چرا نیم ذاری خودم برسونمت آموزشگاه یا هرجای بخوای
بری؟ باور کن وجود من هیچ لطمه ای به استقاللت نیم زنه!
_خودم یم تونم برم.
_باشه خودت میتوی!
_خب این ناراحن نداره االن!
آمت قبل از او پیاده شد و طلوع «بداخالف» زمزمه کرد و
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دنبالش راه افتاد با فاصله راه یم رفتند و هر کس از دور یم
دیدشان متوجه رسسنگت بودنشان یم شد .آمت جلوی اولت
فروشگاه لباس کودیک که نگاه طلوع به سوی ویبینش چرخیده
بود ایستاد نگاهش را روی لباس ها چرخاند و منتظر ماند او
چبی بگوید.
طلوع یم خواست دوباره حرکت کند که طناز ررسوع کرد با
کف دست ضبه زدن به شیشه با هیجان یم خواست صورتک
پشت شیشه را بگبد .طلوع مچش را گرفت پایت آورد و گفت:
نکن مامان ...نکن.
_عروسک رو یم خواد!
_اون عروسک نیست مانکنه!
_بچه نیم دونه اون مانکنه!
_باید بفهمه باالخره! تو هم اینقدر طرفداری نکن که بعد نشه
تربیتش کرد!
آمت که تا آن لحظه ابروهایش توی هم گره خورده بود ناگهان
با صدا خندید طلوع نگاه بهت زده اش را به او دوخت و با
خجالت
از خنده ی ناگهای او که نگاه چند نفری را متوجه شان کرده بود
گفت :چیه؟
در حال گرفت طناز گفت :باورکن هرکیو سبدن به من اینقدر
لوس شد که دیگه کال تربیتش غب ممکن بود.
بوسه ای روی گونه ی طناز گذاشت و گفت :سیستم تربیتم این
شکلیه.
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طلوع با حرص به خنده ی او گفت :زشته بخدا زشته!
_هیچم زشت نیست االن براش یه دونه یم خرم تو هم بخوای
برات یم خرم! دخبو عروسک بازیش .من عشق یم کنم با
عروسک بازی شما.
_آمت!
_جانم؟
برای طناز زمزمه کرد :بریم عروس بخریم؟
دست و پا زدن های ذوق زده ی طناز ،مهلت حرف زدن را از
طلوع گرفت.دنبالشان راه افتاد همان وقت تلفنش زنگ خورد
آذر
بود ببون ایستاد و همانطور که با گره ای میان ابروهایش به
ر
فرویس نگاه یم کرد
آتش سوزاندن طناز در مغازه اسباب بازی
به حرفهای آذر گوش سبد .وقن ببون آمدند .دیگر حوصله
نداشت ،طناز عروسک موطالی را که قدش چبی از خودش
کم نداشت به زحمت توی بغل گرفته بود و اضار داشت روی
پاهایش خودش راه برود و آمت با حوصله روی دو پا نشسته
بود و تالش یم کرد طناز را قانع کند.
توی شیشه کیم به تصویر مات خودش نگاه کرد و حرفهای آذر
را مرور کرد بغض و حرصش توی هم آمیخته بود با این حال
نیم خواست روزی که یم توانست زیبا باشد را خراب کند.
باالخره آمت طناز و عروسکش را هر دو با هم توی آغوش
خوی طلوع؟
گرفت و گفت :ی
_خوبم!
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پاکت کاغذی را به طرفش گرفت و گفت :ببت اینو!
_چیه؟
_نگاه کن.
بسته ای را از توی پاکت ببون کشید یک عروسک با موی
سیاه بود که جز دوچشم گردسیاه و گونه های رسخ چب دیگری
توی صورتش دیده نمیشد دستش را روی موهای نرم عروسک
کشید لبخند زد و آهسته گفت :چه نازه!
فروشنده یم گفت :نماد تالش در سکوته! واسه همت لب
نداره!یاد تو افتادم!
_چرا من؟
یی توجه به نگاه های که هر از گاه به آنها دوخته یم شد و حن
چهره معذب طلوع گفت:چون تو هم عروسک من هم داره یی
صدا تالش میکن و توی صورتت چشمات حرف اولو یم زنه!
حاال بگو ببینم چ شده چشمات نگرانه!
نرم و مالیم با چشمهای که در اطرافشان دودو یم زد صورتش
را مالیم،کیم عقب کشید و در جواب انتظار آمت گفت :بعد
برات یم گم.
_پس تا بعد اینطور نباش!
تالش کرد طوری نباشد که اوقات آنها را تلخ کند.بقیه خریدها را
همراه هم انجام دادند وقن به خانه برگشتند جلوی در ایستاد و
گفت :نمیای باال!
_اگر تعارف نباشه میام.
به لحنش خندیدو گفت :بیا!
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مدی بعد طلوع رفته بود توی آشبخانه تا چای دم کند .او هم
وسط سالن خریدهای طناز را پخش کرده بود و همانطور که
گوشش به حرفهای طلوع بود با او بازی یم کرد :آذر زنگ
ر
فرویس بودین .یم گفت که
زد.وقن شما توی اسباب بازی
دیشب نامزدی مهتا بود.
_خب!
_ظاهرا حرفا گل انداخته بود و رساغ تورو از بابا هاتف
گرفت.
_رساغ منو چرا؟
_نمیدونم البد بابا گفته بود که یه پش داره...
_من پش بابای تو نیستم.
_وای آمت بذار حرفمو بزنم حاال چیو یم خوای به یک
یادآوری کن!
آمت به لحن تندش لبخندی زد کیم خودش را عقب کشید به
خوی
تخت تکیه داد و گفت :آخه از همت اول حرفات بوی ی
نمیاد.
طلوع قوری را باالی فنجان ها گرفت و گفت :بله معلومه جای
خوی حس
که پای مهتا وسط باشه واسه من بوی ی
نمیشه!هیچ
دیگه حرف شد ،اونم گفته پشعمه م با خواهرخوانده ش خونه
گرفت جدا شدن...
آمت پوزخندی به آخرین زهری که مهتا داشت و بیشب شبیه
نیش عقرب به خود بود زد و گفت :خب!
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_رو چ مهتا حساب کرده بودی خداییش؟ فکر کردی چه
خبه؟ این همه من تو رس خودم زدم که تور و قران اینو ول کن
ی
آدم که قحط نیست...اصال انگار نه انگار درست رفن رساغ
همون که نباید ...چقدر حرصم یم گبه از این کارت ،یادم میاد
دلم یم خواد...
ناگهان توی دلش حس بدی به جوشش افتاد با حرص دندان
هایش را روی هم ر
فشد و نگاه پر غضبش را به آمت دوخت که
به خنده افتاده بود و خبه نگاهش یم کرد .چرخید سین را
برداشت فنجان ها را پر چای کرد و خودش را برای حس بدی
که بیشب بوی حسادت های کودیک اش را یم داد رسزنش کرد.
وقن سین را مقابلش گذاشت و خودش هم روبه رویش روی
زمت نشست .آمت با همان لبخند ،آهسته گفت :اتفاقا اون
وقن
که انتخابش کردم همه این حرفات تو رسم یم چرخید و بیشب
وسوسه ام یم کرد به این تصمیم ،خواستم دایع که رو دلم
جبان کنم! بگذریم .حاال هم اتفاق خایص نیافتاده
گذاشتیو ی
باید
جلوی خانواده ی جدیدش آبروداری یم کرد که بازم نتونست!
_نه خب زهرشو ریخته ،آذر یم گه از دیشب بابا تو فکره و
غر یم زنه که االن مردم چه فکری میکت ...مامان شوری هم
فشارش افتاده و حالش بده آذر رفته اونجا! ساسان به تو چبی
نگفته بود؟
_نه االن دارم یم شنوم .یعن باز دوباره واسه حرف مهتا
1290

آمین

@Romanbook.ir

اینقدر تحت تاثب قرار گرفت؟ خییل عالیه! االن فهمیدم
تصمیمم
واسه نرفت تو اون خونه چقدر منطف و به جا بود!
_نه که تحت تاثب قرار گرفته باشن ...نیم دونم آذر یم گفت
ناراحت! یم گفت بابا یم خواد من برگردم اما نیم خواد بهم
بگه!
آمت ابروهایش را باال داد کیم رستکان داد و گفت :توچ یم
خوای؟
_نیم دونم فردا یم رم خونه یه رس یم زنم.
فنجان چای اش را برداشت کیم بخار آن را بو کشید و گفت:
بخاری خاموشه؟
_یادم رفت روشن کنم...
نیم خب شده بود که آمت قبل از او بلند شد و گفت :من روشن
یم کنم.
به سمت بخاری رفت و گفت :من نیم گم نرو ،اما اگر قراره
واسه حرف آدیم مثل مهتا باشه نرو.
روشنش کرد پرده را کشید و گفت :چقدر رسده! من برم پایت
دیگه!
_چای تو بخور.
دوباره لب تخت نشست شادی چند دقیقه پیشش زائل شده
بود و
حاال هرکاری یم کرد نیم توانست حواسش را بدهد به طناز که
دستهایش را گذاشته بود روی زانویش و اسمش را با زبان
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کودکانه ی خودش «آیم» صدا یم کرد.
وقن رفت ،طلوع یکبار دیگر عروسک را میان دستش گرفت
به چشمهای گرد سیاهش نگاه کرد و به جای خایل لبهایش
دستش
را کشید روی قلب مخمیل میان دستهایش که رویش با نخ
سفید
گلدوزی شده بود «آی الو یو» لبخند مبهیم زد عروسک را
جای گذاشت که طناز نتواند بردارد و بعد اورا بغل کرد به
خودش ر
فشو برایش شعری که دوست داشت را زمزمه کرد تا
به خواب برود.
***
_طناز کجاست؟
یی آن که رس از کاغذها بردارد گفت :آذر برد خونه مامان!
خوی؟
_خودت ی
_خوبم!منم بعد از کار یم رم دیشب که بهت گفتم.
_طلوع!
_جان!
_مادربزرگ طناز زنگ زد!
باالخره رس از روی کاغذها بلند کرد و گفت :خب!
_رساغ طنازو گرفت!
_بیخود.
_آروم ...در واقع طنازو نیم خواست .بیشب حرفش رس
فروش خونه ی تبداد بود ...و طناز وارث هست.
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_ما هیچ نیم خوایم  ...طناز هیچ نسبن با اونا نداره!
_چرا عصبای ر
مییس؟سبدم به خجسته .امروز وقت یم کن با
هم بریم یه جا!
_کجا؟
_بابا یه زمت اینجا داره وکالت داده بفروشم براش!
_آخه گفتم که یم رم اونجا!
_باشه پس بمون خودم برسونمت!
_باشه.
_آمت چبی شده جز اون که زنگ زدن اتفاق دیگه ای افتاد؟
حرف زدن؟
_بلند شو بریم.
_کارام مونده
_اشکال نداره بیا!
_دلم شور افتاد خب بگو اگر چبی شده!
از جا بلند شد کیفش را روی دوش انداخت و گفت :به رامبد
بگم!
_نه خودم بهش یم گم بعد.
_آمت...
در حال ببون رفت از در گفت :چب ترسنایک نیست چته تو؟
بیا دیگه!
دنبالش راه افتاد .توی ماشت کنارش نشست و یی معطیل گفت:
اینقدر بدم میاد از این که واسه گفت یه حرف اینقدر آدمو دور
خودش یم گردوی؟
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_یم خوای واسه گفتنش دورت بگردم؟
_آمت!
لبخندی زد کیم به سمت او مایل شد و گفت :دوستت دارم!
طلوع کیم نگاهش کرد .ضبه ی ناگهای این جمله نفسش را
بند آورد و آمت با همان لبخند کمرنگ گوشه ی لبش گفت:
دوستت دارم و نیم خوام از دستت بدم! دوستت دارم و نیم
خوام حن برای لحظه ای ازت دور باشم حن به اندازه ی یه
نفس!
ی
_یم یک چ شده یانه!جونم به لب رسید.
_بابات زنگ زد ،گفت یم خواد منو ببینه حضوری حرف
بزنیم .االن باید برم پیشش!
طلوع ابرو درهم کشید وبا بغض گفت :وای!
انگار دوباره یادش آمد چقدر از هاتف یم ترسد.آمت
پرسید:چیه؟
_نکنه واسه اون حرف بخواد  ...وای آمت من اصال طاقت
تکرار همه ماجراها رو ندارم به خدا! اگر بخواد بگه برگردم
خونه! اگر بگه نباید ببینمت!
_نگران این که منو نبین؟
_چه سوالیه یم پریس!
_یم خوام با تو هماهنگ باشم وقن باهاش حرف یم زنم .بهم
بگو االن کجای ارتباط مون هستیم؟
_من نیم دونم کجاییم فقط یم دونم نیم خوام دوباره چبی
بهم
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تحمیل بشه!
_از طرف من؟
_از طرف هرکیس! حاال من یم خوام اینجا باشم  ...نزدیک
تو!
_چرا اینقدر واسه گفتنش آدمو دور خودش یم گردوی؟ ما
قراره با هم بمونیم؟
_معلومه که قراره بمونیم.
ی
_ای جان! با همت ضاحت به بابات بگ مشکیل نیم مونه!
_یه لحظه دست از مسخره بازی بردار تورو خدا!
_مسخره بازی نیست .بریم؟
_نه تو برو طنازو بیار نیم تونم باهاشون روبه رو بشم .یم
ترسم حرف بشه و ناراحن های قدییم باال بیاد! یم ترسم بابا
بگه حاال که دیگه خطری نیست و ما هم بخشیدیم چرا باز
موندی پیش آمت.
ی
_نهایتش اینه که یم یک حسابم از آمت جداست.
_وقن جدا نیست چرا بگم جداست؟
_پس من یم گم لطفا بذار حسابمون یه جا باشه!
به نظرش آمت همه چب را خییل ساده گرفته بود با حرص
گفت :به این راحتیاست؟
ی
_تو بگ از اینم ساده تره! اما تو نخوای نه سخت ترین مسئله
ی دنیاست! اصال بگو ببینم حسابت از آمت جداست یا یه
جاست؟
مکث طلوع که طوالی شد ماشت را حرکت داد مسبی را
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پیموده بودند که طلوع آهسته گفت :یه جاست!
_خب وقن اینطوره به چ فکر میکن!
_به روزی که کمکم کردی چون
ممکن بود واسه این که دوباره جلو چشمش ظاهر شدم
بکشدم.
اون روز من نیم دونستم برادرم نیسن اما تو یم دونسن و با
این که یم دونسن این خطرو کردی.
_اصال یم خوام احساست بهم هرچبی باشه جز احساس
دین!
به هرحال امروز بابات هرچبی بگه یه مقدارشم حق داره واسه
یی فکری اون شاهکار دای مسعود .به تو هم اگه حرف زد از
کوره در نرو .چاره ای نداریم جز این که حقیقت رو بگیم .دیگه
طوالی کردنش نه تنها خوشایند نیست ممکنه تاثب بدی هم
بذاره! ممکنه بابات فکر کنه داریم بازیشون یم دیم یا پنهای
کاری یم کنیم.
_هرکاری صالح یم دوی بکن!
_همه چیو ننداز گردن من تصمیم خودت چیه؟
_موافقم که نباید پنهان کنیم .موافقم که یم خوایم با هم
بمونیم.
آمت با تکان دادن رس نشان داده فهمیده است اما حقیقتا با این
جواب آنچه یم خواست را از طلوع نشنید.
تا رسیدن به خانه هاتف هر دو به فکر فرو رفته بودند حرف
برای گفت پیدا نمیکردند .وقن پیاده یم شد گفت :شب خودم
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برمیگردم نیم خواد بیای!
_اگر خواسن برگردی زنگ بزن بیام.
داخل خانه رفت .مضطرب بود .سکوت خانه ترسش از
ر
پیشوی
را بیشب یم کرد .به محض دیدن شورانگب توی آشبخانه
پرسید :بقیه کو؟
_نیست ،بابات که رفت ببون طیبه اینا هم امروز نیومدن
اصال ،آذر و طناز هم تو اتاق باال خوابن!
_آها! خوبت شما!
خوی؟
شورانگب با لبخند گفت :قربونت برم مامان ،خوبم تو ی
با اضطراب روی صندیل نشست شوری از جا بلند شد
دریخچال
را باز کرد ظرف میوه را ببون کشید روی مب گذاشت و گفت:
از رسکار اومدی؟
_آره آمت داشت یم اومد این طرف منم رسوند.
_با بابا قرار داره فکرکنم.
همت یک جمله فکرش را آشفته تر کرد .نه یم توانست اظهار
یی اطالیع کند و نه بگوید قبال با آمت حرفش را زده اند.
در گبودار این افکار بود که شوری گفت:چقدر خانم شدی
طلوع! یم دوی وقن روبه روم یم شین و یم خوام باهات
حرف بزنم انگار کم میارم .دیگه مثل اون روزای که با وعده
آرومت یم کردم نیسن  ...خییل بزرگ شدی!
_من هرچقدرم بزرگ بشم بازم کوچیک شمام.
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خوی دخب! با پریچهر حرف یم زدم چند روز
_تو خییل ی
پیش...
_حتما گالیه داشت! خییل وقته رس نزدم بهشون.
_گالیه ها جای خود ،چبای گفت که فهمیدم چقدر غافل بودم
ازت ..نه فقط از تو از همه  ...خانواه ای که یم خواستم به هر
زحمن دور هم جمع کنم رو خودم با دست خودم پراکنده کردم
اما این وسط تو بیشب از همه...
_مامان بخدا من رایص نیستم اینا رو مدام تکرار کن.
_قبول دارم اشتباه کردم که اسم تو رو اوردم تو شناسنامه ی
خودم ...نه بخاطر همه چبای که تا امروز همه مون بهش
رسیدیم .فقط واسه یه چبی که همیشه پنهان بود ...من ازش
یم
ترسیدم .من از عالفه ی آمت به تو یم ترسیدم طلوع!
_مامان!
_من مامانتم؟
_هسن این چه سوالیه؟!
_بذار اینبار بت مادری واسه تو و آمت فرق قائل بشم.
_آخه...
_گوش کن ..من مادر آمینم  ...دلم یم خواد ببینم که بچه م
خوشحاله ...به جای همه سالهای که خوشحالیشو گرفتم با
رسکوب کردن احساسش ،یم دونم آمت با تو خوشحاله!
دوباره طلوع آمد حرف بزند که شورانگب گفت :آدم ممکنه تو
آبچ بگه  ...داداش بگه! ویل شما خواهر
یه دورای به هرکیس ی
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و برادر نیستت .هیچ گنایه وجود نداره اون زاییده ی ترس من
بود .اعباف بهش سخته یم دوی از عید یم خوام این حرفا
رو بهت بزنم اما اونقدر سخت بود که یه امروز و فردا کردم.
ی
اما از دیروز با هاتف قدر تمام بیست سال زندیک مشبکمون
فکر کردیم ...دوتای فکر کردیم نه جدا جدا! شاید اگر این مدت
شما دوتا همراه هم نبودین و عادت نیم کرد به دیدنتون با هم
هیچ وقت رایص نمیشد حن به حرفام گوش کنه...اما دیروز
هردومون فهمیدیم ودرک کردیم بت شما یه حس عمیق هست
شاید تو هنوز بهش اسم ندادی شاید وقت یم خوای تا اول اون
حس گناه آلود بودنشو از خودت دور کن! شاید از من و بابات
یم تریس شایدتردید داری  ...نیم دونم از چ نگرای اما منم
مثل پریچهر این حس دوگانه ی تو رو یم فهمم .با این همه یم
خوام یه بار به عنوان مادر آمت ازت بخوام باهاش ازدوج کن.
یه بار به عنوان مادر خودت ازت بخوام به این پش بیشب و
ی
.
بهب فکر کن! ازت یم خوام که برای دلت زندیک کن و حن
حاضم براش بهت التماس کنم.
خجالت یم کشید به شورانگب بگوید مدتهاست دارد به آمت
فکر
میکند و نتیجه اش همان ترس های ست که انگار همه از آن
خب دارند.
ی
خجالت یم کشید حن به خودش بگوید آمت که داخل ررسکت
یم
آید قلبش تندتر یم کوبد و حاال همه خاطره های کودیک اش
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خالصه میشوند درخواست آمت و ینبدش با مهتا رس پشی که
در ناخودآگاهش عاشقانه یم خواستش.
خجالت یم کشید بگوید دارد آهسته آهسته همه چب را تغیب
یم
دهد تا بودن آمت در کنار خودش را یک جور دیگر باورکند.
وحن همت حاال قبل از آمدن به اینجا همه تردیدهایش را کنار
گذاشت و روراست از احساسش به آمت گفته!
شب وقت برگشت به خانه هنوز در این افکار غوطه ور بود.
هوا انقدر رسد و مه آلود بود که انگار ماشت به سخن شب را
یم شکافت و جلو یم رفت جرات نداشت از آمت درباره
حرفهایش با هاتف ببسد .هاتف که به خانه آمده بود عادی
بود
حن کیم مهربان تر از همیشه احوالش را پرسیده بود و طناز
را توی آغوش گرفت و بوسه بارانش کرد .حتما حرفهای که
هاتف به آمت زده بود هم همان های بود که شوری به خودش!
بعد از این همه سال حاال فهمیده بودند حفره های وجود هیچ
آدیم را نیم شود با هیچ چب جز همان روچ که برایش آفریده
شده پر کرد .سکوت آمت ،ریتم انگشتهایش روی فرمان ،حایل
که بت شادی و اندوه و حشت در نوسان بود هم همت را یم
گفت .برگشت به طناز که توی صندیل اش به خواب رفته بود
نیم نگایه انداخت پلک هایش را روی هم گذاشت و به خودش
گفت :اون برادر تو نیست .از پس فهم همه چب براومدی و این
یم تونه آخری باشه!
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خیاالتش با بوی شب در آمیخته بود و قلبش را رسشار از حیس
تازه یم کرد که آمت گفت:بابات خواست که تکلیفمونو با
زندگیمون روشن کنیم .مثل همیشه بود مثل همیشه که بهم یه
خط
نشون یم داد تا روی ردپای که هست مسبمو پیدا کنم .نیم
دونستم چ بگم! با یه ذهنیت دیگه رفتم بودم .یم خواستم
خییل
حرفا بزنم حن تو رسم پر فریاد بود .اما غافلگب شدم .نه یم
خواستم همه چیو بندازم طرف تو! نه یم خواستم اونقدر پررو
باشم که به نظر بیاد منتظر پیشنهاد بودم .مونده بودم به معن
واقیع! بهش گفتم اگر تو رایص ر
بایس با تمام وجودم یم خوام
که رسوسامون بدم به ارتباط مون!
_خوب کاری کردی!
_یعن موافف با پیشنهاد بابات؟
_فکرکنم باید یه حرکن کنیم اینجای که هستیم دیگه برامون
خوی نیست حرکت رو به جلو گایه ترسناکه اما الزمه!
جای ی
_موافقم .ممنون که اعتماد یم کن هرچند یم دونم که این
سخت ترین تصمیم زندگیته!
_به آسوی بعدش یم ارزه!
ریه اش را از هوای که آغشته به عطر آمت بود پر کرد و
دوباره با خودش تکرار کرد :درست یم شه همه چ! درستش
یم کنیم با هم!
****
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سکوی دلپذیر در خانه جریان داشت پشت پنجره ایستاده بود
و
به طناز نگاه یم کرد .که توی حیاط ررسکت درست مثل یک
گلوله برف بود در آن لباسهای پشیم یکدست سفید و چکمه
ای
که به پا داشت .صدای جیغش ضعیف بود اما از همان فاصله
هم
شوقش برای آدم برف کج و کوله ای که آمت یم ساخت پیدا
بود .با آن برف کیم که معطل یک آفتاب بود تا آب شود.
داشت
همه تالشش را یم کرد تا بزرگبین آدم برف ممکن را برای
طناز بسازد.
انگار تازه از خواب بیدار شده بود و یادش آمده بود همت هفته
ی پیش چه قراری با آمت گذاشت.حاال نیم دانست با آن همه
احساس مانده روی دستش چه کند.همه تنش درد یم کرد مثل
ماری که پوست یم اندازد آهسته پیش یم رفت و پوست قدییم
اش پر از زخم ،پر از درد پیش چشمش خودنمای یم کرد.
همت روز قبل پریچهراز طرف شورانگب زنگ زده وپرسیده
بود :قرار خواستگاری را برای چه روزی بگذارند و او حن
رویش را نداشت نظرش را بگوید همه چب را به خودشان
واگذار کرد و بعد از این کار خودش ببار شد چون نیم
ی
خواست دوباره تماشاچ مهمبین اتفاق زندیک اش باشد.
ی
چرخید سوی فضای خانه نگاهش را روی آشفتگ ای که آمت
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وطناز قبل از پایت رفتنشان درست کرده بودند گرداند.خم شد
یک به یک اسباب بازی ها را برداشت کیم نگاهشان کرد و
فکر کرد هیچکدام را خودش برای طناز نخرید .اگر آمت نبود
حن یادش نبود که کودک به این ها نیاز دارد .از این یی فکری
خودش لبهایش را روی هم ر
فشد .سبداسباب بازی را توی کمد
گذاشت .دری دیگر را باز کرد دست کشید روی طراچ هایش
مدی بود که چبی نکشیده بود میان کاغذها به دفبی برخورد
که آمت برایش خریده بود تا خاطره هایش را بنویسد .همانطور
که امیدجو گفته بود .حن خط خظ های پرحرص توی دفب
یادآور آن روزهای درد بود .همانجا میان در باز کمد نشست
دفب را برگ زد .کلمات مثل واگویه های آدیم الل بود که از
یی زبای کالفه شده و نیم دانست چطور باید حرفش را بیان
کند .جای نوشته بود ...سوختم ...خواب .دیوار.
صفحه ای دیگر را باز کرد نوشته بود :آمت اومد...
رسخم کرد اشکهایش ریخت روی دفب تا قبل از آن روز که
آمت آمده بود توی چه حفره ی یی پایای افتاده بود .حاال یم
ی
خواست چه کند؟ دوباره زندیک کند؟ اصال یم شد! ممکن بود با
آن همه خاطره ای که گایه کابوس وار به رسش هجوم یم
ی
ر
!
آورند زندیک تازه ای را رسوع کند؟ قلبش برای آمت یم تپید،
قلبش دیگر ان تکه گوشت مرده ای نبود که روز به روز بیشب
در خود ر
فشده یم شد .نگاهش هر چند پخته تر از پیش اما
امیدوار دوخته شده بود به آینده ای که یم خواست و یم
توانست
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داشته باشد .و حاال فقط یک اما جامانده بود روی لبهایش که
هر
وقت به یاد ازدواج با آمت یم افتاد تکرار یم شد.
با صدای باز شدن در ،دفب را بست و به رسعت پشت
دستهایش
را روی صورتش کشید آمت با ابروی گره خوره طناز را روی
زمت گذاشت طناز هنوز بهانه یم گرفت :آیم  ...بلف...
آمت آهسته گفت :باشه بعد یم ریم ...چ شده؟
نگاهش به طلوع بود و دفبی آشنا توی دستش ،انگار طناز هم
نامساعد بودن جو را حس کرده بود که ساکت به آنها نگاه
کرد.کنارش جا نبود آمت پشت رسش نشست دستهایش را
کشید
و دفب را گرفت و گفت :چیکاریم کن؟!
طلوع تالش یی حاصل برای پاک کردن اشکهایش را کنار گذاشت
به جلو خم شد آمت هم به همان ترتیب خم شد.
 طلوع!برای ادامه ی جمله درمانده بود طناز ترسیده از آن حال چند
قدم
به جلو برداشت با لبهای که به پایت آویزان شده بود گفت:
مامان...
آمت دفب را انداخت دست دیگرش را برای گرفت او باز کرد و
وقن طناز روی پایش نشست گفت :هیچ نیست.
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آهسته گفت :یمترسه از گریه ت درست مثل من ...نکن این
کارو باهامون.
طلوع کمر راست کرد نفس بلندکشید و گفت :نکن جلو بچه!
_کاری که من یم کنم بد نیست اما کار تو یم ترسوندش ...به
چ فکر کردی ...یک گفت این دفبو نگه داری اصال!
_چقدر بیچاره بودم اون روزا!
ی
_همه تو زندگیشون اون روزای بیچاره یک رو دارن اما یم
ذارنش الی دفب یه جای که دستشون مدام بهش نرسه نه که
فصل به فصل وسط هر خوب و بدی ورقش بزنن تا ثابت کت
بدبخت!
_آمت من...
انگارجمله اش را حدس زده بود که گفت :طلوع ما قراره اراده
کنیم تقدیرو دست باد بدیم و رسگردوی رو از خودمون دور
کنیم ...دوباره داری به عقب بریم گردی؟ چرا یم ری جای
که واسه مون هیچ نیست.
طناز دوباره دستش را کشید برای رفت توی آغوش طلوع و
آمت در حال نوازش موهایش گفت :مامان داره بازی میکنه تو
هم از این بازیا بلدی طنازی؟
طناز مردد بود .آمت رسش را خم کرد توی پباهنش ادای گریه
درآورد و گفت :اینجوری...
صورتش را باال آورد و با خنده گفت :حاال تو!
طناز که رسش را پایت برد با غیظ گفت :بسه دیگه طلوع ،گریه
بچه درنیاد!
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طناز همانطور که آمت ادا درآورده بود رسش را باال اورد و
آمت گفت  :حاال مامان طلوع!
گریه ی طلوع اما ادا نبود .بلند شد ،با گفت«یه چبی آماده کنم
برای شام» .دور شد.نگاه طناز که دنبالش یم کرد را صدای
آمت به سوی خود کشاند .کیم بعدخسته از برف بازی روی
سینه ی آمت به خواب رفت.طلوع هنوز هیچ کاری نکرده بود
که آمت گفت :بیا!
_دارم غذا یم پزم.
_نیم خواد بیا!
آمد نزدیک او که دراز کشیده بود و طناز هم روی سینه اش بود
نشست .آمت به دست خایل اش که دراز شده بود روی زمت
اشاره کرد و گفت:حرف بزنیم ...مثل قدیما ،منتیه جاتو یه نفر
دیگه گرفته تو فعال اینجا رو داشته باش!
ی
طلوع لبخند کمرنگ روی لب آورد.
آمت آهسته پرسید :از چ اینقدر به خودت یم پیچ؟
همت سوال را یم خواست که دوباره اشکش جاری شود
 .آمت ایه کشید و گفت :اینو آمت داره
ازت یم پرسه نه هیچ کس دیگه  ...نه حن این من که اینجام،
آمت پنج سال پیش ده سال پیش ...حرف بزن با من...
با احتیاط طناز را سمت دیگرش روی زمت گذاشت .چرخید
سمت طلوع .حاال
رخ به رخ هم بودند
گفت :فقط واسه خط خظ های اون دفب نیست مگه نه؟
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_نیم دونم واسه چیه واقعا نیم دونم.
_پشیموی؟ از قراری که گذاشتیم پشیمون شدی؟طلوع تا
حرف
نزی این درد تمام نمیشه .با من حرف بزن .مثل همه دردای که
پشت رس گذاشتیم این یگ هم بردار از رو دلت!
_ما پشت رس نذاشتیم .تو دردامو برداشن گذاشن و دل
خودت!
گوشه ی لبش به لبخندی تلخ باال کشیده شد لحن عاشقانه
اش بوی
توبیخ یم داد:تو به چیا فکر میکن وقن تنهای؟
_به روزهای که یم تونستم بخندم.
_تو امروزم یم توی بخندی .یم توی منم بخندوی اونقدر که
دیگه به هیچ فکر نکنم حن به دردات که رو دلمه!
_یم خوام .گایه شادم ،گایه با همه وجودم شادم .اما بعد یم
بینم آر ر
امیس نیست همه چ کاذبه تمام دنیا رو موج اندوه گرفته
من دلیل خوشبخن تو نمیشم.
_آخ که تو همون طلوع کوچولوی من موندی و بزرگ نشدی...
 تو خود خوشبخن هسن دلیل یعن چ؟صدای طلوع گنگ و خفه بود :دارن قرار یم ذارن واسه
خواستگاری...
_دستشون درد نکنه! هرچند با ازدواج سنن مخالفم!
خندید .طلوع خنده ی یی جای تحویلش دادو گفت :همه چ
داره اتفاق میفته!
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_این نهایت خوشبخن منه اما اگر تو نیم خوای یه حرف دیگه
ی
ست و باید بهم بگ! طلوع من عشق تو رو یم خوام نه دلسوزی
ی
نه رودرواییس نه حن وابستگ!
ی
!
_نیم دونم چیه! شاید وابستگ اما یم خوامش ،نیم خوام
فرصت خوشبخن رو از خودمون بگبم .از خودم ،تو ،طناز!
شاید نتونم خییل خوب باشم اما یم خوام دوباره ررسوع کنم و
واسه این ررسوع به هیچ کس اندازه ی تو اعتماد ندارم .یم خوام
با تو باشم با مردی که تو خونه بابام پشت یه هویت جعیل گم
شد
آمت نیم خواست حرف از گذشته بزنند آمد لب باز کند که
طلوع نگذاشت و ادامه داد:و تو بدترین روزای زندگیم پیدا!
 ممکنه یه روز ،این حیس که امروز واسه ررسوع داری تبدیل بهعشق بشه؟
ابروهایش راباال داد .یم خواست بگوید نیم دانم ،اما دوست
داشت کیم امیدوارتر باشد .حن شده برای هفته ی گذشته که
دلش آنقدر حال و هوای عاشقانه داشت .نیم خواست بگذارد
دوباره ناامیدی غلبه کند و یم دانست آمت و عشق یم توانند از
آن موج موذی که هر چند روز یکبار رساغش میآید نجاتش
بدهند .درست مثل همت حاال که آمت آمده بود و دلگبی
ساعن پیش برایش یی معنا ترین حالت روزش بود .توی نگاه
منتظر آمت گفت :خییل زیاده احتمالش!
 پس شام با من!طلوع خندید و گفت :خودم یم تونما!
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همانطور که بلند یم شد گفت :اصال معلوم نیست که داری
تعارف یم کن! طنازو بذار رسجاش!
_بیا بریم ببون!
آمت از نیمه راه برگشت و گفت :اوه چه پیشنهاد خبه کننده
ای!
نکنه دوباره حقوق گرفن!
طلوع با خنده گفت :گرفته باشمم ببون همیشه پای تو حساب
میشه!
شاید انتظار زیادی بود که یم خواست هیچ ردی از گذشته ای
که برای طلوع برادر بود در خاطر اونمانده باشد و به روزها و
لحظه هایشان رسایت نکند .شاید باید با این دلهره ی مدام توی
قلبش وقت مرور آن روزها کنار یم آمد دستهایش را به کمر زد
دنبال حرف یم گشت پیدا نیم شد .رسچرخاند سوی طناز و
گفت :پس آماده ش کن ویل گناه داره خوابه!
_عادت یم کنه دل به دل هوس های یهوی مامانش بده!
_براش آرزوهای دور و دراز دارم .یه دنیا باید دور هوسهای
یهوی خودش بگرده!
طلوع همانطور که با احتیاط برای بیدار نکردن طناز لباس
گریم به تنش یم پوشاند گفت :ویل باید یه کم جدیت هم
داشته
ی
ر
بایس تو اصال بهش نه نیم یک!
_منو که یم شنایس ،نه گفت بلدم اما فقط ببون از خونه!
لباس طناز را که پوشاند از جا بلند شد مقابل آینه ایستاد
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انگشتهایش را زیر پلک های ورم کرده اش کشید و گفت :تو رو
دیر شناختم اما اونقدر هست که بدونم طناز چه خوشبخته!
نگاهش را از توی آینه به آمت دوخت .آب دهانش را فرو داد
و انتظار طوالی شد .آمت همچنان تکیه زده بود به ستون
دستهایش را روی سینه قالب کرده و او را نگاه یم کرد با
ی
دستپاچگ از خراب شدن محاسباتش کیم کرم برداشت روی
گونه اش گذاشت و تالش کرد جلوی نگاهش را بگبد ...جلوی
ضبان قلبش را که ناگهان باال رفته بود و باعث لرزی خفیف
در نفس هایش شده بود .آن حالت در سکوت آمت را نیم
خواست دنبال رایه برای شکست آن فاصله بود و یم دید
چقدر
نزدیگ میانشان همه چب را عادی تر یم کند.
ی
کمرنگ روی لبش کشید وگفت :تو نیم خواسن آماده ر
بیس!
رژ
_من آماده ام! دارم آماده شدن تو رو نگاه یم کنم.
در کمد را باز کرد مانتو بافتش را برداشت روی همان بلوز
شلوار ساده ی خانه انداخت .شایل روی رسش گذاشت و کیف
که همیشه چند وسیله ی ضوری برای طناز در آن بود را هم
روی دوش انداخت و گفت :بریم!
دستهایش را توی هم ر
فشد هنوز انتظار یم کشید .اطرافش را
خالی احاطه کرده بود انگار توی یک حباب گب افتاده بود و
آمت باید یک قدم بریم داشت و آن حباب را یم شکست .و
تپش ها ،تپش های دیوانه ی قلبش را اصال نیم فهمید.
آمت با همان لبخند نرم روی لب که معلوم نبود از کدام فکرش
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نشات یم گبد طناز را به آغوش گرفت و قبل از او ببون رفت.
دوباره به آینه برگشت .دستش را روی گونه های تب دارش
کشید و با چند نفس عمیق تالش کرد به حال عادی برگردد.
توی ماشت کنار آمت نشست هوا کم کم تاریک یم شد .چرخید
پتوی نازیک که روی صندیل عقب ماشت برای طناز بود را
کشید روی تنش
دلیل این دل زدن هایش را نیم فهمید
وقن تا همت عرص داشت در دلهره ی تصمییم که گرفته بود
دست و پا مبد و درک احساسش به آمت برایش سخت و حن
کشنده بود.
عجین که توی چشمهایش
رسگردای اش را آمت فهمید.حال
ی
جاری شده بود را هم یم شناخت .با احتیاط عقب نشسته و
فقط
تغیبات مدام او را تماشا کرد .نه که نخواهد همرایه اش کند.
یم ترسید ،یم ترسید ناگهان جای بدی از افکارش وارد شود
وحضورش تاثب بدی روی ذهن و روحش باف بگذارد.
ماشت که به حرکت در آمد دوباره جای چبی در اطرافش
خایل بود به نظرش رسید آمت همان آمت همیشه نیست کیم
در
جای خودش تکان خورد .آمت پرسید :کجا بریم؟
یی حس جواب داد :هرجا فرف نداره!
واردخیابان اصیل که شدند دیگر مسب را یم دانست .هنوز
چبی کم بود .دست کشید دکمه پخش را ر
فشد آهنگ کودکانه
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ای خنده روی لب هر دویشان آورد .دوباره خاموشش کرد کیم
بعد آمت ماشت را متوقف کرد و گفت :پیاده بشیم.
_نه بگب بیار تو ماشت.
آمت با پلک های که جمع شده بودند کیم نگاهش کرد تا شاید
رس از کارش در بیاورد و حالش را بفهمد وقن از نیم رخ رسبه
زیر او چبی دستگبش نشد به سوی رستوران رفت کیم بعد
بوی گرم غذا توی فضای بسته ی ماشت پیچید .ماشت را
حرکت داد و گفت :مسب بعدی دستور؟
_دوست ندارم برگردم خونه! شبش جون یم ده واسه
همینطوری رفت تو مسب.
تک ضبه ای به دنده زد و گفت :بریم پس!
طلوع پوشش ساندوی چ را باز کرد و به طرفش گرفت و گفت:
همیشه زمستون که میشه یه جوری دلم یم گبه اما توی همون
دلگبی فکر میکنم بهبین بهار زندگیمو پیش رو دارم.
_واسه من که این زمستون همینطوره!
هنوز نیم توانست با اطمینان حرف بزند .ترجیح داد سکوت
کند
آمت آهنگ مالییم پخش کرد انگار اوهم همت را یم خواست.
مدی بعد وقن غذایشان تمام شد طلوع هنوز به آن فاصله ای
که
انگار از جای غریب آمده بود و میانشان سایه انداخته بود فکر
میکرد از شهر خارج شده بودند و با این که هنوز رسشب بود
سیایه به اوج رسیده بود و انگار انتهای نداشت .کیم به آمت
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نگاه کرد که با دقت خبه به رو به رو بود و با خواننده
همصدای یم کرد و کیم به تصویر خودش در شیشه.
فشار انگشتهایش روی فرمان بیشب
شد و دست دیگرش روی رانش معلق مانده بود .طلوع آهسته
گفت :یم خوام جاده تا آخر دنیا ادامه پیدا کنه! تو شب سفر
خییل
خوبه!
آمت لبخندی زد و گفت:تا آخر دنیا که نه اما هر وقت که پام
رو
پدال جون داره یم ریم.
پیشای اش را کیم به شانه ی او ر
فشد و زمزمه کرد :از خودم
ودلم یم ترسم.نیم دونم خواست تو از کدوم خواست هاست!
من
فرصت یم خوام واسه فهمیدنش ،نیم دونم چقدر شاید یه
روز،
شاید همت امشب که به فردا برسه ،شاید یک سال ،شاید هزار
سال ،نیم دونم! اما یم دونم که چه یه روز باشه چه هزار سال
بدون تو نیم تونم اون روزا رو رس کنم .یم دونم که باید اینقدر
بهت نزدیک باشم تا بتونم روی چبی که یم خوام تمرکز کنم.
آمت لبخندی زد و گفت :من همیشه همینقدر نزدیکم مگر تو
نخوای .تردیدتو یم فهمم .شکت ،یه قدم جلو و یک قدم عقب
صب کنم .به باباتم
رفتنتو یم بینم .من یم تونم تا آخر دنیا ی
همینو گفتم .اگر اضار داره همه چیو رسیم کنیم اگر تو بخوای
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صب کمبین کاریه که تا حاال کردم و بعد
موافقم .ویل واسه تو ی
از اینم یم کنم.
هر دو ساکت شدند و صدای سوت باد گایه میان رویای شبین
طلوع خط یم انداخت آهسته گفت :شاید عشق برعکس اوی
که
من خیال یم کردم باشه  .شاید آرامش همت لحظه باشه عشق!
آمت رسچرخاند سمتش و آهسته گفت:شاید!
خوای از روی
طلوع پلک روی هم گذاشت خسته نبود اما ی
آرامش پلک هایش را گرم کرده بود هر از گاه پلک باز یم کرد و
دوباره یمبست بعد از آن دیگر هیچ نفهمید جز حرکت گهواره-
ای اتومبیل که رویاهایش را با رسعت پیش یم برد.
***
توقف ماشت و همزمان با آن تابش نور خورشید به صورتش،
باعث شد تکای به خودش بدهد پلک های خسته و سوزناکش
را
کیم روی هم ر
فشد
 .چشم گرداند و ناگهان با هیجان گفت :وای اومدیم خونه
خاتون؟
آن شادمای عجیب را بعد از مدتها تجربه یم کرد .یادش نبود
آخرین بار یک اینطور دستهایش را به هم کوبیده! یک از ته دل
خندید! از این حال ناگهای دچار دلشوره ای غریب شد که
تالش
داشت پسش بزند .رسچرخاند سوی طناز که در سکوت با
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عروسک کوچکش رسگرم بود و گفت :اینجا ببت طنازی اومدیم
خاله پری!
گفت :مریس آمت مریس ،خییل الزم داشتم بیام اینجا تو همت
فصل همت موقع اصال دقیق همت االن.
آمت توی چشمهایش خندید و زمزمه کرد :بمبم واسه این ذوق
قشنگت!
گفت :خدانکنه...
پیاده بشیم؟ من خییل خوابیدم مگه نه! طناز از یک بیداره چرا
گریه نکرد!
_آخ توفقط پشت رس هم این دغدغه هاتو رو زبون بیار من
حظ
کنم ،واسه پیاده شدن وقت هست.
ابروهایش را اخیم شبین در هم کشید بالبخند گفت :وا آمت!
هردو یی دلیل خندیدند و طناز هم به خنده شان خندید و
دستهایش
را برای رفت توی آغوش یگ از آنها دراز کرد آمت گفت:
شیشه ش پر بود دادم دستش تو اینقدر خسته بود خوابت برد
حواسم بهش بود.
_خسته نبود یه حال دیگه ای بود .انگار از مسابقه دو برگشته
حسای برگشتم و توی
بودم اصال دو که خوبه از یه مشت زی
ی
یه جای راحت خوابم برد.
نگاهش را گرداند روی صورتش و گفت :االنم صبح مسابقه
ست
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حسای به ما بدی!
ببینم یم توی یه شبین برد
ی
طلوع با خنده ای رسخوش در را باز کرد و گفت :به حساب
خاله پری یم تونم.
رورسی اش را در حال پیاده شدن مرتب کرد آمت کیم به
سویش مایل شد و گفت :چ الزم دارین برم بگبم؟
_فقط به اندازه امروز وسیله هست بعد بریم برای طناز خرید
کنیم ...چندروز یم مونیم مگه نه؟
_یه زنگ بزنم اگر ساسان بتونه کارو تحویل بده هر چند روز
بخوای یم مونیم .نتونستمم تو بمون من بریم گردم.
کیف کوچک طناز را برداشت و به آمت که پیاده شده بود
گفت:
طناز با تو!
به حرکات شتاب زده اش خندید و گفت :چشم.
فشد،پریچهر با بهن ر
زنگ را ر
نایس از دیدن ناگهای شان خنده
ای بلند رس داد و گفت :چه عجب ! چ شد یاد ما افتادین ...ای
جانم به تو دخب زیبا ...بیا ببینم...
طناز خودش را با خجالت به سینه ی آمت چسباند .پریچهر
دستهایش را پس کشید و به جای او طلوع را بوسه باران کرد.
دیدن شادی نگاه آن دونفر ،اضطرابش را برده بود .آمدنشان با
هم را به فال نیک گرفت و با خنده گفت :همت دیشب با
خاتون
حرف شما دوتا بود .دیگه ما داشتیم آماده یم شدیم بیاییم تو
چند
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روز آینده!
طلوع لبخندی به اشاره ظریفش زد و گفت :ما رفته بودیم یه
شام
بخوریم فقط یه شام ساده...
آمت با خنده ادامه ی حرفش را گرفت :بله شام سنگت بود
خوابشون برد ربوده شدن!
پریچهر از رفتار متفاوت آنها قند توی دلش آب شد .انگار هزار
سال از آخرین باری که در آن بهت و رسگردای دیده بودشان
یم گذاشت .انگار هزار سال پیش بود که طلوع توی بیمارستان
روی شانه اش نالیده بود آمت داداشم نیست.
دلش یم خواست پیش دسن کند قبل از همه ی آدمهای دیگر
بگوید :چقدر به هم میایید بمونید برای هم!
اما نیم دانست گفتنش چه تاثبی یم تواند داشته باشد .هنوز
از
لرزی که ته چشمهای طلوع بود یم ترسید.
همانطور که به سوی در ورودی یم رفتند طلوع گفت:کاش
برف بیاد پارو کنیم به یاد پارسال  ...آمت نیم دوی چه خوب
بود...
سبک شده بود .آنقدر که یم خواست از وسط حیاط خانه ی
پریچهر پربکشد روی سقف تمام خانه ها پرواز کند و حرف از
دلش بزند .حن از تردیدی که هنوز ته دلش بود چبی بگوید.
دلش خواندن یک کتاب عاشقانه یم خواست .زمزمه ی یک
بیت
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شعر ،یا شنیدن یک ترانه! ناگهان از آمدن پشیمان شد یم
خواست با آمت یک جای خلوت باشد و او به جای این که
اینطور عمیق و بالبخند نگاهش یم کند و نشان یم دهد از
خوشحایل اش لذت یم برد لب بجنباند و با تردید
بگوید «دوستت دارم» .دلش برای این شوری که ناگهان توی
قلبش افتاد ،تنگ شده بود برای این احساس جوای که انگار
ربط
مستقیم به عاشقانه زیست داشت و مدتها از آن دور بود .انگار
شن که گذشت زیر و رو شده بود و حاال یک آدم دیگر
توی ی
بود.
داخل که شد با همان هیجان دستهایش را برای خاتون باز کرد و
گفت :خاتونم چقدر دلم برات تنگ شده بود.
آمت فکر کرد این خودشه ،این همون طلوعه ،همون طلوع
واقیع که حن اگر یه دردی داشت لبهاش یم خندید و جنب و
جوشش همه رو به وجد یم اورد .مثل همان لحظه که خاتون یی
خیال مالحظای که پریچهر داشت برایشان کل کشید و صورت
ملتهب و خجالت زده ی طلوع را توی سینه ر
فشد و گفت:
مبارکه مادر ...مبارکه...
کل خاتون و صدای پربغضش که یتبیک یم گفت انگار یک قدم
به حقیقن که پیش رو داشت نزدیکبش یم کرد .مانتو اش را
از تن ببون کشید .ر
کیس به تنش داد و گفت :تو یم خوای
بخوای؟
ی
آمت لبخندی زد و گفت :اگر بشه آره!
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پریچهر با عجله صبحانه ای آماده کرد آورد روی سفره ای که
روی کریس انداخته بودندچید و گفت :اول یه صبحانه بخور
بخوای! نیم دونم چه
مامان بعد برات جا یم ذارم تو اتاق که
ی
کاریه شبونه یم زنید به جاده!
_هوس کرده بود.
_بمبم واسه دل تو که مدام دنبال هوسهای طلوعه! مگه دیگه
مثل تو پیدا یم شه براشون!
طلوع زیر کریس رفت لحاف را تا نزدیک گردنش کشید و یی
حرف منتظر پاسخ آمت بود که محجوب نگاهش را دزدید و
برای در رفت از زیر جواب به لطف پریچهر ،موهای روی
پیشای طناز را عقب زد و توی گوشش زمزمه کرد :بریم
خاتونو بوس کن؟
و طناز دوباره با خجالت رسش را چسباند به شانه ی آمت.
وقن همه دور کریس نشسته بودند و خاتون برایشان خاطره ای
دور از نوجوای خودش تعریف یم کرد هنوز نگاه خبه ی
آمت قصه گوی قصه ی تازه ی عاشقانه اش بود.نیم خواست
حن لحظه ای از این طلوع تازه را از دست بدهد .این طلویع
که انگار زنده شده بود و نیم توانست به هیچ چب ربطش
بدهد.
نه به برگ برگ کردن دفب خاطره هایش نه سفر ناگهای شبانه
شان
نگاه خبه اش آنقدر ادامه داشت که طناز دستش را زیر چانه
اش گرفت و گفت :آمت...آمت...
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لقمه ی کوچک دیگری توی دهانش گذاشت و گفت :جان
آمت!
نگاه طلوع به سویش چرخید و خنده اش را پیش کشید .پریچهر
آهسته گفت :خوب نیست عادت کنه به اسم کوچیک صدا
کنه!
مخاطب طلوع بود اما آمت هم شنید .باز ترجیح داد نشنیده
بگبد
این مورد تنها چبی بود که نیم خواست تا قبل از قطیع شدن
تصمیم طلوع درباره اش حرف بزند.
***
همانطور که حال بدسال پیشش را آورده بود روی سینه ی مادر
خایل کرده بود حاال آمده بود از حال خوب آن روزش بگوید .از
احسایس که هر چقدر جلویش را گرفته بود آخر یک جا بند
دلش
را برید و داخل شد .و حاال دلش با شور یم تپید انگار دوباره
زنده شده بود انگار برگشته بود به دنیای آدمها و یم توانست
دلیل خنده های مردم را حس کند.
خم شد روی مزار پیشای اش را روی سنگ یخ زده گذاشت
آمت تذکر داد رسده!
دلش آب شد برای این نگرای پنهان درصدایش که انگار حاال
بیشب از همیشه بود .ساعدش را زیر پیشای گذاشت و با اولت
زمزمه هایش اشک ریخت دیگر حواسش به هیچ چب نبود نه به
صدای پریچهر که یم گفت  :طلوع مامان بسه ...بلند شو یخ
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زدی! و نه به آمت که حرفهای او را تائید یم کرد  .انگار این
خایل شدن را الزم داشت همانجا روی مزار مادرش ،همه
دردهایش را یم خواست بگذراد و برگردد ..حن یم خواست
تردیدهایش را هم بگذارد مگر نه سینه ی مادرها سنگ
صبوریست که درد فرزند را جذب یم کند ...یم خواست
خودخواه باشد با این مادری که رهایش کرده بود و رفیق نیمه
راه سفر دونفره شان شده بود.
باالخره آمت طاقت نیاورد جلو رفت
آمت با خود به سوی ماشت بردش پریچهر از کیم قبل رفته بود
توی ماشت وبرای مهار رسمای نشسته در استخوانش پاهایش را
ماساژ یم
داد .وقن آن دو صندیل های جلو را پر کردند گفت :هر چبی
آداب داره حن عزاداری! یک گفت واسه کیس که زیر خاک
خوابیده باید اینطور خودتو آزار بدی؟
دستش را جلوی دهانش گرفت چشمهای ورم کرده اش را
دوخت
به مسبی که ختم یم شد به مزار پریماه و گفت :راستش فقط
واسه اون نبود.
نگاهش هنوزآنجا مانده بود با حرکت ماشت کم کم پلک هایش
را
روی هم گذاشت و و خودش را به دست تکان های مالیم
ماشت
سبد اگر پریچهر آن عقب نبود
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دوباره یم خوابید .انگار آن خواب و سبگ و شادمای
بعد از آن معتادش کرده بود به شانه ی او! دوباره دنبال همان
حال سکرآور یم گشت.
***
_آمت آمت...
با تکان دست طلوع روی شانه اش چشمهایش را به سخن باز
کرد از الی پلک های به هم چسبیده کیم به او نگاه کردو با
صدای خسته و کش دار گفت :هوم!
_من و خاله پری یم خوایم بریم بازارچه ...میای؟
_خسته ام طلوع خییل خسته!
_خییل قشنگ ها بازارچه ...مردا هم میان.
به سخن چرخید نگاهش را کیم به سقف دوخت دوباره پلک
هایش را روی هم انداخت و گفت :منو معاف کن جایزه داری
پیشم.
طلوع خندید و گفت :باشه بابا تنبل!
از جا بلند شدموهایش را باالی رسش بست و گفت :شاید تا
شب
اونجا باشیم ...یا تا عرص طنازو یم برم اگه دوست داشن بیا
خب؟
_چشم.
_راسن آمت زنگ زدی به ساسان؟ واسه اون طرچ که قرار
بود تحویل بده...
_زدم.
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_راسن آمت مرخض منو از رامبد گرفن؟
یگ ازدو ر
بالیس که زیر رسش بود را برداشت به یی جان به
طرفش پرت کرد و گفت :حقه هات قدییم شده برو بذار
بخوابم!
طلوع با صدای بلند خندید و گفت :نه دیگه فهمیدم خییل
خسته
ای رفتم.
از خانه ببون رفت  .رسد بود پریچهر نگایه به آسمان انداخت
و گفت :فکر کنم دعات گباست حس یم کنم یم خواد برف
بیاد.
_بیاد که خییل خوبه!
_طلوع.
_جونم خاله!
خوی...
_چقدر خوشحالم که ی
خنده ی رسخوشش جمع شد در حد یک لبخند گنگ ،آهسته
گفت:
خودمم خوشحالم اما نیم دونم تایک دووم میاره  ،راستش یم
ترسم.
_نبس آمت نیم ذاره خم به ابروتون بیاد بهبین تصمیم
زندگیتو گرفن مامان .شورانگب بهم گفت که باباتم راضیه...
خدا رو شکر براتون خوشحالم طلوع ،خییل براتون خوشحالم.
سبد توی دستش را جابجا کرد طلوع گفت :کاش با ماشت یم
رفتیم سنگینه.
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_تا رسخیابون رو بریم میان دنبالمون.
کیم در سکوت رفتند .دوباره رس حرف را باز کرد و گفت :این
پش یه جوری عاشقته که تا به حال تو عمرم ندیدم  ...البته
مگه
من چندتا عشق دیدم تو کل زندگیم؟! عشق و عاشف های این
دوره همش تا وقتیه که جلوی چشم همدیگه اند ...اما آمت
ثابت
بایس یا ر
کرد تو ر
نبایس یم خوادت! اینه فرقش با همه ،قدرشو
بدون!
_یم دونم.
_دوستش داشته باش .یه جور دیگه دوستش داشته باش .بذار
طعم این دوست داشتنو حس کنه .بذار غربت از چشمهای این
پش بره ،بذار دلنگروی ها و رسگردوی هاش تمام بشه .بخدا
زیاد بود براش این همه!
ی
_اینطور یم یک یم ترسم خاله؛ احساس یم کنم این همه کارو
بلد نیستم.
_بلدی آسونه! یم توی  ...همینطوری که االن هسن باش!
نیم گم همیشه خنده و ر
خویس نه ،آدم درد هم داره روزای تلخ
هم داره که یم بره رو شونه ی محرم ارسارش ویل اصل اینه
که چه تو شادی چه غم یه دست ر
بایس طلوع یه دست بودن
همه
کارو پیش یم بره ،آدم راحت یم تونه با همه چ کنار بیاد حن
با بزرگبین مصیبت ها برعکس اگر تکلیف خودتو ندوی و
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بذاری تردید بیافته تو رست و بعد زندگیت هم خودتو داغون یم
کن هم زندگیتو هم اطرافیا رو  .اگر امروز خوب ر
بایس فردا
بد ،امروز بخوای فردا نخوای یه وقت به خودت میای یم بین
عمری رفته ازت...
به ذهنش رسید پریچهر فکرش را یم خواند که اینطور از
تردیدهایش حرف یم زند .گوشه ی لبش را به دندان گرفت و
گفت :از این که یم خوام باهاش بمونم مطمئنم اما از خییل
چبای دیگه نامطمت.
_از همون ایمان به بودنش به بقیه چبا هم اطمینان پیدا کن.
صبکن تا مطمت ر
بیس! فقط یم گم زیادی نشه که
این حقته که ی
بشه آزار ،این بچه رو ببت اونقدر به آمت وابسته ست که کمب
بچه ای به باباش! اما آمت یم ترسه بهش یاد بده که بابا صداش
کنه! نه که نخواد تردید تو به جون اونم افتاده! این بدترین چبه
واسه یه آدم که مردد تصمیم یگ دیگه باشه! اما ببت چقدر
دوستت داره که ساکت وایساده ببینه تو چکار میکن! ببینه
خوشحایل پا به پات خوشحایل کنه ،ببینه ناراحن پا به پات
ناراحن کنه...
در محل قرارشان ایستاد و گفت :پرحرف کردم شاید این حرفها
رو خودت هزار بار بهب از من با خودت تکرار کردی اما باید
با یه صدای دیگه هم یم شنیدی...
_خوب کردی بهم گفن خاله...
پریچهر رس گرداند سوی دیگر ماشت رسید .با لبخندگفت :چه
به
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وقت!
توی بازارچه وقن برای فکر کردن به حرفهای پریچهر نداشت
شبین یم فروختند و آش رشته  ...زن های که سال قبل با
آنها آشنا شده بود دورش جمع شدند و طناز هر بار توی آغوش
یک نفر بود و او با لذت غذای که آنها آورده بودند را یم
فروخت و پولها را توی سبدها یم گذاشت.
داشت آش را هم یم زد که صدای آشنای توی گوشش نشست:
خانم یه کاسه آش هم به من بدید!
رسبلند کرد با دیدن آمت و خاتون که به او تکیه زده بود خندید
گفت :اومدین! ظهره دیگه بمون غذاهای ظهر میاد...
پریچهر با دیدن خاتون گفت :وای مامان  ...یخ یم کن!
به جای خاتون آمت گفت :دلمون پوسید تو خونه!
و همانطور که او را به سوی صندیل داخل غرفه یم برد گفت:
برام آش ر
نکیس مجبور میشم برم یه جا دیگه بخرم.
خاتون ذوق زده بود بعد از مدتها برگشته بود بازارچه و درکمب
از چند دقیقه دورش شلوغ شد .اهایل محل و دوستان پریچهر
احاطه اش کرده بودند .آمت خودش را کنار کشید روبه روی
طلوع ایستاد و گفت :نگفته بودی این کار مورد عالقته!
_حاال که داری یم بین! اول پولشو رد کن بیاد.
آمت با خنده گفت :حاضم واسه ش جونمم بدم.
_خدانکنه!
_واسه هرچبی که اینطور تو رو رس شوق بیاره! طناز کو؟
_دوست پیدا کرده همت اطرافه...
1326

آمین

@Romanbook.ir

کاسه ی آش را به طرف او گرفت آمت در حال گرفتنش
رسچرخاند و نگاهش طناز را در آغوش زی در غرفه ی روبه
روی دنبال کرد.
_چه زودم صمییم شد! دیدی وقن رسیدیم بغل خاتون و
خاله
پری نیم رفت!
_بخاطر بچه ها رفت کیل اینجا موندن تا باهاشون گرم گرفت.
_طلوع!
_جان!
_من فردا باید برگردم .یم موی؟
طلوع با نگاه به صورتش نشان داد دارد فکر میکند آمت کیم
قاشق را میان رشته ها چرخاند و گفت :یعن واقعا تنها برم!
_هنوز که چبی نگفتم!
_اصال تو دلت میاد منو تنها بفرسن برم؟
_آخه فکر کنم خاتون و خاله پریچهر هم قراره همراهمون
بیان!
_چه بهب ،همه با هم بریم گردیم.
تا آخرین ظرف غذا کنار هم ایستاده بودند طلوع ظرفهای غذا را
دست مشبی یم داد و آمت پول را یم گرفت توی سبد یم
انداخت و با خنده یم گفت:نه کاسبیت خوبه! یوقت رامبد
زیادی
رئیس بازی در اورد میاییم بازارچه کار یم کنیم.
غروب بود که کارشان را تمام کردند .خانمها از همه غرفه ها
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آمدند پولها را به پریچهر تحویل دادند به سمت ماشت یم رفتند
که برف نریم هوای مه آلود را شکافت و باریدن گرفت .طلوع
با خنده گفت :آخ جون برف ...طناز با ذوق دستش را برای
گرفت دانه ها دراز کرده بود ویم خواست هر طور شده خودش
را از آغوش آمت پایت بکشد و دنبال دانه ها بدود .آمت
همانطور که عجله اش برای رسیدن به ماشت را نشان یم داد
گفت :رسما یم خورین...
طلوع به کمک پریچهر رفت دست دیگر خاتون را گرفت و
گفت :مامان شوری یم گه برف گرمه!
با لبهای به هم ر
جوای برای این
فشده نگاهش کرد و دنبال
ی
حرفش بود که پریچهر گفت :یخ زدیم حاال چون تو دلت برف
بازی خواست یه حرف هم گذاشن تو دهن شوری خانم!
باالخره توی ماشت نشستند خاتون روی صندیل جلو وبقیه
عقب،
آمت قبل از حرکت بخاری را روشن کرد و به خاتون گفت:
ببخشید اضارم کردم بیارمتون بازارچه ...اصال فکر نیم کردم
...
_خوب کردی پش ،به قول تو پوسیدم تو خونه! دلم باز شد به
خدا ،عاقبت به خب ر
بیس مادر!
مدی بعد توی خانه ،خاتون رفته بود زیر کریس و پریچهر چای
دم یم کرد .آمت طناز که توی ماشت خوابش برده بود را
رسجایش گذاشت و خودش رفت پشت پنجره نزدیک طلوع
ایستاد پتو نازک مسافری را روش شانه اش انداخت و گفت:
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خوی!
ی
ی
_من توی زندیک قبیل برف بودم!
_این دیگه از کجا به ذهنت رسید؟
_من برف بودم و از آسمون افتادم سمت زمت و معلق بودم
من
این معلق بودنو یادمه! این سقوط رو...
دل آمت لرزید دستهایش همانطور دو طرف شانه هایش ماند.
نیم خواست حال خوب آن چند روز طلوع با این تعبب از بت
برود .طلوع آهسته رسچرخاند سوی او و گفت :اما نیافتادم
زمت
...
لبخندی کنج لبش جان گرفت که در تضاد با اشک حلقه زده
توی
چشمش بود وقت زمزمه چانه اش لرزید :من افتادم رو شونه
های تو ...دیگه کیس نتونست ازم رد بشه  ...خورشید نتونست
آبم کنه! من رو شونه ی تو جوونه زدم.
آمت به لبخندش خندید یی آن که دستش راتکان بدهد انگشت
اشاره اش را کیم باال برد و قطره اشک رسخورده تا زیر چانه
اش را گرفت و گفت :افتخار دادی خانوم! وزن دادی به شونه
ی
هام! زندیک دادی به رویاهام...
_من دیگه شک ندارم .بدون تو نیم مونم.
_مامان زنگ زد دوباره درمورد روز خواستگاری پرسید اما
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یم خواستم از تو بشنوم بهش گفتم دست نگهداره  ...ممنون
که
نذاشن طوالی بشه!
_ویل خاله پری که گفت قرار گذاشت!
_خب یه چبای گفت اما امروز یم خواست قطیع کنه!
_من مخالفن ندارم قطیع کن.
_درستش اینه ،االن که خودت تصمیم گرفن من رایص ام!
پریچهر صدا زد :بچه چای دارچت درست کردم بیایید که رسما
تو جونتون نشسته!
بوی دارچت فضای خانه را گرفته بود طلوع همانطور که
فنجانش را بریم داشت گفت :خاله فردا قراره بریم شما و خاتون
هم میایید؟
_حاال چرا عجله دارید واسه رفت؟ ما واسه کار شما داریم یم
ریم وقن خودتون اینجا باشید رفت ما ضورت نداره!
آمت گفت :این چند روز از بهبین روزای زندگیم بود مطمت
باشید اگر مجبور نبودم برم رسکار رودرواییس نیم کردم...
ویل فردا دیگه باید بریم چه بهب همه با هم برگردیم.
ی
پریچهر نگاهش را دوخت به خاتون و گفت :چ یم یک مامان!
_خوبه بریم.
طلوع گفت :صبح اول وقت؟
آمت دوباره نگاهش را کشید سمت پنجره و گفت :نه اگر یه
حسای بیاد یم مونم برف پارو کردنتو ببینم بعد یم ریم.
برف
ی
پریچهر با چشم و ابرو اشاره بامزه ای به طلوع داد یعن که
1330

آمین

@Romanbook.ir

ببت چه خوب دلت به دلت یم دهد .طلوع خندید چای را اول
بو
کشیدو بعد جرعه ای نوشید .دعا کرد برف ببارد آنقدر که روز
بعدهمراه آمت بروند توی حیاط برف پارو کنند آدم برف
بسازند .بخندند بخندند ،به این خنده ها نیاز داشت به این
خنده ها
جبان همه ی روزهای تلخ گذشته نیاز داشت.
با آمت برای ی
***
توی اتاق ایستاده بود رو به پنجره و انگار تازه ربط دلشوره و
پنجره به هم را یم فهمید .صدای شوری یم امد که گفت :همه
کاره ی این مجلس شما خاتون جان! من و هاتف شاید نتونیم
تعادل برقرار کنیم.
و صدای ضعیف خاتون که گفت :دخب از شما و پش از شما
تعادل از این بهب یم خوای مادر؟!
انگشتهایش یخ زده و رنگ از صورتش رفته بود .یم خواست
برگردد به خانه اش؛ یم خواست آمت بیاید توی چشمهایش
نگاه
کند و دوباره اطمینان بدهد که تا خودش نخواهد هیچ چب نیم
شود .حن این خواستگاری که تصمیم گرفته بودند وصل شود
به
عقدی مخترص هم به هیچ جا نیم رسد .دلش یم خواست آمت
بیایدتا یادش برود که یکبار دیگر جلوی همت پنجره چطور
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ناخن به شیشه کشیده بود و هق زده بود روی شانه ای که نبود
و
نالیده بود نه! اما ببون درها تصمیم ها را گرفته بودند .دلش به
شور افتاد از این مقایسه از این دردی که درست در بهبین
لحظه های زندگیش رسیم رسید و روانش را یم خورد .باید
آمت یم آمد نبودن آمت همه دردها را به یادش یم آورد.
آذر با خنده گفت :بیا آماده شو دیگه! االن خواستگارا یم رسن.
چرخید قبل از آذر نگاهش به صورت معصوم طناز افتاد و از
آن به مرگ تبداد برگشت و از مرگ او به آزادی خودش که
هنوز طعم گسش توی دهانش مانده بود .نگاه یی روحش را به
آذر دوخت یادش نیم آمد جمله ی قبیل اش چه بود ،آذر هم
معطل نماند و با خنده ای که انگار وصله کرده بودند به
صورتش ادامه داد:وای نمبی طلوع با این خواستگاری
عجیبت!
یی حوصله گفت :یی نمک شدیا آذر قبال خییل سنگت تر بودی!
آذر ابروی باال انداخت و با نازی که از او بعید یم نمود
گفت:آقامون شوخ و شنگ دوست داره!
_االن آقاتون اینجاست!
_طلوع فکر کن طناز یم تونه بگه من خواستگاری مامانم بودم.
_خاک تورست با این یادآوریات.
لبهایش را به هم ر
فشد و دوباره چرخید سوی پنجره دیگر جلوی
اشکهایش را نگرفت .آذر پشیمان از جمله ای که گفته بود به
رسعت حرف را عوض کرد و گفت :به آمت گفتم گل سبدی
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بگبه!طلوع بیا بپوش دیگه .ببخشید از دهنم پرید .وای طلوع
گریه نکن  ...قربونت برم  ...لعنت به دهای که یی موقع باز
شد ...طلوع!
نوک انگشتهایش را روی صورتش کشید و با بغض گفت :نه
ی
راست یم یک دارم از واقعیت فرار یم کنم.
آذر گوشه ی لبش را به دندان کشید و گفت :چه فراری تو به
بهبین شکل با واقعیت و تلچ هاش مواجه شدی پشت رس
گذاشن حاال فصل جدید زندگیته! ببخشید آذرو ببخش...
طلوع
...
محکم در آغوشش گرفت رسش را روی شانه اش گذاشت و با
لحن دلجویانه گفت :ببخش دیگه بخدا آمت اشکتو ببینه منو
یم
کشه!
رسش را به رس آذر چسباند و گفت :لوس نشو دیگه! خوبم من.
_هیچم خوب نیسن آدم خوب باید بخنده! بخند دیگه...
انگشتهایش را تا نزدیک پهلویش برد قلقلکش داد و گفت :بخند
بخاطر من  ...بخند...
طلوع با خنده خودش را عقب کشید و گفت :بخدا ساسان روی
تو
تاثب بد داشته آخه تو اینجوری بودی؟ نگاه کن آذر ما رو چه یی
مزه کرده واه واه!
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چرخید سوی آینه انگشتهایش را زیر چشمها کشید .آذر لبایس
که
روز قبل خریده بودند را از کاور ببون کشید و برای چندمت
بار گفت :ویل کاش یه لباس مجلیس یم گرفن! چیه این؟ آخه
آدم روز عقدش بلوز شلوار یم پوشه!
_خب اینم مجلسیه دیگه!
آذر لبهایش را جلو داد و گفت :من اون صورتیه رودوست
داشتم!
_انشاهلل واسه سالگرد ازدواجت بخرش.
_ببیک یی نمک.
پباهن مجلیس مورد نظر آمت و آذر را نپسندیده بود .اصال از
آن ترسیده بود .از آن و هر کدام دیگر از لباسهای پف و دامن
داری که انگشت رویشان گذاشته بودند .حن وقن برای
ر
دلخویس آنها رویشان دست کشید یه گوشه از تنش به درد
آمد .با
هر لمس ،یک جای دلش زخیم رس باز کرد و تصویری کهنه و
ر
دلخویس هایش را بدرد و خودی
مخدوش یم خواست همه ی
نشان بدهد.
وقن هیچ کدام را نپسندید فروشنده تونیک شلوار یایس رنگ
حریر را پیشنهاد داد گفته بود از پرفروش هاست روی سینه اش
مهره دوزی بود و بلندی پباهنش تا باالی زانویش یم رسید.
دمپای گشاد شلوار هم مهره دوزی های داشت که هر چه به
سمت زانو یم آمد کمب یم شد .احساس کرد در آن یم تواند
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حس تازه ای را تجربه کند .یم تواند یک جور دیگر با خودش
کنار بیاید و در همان حال از این که در هر تصمیمش باید
مالحظه ی آن گذشته ی لعنن را یم کرد که نیاید و به
خوشبخن تازه اش چنگ نزند.
ی
هنوز بحثش با آذر برای سادیک لباسش ادامه داشت که طیبه
داخل آمد .مبت که خواب بود را کنار طناز گذاشت و گفت:
هنوز آماده نیستت؟ شما دوتا میایید تو اتاق حرف یم زنید
همچت روزی؟ طلوع !بابا زنگ زد دارن میان ها!
_دارم یم پوشم.
_بپوش موهاتو مرتب کنم  ...چه خوب که باز کوتاه نکردی!
_اتفاقا یم خواستم همت روزا کوتاهش کنم.
طیبه کیف لوازم آرایشش را باز کرد همانطور که وسایلش را با
دقت روی مب یم چید گفت :االن دیگه باید ببین آمت چ یم
گه!
یک تای ابروی طلوع باال پرید و گفت :بدش نمیاد.
_از کجا معلوم شاید موی بلند دوست داشته باشه!
این حرفها را نیم خواست .این شک ها را نیم خواست.
موهایش بار اضافه اش بودند .لعنن های که نیم خواستشان و
به اجبار بلندی شان را برای مدی تحمل کرده بود .اما بعد از آن
روز که به دست آمت چیده شدند دیگر به آنها فکر نکرد هراز
گایه اگر خسته اش کرده بودند تصمیم به کوتایه شان گرفته
ی
بود اما تصمییم گذرا بود که در روزمریک ها از یادش رفت.
طیبه دست به کار شد آر ر
اییس ساده و مدل موی که به صورتش
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ی
یم آمد مکمل آن لباس بود تا غریبگ اش با ظاهر جدید را باور
کند.
وقن خودش را با آن گل براق روی رس و لبایس که نسبت به
روز قبل در تنش تنگ به نظر یم رسید دید ،نفسش بند آمد.
هر
چند از نظر زیبای و طراوی که داشت با آن روز لعنن قابل
مقایسه نبود اما...
در اتاق باز شد پریچهر گفت :دخبا بیایید آقا اومد!
عاقد را یم گفت طیبه گفت :بفرما عاقد زودتر از داماد رسید.
واقعا که از االن یه فکری براش بکن طلوع!
خودش به شوچ اش خندید آذر شماره ی ساسان را گرفت و
گفت :واقعا هم! ببینم کجا موندن اینا!
طلوع اما دعایم کرد هرگز لحظه ببون رفت از اتاق نرسد.
روی تخت نشست به چهره ی معصورم طناز توی خواب نگاه
ی
کرد .چهره ی زندیک مدام پیش چشمش تغیب یم کرد حاال
مادری بود که دم عقد ،به یتییم دخبش فکر میکرد و روزی
که باید همه چب را برایش توضیح یم داد.
آنقدر توی افکارش غرق بود که نفهمید یک طیبه وآذر ببون
رفتند و آمت داخل آمد .صدایش که زد یی اراده از جا بلند شد.
اشکهایش را به زحمت نگه داشته بود که آرایشش را به هم
نریزد.
آمت را برای اولت بار در کت وشلوار رسیم یم دید .رد
دندانه های شانه را یم شد روی موهای براقش دید .فکر کرد
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اصل بهش نمیاد! مثل خودم که این لباس لعنن اصال بهم
نمیاد.
کیم که گذشت وقن آن چهره ی غریب اولیه در ذهنش جا
افتاد
دید آمت نسبت به دوسال گذشته چقدر خوب شده! چقدر
شاداب و
چقدر شیک .انگار دوباره داشت آمین را یم دید که در دوسال
گذشته کوچکبین اثری از او نبود و جایش را به مردی کالفه،
عصن داده بود .دستهایش را روی هم ر
فشد آمت یک
خسته و ی
قدم دیگر برداشت و گفت :داشت میگفت یه ستاره ی دنباله
دار
گم شده...
نگاهش را تا نگاه آمت باال برد و آمت با لبخند زمزمه کرد:
ی
افتاد اینجا درست وسط زندیک من...
_کاش این لباس رو نمیگرفتیم این آرایش این همه...
بازوهایش را گرفت و گفت :اینا تازه خییل کمه من یم خوام تو
لباس سفید ببینمت...کیل تمرین کردم که تور از صورتت کنار
بزنم.
_دلشوره دارم.
_حق داری از امروز مدام دلشوره داری با وجود همش
خوشتین مثل من...
ی
به بهت طلوع خندیدو گفت :تو که نیم یک القل خودم خودمو
امیدوار کنم.
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_آمت من یم ترسم ...انگار همه چ افتاده رو دور تکرار!
باورش نیم شد این را بشنود .برای لحظه ای ماتش برد .توی
ی
رسش افتاد که دارد باتبداد مقایسه اش یم کند با کالفه یک این
فکر پرجنون را پس زد .گوشه ی لبش را به دندان کشید و با
لبخندی که به زحمت روی لب آورده بود گفت :یعن چ؟
_نیم دونم دلم شور افتاده! میشد یه طور ساده تر ررسوع کنیم
مگه نه! میشد اصال...
_میشه .همت جا بشت من برم بقیه رو قانع کنم که هیچ
مراسیم نباشه اگر بابات اجازه داد فردا صبح یم ریم محرص
واسه یه عقد مخترص...
حالش گرفته شده بود و هیچ نیازی نبود به زبان بیاورد تا طلوع
حسش را بفهمد دیگربرای عوض کردن حرف دیر بود .ذوق
مرده ی آمت را توی چشمهایش یم دیدو دنبال حرف برای
توجیه گفته هایش بود .آمت نگاه منتظرش را دوخت به
صورتش
و گفت :میشه تو بخوای میشه! اما بذار یه چبای رو عوض
کنم .من گذشته رو نیم تونم تغیب بدم  ...من اینقدر ناتوانم که
نیم تونم تو رو برگردونم به یگ از روزای که یی دغدغه شاد
بودی! اما یم تونم هر چبی که باید قشنگبین تجربه ی
زندگیت یم شد و از بد روزگار شد بدترین حس زندگیت رو یه
بار دیگه رقم بزنم .یه فرصت بهم بده که یه بار دوم بهب برات
تدارک ببینم .بذار اگر نیم تونم زخماتو از رو دلت بردارم القل
یه مرهم بذارم روشون .بذار دوباره با هم خاطره های بسازیم
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که با اسم عرویس اونا رو یادت بیاد.
دستش را زیر پلک نمدار آمت کشید و گفت :ببخش! فقط
ترسیدم ...فقط هنوز با این اسبس مزخرفم کنار نیومدم.
_کنارمیاییم ..دوتای باهاش کنار میاییم .مجبور نیسن امشب
و
این مراسمو تحمل کن  ...تو باید بخوای از ته دلت باید بخوای
نه هیچ کس دیگه!
_یم خوام من فقط خواستم حرف بزی ...خواستم با حرفات
آرومم کن .هر وقت هرجا دیدی دل آشوبه ام خییل زیاد شد
بدون که به تو ،به حرفات ،به این لحن آرومت نیاز دارم واسه
اطمینان پیدا کردن ...واسه دوباره ایمان اوردن.
_من باهات حرف مبنم .من دورت یم گردم من برات یم
مبم که تو فقط خم به ابروت نیاد و چشمات بخنده! نه لبات،
نه
صدات ،یم خوام فقط چشمات بخنده!
طلوع خندید .خنده ای کوتاه که ازلبها ررسوع شد به گونه ها
رسید و بعد به چشمها رسایت کرد .باید یم گذاشت از هر تجربه
ی تلخ ،آمت دوباره اش را بسازد که شبین شود .باید این عذاب
را برای رسیدن به روزی که خاطره هایش جایگزین یم شدند
تحمل یم کرد .آمت گفت:االن که اینقدر خوشکل شدی اگه
خجالن نبودم ...آخ اگه خجالن نبودم...
طلوع خندید .گفت :لوس نشو دیگه ...بریم؟
_آره دیگه بریم آخه من خجالتم یس ثانیه بیشب نیست!
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خنده شان را باز شدن در ناتمام گذاشت آذر تذکر داد همه
منتظرند .طلوع پتو را روی طناز مرتب یم کرد که آمت گفت:
به نظرم بیاریم پایت یم ترسن اینجا!
اضافه کرد :حاال اون مبت رو نیم دونم ویل طنازی من حساسه!
طلوع رسبلند کرد نگاهش کرد و گفت :بدجنس نباش دیگه بچه
ی طیبه ست!
_باور کن فقط واسه همت گذاشتم کنار طنازی بخوابه وگرنه
...
آذر با خنده گفت :بسه آمت بخدا یم شنوه زشت میشه .شما
برید
من میارم بچه ها رو!
آمت طناز را بغل گرفت و گفت :تو اون یگ رو بیار!
مثل رویا بود .مقابل چشم همه انگار حقش را گرفته بود و یم
خواست همه ببینند .طناز را توی آغوش پریچهر گذاشت و
جای کنارهم نشستند.
آرش تماس تصویری برقرار کرد .طلوع را از خاتون خواستگاری
کرد و هاتف و شورانگب هر دو نظاره گر این مراسم بودند .عاقد
ی
عجله داشت و با کالفگ آمت را نگاه یم کرد که خونشد یم
خواست طناز که تازه بیدار شده بود را آرام کند .آخرش کنار
طلوع نشست طناز را روبه رویش روی پاهایش نشاند و گفت:
شما ررسوع کنید.
هاتف با غضب گفت :یگ نیست این بچه رو بگبه!
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آمت دستش را توی کمر طناز گذاشت و گفت :آرومه االن
دیگه.
عقد که جاری شد و طلوع با نفیس بریده گفت :بله!
آمت خجالت را کنارگذاشت خودش را به سوی او کشید و
گفت :مبارکم باشه حضورت تو زندگیم!
طلوع لب گزید و گفت :زشته به خدا!
_مال خودیم االن ،ببینم یک یم خواد بیاد سییل بزنه!
ریز خندید .طناز چانه ی آمت را به طرف خودش کشید و
گفت:
آمت من ...آمت من...
دلبی اش همه را به خنده انداخت .آمت دو طرف صورتش را
ی
میان دستها گرفت و گفت :آمت قربون تو ...بوسه ای محکم
روی پیشای اش گذاشت و برای بدرقه ی عاقد از جا بلند شد.
آمت که رفت ،طلوع چشمهایش را گرداند اما دیگر نتوانست
جلوی ریزش اشکها را بگبد .همه ربطش داده بودند به شوق و
هیچکس نیم دانست
 .دارد دردی را به یاد یم آورد که یکبار در چنت ررسایظ به
روحش تحمیل کردند.
آمت برگشت ،آذر با چشمگ به طلوع ،به دست آمت اشاره
کردو باعث خنده ی او شد .دستمایل برداشت زیر چشمهایش
کشید.
_من باورم نمیشه مال خودیم!
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آذر سین حلقه ها را مقابلشان گرفت و گفت :آمت زن ذلیل
بازیا
چیه!
طلوع خندیدو آمت خونشد گفت :دیگه از آی کیو پایت
شماست
ی
که تازه فهمیدی عزت ما به بندیک این خانوم خانماست!
_اوه ...خدا شانس بده! بردارین حلقه تونو حالم بد شد.
حلقه ها که توی انگشتهایشان فرو رفت شورانگب و پریچهر کل
کشیدندو صدای دست زدن بقیه توی خانه پیچید .مدام منتظر
یک
اتفاق بود .اتفاف که کم کم به نیافتادنش عادت یم کرد و خنده
هایش را با بقیه قسمت کرد .همراه آمت به سوی خاتون رفت،
هر دو دستش را بوسیدند و خاتون درتالش برای جلوگبی از
اشکهایش دست توی جیبش کرد و هدیه اش را ببون کشید به
دست طلوع داد.
میهمای خودمای شان با گرفت عکسها تمام شد .برای عوض
کردن لباسش باال رفت .توی آینه ایستاد حاال خودش را توی آن
لباس ساده بیشب باور داشت .لباس را که از تنش در آورد دید
ی
هیچ اتفاق خاص در زندیک اش نیافتاده نگایه به حلقه ی ساده
اش انداخت فکر کرد فقط تعهدم به آدیم که همیشه بود نشانه
دار
شد.
وسایلش را جمع کرد که برود آذر هم در حال آماده شدن بودن
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گفت :نیم موی اینجا؟
_فردا باید برم ررسکت.
_یه روز بهت مرخض نمیدن.
_نه!
آمت مردد پایت پله ها ایستاده بود .هنوز نیم دانست طلوع
همراهش به خانه بریم گردد یانه اما نیم خواست درست
امشب
که خیالش از همیشه راحت تر است طلوع را بگذارد و برود.
طلوع از همان باالی پله ها گفت :خاله پریچهر بیایید بریم
اونجا!
_نه مامان ما قراره فردا برگردیم همت جا هستیم.
آمت پله ها را باال رفت زمزمه کرد :قربونت برم که نموندی!
دنبال بهانه بودم دیگه کم کم داشتم یم رفتم بگم آقا هاتف
خانممو
بدین یم خوام برم که اومدی!
به زحمت خنده اش را مهار کردو دیوانه ای زیر لب گفت .آمت
صدا زد :طنازی ،بریم؟
شورانگب گفت :بذارید اینجا بمونه بچه رو! کجا یم برید.
آمت رس عقب انداخت و گفت :نه یم بریمش!
هنوز با شورانگب رسسنگت بود اما نه آنقدر که پیش تر ،طلوع
با فاصله ی کیم از او پایت رفت با همه خداحافظ کرد مقابل
هاتف ایستاد و گفت :بابا من فردا صبح باید ررسکت باشم واسه
همت یم رم اونجا!
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هاتف بلند شد .کیم نگاهش کرد و بعد آهسته گفت :تو نشون
دادی خودت تصمیم گبنده ی بهبی برای زندگیت هسن بابا!
امشب دیگه وقت این حرفا نیست فقط باید برات آرزوی
خوشبخن کنم اما...
_بابا نگو حرف رو که وقتش نیست .گذشته دیگه من خوبم...
نیم خوام حن به قدر یه کلمه برگردم عقب!
اما درست همان شب خوب نبود و این را جز آمت هیچ کس
نمیفهمید.
ببون که یم آمدند هاتف پاکن به دست آمت داد و گفت :این
سهم توئه یه خونه ست از چند سال پیش برات خریدمش یی
این
که بدونم یه روز برخالف همه تصوراتم...
نیم دانست چطور ادامه بدهد .آمت گفت :شما برای من
زحمت
زیاد کشیدی .نیازی به این نبود که تا آخر عمرم یادم باشه در
حقم چیکار کردین!
_این کمبین کار یه پدره ...خوشبختش کن بابا! تو یم توی.
کاری که پدر نکرد رو پش کامل یم کنه!
برای جلو گبی از اشکهایش عقب رفت .از خانه ببون زدند.
توی مسب هر دو سکوت کرده بودند
آمت اما اینبار یی حرف جلوی در خانه
مردد مانده بودکه همراهش باال برود یا نه طلوع نیم خواست
تنها بماند و دوباره به آن لحظه های تکراری دردآور فکر کند.
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برگشت نیم نگایه به طناز کرد و گفت :طنازو میاری باال!
_میارمش!
طناز هم انگار فهمیده بود فرف میان آن شب با همه ی شبهای
دیگر هست چسبیده بود به آمت یم خواست هر طور شده
مالکیتش را به رخ طلوع بکشد .رفتارش باعث خنده ی هر
دوشان شده بود .زودتر از آمت باال رفت .توی حمام لباسش را
عوض کرد و موهایش موهایش  ...هیچ چب به اندازه ی آنها
آزارش نیم داد درست همان شب انگار این وسوسه در جانش
افتاده بود که دوباره کوتاهشان کند شاید یادآوری طیبه وقت
آرایشش یی تاثب نبود .ببون که رفته بود آمت با طناز مشغول
بازی بود و کبی برف را روشن کرده بود .یی مقدمه گفت:
موهامویم خوام کوتاه کنم.
و به سوی آشبخانه رفت .آمت با این که کیم جا خورد در حال
باز کردن گل گیس های طناز گفت :االن؟
_شاید فردا!
_خوبه!
_تو بدت نمیاد؟
_موی کوتاه هم بهت میاد.
انگار خیالش راحت شد دل از تصویر خودش توی شیشه کند
آب
جوش را توی قوری ریخت و گفت:تو شبیه هیچگ نیسن!
_دنبال شباهتام یم گردی؟
از آشبخانه ببون آمد
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گفت :نه هرگز! با هیچکس.
طلوع طناز را بغل گرفت .با ابرو به تخت باال اشاره کرد و گفت:
اگه دوست داری همینجا بخواب!
آمت دو قدم عقب رفت .خودش
را روی تخت طلوع رها کرد و گفت :مریس که اجازه دادی خونه
ت بمونم.
بعد برای این که یخ طلوع را آب کند گفت :یم خوای فردا بریم
خونه رو ببینیم؟
_نه فعال که الزم نداریم.
_چرا اینقدر مطمت حرف یم زی ...به هرحال یه خونه
بزرگب یم خوایم.
_اینجا نزدیک محل کارمونه!
_اتفاقا خواستم پیشنهاد بدم اجاره بدیم بیاییم اینجا یه خونه
بگبیم.
_هرچبی بگم یه حرف میاری!
_چون من به یه چب دیگه فکر یم کنم و تو یه چب دیگه!
_خب بگو فکرتو!
_طناز اتاق یم خواد.
_جز اون به کیس فکر یم کن؟
_آره به تو.
خوش را روی تخت کنار کشید و گفت :بیا بخواب.
طلوع ابرو باال انداخت و گفت :چای دم کردم.
_من نیم خورم .ببت طناز هم خوابش میاد.
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طناز را روی تخت گذاشت
ی
عمیق نفس کشید خانه اش بوی زندیک گرفته بود.
***
همانطور که نگاهش به حیاط ررسکت بود .ر
گویس اش را
برداشت،
با تردید برای آمت نوشت :میای باال؟
و او جواب داد :معلوم نیست!
_ناراحن از من؟
_نه.
_پس بیا ناهار درست کردم.
یم دانست آمت بیش از آن نیم تواند رسسنگت باشد .هر چند
که او به قول آذر یک ماه از خشک شدن مهر ازدواجشان
نگذشته ،گربه رقصای کرده بود و یم خواست تنهای برود
خانه خاتون!
معلوم نبود اگر آن وقت روز آمت جلوی در خانه مچش را نیم
گرفت عاقبت آن تصمیم ناگهای که خودش هم نیم دانست از
کجا توی رسش افتاد به کجا یم رسید .حن همت حاال هم نیم
دانست چرا آن روز به محض این که آمت رفته بود ررسکت
احساس حماقت کرد از امیدواری به آینده و تصمیم به فراری
گرفت که نتیجه اش از پیش معلوم بود .بعد از یک ماه که آمت
هر روز با همه تردیدها و دل دل زدن هایش بت گذشته و حال
و
ر
گردیس ،هدیه ای و حن خنده ای
آینده ساخته بود وروزش را با
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ساخته بود آن تصمیم یم توانست احمقانه ترین کاری باشد که
یم کند.
هنوز چهره ی وارفته ی آمت با دیدن چمدان در دستش ،پیش
چشمش بود و از دو روز پیش دیگر باال نیامده بود حن به بهانه
دیدن طناز  .طلوع هم ررسکت نرفت اصال رویش را نداشت که
به آمت نگاه کند .یم ترسید او ببسد چرا و دلییل برای این
رفتارش پیدا نکند که تحویل آمت بدهد .فقط اینقدر یم
دانست که
ناگهان بعد از رفت آمت از خانه ،دلش خایل شد و به همان
ی
پوچ و بیهودیک رسید که اغلب با آن دست و پنجه نرم یم
کرد.
رسش را پایت انداخت به پیام آمت روی صفحه نگاه کرد :چ
درست کردی؟
کوتاه نوشت :ماکاروی!
بخشیدن برای آمت همینقدر ساده بود .یم دانست محال است
قدم
پیش بگذارد و آمت هنوز رسقهرش بماند .اگر دوروز گذشته هم
باال نیامده بود برای این بود که از طلوع حرکن ندید .آیه کشید
نگاهش را اول روی صورت خواب طناز و بعد روی ساعت
ی
کشاند .کاغذ بزریک روی طرچ که از صورت آمت زده بود
انداخت و با سسن به سوی آینه رفت .انگشتش را توی موها
فرو کرد و تا انتها برد .توی چشمهای خودش یی صدا گفت:
شاید از اضار بقیه واسه زودتر برگزار شدن عرویس ترسیدی!
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شاید از رفت به خونه جدید ،اما آمت گنایه نداره!
یادگرفته بود برای خودش نقش امیدجو را بازی کند .یاد گرفته
بود حن گایه برای خودش نقش آمت را بازی کند رس بگذارد
روی شانه ی خودش ،گونه ی خودش را نوازش کند و توی
ی
گوش خودش زمزمه کند :باید آروم ر
بایس باید خوب زندیک کن
تو یم توی...
یکبار دیگر انگشتهایش را توی موها کشید آنها را به یک سو
ی
خوای
مایل کرد برای پوشاندن تبیک زیر چشمش که براثر یی
ی
بود چند لک کرم روی صورتش گذاشت و در حال پخش کردن
آن ،چندبار نسبت تازه ی آمت با خودش را مرور کرد ...اون
همشته ،قراره به جای هرکیس کنارت باشه شونه به شونه
ت ...قراره براش خال هر کیس رو پر کن .اون دیگه داداش
بزرگه نیست...
دهانش تلخ شد؛ حن فعل منف نیم توانست اثر کلمه ی
داداش
را حذف کند .رستکان داد و جمله اش را از رس گرفت :اون
قراره رو به روت باشه هر دوتون به یه اندازه باید مواظب هم
باشت ...اینجا تنها وقتیه که دیگه زن و مرد فرف ندارن با هم
هر دوتاشون تکیه گاه یم خوان!
این جمله ی آخر را امید جو گفته بود و خبه نگاهش کرده بود
بعد با جدیت ادامه داد :اگر امروز آمت به مراجعه کنه برای
آسین که این دوسال اخب دید حن شاید براش دارو درمای
ی
تجویز کنم.
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و انگار این جمله عمق فاجعه ی آمت را به او نشان یم داد .لب
به دندان کشیده بود درست مثل همت حاال و توی رسش حرفها
مثل نوار ضبط شده روی دور تکرار افتاد .وقن خط چشم را
مماس با بن مژه هایش یم کشید صدا ادامه داد :اونم باید
خیالش
راحت باشه از یه آدیم که بهش تکیه کنه! که بدونه اونقدر قوی
هست براش درددل کنه! باید از این ترس که مبادا چین وجود
تو رو بشکنه نجات پیدا کنه و این به دست هیچکس اتفاق نیم
افته جز تو! این ترس رو فقط تو یم توی ازش دور کن.
حاصل تالشش خظ نازک بود که چشمهایش را کشیده نشان
میداد .مژه هایش را تبه کرد و با خودش زمزمه کرد :چین
وجودتو...
چشم گرداند تا اشکش از تکرار تصویر یک قوری چین بند زده
که روی طاقچه ی خانه ی خاتون دیده بود رسازیر نشود .آه
بلندی کشید.رژ را برداشت روی لبهایش زد و دوباره حرفها
توی رسش شور گرفتند.
ی
صورتش با پودر صوری که برجستگ گونه هایش را نمایش
یم داد کامل شد .دست کشید از روی مب گل رسی که آمت
برایش خریده بود و هنوز حن از کاور ببون نیاورده بود را
برداشت .مدتها بود جز کش موی ساده از هیچ تزئین برای
موهایش استفاده نکرده بود .شاید از سالهای نوجوای اش به
بعد!
یا موهایش کوتاه بود یا...
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رستکان داد .مجبور نبود بلند نگهشان دارد .آمت درست فردای
روزی که حرف کوتاه کردن موهایش را زده بود وقن یم رفت
ررسکت گفت :اگه خواسن موهاتو کوتاه
کن وقت بگب عرص یببمت آرایشگاه ...نوبت نگرفت برای
اولت بار در همه عمرش تردید داشت برای کوتایه موهایش .و
برای اولت بار به بلندی موهای خوش حالت مهتا غبطه خورد.
آمت که برگشت دو جعبه توی دستش بود .جعبه ی بزرگب را
دست او داد و خودش با طناز مشغول باز کردن جعبه ی
کوچک
شد .یک پکیج آر ر
اییس کامل زنانه که رنگهای مورد عالقه ی
آمت را به نمایش یم گذاشت .و همت دو گل رس.
موهایش را عقب کشید یگ را ناشیانه به موهایش زد و فکر
کرد حن طرز استفاده شو بلد نیستم .به خودش خندید و سیع
کرد مرتبش کند .درخشش سنگ های کار شده روی گل رس به
چهره اش رنگ تازه ای داد.
از میان لباسهایش پباهن صوری که همرنگ نگت های گل
رس بود برداشت با لبایس که به تن داشت عوض کرد و صدای
در خانه و بعد کوبیده شدنش قلبش را به تپش وا داشت .یک
قدم
عقب رفت شلوار جینش به پباهنش یم آمد.
ازجلوی آینه عقب رفت خودش را به آشبخانه رساند دستپاچه
بود و نیم خواست آمت بداند ساعن که گذشت را میان همه
افکار ریز و درشت جلوی آینه بود .در باز شد نفس های تندش
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توی سینه حبس شد .دیدن صورت خسته ی آمت با آن ته
ریش و
چشمهای به گود افتاده ،باعث شد یکباره نفسش را رها کند.
باز
هم بسته ای توی دستش بود نگاه آمت باال کشیده شد روی
سینه
اش مکث کوتایه کرد و با لبخند به لبها و بعد چشمهای
درخشانش دوخته شد .طلوع دستهایش را توی هم ر
فشدو
گفت:
سالم.
آمت با لبخندی عمیق تر میان همه ی واژه های عاشقانه ای که
به رسش هجوم آورده بودند یگ را انتخاب کرد و با تردید لب
زد :سالم نفسم!
با قدمهای محکم فاصله را کم کرد انگشتهایش را آهسته روی
مب زد و گفت :بزنم به تخته! دل منو تا کجا یم خوای یببی!
حرف ناشیانه تا پشت لبهای طلوع آمد :من آماده ام که بریم
خونه و عرویس هم کنیم.
برای جلوگبی از بیانش لبش را به دندان گرفت و گفت :دیر
اومدی!
آمت بسته ای که توی دست داشت را روی مب گذاشت و
گفت:
ر
گلفرویس بسته بود.
_گل نیم خواست...
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معذب از سنگین نگاه آمت چرخید سوی اجاق و یی دلیل در
قابلمه را برداشت
گل کمبین جلوه ی زیباییه که یم تونم برات بیارم...گلوله ی جمع شده توی گلویش را فرو داد نفیس کشید و دعا
ی
کرد حرف پیدا کند .حرف نه به قشنگ حرفهای آمت اما القل
به آرامش و لطافت آنها!
سایه ی خودش و آمت را توی در شیشه ای اجاق یم دید و
درخشش سنگ کوارتز با آن برش های نامنظم ،آویخته به
زنجبی طال ،بست قفل زنجب دلش را یم برد به شهرهای تازه و
کشف نشده ای در خودش؛ به حسهای رسکوب شده ،به
حشت ها و نومیدی های که انگار منتظر همت بودند تا چادر
سیاه را پایت بیاندازند.
دستش را باال برد روی سنگ گذاشت.
 برام از هر حیس تو دنیا با ارزش تری! تو ارزشمند تر از اوی کهخودتو اسب من بدوی بخوای یه روز صبح دور از چشم من
جای بری! ارزشمند تر از اون که بخوای منتظر اجازه ی من
ر
بایس! من به قدرتت ایمان دارم طلوع ،فقط خواهشم اینه که
هر وقت خواسن جای بری با من یا تنها بهم اطالع بده!
ی
 حن اگر الزم بود بدون طناز جای بری فقط کافیه بهم بگ! خونه مونو آماده یم کن؟آمت یم دانست در تمام یک ماه گذشته هربار کیس به نویع
از طلوع خواسته بود جشن حن مخترص بگبند و بروند رس
زندگیشان .همت دیروز زنگ زده بود به شورانگب و گفته بود
1353

آمین

@Romanbook.ir

ما خودمون تشخیص یم دیم یک جشن بگبیم اینقدر تحت
فشار
نذاریدش! و شورانگب گفته بود بخاطر خودتونه ،حاال که یه جا
ی
زندیک یم کنید زشته بعد بخواید عرویس بگبید مردم چ
میگن...
به تنها چبی که نیم خواست فکر کند حرف مردییم بود که
باالخره چبی برای گفت پیدا یم کردند .نیم خواست دخالت
هیچکس روح آشفته ی طلوع را آزرده تر از آن کند .به
شورانگب گفته بود به جای این که حرف مردمو تکرار کن
چشماتو روش ببند تا آرامشت حفظ بشه! و حاال توی گوش
طلوع
زمزمه کرد :به حرف کیس فکر نکن خونه اونجاست که دل تو
خوش باشه  ...جشن روزیه که تو بخندی ...مجبور نیسن به
حرف کیس گوش کن! دیگه هم کیس حرف نیم زنه!
_خودم یم خوام .یم خوام از اینجا بریم.
_دوستش داشن!
_دوستش دارم ،واسه همه روزهای سخت و تلچ که توش
گذروندم روزای که با همه سخن شون امنیت داشت .من اینجا
آرامش رو پیدا کردم واسه این دوستش دارم اما این خونه هم یه
پوسته مرده ست واسه من ...باید درد ازش ببون رفت رو
بچشم.
ی
آمت عمیق نفس کشیدو گفت :هرچ توبخوای هرچ تو بگ!
من به تدببت شک نیم کنم.
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با خنده اضافه کرد:دیگه هم این درو ول کن یه باز یم کن یه
یم بندی آخر خراب میشه غذا...
طلوع خندید و گفت :آماده ست دیگه!فقط بکشم...
 یه درصد فکر کن بذارم با این همه خوشکیل دست به کاریبزی ...خودم آماده یم کنم.
_بیا بشت تو خسته ای!
جوای نداده بود که طناز با چشمهای نیمه باز روی
هنوز آمت
ی
زانو ها و کف دستهایش ایستاد اول لبهایش کیم به جلو کش
آمد اما با دیدن آمت با بغض که از بیداری ناگهای توی گلویش
نشسته بود زمزمه کرد :بابا!
آمت با ابروهای باال رفته اول به طلوع و دوباره به او نگاه کرد
و گفت :جان؟
همانطور که به سوی طناز یم رفت گفت :یه بار دیگه بگو...
طلوع خندید .به ذوق آمت یم ارزید که تمام دوروز گذشته
عکس آمت را در حالت های مختلف جلوی چشم طناز گرفته
و
تکرار کرده بود :بابا  ...بگو بابا!
و طناز با ی قراری صفحه ی ر
گویس را بوسیده و تکرار کرد
ی
ی
بابا و یی تاب از دلتنگ گریه کرده بود برای آمت که دو روز
ندیده بودش.
آمت طناز را روی دستهایش بلندکرد و گفت :یگ دیگه بگو...
طناز باز تکرار کرد :بابا...
_جون بابا ...دورت بگردم.
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دستهایش را باال برد گردنش را عقب داد و همانطور که به طناز
باالی رسش نگاه یم کرد گفت :یگ دیگه!
طناز با ذوق انگشتهایش را به سوی صورت آمت یم کشید و
هیجان زده از آن استقبال ،با لحن کودکانه اش بابا را تکرار یم
کرد  .طلوع اشک نشسته زیر پلکش را با نوک انگشتها برداشت
و میان رسو صدای آنها مب را چید.
طناز دوباره تکرار کرد :بابا ...آمت برنامه ضبط صدای ر
گویس
اش را باز کرد و گفت :جان بابا ...و این مکالمه ی کوتاه تا
وقن طلوع دیس ماکاروی را روی مب یم گذاشت و میگفت:
خب دیگه یخ کرد بیایید .ادامه داشت...
***
گفت :ببینم.
آمت ر
گویس اش را باال گرفت عکسها را مقابل چشم او ورق زد
و گفت :بهار خونه رو دید و این طرح ها رو پیشنهاد داد .گفتم
اگر وقت داشته ر
بایس باهاش بری اونجا دوتای یه برنامه بریزید
من این روزا رسم خییل شلوغه!
طلوع انگشتش را روی یگ از عکس ها گذاشت و گفت :ببت
این خییل گرمه دوستش دارم...
_از رو عکس نمیشه انتخاب کرد یه فردا رو وقت بذار دیگه!
_آخه فردا ررسکت کار دارم بعد دوروز مرخض هفته ی گذشته
حسای قایط میکنه!
اینبارم مرخض بخوام رامبد
ی
_بیخود میکنه واسه خانم من قایط کنه!
_وا!
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از رسش گذشت در مورد کار کردن توی خانه یا رسگرم کردن
خودش با کالس ر
نقایس اش حرف بزند ،اما با ر
فشدن لبهایش به
هم باز هم فکری که از مدتها پیش و شاید حن ازوقت استخدام
طلوع توی ررسکت توی رسش افتاده بود را پس زد .هربار یم
خواست این مسئله را حن به صورت پیشنهاد مطرح کند به یاد
مشاجره های طوالی آرش و شوری یم افتاد و اشکهای
ی
شورانگب و بعد هم آواریک آرش که خودش تالش داشت نشان
بدهد از آن رایص است.
طلوع با تکان رس موهایش را عقب زد و گفت :مامان شوری
گفت فردا بریم خرید کنیم اگر بخوایم واسه دیدن خونه هم
بریم
کل روز باید ببون باشیم.
_خب به هرحال یه مدی این برنامه ر
فشده رو باید تحمل کنیم
ویل به مامان بگو واسه کارای مراسم عجله نکت هیچ معلوم
نیست چقدر طول بکشه که خونه آماده بشه!
_یم گم که یم خوای عرویس نگبیم اصال؟ یعن...
آمت ر
گویس را به طرف انداخت به سویش چرخید دسن که از
زیر رس طلوع ببون کشیده بود را زیر رسش عمود کرد و
ی
گفت :اصال تو یگ از آرزوهای بچگ منو یم دوی؟
_نه چیه؟
_تو رو تو لباس عروس ببینم.
طلوع لبخند زد و او گفت :یگ از چالش های بچگیمم بهت
بگم؟
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_بگو.
_که با موی کوتاه تاج چطور رو رست یم مونه!
طلوع با صدا خندید و آمت
گفت :اصال درست نیست به رویای یه نوجون
بخندی غرورش یم شکنه!
_دیوونه بودی تو! هیچ فکر نیم کردم.
آمت برای لحظه ای از یاداوری آن دوران پشیمان شد .سکوت
یکباره اش انگار طلوع را هم به فکری دور برد  .بعد آهسته
گفت :دیگه به چ فکر میکردی؟
آمت رو به سقف زمزمه کرد:وقن ر
گویس خریدم اولت چبی
که رسچ کردم مدل عروس با موی کوتاه بود .بعد خودمو لعنت
کردم...
طلوع با حشت نفسش را توی سینه حبس کرد .انگار این همان
لحظه ای بود که باید قوی یم شد تا آمت حرف بزند .آهسته
زمزمه کرد :چرا؟
آمت با پوزخند برای عوض کردن بحث گفت :آخه دخب دای
مسعودمو واسه م نشون کرده بودن.
طلوع با آرنج به پهلویش زد و گفت :زهربگبی!
_آخ چرا یم زی!
_اسمشو نشنوم ...بدم میاد از دخب دای مسعودت.
آمت گفت :حسودش بودی آخه!
_ایش ...من فقط ازش متنفر بودم که از اول یم شناختمش
برعکس تو که هول شدی واسه چشمهای آبیش!
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_من یک هول شدم؟
یی آن که بخواد غیظش رنگ حقیقت گرفت و با قهر گفت:
شدی
که باهاش نامزد کردی دیگه!
آمت به بغض نشسته توی صدایش خندیدو گفت :جان...
_نخند آمت .من بهت هشدار داده بودم.
به زحمت خنده اش را پشت لبش پنهان کرد اگر چه دوست
ی
.
نداشت اسم مهتا وسط زندیک شان بیافتد هرچند اسم او
مصادف
بود با همه مصیبت های که از رس گذرانده بودند اما باز هم به
این حال تازه یم ارزید.
طلوع پشت به او روی تخت نشست پاهایش را آویزان کرد و در
حال نگاه کردن به سیایه شب از پشت پنجره با حرص گفت:
یه
بار اگر باور یم کردین من چ یم گم پاش وسط زندگیمون
نبود االن.
آمت متعجب ابرو باال داد خودش را جلو کشید و گفت :پای یک
وسط زندگیمونه االن؟
_دخب دای مسعودت!
_من غلط بکنم ...شوچ یم کردیم.
خودش هم یم دانست حرفهایشان با شوچ ررسوع شده .یم
دانست آمت حیس به او ندارد یم دانست این حسادت ناگهای
خنده دارترین اتفاق ممکن در ارتباط شان است وقن آمت همه
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چب را برای او پشت رسگذاشته بود .با این همه نیم توانست
حریص که دلش افتاده بود را مهار کند .انگار تازه آن چند ماه
نامزدی آمت با مهتا برایش معنای دیگر گرفته بود در حایل که
یم جوشید گفت :ویل نامزدیت با دخب دای مسعودت شوچ
نبود.
ی
_این نقطه ی سیاه زندیک منو به بزرگواری خودت ببخش
عزیزم.
_نخند آمت.
_چشم نیم خندم ...من از وقن مرد شدنو فهمیدم وقت
نکردم
جز تو به کیس فکر کنم .چشم باز کردم تو پیش چشمام بودی.
پلکامو یم بستم تو پشت پلکام به زندگیت ادامه یم دادی!
قربونت برم بیا اینجا ببینم ...برگرد منو نگاه کن ...دیگه حن به
شوچ حرفشو نیم زنیم  ...اون حماقت منو بنداز یه گوشه ی
مبوک ذهنت...
کیس تو ذهنش زمزمه کرد :اگر تو با تبداد گند باال نیم اوردی
آمینم مجبور نمیشد این کارو کنه حاال تو اونو بازخواست یم
کن؟ ...روی
داری بخدا!
 .آمت آهسته گفت :قرار خرید رو کنسل یم کن فردا بریم
خونه؟
_یه بار رفتیم.
_دوباره بریم با بهاره!
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_باشه!
در حال مرتب کردن پتو گفت :طلوع!
_جان!
_جونمو با قهر کردنت نگب ...ناراحت نباش ازم ببخش!
_تو کاری نکردی  ...دلم از رفتار احمقانه ی خودم آشوبه!
_به خودت اینطور نگو.
طلوع پلک روی هم گذاشت نیم خواست به آن بحث ادامه
بدهد
صدای نفس هایش را با ریتم نفس های آمت تنظیم کرد و کیم
بعد در سکوت اتاق هر دو داشتند به خاطرات مشبکشان فکر
میکردند که وسط همه شان ردپای مهتا بود و رازی که حاال
جایش روی زندگیشان تب میکشید.
******
زمستان همیشه چبی به من داد.
اینبار همراه اولت برف
تورا
برگشت به آمت نگاه کرد لبخند زد و گفت :داره تموم میشه!
آمت دستهایش را توی جیب ها فرو کرد و گفت :حشتشو نیم
خورم قراره با تو هزار زمستون داشته باشم از حاال تا ابد حن
روزی که دیگه زنده نباشم.
_نیم دونم از کجای این خونه ررسوع کنم به جمع کردن!
نگاهش را دور خانه چرخاند .خانه شان آماده شده بود .درست
همای شده بود که یم خواست گرم و صمییم و راحت اما دل
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طلوع هنوز جا مانده بود روی در و دیوار این اتاق کوچک و
مدام بردن وسایلشان را به تعویق یم انداخت .حاال یک هفته
مانده به عرویس ،در گبودار رفت و آمدها و خریدهای مربوط
و اضطر یای تمام نشدی طناز را سبده بودند به شورانگب و
آمده بودند همه را جمع کنند یببند خانه ی تازه!
آمت مقابلش ایستاد و گفت :من تخت طناز رو باز یم کنم .تو
کمدها رو خایل کن .یگ دوتا لباس واسه این چند روز نگه دار
بعد یم بریم.
طلوع تلخندی کرد و گفت :اینا رو بلدم اما انگار دارم یی وفای
یم کنم.
آمت خندیدو گفت :تو هنوز دلت اینجاست!
_من هنوز روح خودمو یم بینم رو در و دیوار این خونه که با
همه کوچیکیش شد دنیای من!
ی
آمت گفت :هنوزم هرچ تو بگ!
رسش را بلند کرد توی چشمهای خبه ی آمت زمزمه کرد :یمریم
خونه مون!
آمت گفت :پس نگران چ هسن!
_همیشه از تغیب ترسیدم.
لب جنباند و همزمان چشم باز کرد خودش را دید با پباهن بلند
سفید ،تصویری متحرک شده بود روی دیوار رو به رو و چنگ
یم کشید روی دیوار قطره های درشت اشک از چشمش چکید.
آمت آشفته خودش را عقب کشید .توی خانه تنها صدای نفس
هایشان بود .پر درد و پر تنش .زانوی طلوع خم شد
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عصن بود از کنبیل
آمت به سمت در خانه رفت .از خودش
ی
صبی که ته کشیده بود.
که دیگر روی احساسش نداشت .از ی
حن از طلوع که هر روز خواستن تر یم شد .از چین شکسته
ای که بند زدنش همه جانش را گرفته بود و حاال یم ترسید،
انگار باید یم پذیرفت که جای او توی ویبین است وسهمش از
او فقط نگاه است .بعد از رفت او طلوع روی زمت نشست
بازوهایش را در آغوش گرفت ...از خودش ببار شد .باید یم
رفت .باید از این خانه که به درو دیوارش ر
نقیس از دردها و حن
خاطرات خواهرانه اش با آمت نشسته بود یم رفت .باید چشم
ی
یم بست و جای دیگر چشمهایش را در حایل باز یم کرد که زندیک
تازهای با آمت را ررسوع کرده است.
دستهایش را مشت کرد از جا بلند شد به سوی کمد رفت
چمدان
ی
بزریک که همراهشان آورده بودند را باز کرد و با حرص به
لباسها چنگ زده همه را شلخته توی آن ریخت و زمزمه کرد:
تمامش یم کنم ...این عذابو تمام یم کنم.
بعد از جمع کردن خانه باید یم رفت پیش امیدجو مثل دیروز
مثل روز قبلش و تا هر وقت که الزم بود حرفها را یکبار با
صدای امیدجو و یکبار با صدای خودش یم شنید آنقدر به آن
ی
صدا گوش یم کرد تا باورش شود که زندیک قابل تغیب است.
زیپ چمدان را بست کمر صاف کرد و برای آمت نوشت :بیا
تخت رو باز کن.
جواب نگرفت .نگاهش را دور خانه چرخاند خییل چبها قرار
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بود همانجا بماند .مثل تخت ها وسایل آشبخانه  ...گلدان ها را
ی
هم یم بردند پایت توی ررسکت که رسیدیک شان راحت باشد...
شماره آمت را گرفت صدای خشک و خش دار او توی گوشش
پیچید :جانم!
_کارم تمام شد.
_باشه بیا پایت خودم میارم وسایل رو.
به این دوری آمت خنده ای تلخ کرد ویکبار دیگر از خودش
ببار شد .از پله ها پایت یم رفت که آمت باال آمد میانه راه به
هم رسیدند .در مکث کوتایه که رو به روی هم کردند وقن
آمت نگاهش را دزدید.
چشمهای متورم و رسخش را به نگاه پرسشگر او دوخت و
گفت :متاسفم.
آمت لبهایش را به هم ر
فشد و گفت :رسده تو ماشت بشت تا
بیام.
_آمت.
_جونم طلوع جونم!
_هیچ!
ی
.
کالفه یک آمت نیازی به بیان نداشت نفس رسدش توی هوا گم
شد .چند پله ی باف مانده را پایت رفت توی ماشت نشست و
در
انتظار او به عکسهایش توی ر
گویس چشم دوخت.
*******
دوباره همراه آذر شده بود .باز دخبک شاد وجودش را از زیر
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خروارها اتفاق بد کشیده بود ببون خاک رسورویش را تکاند
موهایش را شانه زد روی لبهایش رژ صوری کشیدوبه رویش
خندید.
داشتند یم رفتند خرید ،واقعا دیگر نیم دانست چه چب باید
بخرد که دل آذر آرام بگبد .به تنها چبی که هنوز تن نداده بود
لباس عروس بود .از اسمش هم وحشت داشت .آذر همانطور
که
ی
با دقت رانندیک یم کرد گفت :طلوع واسه لباست دیر میشه ها!
_باشه حواسم هست.
ی
_دروغ یم یک چرا؟ اصال چرا پشت گوش یم ندازی بخدا
لباس جشن مهمبین چبه ...اونه که تو عکسات یم مونه بقیه
چبا اصال مهم نیست .حاال نه که مهم نباشه اما نه به اندازه ی
لباس!
_آره یم دونم  ...خودم یم دونم.
_پس بریم مزون؟
_نه ...بریم یه آینه شمعدون بخرم خییل دلم یم خواد!
دروغ نیم گفت .همیشه آینه و شمعدان دوست داشت .حاال
هم
توی خانه اش جای برای یک آینه شمعدان خایل گذاشته بود.
آذر ابروی باال داد و گفت :اصال معلوم نیست داری طفره
مبی!
_طفره چرا؟ خب گفتم که یم خرم  ...یم خوام با آمت بیام
واسه لباس ،یم دوی خب اونم حق داره نظرشو بده!
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آذر با خنده ای گفت :آره دیگه اصال یه نفر حق
داشته باشه آمینه! باالخره اون باید بپسنده!
_وای آذر از وقن ازدواج کردی خییل لوس شدی!
آذر با صدای بلند خندید و گفت :من همیشه این بودم اما
پنهان!
من رو خودم نقاب کشیدم وقن بازی تو رو یم دیدم
خییل حشت یم خوردم.
_چرا جلوی خودتو یم گرفن؟
_چون تو رسم رفته بود که دخب خوب یعن این!
_این تعریف ها رو کاش پیش فرض زندگیمون نکت.
_حاال که کردن ،البته نمیشه گفت همش تقصب بقیه ست ما
هم
کم مقرصنیستیم طلوع ،ما که ادعای با سوادی و امروزی
بودنمون یم شه و خودمونو عقل کل یم دونیم اما آخرش
چشممون به تعریف و تمجید همون آدمهاییه که افکارشون تو
چند نسل قبل از ما مونده! خودمو یم گم ،من دلم یم خواست
وقن بابا هاتف میاد بگه تو بهبین دخبی؛ حن دلم یم
خواست واسه این تو بهم حسودی کن...
_آذر!
_بخدا دروغ نیم گم از رو بدذای نبود اما این توجه بابا هاتف
ی
رو یم خواستم و از طرف هم یم ترسیدم باعث رسشکستگ
پدر و مادرم بشم ...یم ترسیدم کاری کنم که بابا هاتف بگه
بفرما شوری اینم بچه ت ...از بس مامان لب گزیده بود و از
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آبرو گفته بود .من حن یم خواستم وقن یم رم تو کوچه ،آقای
روشن ببینه یه خانم با وقارم...
از یادآوری آقای روشن آیه کشید و گفت :یا اون وفاداریم به
مرد همسایه! نیم تونم خودمو ،اون آذر ساده ی یک سال پیش
رو واسه این حسش رسزنش کنم ویل واقعا چرا؟ دلیلشو االن
دیگه درک نیم کنم .هنوز واسه آقای روشن واسه اون آذر
نوجون پشت پنجره و احساسش احبام قائلم اما مدام یم پرسم
چرا!
_درموردش به ساسان گفن؟
_آره گفتم نه خییل واضح اما از همسایه ای حرف زدم که برام
خییل قابل احبام بود و هست .و از اون وقت آرامشم بیشب
شد.
بیشب شبیه خود واقعیم شدم.بگذریم...
ی
با رس به مرکزی برای خرید لوازم خانگ اشاره کرد و گفت:
بیا بریم اینجا ببینم آینه شمعدونتو پیدا یم کن دل بدی به
لباس
عروس خریدن یانه!
با چشم دنبال جای پارک مناسب یم گشت و طلوع توی رسش
دوباره درگب همان دلشوره بود باید لباس عروس یم پوشید
دوباره ...تصویر آن لباس عروس مثل اسیدی بود که قطره
قطره
روی سینه اش یم ریخت و یم سوزاندش!
پیاده که شدند آذر ر
گویس اش را دست گرفت روی اسم آمت
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ضبه زد و توی باکس پیام نوشت :حاض نشد بریم مزون...
خودت یه فکری کن!
آمت کالفه دسن توی موهایش کشید .هربار با اتفاق تازه ای به
شک یم افتاد که شاید از اساس کارش اشتباه بود و نباید طلوع
ی
.
را درگب زندیک تازه ای یم کرد نباید خودش را به زور جا
ی
یم داد توی زندیک اش  ...این تردید ها داشت روحش را یم
خورد .وسط همه خوشحایل هایش تریس سایه انداخته بود که
کم
مانده بود جانش را بگبد.
****
_طلوع!
_جانم!
_نیم خوای بری مرخض؟
_برای چ؟
_خب دو روز مونده به جشن گفتم شاید بخوای اسباحت
کن!
لبخندی به روی آمت زد و گفت :نه خوبم من .مریس عزیزم.
_طلوع!
قلبش تند یم تپید ترسیده بود بعد از همه حاال خود آمت هم
بخواهد حرف خرید لباس عروس را بزند .نیم دانست چرا
اینطور احمقانه از آن فرار میکند در حایل که همه قرارها را
گذاشته اند.
آمت انگشتهایش را کیم روی مب کشید و آهسته گفت :یم
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خواستم باهم بریم یه دور بزنیم.
_واسه چه کاری؟
شانه باال انداخت و گفت :همینطوری...
خنده ای روی لب آورد و ادامه داد :آخرین دور مجردیمو بزنم
دیگه!
_آخه با من؟
_آدم با بهبین رفیقش یم ره دور مجردی یم زنه.
تسلیم لحن مهربانش از جا بلند شد و گفت :بهبین رفیقتم؟
_بهبین ،قدییم ترین ،عزیزترین.
کنارش ایستاد و گفت :لباس هم نخریدیم.
نیازی نبود مستقیم حرف از لباس عروس بزند آه بلندی که بعد
از جمله اش کشید آمت را متوجه منظورش کرد .یم خواست
آرام باشد هرچند دیدن طلوع در لباس عروس برایش مهمب از
هر چبی در آن جشن بود .دستش را پشت کمرش گذاشت و
گفت :اگر خواسن یم ریم دنبالش!
_بریم ،باز امشب مامان ،طیبه ،آذر ،خاله پری به ترتیب زنگ
یم زنن رساغشو یم گبن.
_حق دارن خب! منم یی قرارشم.
برگشت به آمت نگاه کرد و او انگار اصال حرف نزده باشد
ماشت را دور زد در را باز کرد نشست و گفت :اول بریم دنبال
کار تو یا دور دور مجردی؟
ی
باید یگ دیگر از پرشهای سخت زندیک اش را انجام یم داد.
مثل داروی تلچ که در کودیک چشمهایش را یم بست بین اش
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را میان دو انگشت یم گرفت و با اشگ که توی چشمهایش
جمع شده بود یم بلعیدش! شوری یم گفت اگر بخوای خوب
ر
بیس باید این تلچ رو تحمل کن! تحمل یم کرد و خوب یم شد
و بار بعد دوباره همت ها را یم شنید .و همان تلچ تکرار
ی
میشد .فکر کرد زندیک آدم چبی جز همت نیست ،چشیدن
تلچ
ها به امید بهبودی به تکرار ،بارها و بارها!
پلک هایش را روی هم گذاشت و گفت :اول کار من!
آمت لبخندی زد ضبه ای کم جان به دنده وارد کرد و گفت:
روی چشم.
آدرس مزون را طلوع داد .این چندمت بار بود که یم آمد
درست همت مزون ،جلوی در پشیمان شد اما جای دیگری را
نیم شناخت .دست آمت را ر
فشد و گفت :حس یم کنم اینبار
دیگه ببونم یم کت.
آدم خندید .دلشوره داشت اصال حایل برایش نمانده بود که
طلوع
را دلداری بدهد .نیم توانست سکان حوادث را به دست بگبد و
به آنجا که باید هدایت کند .دخب جوای به استقبالشان آمد
طلوع
را دیگر یم شناخت با لبخندی پررنگ گفت :خوش اومدین...
اتفاقا طرح جدید اوردیم مخصوص خانمای مشکل پسند مثل
شما!
نگاهش را روی صورت آمت چرخاند.طلوع ابروی باال انداخت
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و نیم نگایه به آمت انداخت و گفت :خییل مشخصه مشکل
پسندم نه؟
آمت برای جلوگبی از خنده گوشه ی لبش را زیر دندان گرفت
و دخب نگاهش را از آمت برداشت و گفت :دیگه بعد از چند بار
رفت و آمد آدم مشبیشو یم شناس...
از نگاه خریدارانه ی او آنقدر بدش آمده بود که حن حاض نشد
بماند بقیه حرفش را بشنود .دست آمت را تقریبا کشید و زیر
لب
گفت :اصال ازش خوشم نمیاد.
_از همون اول یا االن؟
_به توچه!
آمت خندید .یی توجه به نگاه فروشنده دیگری که نزدیک یم
شد
 چشم!طلوع نگاهش را بت لباسها گرداند راست یم گفت،جدید بودند.
اما نه یم خواستشان و نه یم توانست از میان آنها یگ را
انتخاب کند .رسچرخاند سوی آمت و گفت :تو انتخاب کن
باشه!
_طلوع من رسدرنمیارم زنگ بزنم طیبه یا آذر بیان؟
_نگاه کن یگ رو بگو فرق نداره کدوم.
لبهایش را روی هم ر
فشد و زمزمه وار گفت :اینطور نگو که
برات فرف نیم کنه!
طلوع تازه به خود آمد و گفت :نه منظورم اینه که سلیقه ی تو
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ثابت شده ست.
آمت خنده ی یی جای کرد فروشنده پرسید :یم تونم کمک کنم؟
آمت شانه باال انداخت و طلوع گفت :االن چ مده؟
ی
_ساده مده ویل بستگ به آرایشتون هم داره.
_اونم ساده ست.
_خب پس پیشنهاد من اینه!
آستت توری لبایس را گرفت طلوع رسگرداند سوی آمت اما
ذوق او پرکشیده بود چشمهایش روح نداشت حاال چطور باید
جبان یم کرد آهسته انگشتهایش را ر
فشد و گفت:
اشتباهش را ی
اینو بپوشم؟
آمت رستکان داد و گفت :بپوش.
درست از لحظه ای که لباس از تن مانکن ببون کشیده یم شد
دلش به شور افتاد و تصاویر دور و گنگ توی رسش حجم
گرفت.
میان همان دل آشوبه ها لباس را روی دستش انداخت و به
سوی
اتاق پرو رفت .آمت پشت در ایستاد میان اوهام و تصمیم های
جورواجوری که از رسش یم گذشت دست پا یم زد و انتظار
طلوع را میکشید .اگر امروز هم لباس نیم خرید همه چب را
کنسل یم کرد .مهم نبود اگر مهمان دعوت کرده بودند و همه
چب مهیای دو روز دیگر بود .با این فکر دستش را روی گونه
اش کشید و فکر کرد حن برایش مدل لباس مهم نبود .آن فرف
نیم کند که طلوع گفته بود توی رسش یم چرخید و دیوانه اش
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یم کرد .شاید با همه این اتفاقها باید تن یم داد به تقدیر و طلوع
را به حال خودش یم گذاشت .در آن مدت بعد از عقدشان
رفتار
متغب طلوع دیوانه اش کرده بود .در کنار همه اجتناب ها
تالشش را هم یم دید ر
تالیس که کاف نبود .یم ترسید ناخواسته
آزارش بدهد .دیگر نه به خودش اعتماد داشت و نه به درسن
کاری که یم کرد.
لبهایش را تو کشید دست بلند کرد چند ضبه به در زد و نفس
بریده گفت :طلوع!
طلوع آهسته در را باز کرد.و تصویرش توی چشمهای آمت
نشست با چشمهای پر اشک و لبایس که هنوز روی دستش
مانده
بود.
دیگر از نشان دادن نگرای و حن تاسفش نیم ترسید لب
زیرینش را محکم به دندان کشید و غرید :واسه چ گریه
کردی؟
ابروهایش را باال دادو نالید :نیم تونم.
آمت چند بار رستکان داد .دست کشید لباس را برداشت و
گفت:
باشه.
_کجا یم بری؟
_یم برم پس بدم.
_آمت.
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از صورتش یم توانست هر هزار حس مختلفش را بخواند .یم
توانست ببیند که حن از این ازدواج پشیمان است با همان
بغض
گفت :بده یم پوشمش.
_دیگه الزم نیست.
دست کشید بازوی آمت را میان انگشتهایش گرفت و گفت:
گوش
کن بهم.
آمت پلک های لرزانش را روی هم گذاشت و با صدای که به
زحمت کنبل میکرد گفت :تو اول اون اشکا رو پاک کن بعد
سیع کن منو آروم کن.
_تو چ فکر کردی آمت؟
_من هیچ فکری نکردم جز این که اصال نیازی به این جشن
نداریم .پافشاری احمقانه مو پس یم گبم.
_آمت...
_طلوع به خاطر خدا اشکاتو پاک کن داری دیوونه م یم
کن...از خودم متنفر شدم بسه دیگه!
_به جون طناز مسئله تو نیسن  ...یم دونم دارم گند همه چیو
در میارم ویل  ...آمت...
آمت رسچرخاند به اطراف ،نگاه زن فروشنده را از دور یم دید
آه بلندی کشید و گفت :بیا بریم ببون حرف یم زنیم.
_بده بپوشمش!
_نیم خوام اینطور ر
بپویس طلوع بفهم .نیم خوام منو به زور
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قبول کن  ...نیم خوام به زور جای منو تو ذهنت تغیب بدی
یم فهیم؟
_دردم این نیست به خدا! دردم فقط این لباسه  ...ازش یم
ترسم
از هر لبایس سفید پف پر زرق و برف...
یک قدم عقب رفت به دیوار اتاق پرو تکیه داد آمت با شانه
های
افتاده آیه کشید و به طلوع که کمرش را روی دیوار رساند و
کف اتاق نشست نگاه کرد .زیر نگاه سنگت چند نفری که توی
سالن پراکنده بودند داخل رفت در را بست .لباس عروس را به
جارخن آویزان کرد .گفت:
بلندشو.
طلوع دوباره از جا بلند شد اما زانوهایش میلرزید.
گفت :اگر همت جا بمونم ...اگر قول بدم که هیچ جا نرم رایص
یم ریس عقد رو به هم بزنیم؟
با چشمهای گرد زل زد توی صورت آمت بعد چنگ زد به
ی
پباهنش و گفت :چ داری میگ؟
_نیم خوام تو این حال ببنمت! به هیچ قیمن.
_گفتم مشکلم تو نیسن ...گفتم جون طناز! تو یم دوی یه بار
تو همچت لبایس چ کشیدم من!
آمت با حیس آمیخته به درد و خشم پلک هایش را روی هم
ر
فشد
و گفت :بسه!
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_مجبورم کردی...
با پشت دست اشکهایش را از روی گونه گرفت و گفت :یم
خوام بپوشمش ...یم خوام یه جور دیگه بهش نگاه کنم .سخته
ویل یم تونم مگه نه!
لبخند آمت طعم زهرمار یم داد توی رسش هزار
درددیگر اضافه شد به دردهای که تا چند دقیقه قبل یم کشید.
حاال احساس یم کرد اگر طلوع یم گفت عرویس را بهم بزنیم
کمب از شنیدن این که هنوز به دردی که توی لباس عروس قبیل
کشیده فکر میکند آزار یم داد.
آهسته گفت :من نیم تونم اینقدر عذابت بدم.
آمت با خنده ای نیمه کاره لب زد :یم توی!
با باز کردن آخرین دکمه از جا بلند شد و گفت :حافظه تو نیم
تونم پاک کنم اما دومت بار هر چبیو برات اونقدر قشنگ رقم
یم زنم که دیگه نتوی به قبلش فکر کن.
زمزمه کرد :دوستت دارم ...اینقدر دوستت دارم که اگر
بخوای نقش رو دیوار میشم و فقط از دور نگات یم کنم تا آروم
ر
بایس .تو بهم بگم چطوری آرویم.
طلوع مسخ حایل که در آن فضای تنگ در آن گرفتار بودند لب
زد :کنار تو.
_پس بسبش به من.
مانتو را روی جا رخن آویزان کرد طلوع پرسید :یم خوای
چکار کن؟
_اولت بار که نیست دارم لباستو عوض یم کنم از چ
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ترسیدی؟
_نبسیدم.
_اولت بارو یادته؟
با خنده ای روی لب به تالش طلوع برای یادآوری اولت بار
نگاه کرد و گفت :کالس اول بودی یا پیش دبستان یادم نیست
اما
باید فرم یم پوشیدی و مثل همیشه نق و نوقت ررسوع شد که
چرا آمت مانتو نپوشه! حاضنبودی ر
بپویس من برات لباسا رو
تنت کردم و با هر دکمه ای که بستم یه شکالت بهت دادم که
مسخره بازی درنیاری و باز نزی زیر گریه!
_یادمه!
_اونم یادته که آخرش مجبور شدم با مانتوی طیبه تا در
مدرسه
ت بیام؟
اینبار طلوع با صدای بلند خندید و گفت :یادمه ! مجبور نبودی
خودت خواسن!
گفت :یم خواستم گریه نکن!
هر قطره اشکت یه روز از عمرمو یم گبه!
_خدانکنه!
_کار بنده ی خداست .آماده ای لباسو بپوشیم؟
_هردومون؟
_اگر سخن داره هر دومون یم کشیم .یا از همت جا برگردیم
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خونه سنت شکن کنیم بدون لباس عروس و کت و شلوار
جشن
بگبیم یا با خنده یم پوشیش!
_شاید با خنده نه اما یم پوشمش.
ابروهایش را باال انداخت و لجوجانه گفت :با خنده!
دستهایش را روی لبه های پایین تاپ طلوع گذاشت و گفت:
حاال برگرد به پونزده سال پیش!
با لبخندی همرایه اش کرد و گفت :چرا پونزده سال پیش؟
_که بفهیم چرا پای چشم پشعمه ت کبود شد و بعد از اون
دیگه تا وقت رفتنش خونه ما نیومد.
طلوع ابرو باال دادو گفت :نگو که کار تو بود ...گفت از رو
درخت خرمالو افتاد.
_دروغ گفت مرتیکه! بردمش تو کوچه اینقدر زدمش که...
صدای خنده ی طلوع حرفش را قطع کرد خودش هم با یادآوری
آن روز و حرکت بچگانه اش به خنده افتاد و گفت :حقش بود
قبول کن.
ذهن طلوع گب افتاده بود بت مقابل چشمهای آمت
و یادآوری آن روز ،تولد آذر بود و هر دو لباس پف کوتاه
پوشیده بودند لباس او لیموی بود وآذر صوری .همان اوایل
جشن بود که عمه الله پشش را کنار او نگه داشت و ژست
های داد تا عکس بگبند.
آمت در را باز کرد و آنقدر شدید در سالن را به دیوار کوبید که
شیشه اش خرد شد و صدا زد طلوع!
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ی
همان وقت هم با همه بچگ نفسش از خشم آمین که همیشه
آرام
بود بند رفت .و به رسعت از ارسالن فاصله گرفت ساعن بعد
ارسالن با صورت زخیم برگشت و آمت تا آخر شب خانه نیامد
الله مشکوک شده بود و مدام به شورانگب غر یم زد که چرا
پشت رس طلوع داد زد؟ نکنه داداشم نیست بدرفتاری کنه با
دخبا! و همانطور که دور پشش یم گشت وتالش یم کرد از
اصل مطلب زخیم شدنش رسدربیاورد حرفهایش را تکرار
میکرد.
آهسته پرسید :مامان هم گفته بود کار توئه اما من هیچوقت
باور
نکردم.
_خودم به مامان گفتم.
_چرا؟
با اخیم شبین با جدیت گفت:برای این که دیگه نذاره کیس
بهت
نزدیک بشه!
گفت :خب برو ببون دیگه!
_راحت نبود از زیر نگاه اون آدما داخل اومدن ...اما اومدم و
دیگه ببون کردنم دست تو نیست...
آمت خندیدو گفت :اول من بپوشم واست عادی بشه! ویل بد
ماجرا اینجاست که تو هم باید کت و شلوار منو ر
بپویس.
نگاهش یم خندید .طلوع گفت :وای نه لباس مردم تو
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تن تو از شکل یم افته!
ی
با خنده گفت :خب چ یم یک!
طلوع معذب دستش را به جای قبل برگرداند و گفت :یم
پوشمش دیگه!
_با خنده البته!
خنده ی دندان نمای کرد و با حرص لب زد :بله باخنده!
آمت لباس را با تعلل از جا رخن برداشت و گفت :چشماتو
ببند.
طلوع پوف کشید همه چب از رسش پریده بود و ذهنش
درگببازی های بود که آمت راه انداخته .روز اول مدرسه اش و
چهره ی آمت در مانتو ،ارسالن که حن بعد از رفتنش به
هندوستان آمت هنوز از او متنفر بود.
دل دل زدن هایش دقیقا برای همت آخری بود .برای این که نیم
دانست پشت پلک های بسته اش چه در جریان است سنگین
لباس را که روی شانه هایش احساس کرد دلش ریخت .آه
رسدی
از سینه ببون داد و زمزمه کرد :آمت!
_دورت بگردم چه قشنگ شدی تو!باز نکن چشماتو...
تصویری گنگ از لباس عرویس
پیش چشمهایش قبل ازاین که آن تصویر کامل شود آمت با
خنده گفت :خب حاال چقدر حاضی بدی که بذارم چشاتو باز
کن!
_هیچ آمت ...رسدمه!
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آمت آهسته گفت :چه زیپ بدقلف داره!
_آره لباس مجلیس اینجوریه!
_یه دونه هم واسه طناز بخریم.
_اون لباس داره!
_لباس عروس بچگانه دیدم اینجا بخریم یگ!
_آمت.
_همت یه بار دیگه قول یم دم تو خرید زیاده روی نکنم.
_آخه لباس خریدم براش!
_گفتم همت یه بار.
دستش را به کمر زد و گفت :تو درست بشو نیسن!
آمت گفت یم دونم.
قبل ازاین که او چبی بگوید گفت:
ر
محشی!
گفت :فقط یه جفت بال کم داری.
_بذار باز کنم دیگه!
صب کن.
_نه خب ...ی
گفت :این سنگ دوزیاش عالیه...
_باالش که سنگ دوزی نداره...
_داره اینا ها!
لبخندی زد و توی آینه خبه به صورت طلوع با
چشمهای بسته گفت :آها حواسم نبود نیم بین!
طلوع خنده ای از روی استیصال کردو گفت:باز کنم!
صب کن کمر لباس یه کم تنگ نیست؟
_نه ی
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_نه خوبه!
_چاق شدی...
_اصال هم چاق نشدم.
_پاندا!
ریز خندید طلوع برای لحظه ای چشم باز کرد آمت سختگبانه
گفت :آی چشماتو ببند.
_خسته شدم یم خوام ببینم.
_چیو یم خوای ببین این همون لباسیه که نیم خواسن
ر
بپویس! به نظر من که همه چ خوبه خب در بیارم؟
_وا آمت نبینم لباسمو؟
این که یم خواست لباس را توی تنش ببیند .این که دیگر آن زن
مضطرب وقت آمدن نبود و یی دلیل با چشمهای بسته یم
خندید
خیال آمت را تا حدی راحت یم کرد .با خودش فکر کرد چقدر
خودش را به در و دیوار زده با گفت خاطرای که یم خواست
برای همیشه فراموش کند این خنده را آورده بود روی لبهای
طلوع و حاال یم ترسید او چشمهایش را باز کند و همه چب تمام
شود .متاثر از این افکار گفت:باید دوستش داشته ر
بایس که
بذارم
ببین!
_دوستش دارم.
ی
_حسش نیم کنم ،باید یه چبی بگ باورم بشه!
_بذار دیگه!
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_اضار کن طلوع بچگیا بلد بودی ،راهشو سیع کن یاد
بگبی! یا یادت بیاد.
طلوع با چشمهای بسته چرخید
گفت :لطفا!
لحن مظلومانه اش همان بود .ناگهان دل آمت آشوب
شد.ترسیده
بود ،ناگهان از این که شاید طلوع ناخودآگاه و تحت تاثب
خاطرای که دست به دامنشان شده بود تا او را بخنداند ،کلمه
ای
را به زبان بیاورد ترسیدو فکر کرد تا یک باید در این دلشوره
باشم؟ پشیمان از بازی ای که راه انداخته بود خودش را لعنت
کرد.
 یادگرفن پس! حاال خودتو ببت که چه ماه شدی!رهایش کرد طلوع چرخید سوی آینه یک نگاه به رستاپای
خودش انداخت دستش را کشید روی سنگ دوزی باالی لباس،
دامنش را باال گرفت نیم چرچ زد و پشت را نگاه کرد .اولش
نمایش بود برای راحن خیال آمت اما تصویر آمت در حاشیه ی
آینه آنقدر آرامش بخش بود که کم کم این برریس لباس وسواس
گونه شد همراه با لبخندی دائیم و لذی یی حد از لبایس که یی-
هیچ دستکاری روی تنش به زیبای نشسته بود .آمت دست به
سینه پشت رسش ایستاده و فقط نگاهش یم کرد غرق آن لذی
بود که یک عمر برایش انتظار کشیده بود.
تصویری آهسته آهسته از ذهن طلوع خط یم خورد و تصویر
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تازه ای خودش جای آن یم نشست تصویر خودش که کویه
مثل آمت پشتش ایستاده بود با خنده ای عمیق گفت :خییل
قشنگه
آمت...
_حاضم ررسط ببندم تا همت لحظه ندیده بودیش!
طلوع نگاه پر اشکش را از توی آینه به او دوخت و گفت:
اینطور که تو کناریم یه شکل دیگه ست ...خودمم یه شکل دیگه
ام.
آن حس خوب بدون دلهره از همان لحظه تا وقن که با همان
لباس کنار آمت ایستاده و عکسهای عرویس شان را یم گرفتند
ادامه پیدا کرد.
وقن در تک تک لحظه هایش ،حیس تازه مثل
غباری از نور و بلور پاشیده شد روی دردهای گذشته و رویشان
را بست .آمت راست گفته بود از هراتفاق دومینش را به بهبین
شکل برایش رقم زده بود .دیگر تردید معنای نداشت .اندوه درد
غم.
وقن آمت به سوی خانه ی جدید یم راند قلبش مملو از حیس
تازه بود اشک یم ریخت اما از غم نبود آمت دستش را گرفت
روی پایش گذاشت و آهسته گفت :ممنون واسه بودنت!
برگشت به او نگاه کرد و گفت :یه کم باور نکردنیه اما امشب یه
شن بود که
خوی آرومم .تو همه عمرم کمب ی
جور خییل ی
اینطور بعد از پشت رسگذاشت شلویع ها و شنیدن حرفها و
دیدن نگاه های مختلف تا این اندازه آروم بوده باشم.
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آمت ماشت را متوقف کرد .نگاهش را به در خانه ی تازه شان
دوخت و گفت :قراره دوباره زیر یه سقف باشیم اینبار یی ترس
یی دلهره! دیگه از دستت نیم دم زیر سقف این خونه اگر خم به
ابروت اومد من باید بمبم...
_نگو تو اینقدر خنده اوردی رو لب من که از یی انصافیه اگر
ازت برنجم.
آمت پیاده شد و با گرفت دستش و دامن لباس کمک کرد پیاده
شود .در سکوت سنگت کوچه در نیمه شب اواخر اسفند در
خانه
را باز کرد پا به حیاط کوچکشان گذاشتند که دو طرفش باغچه
های بود با نهال های که آمت تازه در آن کاشته بود .آرام
قدمهایش را تا نزدیک ایوان کشید به نیمکت که کنار در ورودی
بود نگاه کرد و به تاب صوری ای که آمت کیم دورتر بسته
بود برای طناز.
در سالن باز شد آمت در را به عقب راند و گفت :بفرمائید بانو!
قدم توی خانه گذاشت و دلش شور افتاد .نگاه گرداند روی
ی
وساییل که همه را با هم چیده بودند .اما حاال برایش تازیک
داشتند برای رفت به اتاق خواب منتظر تعارف و دعوت آمت
نماند .آمت توی سالن خودش را کیم مشغول کرد .و طلوع
مقابل آینه اولت کاری که کرد تالش برای باز کردن زیپ لباس
بود وتعویض لباسش تا قبل از آمدن آمت .دستهایش یم لرزید
انگار کم کم در تاریگ اتاق یادش یم آمد آمدن توی این خانه،
این لباس عروس ،تخت دونفره ی پشت رس که خودش انتخاب
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کرده بود همه و همه چه معنای دارند و همت کالفه ترش کرد.
آمت که در اتاق را به هم زد آنقدر محسوس به خود لرزید که
آمت برای لحظه ای مکث کرد .با افکاری به هم ریخته یی
حرف کتش را از تن ببون کشید روی تنها مبل اتاق انداخت با
قدمهای شمرده و یی آن که نگایه به او بیاندازد یا حرف بزند به
سمت در اتاق رفت .وقت ببون رفت چراغ را روشن کرد و
در را محکم بست.
جلوی آینه لباس سنگت را از تن ببون کشید لباس های ساده
ای
که انتخاب کرده بود را پوشید و ببون رفت .یم خواست همه
چب عادی باشد اما سنگین موهای شینیون شده اش نیم
گذاشت
آمت را توی آشبخانه در حال دم کردن چای پیدا کرد رسش را
پایت انداخته بود و مشخص بود به فکر فرو رفته .آهسته صدا
زد آمت.
آمت رس بلند کرد و با دیدن لبایس که با آرایش صورت مویش
تناسن نداشت لبخندی زد و گفت :جان آمت!
هیچ
ی
_نخندیم دونم خییل یی ریخت شدم.
_چای یم خوری؟
_بریم تو حیاط؟من دلم واسه اون نیمکت رفت .یک خریدی؟
چای را توی فنجان ها ریخت .سین را بلند کرد و همانطور که
ببون یم رفت گفت :دیروز حدس یم زدم خوشت بیاد.
کیم بعد کنار هم نشسته بودند طلوع
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گفت :حاال این موها رو چطور باز کنم.
آمت زمزمه کرد:
پس از سفرهای بسیار و عبور
از فراز و فرود امواج این دریای طوفان خب،
بر آنم که در کنار تو لنگر افکنم؛
بادبان برچینم؛
پارو وا نهم؛
رسکان رها کنم؛
به خلوت لنگرگاهت در آیم
و در کنارت پهلو گبم
آغوشت را بازیابم.
استواری امن زمت را
زیر پای خویش.
طلوع کیم در خود تکان خورد وقن موهایش کامال باز شد
آمت فنجان چای را به طرفش گرفت و گفت :بخور گرم ریس.
همراه با آن چای شعری که آمت زمزمه کرده بود را آهسته
آهسته یم نوشید .در کنار او پهلو گرفته بود و حاال دیگر از
هیچ طوفای از هیچ ی
موچ نیم ترسید.
******
ی
تولدسه سالیک طناز را شورانگبو هاتف جشن گرفته بودند.
همه آمده بودند ،حن رامبد و بهاره را هم دعوت کرده بودند.
دخب کوچکشان تازه روی پا ایستاده و دستش را به سوی کیک
طناز یم کشید.
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آمت لباس تازه ای برای طناز خریده بود و شبیهش را برای
دخبک آذر .و هر چه طیبه اضار کرد طناز با مبت عکس
دونفره بیاندازد ابرو باال انداخت و با شوچ طبیع ای که تهش
جدیت نهفته بود گفت :دست از رس دخبما بردار!
عرص که همراه ساسان و رامبد،برای تحویل پروژه یم رفت
طلوع را کنار کشید و گفت :هیچ خوشم نمیاد عکس دونفره
میون
عکسای طناز ببینما!
طلوع لب گزید و گفت :بچه ن آمت زشته بخدا!
_از من گفت دیگه!
_من ممکنه کارم طول بکشه یم موی تا بیام دنبالتون؟
_نه من یه کم جمع و جور یم کنم یم رم .یم خوام طرحمو
کامل کنم دیدی که االنم رامبد یم گفت عجله داره براش!
 باشه عزیزممواظب باش پس!ماشینو بذارم برات؟
_نه عزیزم برو من با آذر بریم گردم.
آمت رفت و نگاه او هنوز به رد پاهایش بود.این مرد پای همه
ی
ی دردهایش مانده بود .و حاصلش آن خستگ و درد نشسته
توی
نگاه خودش بود .آیه کشید فکر کرد این را همه فهمیده
اند.امیدجو گفته بود سوگواری کافیه طلوع!
ی
دفاع کرده بود :من دیگه ناراحت نیستم من دارم زندیک یم کنم.
ی
و امیدجو گفته بود :اما یه زندیک ناقص!
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راست گفته بود امیدجو هنوز هم محبت میانشان نیم بند بود.
هنوز هم بااین که
قلبهایشان روی یک مدار یم تپید و دیگر برای گفت به زبان
ی
نیاز نداشتند واز چشم هم قلب یکدیگر را یم خواندند زندیک
شان ناقص بود .آمت را یم خواست .آمت را یی نهایت دوست
یم داشت .هیچوقت آزارش نداده بود و یم دانست در ی
صبوری او چبی به او بدهکار است .یم دانست تا خودش
تصمیم نگبد هرگز آمت مرز میانشان را نیم شکند.
به سالن برگشت .به طناز نگاه کرد که با ناز موهایش را کنار
زده انگشتهایش را مقابل آذر گرفت و با لحن کودکانه گفت :این
الک رو بابا آمینم برام زده! وای آذرجون این بهبین الکیه که یه
خانم یم تونه داشته باشه!
ی
آمت اطمینان داده بود یگ از روزهای درکش از زندیک کامل
شد ،خودش همه چب را به او خواهد گفت .و یم دانست با
صمیمین که طناز با آمت دارد او این کار را بهب از خودش
انجام یم دهد.
با خنده ای که از لحن طناز روی لبش مانده بود .به آشبخانه
رفت و گفت :مامان!
_جانم!
_میشه طناز امشب اینجا بمونه! من تو خونه خییل کار دارم
طرحمم باید تحویل بدم.
_آره عزیزم خیالت راحت.
****
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صدای در خانه تنش را به لرز انداخت به سوی اتاق خواب
دوید
نگاه دیگری به رستاپایش انداخت و دستهایش را به هم ر
فشد
آمت با دیدن چراغ های روشن خانه لبخند زد و از جلوی در
سالن صدا زد :طنازی بابا بیا ببت چ دارم برات.
جوای نگرفت با این خیال که طناز خوابیده صدا زد :طلوع!
ی
با تردید به سوی آشبخانه رفت و از آنجا به اتاق خواب که
تاریک بود .با این فکر که طلوع خوابیده با احتیاط دستگبه را
پایت کشیدو با بازشدن در خبه ماند به شمع های که روی مب
آرایش و مبهای کنار تخت روشن بودند .نگاه چرخاند روی
طلوع پباهن یآی کاربن را خودش برایش خریده بود.
به آستانه ی در تکیه داد و کیف از دستش رها شدحرفهایش را
ی
گم کرده بود طلوع با دستپاچگ رسش را پایت انداخت انگار
اولت بار بود آمت را یم دید .نگاهش ماند روی کت پایبه کنار
کیف و قدمهای که آمت به سویش بریم داشت دل زدن هایش
را ی داشت.
گفت:
ببینمت! پوشیدیش باالخره!
گوشه ی لبش را گزید .پباهن ،قراری نانوشته بود میانشان.
آمت گفت  :بهت میاد خییل...
نگاه طلوع توی چشمهای او لرزید زمزمه کرد :دوستت دارم.
پایان
1390

آمین

@Romanbook.ir

سپاس و درود به شما عزیزان!
برای دانلود بھترین رمان ھای ایرانی و خارجی در گوگل با
سرچ کردن:
دانلود رمان عاشقانه
یا
رمان عاشقانه
وبا کلیک روی آدرس رمان
()https://romanbook.ir/novelوارد
سایت شوید
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