
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 نام رمان: عاجز از انتظار

 Afsaنویسنده: 

 ژانر:اجتماعی، تراژدی

ام نکرد و یارینفسم دیگر ؛ به زانو درآورد فایده، سرنوشت من راهای متوالی و بیبعد از دویدن: مقدمه

 من ماندم و انتظار. 

اشتباه  ؛دویدم، اشتباه میکنونولی تا  ؛م بلند شوم و به دویدن ادامه دهمباعث شد باز ه شاید نفس گرفتن

 کشیدم! کردم. حتی اشتباه نفس میفکر می

 ؛هایم استرسیدن به نهایت آرزوها و خواسته کردم زندگی من، همین است که هستم. خوشبختی،فکر می

 ولی غافل بودم. 

ی فقط یک بنده ؛ده برای پدرم و همدم مادرم نیستمفقط یک شاهزا ؛نیستممن فقط یک دختر فهمیدم که 

حال جنگیدن با من ی خاکی نیستم. این منم و دنیایی که درت میلیارد انسان روی کرهشکی از هخدا و ی

 است! 

شهروند این  و مم. به عنوان دانشجوی مملکتآیهای مختلفی که دارم از پس این دنیا برنمیبا نقش

 قادر به جنگیدن نیستم.  مین، منسرز

به سرانجام رساندن به سمت هدفم حرکت کنم. هدف من  توانمام، میپاک شدن از گناهان گذشته ولی با

 ین انتظار است! ا

های آخر افتاده. انتظار فقط سکوت خسشق و منجی دنیای خسته و به خسی متعالی عانتظار برای نقطه

 های خفته. یعنی بیدار کردن وجدانت. انتظار و صبر کردن نیس

یعنی برخاستن انتظار  ؛ست. انتظار یعنی به تکاپو افتادنانتظار به معنای نشستن و دست کشیدن از تالش نی

 و اینچم. کار هرکسی هم نیست. کار یک نفر نیست! مثل بلند کردم عَلَم و پروقفه دویدن. و انتظار و بی

  .جنگیدبرای منتظر شدن هم باید  یعنی

 

 )سورن(

 د!از هر چیزی که بدت بیاد سرت میا دقیقاًو ! بودم از انتظار متنفر

 اخمو. سینه و بهدست ؛گی روی نیمکت نشسته بودمبا کالف

 ریخت. هم میبهرو کرد و اعصابم وز میتو گوشم وز یی که توی اتاق بودنهاسروصدای بچه



  رفت.رو مخم میسام  رفتماگه نمی ولی خب رفتم؛نمی اگه مجبور نبودم عمراً

 هاش به هم خورده بوداین بار که یکی از معامله خصوصاً شداومد عصبی میهروقت باید سارا به خونه می

 .تر هم بودو عصبی

عوضیش روی تک  ولی خب سام و اون زن ؛ها یا حتی راننده بیارتشخدمتکارتونستم بگم یکی از البته می

 و به اصطالح، کسر شأن بود که یک نوکر بره دنبال سارا. دخترشون حساس بودن

 سادگی تمام پرسید:  دختر جوونی که کنارم نشسته بود با

 کدوم یکی از بچه هایین؟ تاحاال شمارو ندیده بودم. منتظرببخشید شما -

 واب دادم: حوصله جو تو حدقه چرخوندم و بیر امهچشم

 انی.سارا تهر ؛اماومدم دنبال برادرزاده-

 با اشتیاق پرسید: 

 دختر آقای سام تهرانی؟-

 ه نشونه تایید تکون دادم. و بر های بسته سرمبا چشم

 اومد.ها خوشم نمیاز بچه دم! چون کالًتنفر بوکودک و فضای مضحکش ماز مهد

  :و خنده ریزی گفت ر نبود و با لحن اغواگرانههم دست بردا دختره

 ها موجودات جالبین. بچه؛ مامی منم هرروز دنبال تنها برادرم-

که خداروشکر ؛ شهبخیال شاید بی در سکوت بهش چشم غره ریزی رفتمون دادم و و با کالفگی بیرر نفسم

 تونستم زنده موندنش رو تضمین کنم!شد نمیاگه نمی شد.

پسرها و  ؛، به در اتاق نگاه کردمهای رومخ مشغول خوندنش بودناتمام اون شعر مسخره که بچه اب

جهیدن و تو بغل یکی خودشون رو ازیگوش به سرعت الکترون بیرون میدخترهای کوچیک و ب

 انداختن. می

 ؛به سمتش رفتمبلند شدم و وقتی سارا رو دیدم که با غم از اتاق بیرون اومد و کالفه به اطرافش نگاه کرد، 

 : زمزمه کردمبا سردی دستش رو گرفتم و 

 بریم.-

 : و با ذوق خندید خوشحال شده بود سارا از دیدنم

  سالم عمو سورن! -

 و ندادم و فقط کشوندمش.ر جوابش

 : ناراحتی کمی اعتراض کردسارا با 



 عمو سورن جواب سالم واجبه ها!-

 برای این که دلش رو نشکسته باشم خیلی کوتاه سالم کردم.

 : ندیدخمی شادی باپرید و ستش رو گرفته بودم باال پایین میجور که دسارا همون

  ون!! آخ جرم پیش سپهرمی امروز-

ی ماشینم رو براش باز کردم و حوصلگی در کنار رانندهبا بیاز مهد خارج شدیم و به ماشین من رسیدیم؛ 

  کمربندش رو بستم و حرصم رو روی در ماشین خالی کردم. ؛شهبکمکش کردم سوار 

 گفتم: سریع شدم و  سوار ماشینخودم هم 

خونه البته اون که  سارا از حاال بگم سرم درد می کنه لطفا خاطرات امروزت رو برای باباجونت نگه دار.-

 خیالش شو لطفا!پس بی ؛نیست

 نکرد؛ گریهخداروشکر ولی  ؛و ورچیده و ناراحت شدهر هاشبـتونستم ببینم لبدون نگاه کردن هم می

 خورد!هم مینقو بهتر نق. حالم از این دخسرش نزنم توکرد تضمینی نبود یکی ه میبازم اگه گری

 م. رسیدیید بهتر باشه بگم به قصر شا ؛به خونه رسیدیم

 م.بود متنفر سبزیهکال از هرچی  !غال کرده بود با فضای سبز مزخرفشفضای بزرگی رو حیاط اش

حفظ و نگهداریش به خونه ما بافت قدیمی اما با ابهتی داشت؛ سه طبقه بود و انقدر بزرگ بود که برای 

کردن؛ اگه به کارگرهای زیادی نیاز داشتیم که به جز دو نفر بقیه ساکن خونه نبودن و مدام رفت و آمد می

فرستادم که برم اما سام اعتقاد داشت که خونه نباید خالی بمونه؛ خصوصاً که خودم بود همشون رو می

 کردیم.ون رو توی اون خونه حفظ میخونه پدری ما بود و به اصطالح باید اصالت خانوادگیم

یشه هیوندام رو اون گوشه قسمتی از پیلوت خونه به استخر و گاراژ اختصاص داده شده بود که من هم هم

  دقیقا کنار موتورم. ؛کردمپارک می

 !معرکه بود دن باهاش تو دل شب،ویراژ دا ؛عاشق موتور بودم

 به سمت خونه هدایتش کردم.  ؛سارا هم پیاده شد و کمربندم رو باز کردم و پیاده شدم

مسیر ورودی صف کشیدن برای ها پایین اومدن و کنار ی خدمه از پلهطولی نکشید که همه

 گرفتم و فاخرانه به سمت خونه قدم برداشتم. باالو ر با پوزخند سرم به سارا. مدگوییآخوش

 همشون با هماهنگی گفتن: 

 .سارا خانوماومدید خوش-

 حین وارد شدن به ریحانه خانم، سرخدمتکار گفتم: 

 مراقب سارا باشین.-



 به خشایار هم توپیدم: 

 تو ماشینه. وسایلش-

 مسیرم رو به سمت خونه ادامه دادم. سوئیچ رو هم به سمتش پرتاب کردم؛ بعد

 اعصابم به هم ریخت.  بود واقعاً که آخرین روز اقامتمون توی عراق روز قبل

خوشم  ولی خب اصالً خوردمیاید اصلی رو اون بو حرص  بود که مدیر عامل اصلی سام وجود این با

 طرف معامله کوتاه بیام! چه برسه به اینکه مجبور بشم به نفع ؛ د به اجبار کاری کنمومانمی

طاق باز دراز گرمکن پوشیدم؛  شلوار ومدم و با حوله از حموم بیرون اوبعد از گرفتن یه دوش سرد، 

 . هام رو زیر سرم قالب کردمو دست کشیدم روی تختم

 کالفه گفتم:  ؛زده شد هنوز چشم هام گرم نشده، در اتاق

 ام.خیلی خستهگمشو -

 صدای ظریفی گفت: 

 رو عوض کنم.  هااومدم مالفهببخشید -

 در دوباره زده شد.  ؛سکوت کردماشون کنم! خواست بزنم خفهدلم می

 و نداشتم ولی گفتم: ر شاهحوصل نزدیک بود فریاد بزنم!

 بیا تو ببینم چه مرگته!-

 اومد کهمیولی من یادم ننگاه فهمیدم که جدید اومده. نیم کبا ی وارد شد؛متکار در اتاق باز شد و خد

 . تاییدش کرده باشم

 تر شد. هاش بهم نزدیکا چند دسته مالفه تا شده روی دستب

 و خیلی سرد گفت:  ندادشون ناخم و اخالق گندم واکنشی به 

 اومدنتون عوض نشد. از ها خیلی کثیف بودن. ببخشید اگه قبلمالفه؛ آقا خوامعذر می-

 های این خونه رو پوشیده بود. ی خدمتکارفرم همه ؛رانداز کردموتا پاش رو سر 

رخالف ی مشکی بود، و شلوار معمولی مشکی. ولی این دختر بافن سفید که زیرش یک پیراهن سادهسار

بستن، کامل حجاب گرفته بود بدون این که موهاش پیدا سرشون میفقط دور بقیه که باید یک روسری 

 باشه. 

 قد بلند بود و چهره سردی داشت. ا؛ی سفید خدمتکارهجوراب پاش بود و صندل ها

 : نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم

 جدید اومدی؟ تو-



 د و با همون سردی گفت: سری تکون دا

 تابان هستم. دیشب شروع به کار کردم.بله؛ -

به سمت پنجره رفتم و بازش کردم تا  ؛شدم و اجازه دادم کارش رو بکنهاز روی تخت به هم ور بلند 

 سیگاری آتیش بزنم. 

 در همون حالت پرسیدم: 

 از خودت بگو. خب...-

 : کردم؛ انگار که مطمئن نباشه چی گفتم پرسیدمشغول کار بود و این رو حس می

 بله؟-

 کنم.و دوبار تکرار نمیر سوالم-

 : به سردی گفت

 منظورتون رو متوجه نشدم.-

 : زدمپوزخندی 

 ره.به هرحال آدم الکی سراغ شغلی مثل خدمتکاری نمی-

 : جواب دادبا جسارت 

 کنم به شما مربوط باشه.فکر نمی-

 : با غضب گفتم پا چرخیدم وپاشنه روی 

 !گفتی؟ چی-

شد توی ؛ نگاهش به زیر بود اما غرور رو میمتم چرخوندصاف کرد و سرش رو به سی تخت رو گوشه

 : همچنان خونسرد بوداش دید. چهره

 .آقا خوامعذر می-

 : ای کشیدم و سیگارم رو روشن کردمنفس کالفه

 ه؟فهمی کای و... خالصه میکارهما باید بدونیم که چه ؛هستیچندساعتی اینجا هر روز به هرحال تو -

 : این بار نگاهم کرد

 . توضیح دادمبرای آقا خشایار همه چی رو -

 : بیشتر اخم کردم و دستور دادم

 .توضیح بدهبرای من هم -

 روبه من.  ؛ه کارش رو تموم کرد و صاف ایستادو با آ یکم خیره نگاهم کرد



 هاش رو به هم گره زد و گفت: دست ای داشت.هم قد من بود و به نظر هیکل ورزیده

 کنم. تنها زندگی می ؛ست دادمخانوادم رو از د-

 موشکافانه پرسیدم: 

 چندسالته؟-

 کالفگی گفت:  با

 وشیش.بیست-

 زهرخندی زدم: 

 عجب!-

 های کثیف رو توی سبدش انداخت و گفت: مالفه

 با اجازه.-

 از این رفتارش احساس انزجار کردم. با خشم بهش نگاه کردم و  ؛به سمت در رفت

دختری که من از  ؛ ور رو نداشتاتواضع مورد نیاز یک خدمتک و کرد انگار از من سرترهمی جوری رفتار

 م.بود متنفر کردمیجلوم اظهار عجز ن

*** 

 بهتر. یعنی تقریبا وقت شام بود ؛شب شده بود کرد از پای لبتاب بلند شم. ساعت نه ضعف و گرسنگی وادارم

  .شام بخورم رفتممیم و ردکمیاز مردنم جلوگیری  بود

سی که به با تر ؛شد رو صدا زدما که داشت رد میهو یکی از خدمتکاربا کالفگی از اتاقم بیرون رفتم 

 شد بهم نزدیک شد و گفت: وضوح توی صورتش دیده می

 بله آقا؟-

 : با سردی پرسیدم

 شام حاضره؟-

 بله آقا.-

 رو صدا کن. سپهر ؛خوبه-

 چشم.-

شنیدم جیغ سارا رو مین رفتن، صدای جیغراهروی طبقه دوم رو طی کردم تا به راه پله برسم. حین پایی

 ومد: اکه از پایین می

 !من عاشق پاستام! پاستا داریم آخ جون شام-



د، در بد روزگار، مار از پونه بدش میا زم! ابود ها متنفرچقدر از بچه ؛کج کردمخند گوشه لبم رو به زهر

 شه! لونش سبز می

 . اومدمدرسه و می فترمی بود؛ ! باز خداروشکر سپهر پسر آرومیبودندوتا بچه توی خونه 

 اومد.ها میخیلی رومخ بود؛ جای شکرش باقی بود که فقط آخر هفته ولی سارا

 ؛مبودیهامون هایی از خانوادهر کدوم تکه پارهمشت آدم که ه کخونواده که نه، ی ؛یمبودخونواده  کما ی

 بزرگ شدیم.  ،هایی بودیم که بدون پدر و مادرمن و سام و سیمین خواهر و برادر

جفتشون بعد از جدا شدنشون رفتن خارج و ما پیش پدربزرگ مرحوممون بزرگ شدیم. که ده سالی 

 . بود که رفته دشمی

  .بچه کبا ی که به طالق منجر شد تازدواج ناموفقی داش سام

رفت و هیچ وقت  مه و شوهرش فوت شدم وقتی سپهر رو دنیا آورد ه اون بود؛ و سپهر هم که پسر سیمین

 شه.هاش چجوری داره بزرگ میه پسرش چهارده ساله زیر دست داییبرنگشت ببین

عوضیش هم که آخر  مامان. اون سارامش چه برسه به دیدخان داداشی که خودم به ندرت می ؛سام

که سام ماهی یک بار بیشتر  بودبراش هم مهم ن پیش ما؛ فرستادبره پارتی و سارا رو می ستخواها میهفته

 خونه.د ومانمی

طبق معمول خونسرد هم اومد و سپهر  ؛رفتمکه توی سالن بود گذشتم و به سمت میز غذاخوری از سرسرا 

  .پشت میز نشست

اون شد باور کرد نمی زد واقعاًزد ولی اگه حرف میزیاد حرف نمی ؛سوختبراش میلم ها دگاهی وقت

 ساله است. یک پسر چهارده

 پشت میز نشستم. بعد از چک کردن چند پیام توی گوشیم، 

 سپهر نشست.  سارا هم با لبخند دندون نمایی که همیشه به لب داشت مقابل

سارا از سکوت حاکم بر خونه کالفه ؛ روع کردم به غذاخوردناون دوتا شتوجه به وقتی غذا سرو شد، بی

 .دادقراریش رو با تکون دادن مداوم پاهاش نشون میو بی شده بود

برای همین  ؛دونستدن بشنوم. خودش هم اینو میغذاخورهای خشایار رو موقع عادت داشتم گزارش

 معطلی شروع کرد:بی

و ، حقوق خدمتکارا و قبوض پرداخت شد. یک خدمتکار جوان هم اضافه شده گذشته سه روز طیقربان -

تون طبق خواسته ی آقا سپهر همچهار کارگر مرد داریم. راننده در مجموع هفت خدمتکار زن واالن 

بود که پرداخت شد. صورت های آشپزخانه، نظافت و غیره توی این یک ماه )...( تومن تعویض شد. هزینه



طور که گفته بودید آب استخر رو چک کردم و ون رو روی میزتون توی اتاق گذاشتم. همونشحساب همه

 حواسم بهش هست.

 لقمه رو قورت دادم و گفتم:  سری تکون دادم و به خوردنم ادامه دادم.

 خدمتکار برای چی اضافه کردید؟-

 : یکم من و مون کرد و گفت خشایار

دیگه رو هم پیدا کنم که هم توی هفته به امور آقا سپهر برسن هم آخر قربان خودتون گفته بودید یک نفر -

 هفته مراقب سارا خانم باشن.

 ی من مثل ماهیه! فکر کرده حافظه ؛پوزخندی زدم

 یکم صدام رو بلند کردم: 

 کنه یا نه؟ید بدونم کی توی این خونه کار میخودم یادمه چی گفتم! ولی نگفتم استخدامش کنید! من با-

واکنش خاصی  سپهراما  ؛های سارا هم از دیدم دور نموندی اشک توی چشمحلقه .ایار یکم ترسیدخش

 نشون نداد.

 : خواهی کردتندتند معذرت خشایار

 بله بله ببخشید!-

 تر آوردم: ایینیکم صدام رو پ

 بندازیدش بیرون. ؛خورهدختره به درد نمی-

 : با ناراحتی گفت خشایار

حاال که  !شه که امیدش رو ناامید کردبه این کار نیاز داره! گناه داره نمی دختر ولی قربان! این ولی...-

ه زیر و استخدامش کردم لطفا تجدید نظر کنید. اصال خودتون باهاش حرف بزنید! خیلی دختر خوبیه! سرب

 .نجیبه

عادتم  .ب، بلند شدمای آجرئهفه نیمه ول کردم و با خوردن آهی کشیدم و بعد غذام رو نصچیزی نگفتم؛ 

نگار توانایی غذا خوردن رو از دست ا ؛تونستم غذام رو تا ته بخورمها هیچ وقت نمیبچه مثل ؛بود

 دادم.می

 با سردی گفتم: 

 بفرستش توی اتاقم.-

  .ردمبه سمت اتاقم رفتم و یه نخ سیگار از جیبم درآو

 تونستم حواسم رو از اتفاقات اطرافم پرت کنم. ولی خب نمی ؛اعصابم خرد بود



ه به یک غریبه که چه برس ؛کننکار میههای اتاق هم بود که چحتی به پشهد فشار کاری هم حواسم با وجو

 . بود ی نه چندان آرام بخشم شدهوارد حریم خونه

  رفتم.می ون خونهباید تاحاال از ا ناًو مطمئ اومدخوشم میاز تنهایی بیشتر 

که توش نه پدر دیدم و  ای بودخونهلی چرا موندم؟ و با خاطرات عذاب آورش. بود ی پدریجا خونهونا

از وقتی چشم باز کردم افراد اطرافم جوری بودن که یاد گرفتم حتی به خونوادم هم نباید اعتماد  ؛نه مادر

  کنم.

چیز زیادی  ،همن شش ساله و سیمین چهار سال ؛هاش هم رحم نکردحتی به بچه و که به ما نارو زدمادری 

 . .فهمیدیم ولی سام..نمی

 فهمید. می ؛سام دوازده سالش بود

سیگار ه و بابا کالفه کنفهمید وقتی سیمین سروصدا میمی و د که چرا مادر توی خونه نیستفهمیمی

ی بغضی که داشت، به یک با همه ؛رهدید که مامان کجا میشنید و میمی و فهمیدکشه تقصیر کیه. میمی

 دونست و ترکش کرد.و میر مش کنه و اون زنیکه عوضی اینمنبع محبت نیاز داشت تا شاید آرو

شون رو ول نن بیرون و خانوادهزر یک سری مسائل مزخرف از خونه میس بودن؛ ها همینی زنشاید همه

 . اومداز سارا هم خوشم نمی شاید برای همین ؛کننمی

، دلبری دزالک می ،ردکجیغ میجیغ .شدمی هازن و رهامثل همه دخت شدیک روز بزرگ می مه این

 موجود مزخرف دیگه مثل همشون. کی دش، و میاومد، زود اشکش درمیردکمی

که حتی زنده  ن بیفتمتا با دیدن سپهر یاد سیمی ؛بمونه روزگار چه بالیی سرم آورد نجا موندم تا یادمومن ا

 .اش مادری کنه و با دیدن سارا یاد مادرش بیفتم که پی لذت و نفس خودش بودنموند تا برای بچه

 با کوبیده شدن در اتاقم از افکارم خارج شدم و گفتم: 

 بیا داخل.-

 ؛ینمبازتاب تصویرش رو توی شیشه ببتونستم این که روم به پنجره بود ولی می در اتاقم باز و بسته شد. با

 مثل خودم! ؛شک و اعصاب خرد کندقیقا مثل شیشه سرد بود. خ

 رانداز کردم. سرتاپاش رو و و نه پام چرخیدمروی پاش

 حترام کمی خم شد و گفت: به نشونه ا

 آقا خشایار گفتن بیام. سالم؛-



ام انداختم و گفتم: آره. چون باید خدمتت عرض م رفتم و خودم رو روی صندلی کاریبه سمت میز کار

خواستم بگم و من تاییدش نکردم. برای همین میکنم استخدام شدنت توی اینجا به تصمیم من نبوده 

 بندازنت بیرون.

ر گفت به این کار نیاز با سکوت بهم نگاه کرد و منتظر ادامه حرفم شد. نفس گرفتم و گفتم: ولی خشایا

 داری. درسته؟

 به نشونه تایید تکون داد: سری 

 بله آقا.-

 : هام رو توی هم قالب کردمدست

 چقدر درس خوندی؟-

 و بلند کرد و توی صورتم نگاه کرد: ر سرش

 راست بگم یا دروغ؟-

در جدی از نقشون ندم. تاحاال چنین چیزی رو اسعی کردم جاخوردنم از این حرفش رو توی صورتم ن

 کسی نشنیده بودم.

 موشکافانه پرسیدم: 

 دروغ برات چه سودی داره؟-

 تر کار کنم.شه راحتهیچی. فقط باعث می-

تر بهش اعتماد کنم. ولی به نظر من تش رو در حد دیپلم بگیره تا بهخواد سطح تحصیالفکر کردم شاید می

ی حال کس! درکل، صدسال درس خوندن هم فرقی به شتو سوم دبستان همچین فرقی هم ندادیپلم 

 سواد.سواد چه باچه بی ؛دزد، دزده شت؛ندا

 راستش رو بگو.-

 ه درآورد و گفت: کم گردنش رو از حالت خمیدباالتر آورد و بهم نگاه کرد. کم نگاهش رو

 م.گرفت تازه کارشناسی ارشد-

 : صدام رو باال بردمو  هام رو درشت کردمچشم

 ؟و مسخره کردیر من-

 از این حرکتم نترسید. با خونسردی گفت: 

 و بگم.ر خودتون خواستید راستش-

 با پوزخند گفتم: 



 ؟چنین شغلی یاد سراغتوی تهران چرا باید ب وپان راستگو! یه ارشدخیلی خب چ-

 : و کالفه گفت گرفتنفس 

 مجبورم بهتون جواب بدم؟ واقعاً اآق-

 : اخمم رو شدیدتر کردم

 ؟فهمیحریم من. می ،ی منخونه ؛کار کنیخوای توی این خونه میبله که مجبوری! تو -

 : کمی سرش رو کج کرد

 و اگه به سواالتتون جواب ندم مجبورم از اینجا برم؟-

 صدام همچنان بلند بود: 

 همین االن به سالمت!-

 همچنان خونسرد جواب داد: 

ن جهت تحت فشارم. کردن سخته و از ایدونم کار پیدا آقای تهرانی، چند لحظه به من گوش کنید. می-

. ولی یه دختر تنهامکنن چون اعتماد نمی بهم ه و افراد معموالًشخوام سخت پیدا میچون کاری که می

و ر خودم اجازه بدیدنبودید.  شما امروز تقریباً ا حتی یک روز اجازه بدید کار کنمیک هفته، سه روز، ی

 کنم.بهتون ثابت می

 با پوزخند گفتم: 

معلوم  ندارم! اصالً هامسخره بازی برای اینش کن من وقت ! گو؟مور دوربین مخفی نیستیأمطمئنی م-

! نه یه خدمتکار! از تونستی یه منشی بشیکفش می اگه خوندی هم که کفِ ؛خوندی یا نه نیست واقعا ارشد

 کجا توقع داری قبول کنم اینجا بمونی؟

 آهی کشید و گفت: 

این کارم ربطی به تحصیالتم نداره از روی برنامه قبلی هم نخواستم بیام اینجا؛ فقط دنبال  تاسفم.م-

 کاریم که سرم رو گرم کنه تا از فکر و خیال دست بردارم.

ترسید! اون وقت این تی خشایار با اون هیکلش از من میح ؛کالفه می شدماز خونسردیش داشتم 

رو  هر آدمی شت؟ منی که هرلحظه امکان داشتمنترس؟ من نترسیدن داد بهش گفت؟ ی... چی بایدختره

 تا دم مرگ بفرستم؟

 : من و خونسردتر از من بود کفری شده بودم! گفتم و قواره قداخمم رو شدیدتر کردم؛ از اینکه هم

حتی ارزش تاسف خوردن نداری. حتما فکر کردی عاشق چشم و ابروت  !برای خودت متاسف باش-

 دم بمونی اینجا! فکر کردی اینجا کجاست؟ ها؟ اجازه میشم و می



 هام نداشت؟ حتی گریه؟ حتی فرار کردن؟ قیردر سکوت بهم نگاه کرد. یعنی هیچ جوابی برای تح

سکوت و خونسردی نگاهش باعث شد یکم از خودم خجالت بکشم؛ نباید به خاطر یک خدمتکار انقدر شأن 

 کردم سخاوتمندانه گفتم:کشیدم و همونطور که پشتم رو بهش می بردم! نفس عمیقیخودم رو پایین می

دونه یک هفته مهلت داری که خودت رو ثابت کنی؛ اما در تمام این مدت حواسم بهت هست! خشایار می-

 گیرم! پس حواست رو جمع کن.که من چقدر ریزبین و سخت

 صدای آرومش رو شنیدم که گفت:

 منونم.بله آقای تهرانی؛ از لطف شما م-

 هام رو به عقب تاب دادم: دستم رو بردم باال و انگشت

 تونی بری. امشب همین االن برو بیرون که فعالً اعصابت رو ندارم.می-

 خداحافظی کوتاهی کرد و از اتاق بیرون رفت.کمی سکوت کرد و جوابم رو نداد؛ بعد از چند ثانیه 

*** 

 )شیوا(

ای هایی نیمه پاره و مقنعهشکی، کفشو از خونه خارج شدم. با مانتویی ساده و م عوض کردمرو  مهالباس

 رنگ و رو رفته. 

دونستم به ظاهر به افق می؛ نگاه کردم عجیبرم، به پنجره ی اتاق اون پسر قبل از اینکه از حیاط بیرون ب

رفتم. آقا خشایار از  حیاطکنم. آهی کشیدم و به سمت در هست دارم نگاهش میشده ولی حواسش خیره 

 رو بهم رسوند و گفت:  پشت سر خودش

 !هی دختر جون-

 شتم به سمتش و با لبخند گفتم: برگ

 ببخشید خداحافظی نکردم! اِ-

 : خودش رو بهم رسوند و با شرمندگی گفت

رو سرت خالی  زنم آقا دق و دلی خودشدونم چی شد ولی حدس مینه دخترم این چه حرفیه! نمی-

 ام! خدا شرمنده کرد. به

 بخندی زدم: ـل

 یکم خیره سری کردم.  من ؛اشین. تقصیر شما که نبودنیازی نیست شرمنده ب-

 : بخندی کهنساالنه زدـل

 ؟ری خونهچجوری مینه بابا این چه حرفیه. -



 ای کردم: به در اشاره

  زنگ زدم آژانس بیاد.-

 آروم پلک زد:

 ت دختر.هبه همرا خدا-

سرم ؛ دقیقه تاکسی رسید و من سوار شدمبعد از چند  .رفتم بیرون از در خونهدستی براش تکون دادم و 

 ام. گذشته و م و رفتم توی خیاالترو به شیشه چسبوند

های های رنگی و بیلبوردچلنیوم ؛کردمو تابلوهای شهر رو نگاه می هااغزندگی قبلیم و زندگی فعلیم. چر

 درخشنده.

ه چون پولدارن واقعاً ها فکر کردن کفهمیدم اینداد؛ واقعاً نمیکه زد هنوز قلبم رو آزار می هاییحرف

 نژاد برتر هستن؟

من آدم فقیری نبودم. از جهت  ؛! نهبودم گفتم انگار که از قشر ضعیف جامعهیه جوری می ؛پوزخندی زدم

عد از ؛ بکردمباید تغییر میخودم رو بشکنم. نیاز داشتم که نفس ؛ اما به اون شغل نیاز نداشتم مالی عمراً

 . اون چند سالی که...

لی کردن هم زیاد برای من حما اما اومد؛میش جالبی برای خودسازی به نظر نشاید خدمتکار بودن رو

 بود. 

 : پرسیدراننده تاکسی 

 خانم کدوم فرعی باید برم؟-

 بعد از حساب کردن، پیاده شدم. ؛ طولی نکشید که رسیدیم و آدرس رو دقیق بهش دادم

 با کلید در ورودی خونه رو باز کردم و رفتم داخل. حیاط تاریک رو طی کردم و به ساختمون رسیدم. 

 ؛خواستمخواست. بغل مامانم رو میدلم گریه می ؛اکت خونه، دلم گرفتبا وارد شدن به فضای تاریک و س

 مثل یک دختر بچه لوس و ننر. 

و از سرم بیرون دادم و با شکم گرسنه به سمت اتاقم رفتم. خسته بودم ولی فکر خوابیدن ربغضم رو قورت 

 کردم. 

دوش کوتاهی گرفتم تا خستگی از تنم در بره و  ؛خوردمهای خونه رو روشن کردم و یه چیزی کم المپکم

 خوابم بپره.

  بود. نوز هوا یکم گرمولی ه ه بودتموم شد به سمت حیاط رفتم. شهریور تاپ نازکو  شلوارکبا 



ایی که ساعتش کم بود فکر کردم بته از اونجلاالبته برای تدریس. ؛ دانشگاه رفتممیاز هفته دیگه باید 

 هم کار کنم.تهرانی خونه تونم توی می

چشیده بود. حق داشت سرد و گرم  ؛ومد پسر ساده و خامی باشهاپس اسمش این بود. به نظر نمی ؛سورن

 اونطور به من شک کنه. 

م این ستدونو نمی شتمندابه دروغ عادت  تر کنم، ولیستم دروغ بگم و کار خودم رو راحتتونبا این که می

ها زندگی خوبی ندارن. طلبستگوها زندگی خوبی ندارن. حقتو این دوره زمونه، را عادت خوبیه یا نه.

 های گذشته!ی زمونهمثل همه

م نگاه به ماشین فاخر. دادنجا بهم آرامش میوم. هوای خنک اپوشیدم و به سمت باغچه رفتهام رو دمپایی

 خورد. کردم که گوشه حیاط خاک می

و برام ر نوروزی که بابا ا بود؛ ولی اولین بار رو یادم اومد؛میم؟ یادم نه بودآخرین بار کی سوارش شد

رنگ ؛ ه بود. ولی خریدباشه و خریدهامابا برام بیشد باولش باورم نمی ؛فترخرید. هیچ وقت یادم نمی

 سیاه. ،مورد عالقه ام

م خودم دق ستدونی مامان و بابام رو تنم کردم. میچه زود به خاک سیاه نشستم! زود لباس عزا

 دادمشون. 

های خشک شده سرختوی خودم پیچیدم و به گل ؛فتاجازه دادم بغضم بترکه. لرزم گرو  نشستم لب باغچه

اش کود بهشون بده و مثل دختر دردونه ه ورو آب بد هاگل با عشق باغچه نگاه کردم. دیگه بابایی نبود که

 بهشون برسه.

نقدر خوب کرد. اکل این خونه رو مدیریت میتنهایی خیلی هم بزرگ. ولی مامان به  ؛خونمون بزرگ بود

مهربون  خیلیمامانم  دانشگاه باشه.معارف شد شاغل و استاد کرد که هیچ کس باورش نمیخونه داری می

 .شاگرد و دختر بدی بودمبراش و من  ؛بود

ن خونه رو ودیگه طاقت موندن توی ا ؛هام رو پاک کردمب بزرگ تاپم در آوردم و اشکموبایلم رو از جی

  نداشتم.

 بعد از شماره گیری، صدایی بم و مردونه توی گوشم پیچید: 

 سالم خانم تابان.-

 آقای هاشمی. ببخشید بدموقع زنگ زدم.سالم -

 با لحن محکم و قوی خودش گفت:

 .اختیار دارید ؛این چه حرفیه نه-



 خواستم ببینم کارهای فروش خونه به کجا رسید؟می-

 یکم من و مون کرد:

گه بهتره صبر ره. بُنگاهیه میلیارد فروش نمییمپنج بیشتر از  ؛یکم خوابیدهمسکن ش بازار خب...راست-

 کنین یکم. 

 تونین یه آپارتمان کوچیک به جاش برام بگیرید؟ به نظرم کافیه. می ؛ایرادی ندارهنه -

خواید برید د از اونجا برید؟ حاال اگه هم میخوایخانم تابان مطمئنید میبله احتمالش که هست؛ ولی... -

 یست تنها زندگی کنه.به نظرم بهتره با یک نفر زندگی کنید. برای یک دختر خوب ن

م. شتولی من کسی رو ندا !کنه یه دختر نباید تنها زندگی که بگه ستتونآره فقط همین رو می

دا دیگه ز خ. من به جکردنغوشی برای پذیرفتنم باز نمیتونستن هم آهای من حتی اگه میلفامیوفک

 ؛ها باهام بودنگذاشتن. فقط توی خوشیشون تنهام م. رفیق؟ هه! چه بسا رفقایی که همهشتکسی رو ندا

 وقتی به این روز افتادم، انگار نه انگار شیوایی وجود داشته.

 سکوتم وادارش کرد صحبت کنه: 

 دم!ولی قول نمی ای همون دانشگاه بتونم برات یه آپارتمان جور کنم.هخیلی خب فکر کنم نزدیک-

 من رو هم انجام بدین.م بگم، کارهای فروش ماشین خواستممنونم. راستی -

 یکم تعجب کرد:

 شه دخترم.ماشین الزمت میاون  اما چی؟-

فروش خونه رو هماهنگ کنید  تر هم بتونم کارهام رو بکنم. و ضمنا، پولفکر کنم با یه ماشین ارزون-

 شه توی حساب پدرم.ب ریخته

 .باشه حتما-

 : با لحن سردی گفتم

 ببخشید مزاحم شدم. خداحافظ. ؛ممنون-

همین  بود زنده بودنم براش مهمم. تنها کسی که بود تنهاچقدر من ؛ ا قطع کردن تماس آه عمیقی کشیدمب

 .بود ، وکیل قدیمی خونوادمونآقای هاشمی

ها رو روشن گذاشتم و تلوزیون رو روشن کردم؛ صدای خیلی کمی . چراغشدم و برگشتم توی خونهبلند 

بود. نگاه عمیقی به دکوراسیون مدرن خونه انداختم؛ وسایل آور خونه داشت ولی بهتر از سکوت مرگ

 خوردن.خونه سه ماه بود که داشتن خاک می



خواب، دراز کشیدم روی تخت بزرگم. برای آهی کشیدم و به سمت اتاقم رفتم و بعد از روشن کردن چراغ

 اینکه زیاد فکر و خیال نکنم، شروع کردم به شمردن ببعی! 

تا چهارهزار ببعی شمردم تا خوابم برد. خداروشکر از کابوس خبری نبود؛ فقط اجسام و اتفاقات مسخره و 

 عجیب غریب. 

هام رو باز کردم صبح شده بود؛ این هام رو روی هم گذاشتم، ولی وقتی چشمحس کردم پنج دقیقه چشم

 داد. اوج مزخرف بودن خوابم رو نشون می

 شد. هام هم به زور باز میهم ریخته بودن و چشمموهام به طرز فجیعی به 

هرجور بود از تختم بلند شدم و به سرووضعم رسیدم. خیلی سریع حاضر شدم تا خودم رو به خونه تهرانی 

برسونم. یک اسنپ گرفتم و ده دقیقه بعد اونجا بودم؛ یعنی خونه ما به قصر اونا خیلی نزدیک بود. اما 

 کرد.ک نفر تنها زندگی نمیها یحداقل، توی خونه اون

در باز شد و من قدم داخل حیاط خیلی بزرگ گذاشتم؛ ماشاهلل ابهت خونه هم جوری بود که بدجور تحت 

 داد. تاثیر قرارم می

با اینکه امثال اون خونه رو کم ندیده بودم اما این واقعاً خاص بود چون عالوه بر شیک بودن، قدیمی و 

 محکم بود.

 ه پیام آقای هاشمی جواب دادم. کردم، یط و باغچه رو طی میکه حیاهمونطور 

در اصلی ورودی خونه رو باز کردم که با ریحانه خانم و چند نفر دیگه مواجه شدم؛ مشغول سالم و احوال 

 پرسی باهاشون شدم که صدای مردی من رو به خودم آورد.

ن رو دیدم که صدام کرده بود. رو بهش به راه پله مرمری که سمت چپ سرسرا بود نگاهی انداختم و سور

اش بهم نزدیک شد و بعد از زل زدن بهم کردم و سالم کردم. با همون ژست مغرور و از دماغ فیل افتاده

 آروم گفت:

 یادت نره چی بهت گفتم تابان؛ حواسم بهت هست!-

 سرم رو تکون دادم: 

 بله چشم.-

 و ریز کرد: هاش رچشم

 کنیم؛ اسم کوچیکت رو بهم بگو.ا نمیما خدمه رو به فامیلی صد-

 تونست بره قرارداد رو یه نگاه بندازه؟هوف خداوندا! یعنی انقدر گشاد بود نمی

 شیوا هستم قربان.-



گفتن رو فهمید که کمی اخم کرد و بدون گفتن هیچ حرفی به سمت « قربان»فکر کنم تمسخر لحنم حین 

 ها برگشت و باال رفت.پله

د به سمت محل کارم رفتم؛ اتاق پسر غمگینی به اسم سپهر! که طی دو روز گذشته موفق کمی تأمل کردم بع

 کردم.کمکش میهاش نشده بودم درست باهاش ارتباط برقرار کنم؛ درحالی که باید توی کارها و برنامه

 مزخرفی بود! در زدم و رفتم داخل. چه صبح دم در اتاقش که رسیدم، آه عمیقی کشیدم؛

*** 

 )سورن(

جواب  ام گرفتم و گوشیم رو از جیب شلوارم درآوردم.ی سرد پنجرهگاه از شیشهبا زنگ زدن گوشیم ن

 دادم:

 بله؟-

 سورن.الو -

 ام چرخیدم و گفتم: پاش شده روی پاشنه دونستم متوجهبا پوزخندی که می

 چه عجب خان داداش یادی از ما کردن.-

 : که معلوم بود اعصاب نداره غرید سام

 سارا اومد؟-

م از آره اومد. دیشب ه !زدی: یکم دیر تر زنگ میو سعی کردم لحنم زیاد عصبی نباشه خندیدم

هیچ معلوم هست  !فه نکردنش استفاده کنمهای اعصابم برای مقابله با خسروصداهاش مجبور شدم از قرص

 کدوم گوری هستی؟

 : کالفه و عصبی گفت سام

 . دونی که...وگرنه می ؛کار برام پیش اومد-

 : یکم صدام رو نازک کردم

 کنی مبادا چیزیش بشه.حتی آروغ زدن دخترت رو هم چک می آره تو-

 : خونسردانه گفت سام

 قبش باش و دیگه هم سرم داد نزن. تونم برگردم ایران. مرام نمیاین هفته ه-

که غرورش رو  بودم من تنها کسی شت!زدم. اشکالی ندا پوزخندی به برادر مغرورم؛ مکالمه رو قطع کرد

. سام و من همدیگه رو بود شیده ترمن و اون شاید شبیه هم باشیم ولی اون خیلی دردک. ردمکدرک می

 و هدف داشتم.  تر بودم؛اون ضعیف تره. من، حداقل محکمکردم ولی همش حس می ؛فهمیدیممی



م. سورن شتگنمی بربه گذشته م و هرگز فترسال زندگی کردن، من به سمت هدفم پیش میودوبعد از سی

  !بود که مرده بود ، خیلی وقتواقعی

از و  شلوار معمولی روش پوشیدمیه تی شرت مشکی و کت و به سمت کمدم رفتم تا لباسم رو عوض کنم. 

رداشتم. دم در چند تا از شمرده قدم بهای سردم رو مشت کردم و شمردهاتاقم با شتاب خارج شدم. دست

 ها منتظر موندن تا خارج بشم. خدمتکار

ایی که زندگی عادی خودشون رو کس ؛کردمخبر نگاه میشت آدم از همه جا بیبهشون به چشم یه م

 میشه.  «سرد»و  «سخت» ؛کنهکشه، مثل من، ارزش پیدا میتی می. کسی که سخبودن ارزشو بی شتندا

طولی نکشید که به  و شدن از اون خونواده کذایی داشتم نیاز به دور سوار شدم.اشینم رو باز کردم و در م

 مقصد رسیدم. 

گرچه کلید داشتم  ؛دونست باید در رو باز کنهودش میاش پارک کردم و تک زدم بهش. خجلوی خونه

 ولی حسش نبود. 

 رفتم. در رواش طبقه اول بود برای همین زحمت سوار آسانسور شدن رو به خودم ندادم و از پله خونه

 رفتم داخل.  ؛برام باز گذاشته بود

 مثل همیشه بوی عطرش توی خونه پیچیده بود.

کنه، در رو بستم و بعد از درآوردن کتم راهی اتاق شدم حتی نگاه نکردم ببینم کجاست یا داره چه کار می

 اش بشم. دونستم نباید وابستهولی می ؛نجا بودموعاشق ا و خودم رو ولو کردم روی تخت.

کردن بلند شدم لباسام رو عوض کردم و رفتم بیرون. توی آشپزخونه برام قهوه از یه کمی خستگی دربعد 

 که دوست داشتم. بود همونجور ؛مزه کردمود. نشستم پشت میز و قهوه رو مزهام رو گذاشته بمورد عالقه

 د.بو رو پوشیدهاش از حموم اومده بود و حولهتازه  ؛باالخره هیبت نحسش پدیدار شد

 سالم سوری چطوری!؟-

 نخندیدم: 

 این چه وضع لباسه؟-

 دارم گفت: توجه به زبون نیشبی

 چهاردیواری اختیاری! مشکلی داری بفرما بیرون.-

 توجه بهش به خوردن قهوه ادامه دادم. پوزخندی زدم و بی

سر همین  بود که ترو سه ماه ازم بزرگ بود منتهی از نوع مونثش. اسمش فریبا بود؛ همکار و دوستم اون

 . بودیم اش باهم خیلی رفیقوحیات پسرونهسرم. به خاطر ر تو دزسه ماه همش می



م بیشتر از سه ستتونکه می بود اون تنها زنی ؛نفتگم توی شرکت درباره من و اون چی میادداهمیتی نمی

 ثانیه کنارش دووم بیارم. 

 های رومخ نباشم. بدکارهمحتاج  شدمیباعث  حضور اون بود؛ باعث خوشحالی

ین و از ابود  العاده حواس جمع و باهوشون فوقچ بود و رفاقت با اون هم خیلی لذت بخش شراکت

 . شتتوقعی ازم ندا تر، اصالًمهم

 دخترش، بهترین رفیقش دوست بود های جهان متنفرمن که از تمام زنکه آدمی مثل  شتجای تعجب دا

رابطه عاطفی و رمانتیک  یم. چون اصالًدروآبه زبون نمیها رو . گرچه خودمون هم این واژهباشه

 . ه بودروحیش پسرون ،م. گفتم کهشتیندا

برد ولی بعد از خوردن قهوه کش و قوسی به بدنم دادم و دوباره به سمت رخت خواب رفتم. خوابم نمی

 ای رو هم نداشتم.ی کار دیگهحوصله

 شرت گشاد و شلوار پاکتی محبوبش اومد کنارم دراز کشید.د از پوشیدن یک تیفریبا هم بع

 شده پکری سورن.چی -

 م: شیدپوفی ک

 چه انتظاری داری. ؛مثل همیشه-

 زدم بیرون. اعصاب داری!بینیم بابا! من جای تو بودم هرچه زودتر از اون خونه می-

 و بستم: ر هامچشم

 ریزه. یه حس مادرانه عجیبی هم به اون دوتا بچه دارم.میمن نباشم نظم اون خونه به هم -

 دید: خن

 م!مامان هم شدی و ما خبر نداشتی-

 مشتی آروم به بازوش زدم: 

 بینیم بابا!-

رن و بد که چقدر این کارمندا رومخ میطبق معمول یکم درباره اوضاع شرکت شروع به صحبت کرد. این

 خوان و هزار غرغر دیگر. تازه حقوق اضافه هم می کنن وکار می

کردم. منتهی توی دل اما حتی در اون حال خستگیم هم دقت و مهارتش توی اداره شرکت رو تحسین می

 خودم!

باهاش ازدواج کنم. اما تونستم اون موقع می ؛خواست یکم لطافت دخترونه داشتمیها دلم گاهی وقت

 . بودم طورمنم همین ؛ترهجوری راحتتعهد نداره و این ی مسئولیت وحوصله فتگخودش می



العاده مرد بود! درعین حال که هیکل دخترونه خیلی خوبی اون فوق ؛اومدها حیفم میولی گاهی وقت

 فریبا یک همه فن حریف بود.ت و توی امور زنونه هم فلج نبود؛ داش

م ه و کامل کنه منر هاشخواد مقالهمی گفت کهاش رفت و به اتاق مطالعهکه  پیشم بمونهخواستم بیشتر 

 کنم!  براش آلودگی تصویری ایجاد می

کرد با وجود اون قدرت و ثروتم همچنان بهم چرت و پرت بگه و حتی دستور بده تنها کسی که جرئت می

 کردم. بهم. منم البته کم اذیتش نمی

ش. بدون سروصدای سارا. بدون حس بخهام روی هم رفت و خوابم برد. یک خواب عمیق و لذتچشم

 کردن حضور سرد سپهر. بدون هرگونه اضطراب!

ام ههنوز اخم ؛فگی چشم هام رو باز کردم و نشستماما طولی نکشید که زنگ گوشیم بیدارم کرد. با کال 

 توی هم بود. فریبا زنگ گوشی رو قطع کرد. 

 فکر کنم باز سارا یه گندی زده. ؛ات بود. از خونهبلند نشوبخواب -

پاهام رو از تخت آویزون کردم. فریبا ایستاده بود و گوشیم توی دستش بود. دستم رو دراز کردم. گوشیم 

 رو بهم داد و گفت: 

ولی از من گفتن، بود و نبود تو توی اون خونه فرقی نداره. بهتره سپهر رو بسپری به پرورشگاه، خودتم -

 فرستتش.یگه مامان دختره نمیاز اون خونه بری د

توجه به حرفش، شماره خونه رو گرفتم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم. امیدوار بودم حرف فریبا بی

 واقعیت نداشته باشه و خشایار فقط یک کار کوچیک داشته باشه.

 توی گوشم پیچید. ایکودکانهصدای 

 الو؟-

 آلودم گفتم: آهی کشیدم و با صدای خواب

 را. تو زنگ زده بودی؟الو سا-

 کشید. ولی بعد از مدتی گفت: انگار خجالت می ؛یکم سکوت کرد

 خواستم مزاحمتون شم. فقط... زنگ زدم که ازتون تشکر کنم.سالم عمو سورن! من... نمی-

اش خیلی کشید. برای همین برام جملهکرد. و بعضی کلمات رو میای میبعد از هر کلمه، مکث کودکانه

 شد. اما وقتی به پایان رسید، لبخند کمرنگی زدم و با پوزخندی واضح گفتم:  طوالنی

 از من؟ چرا؟-

 !پیشم بمونهکه اجازه دادین خاله شیوا برای این-



 گه.خاله شیوا؟ اون دیگه چه خریه؟ آهان اون دختر از دماغ فیل افتاده هه رو می

 خندیدم: 

 . ییکاری نکردم عمو-

 ای که خاله برام گفته رو براتون تعریف کنم؟شه قصهبرگشتی، میعمو سورن! شب که -

 احساسم: برگشتم تو حالت جدی و بی

همه آدم توی اون یا برای یکی دیگه تعریف کن. این ؛نم امشب برگردم. بذارش برای فرداکفکر نمی-

 اس!خونه

 رو تشخیص داد. درونش بغضشد که می ،کرد سکوتی کودکانه

 کالفه گفتم: 

 برو به بازیت برس. همچین چیزایی به من زنگ نزن؛دیگه برای -

 دوباره دراز کشیدم. فریبا وارد اتاق شد و پتو رو از روم کشید. ؛و قطع کردم

خوابی. پاشو یکم گیم بزنیم بعد بریم پیتزا مهمونم کن. همش که تو نباید چتر بشی قدر میبسه دیگه چه-

 سر من.

 خیلی راحت موفق شدم به هیچ چیز فکر نکنم و شب خوشی رو داشته باشم. پوزخندی زدم و بلند شدم؛ و 

*** 

 )شیوا(

کشید. برای همین رفتم بیرون تا بهتر بتونم با هاشمی یکی از خدمتکارها داشت خونه رو جاروبرقی می

صبح شنبه ها رو کامل کنم. یای مشغول صحبت کردن باهاش شدم تا هماهنگصحبت کنم. یک بیست دقیقه

 بود و همه جا در تکاپو؛ برای همین پیش بردن کارهام اولویت داشت.

ال بابا فقط ماشینش کردم. از امواما به شدت احساس خستگی می گذشتبیست دقیقه از ورودم نمیهنوز 

و نداشتم و کلی ر بودم برم آپارتمان که حوصلش تونستم خونه بگیرم. مجبوربا اون که نمی ؛موندبرام می

 دردسر داشت. 

هام هیچی باقی ز دارایییک واحد بخرم. درنهایت، ا تونستمفروختم تا میتازه باید ماشین خودمم می

 تونم یه آپارتمان همین نزدیکی بگیرم. م که میستدوناما می ؛موندنمی

سریع خودم رو به اتاق سارا توی خونه تا بهونه دستش ندم؛  گشتمتهرانی بربا باز شدن در حیاط و اومدن 

بیدارش کردم و به سرووضعش رسیدم و بردمش برای صبحونه. چون اول رسوندم و دیدم که هنوز خوابه. 

 صبح حوصله نداشت من هم سر به سرش نگذاشتم.



 ری که همه ترسیدن حتی آقا خشایار. طو ورودی خونه با صدای بدی بسته شد؛ در

انتظار داشتم االن بیاد و سر همه داد بزنه اما درکمال سکوت به سمت اتاقش رفت و کاری به کارمون 

 نداشت. متاسفانه یکم خل بود و مشکل روانی داشت! 

 ؛کردمکردم و حس و حالش رو درک میسوخت. من هم یک زمانی مثل اون زندگی میدلم به حالش می

 بلعه!ومی درونی که انگار داره از درون تو رو میحس سرکشی و افسارگسیختگی. یک ناآر

همراه با دو خدمتکار دیگه کنار میز غذاخوری ایستادم و صبحونه خوردن سپهر و سارا رو تماشا کردم. 

 نوا و غمگین. کردن؛ منتهی دو شاهزاده بیها زندگی میاون دوتا واقعاً مثل شاهزاده

گفتن که سرنوشت مشابهی با بود ولی شواهد و قرائن می با وجود اینکه سارا هنوز مثل سپهر نشده

 اش داره.پسرعمه

 سارا با اخم چاقو آغشته به عسل رو روی میز رها کرد و با لحن کودکانه و لوس گفت: 

 خوام صبحونه بخورم!اه اصالً نمی-

 به ریحانه خانم که کنارم ایستاده بود نگاهی کردم و بعد با لطافت نزدیک شدم.

 اش رو دوست ندارید؟آخه سارا خانوم؟ مزهچرا -

 با اخم ظریفی نگاهم کرد: 

 خوام!نه من عسل دوست ندارم! من خامه شکالتی می-

محتویات میز رو از نظر گذروندم؛ واقعاً چیزی کم و کسر نبود! انواع مربا، خامه و حتی چند پارچ 

 شکالتی نبود!های مختلف و دو نوع پنیر روی میز بود. اما خامه آبمیوه

 آقا خشایار که اون سمت میز مجلل ایستاده بود کمی خم شد:

 ای میل کنید!باید ببخشید سارا خانوم؛ ولی خامه شکالتی تموم شده! امروز رو چیز دیگه-

 سارا با خشم به خشایار نگاه کرد و داد زد: 

 خوام! من فقط خامه شکالتی دوست دارم!نمی-

های سارا واکنشی نشون بازیخورد و اصالً به لوست چای شیرینش رو میبه سپهر نگاه کردم که داش

 داد. با مالیمت رو به سارا گفتم:نمی

 خوای بری مهد کودک؟عزیزم مگه امروز نمی-

 های ورچیده شده نگاهم کرد و جواب داد: با لـب

 چرا!-

 با لبخند گفتم: 



ها کلی انرژی دارن و زود بزرگ کنی؟ اون ها بازیخوای با بچهخب اگه صبحونه نخوری چطور می-

 ها! مونیمیشن ولی تو کوچولو می

 باز خودش رو لوس کرد: 

 خوام بزرگ بشم!مهم نیست من نمی-

 ای به میز انداختم؛ نون تست رو برداشتم و روش کره و عسل گذاشتم و مقابل سارا گرفتم و گفتم:نگاه دیگه

من بخور تا آقاسورن من رو دعوا نکنه! اگه صبحونه نخوری و خب حداقل این یه لقمه رو به خاطم -

کنه و یهو کنه و آقاسورن هم به من دعوا میمامانت امروز بفهمه که نخوردی به آقاسورن دعوا می

 اندازه بیرون!بینی من رو از اینجا میمی

یجه رسید و لقمه رو از کرد؛ درنهایت به نتیکم بهم نگاه کرد انگار که داشت با خودش تجزیه تحلیل می

اش خوشش اومده و کلش رو خورد. من هم بدون هیچ دستم گرفت و یک گاز زد. معلوم بود که از مزه

 حرفی باز هم براش لقمه گرفتم.

بعد از صبحونه، ساعت هفت سپهر رو تا دم در ماشین بدرقه کردم و بعد به آماده کردن سارا برای رفتن به 

 کردم بهم گفت:ها رو تنش میاین حین که داشتم لباسمهد کودک پرداختم. در 

 بینمتون!هفته بعد باز میخاله شیوا -

 یدم و گفتم: ـپیشونیش رو بوس

 حتماً عزیزم؛ من هم منتظرتم!-

 با لبخند بانمکی لپم رو ماچ کرد و بعد بدو از اتاقش خارج شد. 

وی راهرو سورن رو دیدم که کنار راه پله ایستاده با لبخند از روی زانوهام بلند شدم و از در بیرون رفتم؛ ت

 داد. زد و اون هم گاهی سر تکون میبود و سارا مقابلش داشت باهاش حرف می

کرد هوای سارا و ها رو نداره ولی همیشه سعی میزد که حوصله بچهبا وجود اینکه همه وجودش داد می

 کردم. سپهر رو داشته باشه و من این ویژگیش رو تحسین می

اش داشت! من به عنوان حداقل به عنوان یک جنس مذکر تعهد خوبی نسبت به خانواده هرچند نصفه نیمه

 حسی نسبت به خونوادم نداشتم. یک دختر هیچ وقت چنین

 راهرو رو طی کردم و به راه پله رسیدم؛ سارا با لبخند سرش رو سمتم کج کرد و گفت: 

 خاله به عموسورن گفتم که دعواتون نکنه!-

اختیار لبخند زدم و ازش بابت این کار سخاوتمندانه تشکر کردم؛ بعد سری برای سورن تکون دادم و بی

 ها پایین بریم.تا با هم از پلهدست سارا رو گرفتم 



اون طفلک رو هم راهی مهد کردم و بعد رفتم تا توی سایر کارها به بقیه کمک کنم؛ ماشاهلل انقدر اون 

 شد.کردی تموم نمیخونه بزرگ بود که هر روز هم بشور و بساب می

های پیانو، گیتار، کاراته و سکردم؛ برنامه کالدیگه تا آخر هفته از سارا خبری نبود و باید با سپهر کار می

بود؛ اگرچه اون بچه هاش هم میکردم کماکان که حواسم باید به قرصزبانش رو بهش یادآوری می

 کردن!خورد که افراد پنجاه ساله مصرف میهایی میچهارده ساله قرص

زدن توی راهروی کارهای آشپزخونه و آماده سازی انواع و اقسام غذاها که به پایان رسید، مشغول قدم 

تابید و حس قشنگی پشتی شدم؛ نزدیک ظهر بود و نور خورشید از آستر سفید پرده به درون راهرو می

 کرد.ایجاد می

هام رو بستم تا گرمای پائیزی خورشید رو بین دوتابلوی خیلی گرون قیمت، به دیوار تکیه زدم و چشم

در سمت چپ راهرو حس کردم که دست به سینه  هام رو که باز کردم، حضور فردی روپلکاحساس کنم. 

 کرد!بهم نگاه می

بدون اینکه حتی روم رو به سمتش کنم، مسیرم رو کج کردم و به سمت دیگه رفتم و بعد از رسیدن به در 

ای ریلی، از خونه خارج شدم و به حیاط پشتی رفتم. حیاط پشتی به سرسبزی حیاط اصلی نبود اما شیشه

 خودش رو داشت! سکوت و آرامش خاص

چون دمپایی داشتم سریع چند پله کوتاه رو هم طی کردم و مشغول قدم زدن توی محوطه شدم؛ داشتم از 

ای رو شنیدم. برگشتم و دیدم اون فرد گرفتم که صدای باز و بسته شدن در شیشهساختمون فاصله می

 کنه.تماشاچی با نگاه عجیبی تعقیبم کرده و داره نگاهم می

 مرنگی زدم و گفتم: لبخند ک

 سالم آقای تهرانی.-

اومد؛ ولی چرا؟ مگه پیش دوست دخترش نرفته بود؟ پسرها معموالً وقتی یک شب یکم کالفه به نظر می

ها تر از این حرفخونه نباشن و برن پیش سوگلیشون حالشون یکم بهتر میشه. اما اون انگار دردی بزرگ

 داشت.

 خیره نگاه کرد و برگشت داخل ساختمون؛ طفلکی! رسماً رد داده بود!بدون اینکه حرفی بزنه یکم خیره

نامیم! من قبالً یکی کپی خودش بودم؛ و احتمالً دونستم چرا با من مشکل داره. شاید چون بارهای همنمی

عجیبی بهش دست بده. کنه یه حس از اینکه حس کنه یکی مثل خودش در چنین موقعیتی داره کلفتی می

ذاره میره که بفهمه گذشته من چی بوده ولی غرورش نمیکه داره از فضولی می گفتیحس ششمم م

 چیزی بپرسه!



 پوزخندی زدم و ریگ کوچیکی رو شوت کردم که به تنه یک درخت خورد. چقدر اعصاب خردکن بود!

خانوم  بعد از طی کردن پیچ و خم چند راهرو و سرسرا، به آشپزخونه رسیدم؛ ریحانهبه خونه برگشتم و 

 یکم اخم کرد: 

 کجا بودی دختر؟-

 با تعجب گفتم: 

 چه طور؟-

 آقا گفتن که چند مهمون کاری دارن و باید چهاربرابر تدارک ببینیم!-

خورد. هر روز کلی غذا کردن دیگه حالم داشت به هم میوای خدایا از این پولدارهایی که اسراف می

شد؛ حاال به خاطر خوردن و بخش زیادیش دور انداخته میمیاومد که یه قدریش رو خدمتکارها زیاد می

 شد.ها چندبرابر باید اسراف میمهمون

کردم و هم حواسم به سیب ای مشغول شدم؛ هم باید ساالدها رو تزئین الکچری میبدون حرف دیگه

 بود تا نسوزن و خوب سرخ بشن.ها میزمینی

 کردیم.پنج نفری توش کار میآشپزخونه بزرگ و البته شیکی بود و همزمان 

؛ طی رفت و آمدهام غذاها روی میز شدیمحوالی ساعت یک بود که مشغول بردن و چیدن ساالدها و پیش

کرد با فردی تماس بگیره که هیچ زد و مدام سعی میدیدم که مضطرب توی خونه قدم میتهرانی رو می

 داد.جوره جوابش رو نمی

ها با یکی از دخترها بودم که ریحانه خانم از در غول کشیدن خورشتساعت دو نیم توی آشپزخونه مش

 آشپزخونه داخل شد و رو به من گفت:

 رسن خونه باید بری به ایشون رسیدگی کنی.خواد کمک کنی شیوا؛ آقا سپهر االن میتو دیگه نمی-

ارد راهرو کناری سری تکون دادم و از کابینت فاصله گرفتم. محیط شلوغ آشپزخونه رو ترک کردم و و

رفتم که تهرانی به سرعت از کنارم رد شد و تنه محکمی بهم زد و سریع شدم؛ داشتم مثل آدم راهم رو می

 به سمت راه پله رفت. به سمتش برگشتم و اخم ریزی کردم؛ اعصاب معصاب نداشت!

دیدم خودش باز  رفتم کهبه سرسرای اصلی رسیدم و از در اصلی خارج شدم. داشتم به سمت در حیاط می

 شد و سپهر با کوله پشتیش اومد توی حیاط؛ نزدیکش شدم و با احترام گفتم:

 سالم خسته نباشین؛ کیفتون رو بدید به من.-



تر بود و سالم کوتاهی کرد؛ یکم نگاهم کرد و با تردید کیفش رو به دستم داد؛ قدش فقط یکم ازم کوتاه

ی سن نوجوونی بود صداش یکم ناهنجار بود و برای همین چهره معصومانه جذابی داشت. منتهی چون تو

 فهمیدم.زد. یک جورهایی حس غرورش رو میکمتر حرف می

 های توت و زیتون رد شدیم و به ساختمون رسیدیم.از کنار درخت

از جاکفشی کنار در ورودی، براش دمپایی راحتیش رو درآورم و جلوش گذاشتم اون هم بدون هیچ 

 هاش رو درآورد و دمپایی پوشید. بهش گفتم: حرفی کفش

ای آقاسپهر! امروز آقای تهرانی مهمون دارن برای همین گفتن بهتره شما غذاتون رو توی حتماً گرسنه-

 اتاق میل کنین.

 چیزی نگفت. سری تکون داد و

 های راحتیش رو روی تخت گذاشتم و گفتم: مشایعتش کردم و لباستوی طبقه باال هرجوری بود تا اتاقش 

 اتون من برم. خب، دیگه با اجازه-

 خواستم از اتاق خارج بشم که آروم گفت: 

 وایسا.-

 : نشست و گفتاش مکث کردم و به سمتش برگشتم. با فرم مدرسه روی صندلی میزمطالعه

 ؟و باهام حرف بزنی پیشم بمونی میشه بعد از غذا-

 های مشکی و ابروهای پرپشتش نگاهی کردم؛ لبخندی زدم و گفتم: به چشم

 رم غذاتون رو بیارم.االن میحتماً قربان؛ -

از اتاقش بیرون رفتم و بعد از بستن در، نفس عمیقی کشیدم. خواستم قدمی بردارم که باز از اون سمت 

تر شدم و فهمیدم توی اتاق کرد؛ کمی نزدیکصدای تهرانی رو شنیدم که تلفنی با کسی صحبت میسالن 

کتابخونه هست. نخواستم سرک بکشم؛ برای همین راهم رو گرفتم که برم اما با خارج شدن سورن یکم جا 

 خوردم.

 تموم شد و خیره به من نگاه کرد؛ با تردید گفتم:  صحبتش با تلفن

 آقای تهرانی؟ حالتون خوبه-

تونست که از نگرانیش حرفی بزنه. خواست یا نمیای داشت و رنگ از روش پریده بود. اما نمیوضع آشفته

 کمی مردد بود اما باالخره دل رو به دریا زد و اومد نزدیکم و آروم گفت:

های های لعنتی رو بابت بدهیبرادرم توی عراق سکته کرده و رفته بیمارستان؛ من باید برم این مهمون-

 بگو اما تاکید کن سارا بویی نبره.شرکتمون مجاب کنم! تو به مادر سارا زنگ بزن و ماجرا رو 



 ها پایین رفت!سریع ازم فاصله گرفت و از پلهبعد خیلی 

 کرد؟ به خاطر مشکالت شرکتشون؟ ای سام تهرانی باید سکته میهنوز توی بهت بودم؛ چرا آق

رفتم شماره مادر سارا رو گرفتم؛ به اواسط راه پله ها پایین میسری تکون دادم و همونطور که آروم از پله

 رسیده بودم که جواب داد. من هم ایستادم تا باهاش صحبت کنم.

 اجون.سالم رزا خانوم؛ بنده تابان هستم پرستار سار-

 اش رو کشید و با خنده گفت:صدای پرعشوه

آهان آره بهم پیام داده بودی! راستی گلم مرسی که حواست به صبحونه سارا بوده؛ اینطور که پیداس از -

 تو خوشش میاد!

کرد خودشیفته اومد! حتی اونقدر که فکر میمسئولیت به نظر نمیفکر و بیکردم بیاونقدری که فکر می

 کردم با مالیمت صحبتم رو ادامه بدم:نبود. سعی 

مطلبی رو بهتون بگم البته  نه. راستش زنگ زدم تا درباره پدر ساراکنم خانم؛ این وظیفه مخواهش می-

 آقاسورن تاکید کردن سارا مطلع نشه.

 کمی سکوت کرد؛ بعد با لحنی که توش هیچ حسی مشهود نبود گفت:

 خب چی شده؟ -

که در خارج کشور داشتن حالشون بد شده و رفتن بیمارستان! من از جزئیات مثل اینکه توی سفر کاری -

 حالشون خبر ندارم ولی بهم گفتن که به شما اطالع بدم.

 باز کمی سکوت کرد و بعد با کنایه گفت:

 ون سورن خودش زبون نداشت بهم بگه که به پرستار بچم گفته بهم بگه؟ا-

تو یکم جا خوردم؛ انگار بیشتر از این ناراحت بود که من این خبر رو بهش دادم نه اینکه همسر سابقش 

 اش!وضعیت بحرانیه! پدر بچه

 به آرومی گفتم: 

 به هرحال من خواستم در جریان باشید؛ ایشون سکته ناقص داشتن و وضعشون االن اصالً خوب نیست.-

 پوزخندی زد: 

 ذارم!دخترجون من باید برم ولی به اون سورن بگو یک روز حسابش رو کف دستش میچه بهتر! ببین -

و قطع کرد! گوشی رو از گوشم فاصله دادم و با تعجب نگاهش کردم؛ چطور ممکن بود انسانی از روبه 

 موت بودن انسان دیگه خوشحال بشه یا اظهار کنه که دلش خنک شده؟



جیبم گذاشتم؛ بعد به راهم ادامه دادم و به سمت آشپزخونه اصلی هام رو لوچ کردم و گوشی رو توی بـل

رفتم. عمارت دو آشپزخونه داشت یکی دارای دکوراسیون مدرن به شدت شیک و مجلسی و اون یکی که 

 گفتیم.تر بود که بهش آشپزخونه اصلی میکردیم و خیلی بزرگتر بود نسبتا قدیمیما توش کار می

ها بودن. من هم به کمک آزیتا یکی دیگه از دخترها، سینی ا برای مهمونخدمتکارها مشغول بردن غذ

 ر رو برداشتیم تا به اتاقش ببریم؛ که البته مصیبتی بود برای خودش.غذای سپه

سینی رو براش روی میز مطالعه گذاشتیم و آزیتا از اتاق بیرون رفت؛ من هم بعد از مرتب کردن جزئی 

 مونی؟پهر گفت: مگه نگفتی میاتاق، خواستم بیرون برم که س

 لبخندی زدم: 

 تر غذا بخورید؛ نگران نباشید همینجا هستم هروقت بگید میام پیشتون.فعالً میخوام برم که بتونید راحت-

های لوس نگاهم کرد و بعد از روی تختش بلند شد و به سمت میز مطالعه رفت؛ سینی غذا رو یکم مثل بچه

 نشست و گفت: روی زمین گذاشت و روی زمین

 تو هم حتماً ناهار نخوردی، بشین با هم بخوریم.-

 یکم تعجب کردم ولی با خنده گفتم: 

 خیلی ممنون شما میل بفرمایید.-

 اخم شدید کرد و گفت: 

 این تعارف نبود یک دستور بود!-

ی سرش گه بزنم یه بالیده! شیطونه میاوهو! نیمچه پسر هنوز پشت لـبش سبز نشده به من دستور می

 بیارم که... .

 مونده بودم چه کار کنم که گفت: 

 چرا خشکت زده شیوا؟ بیا بشین دیگه!-

 تر بودم! تر هم حالیش نبود؟ من قشنگ دوازده سال ازش بزرگیعنی احترام به بزرگ

با اکراه مقابلش نشستم؛ اون خیلی زود دست به کار شد و روی برنجش خورشت کشید. من هم یک تیکه 

 گاز زدم.ازش اهلل زیرلبی ی گوشت که به عنوان دسر بود رو برداشتم و با بسمپیراشک

 اش رو جوید و گفت: لقمه

 ها بهم لبخند واقعی زده؛ خواستم ازت تشکر کنم.تو تنهاکسی هستی که طی این سال-

اش خیره شدم؛ طفلک قصدش خیر بود ولی خب درست منظورش رو یکم توی چهره معصوم و گرفته

 رسوند! نمی



 باز هم لبخند زدم و گفتم: 

 نظر لطفتونه؛ کاری نکردم.-

نیم نگاهی بهم انداخت و حرفی نزد؛ مشغول غذاخوردنش شد و من هم جهت خالی نبودن عریضه از اون 

 خوردم. زیاد اشتها نداشتم چون ذهنم بدجور درگیر سارا و پدرش بود. سفره رنگین چند چیز مختصر

هام، یکم بهش کرد؛ انگار که خوشحال بودم از اینکه با وجود همه بدیاما دیدن سپهر کمی آرومم می

 کمک کردم و حس بهتری بهش دادم. امیدوار بودم که بتونم بیشتر هم کمکش کنم.

*** 

 )سورن(

های مزاحم و عوضی رو به کشتن زدم که اون مهمونزدم و همه زورم رو میزمین می مدام پنجه پام رو به

 ندم! 

ها بوی پول به مشامشون رسیده بود و از شانس گندم همشون پیرمردهای خرفتی بودن که از هیچ لعنتی

 کردن؛ حتی سوار شدن روی من و امثال من!کاری برای به دست آوردن قدرت بیشتر کوتاهی نمی

شیم توی دستم و دستم روی پام بود؛ هرلحظه منتظر بودم همکارمون وضعیت سام رو بهم بگه اما خبری گو

 نبود.

کردن و من لبخند پرحرصی زده بودم و های ناخونده به خوبی پذیرایی میخدمتکارها از اون مهمون

ته شرکت ما بودن و الب ها شریک و همکارها رو بدم. اونهای کاری و مالی اونکردم جواب سوالسعی می

 تر بود! نبود؟نقش بزرگی توی تجارت ما داشتن؛ اما سام مهم

 شدم گفتم:خیال هرچی احترام و اعتباره شدم و وسط غذا درحالی که داشتم بلند میدرنهایت بی

 ببخشید آقایون! ولی بنده کار مهمی دارم که باید برم!-

 بردن.مون بو میاده؛ وگرنه از خطر ورشکستگیگذاشتم بفهمن سام به چه روزی افتنباید می

بدون هیچ حرف اضافه ترکشون کردم و به راهرو کناری رفتم. گوشیم رو برداشتم و برای بار هزارم به 

 مرتضی زنگ زدم؛ برعکس دفعات قبل، بالفاصله جواب داد: 

 سالم سورن.-

 با تشر گفتم: 

 دی؟ سام چطوره؟ باید عمل بشه؟رو نمیه خبره؟ چرا جواب تلفن من هیچ معلومه اونجا چ-

 سام تموم کرده... .-

 آب یخ ریختن روی سرم! سام چی شده؟



 میگم سام مرده سورن! همین االن مرد!-

 به سختی لـب زدم: 

چرت و پرت تحویل من نده! خودت گفتی سکته ناقص بوده و به موقع رسوندیش بیمارستان! مگه نگفتی -

 هوش اومدنش باید عمل بشه؟بهش شوک زدن و بعد از به 

 متاسفم سورن؛ کاری از دستم ساخته نبود.-

توی صداش نه احساس شرم بود نه ناراحتی؛ فقط خستگی بود! احتماالً خستگی ناشی از دوهفته تقال برای 

 حفظ منافع تجاریمون در عراق.

فرو کردم و نفس  هام رو الی موهای کوتاهمگوشی رو قطع کردم و با کالفگی انداختمش زمین؛ دست

 زدم!آوردم! نباید جا میعمیق کشیدم. بغض به گلوم چنگ انداخته بود ولی نباید کم می

کردم و دیگه سورنی نبودم که توی شرکت و توی خونه هیچ سوخت! احساس عجز میاما... اما قلبم می

 کس جرئت نداشت نزدیکش بشه! 

برد! و حاال رفت به برادر بزرگش پناه میکرد میاون سورنی بودم که توی بچگی وقتی کسی اذیتش می

 دیگه سام نبود که بهش پناه ببرم. سام من رو با دو بچه یتیم تنها گذاشته بود! 

های من خالص بشن و تونستم بهشون وعده اومدن سام رو بدم تا از شر بدعنقیهایی که دیگه نمیبچه

 کلی با سام خوش بگذرونن.

صدا تونست کاری کنه سارا آروم و بیباعث بشه سپهر لبخند بزنه و یا کی می تونستدیگه چه کسی می

 قایم باشک بازی کنه؟

 «دیگه مردی شدی باید برات زن بگیریم»چه کسی بود که موهای من رو به هم بریزه و با لبخند بگه 

هایی کشیدم. نفسبه دیوار تکیه زدم و روی زانوهام فرود اومدم؛ سرم رو روی زانوم گذاشتم و نفس 

 دار و طوالنی تا شاید یکم جگر درحال سوختنم خنک بشه.خش

 صدای خشایار رو شنیدم که با نگرانی گفت: 

 آقاسورن چی شده؟ چه خبره؟-

 حتی سرم رو بلند نکردم؛ داد زدم: 

 گمشو تنهام بذار!-

 اینطوری که نمیشه! چه اتفاقی افتاده؟ شما هیچ وقت... .-

 م و بلندتر داد زدم: سرم رو بلند کرد

 گفتم برو گمشو!-



 دونم از داد من بود یا از دیدن صورت خیس از اشکم. پیرمرد بدجور ترسید؛ نمی

هرچی بود چند قدم عقب رفت. طولی نکشید که از صدای داد من همه خدمتکارها جمع شدن! همین رو 

 کم داشتیم!

 با لحن محکم گفتم: شدم، از جام بلند شدم و با وجود اینکه داشتم له می

 کنید؟ برید سر کارتون!چی رو دارید نگاه می-

 پچ دور شدن. به خشایار گفتم: خدمتکارها سری تکون دادن و با پچ

 ها رو از خونه بنداز بیرون و مقدمات مراسم ختم رو آماده کن.سام مرده؛ اون عوضی-

سرعت ازشون دور شدم و خودم رو به اتاقم دیگه اونجا نموندم تا تعجب و ناراحتی بقیه رو ببینم؛ به 

 اولین چیزی که به دستم رسید رو توی مشتم گرفتم و کوبوندم توی دیوار!  رسوندم.

که سارا چه واکنشی نشون میده؟ درست رو داشتم  حالم به هم ریخته بود؛ استرس اینزد و قلبم تندتند می

 سام هم دیوونه سارا بود! دید ولی واقعاً عاشقش بود!بود که سام رو زیاد نمی

کشیدم و مدام های نامنظم میرفتم و نفساز تصور بغض سارا بغض کردم! دیوونه وار توی اتاق راه می

 چهره سارا جلوی چشمم بود!

کردم برای اون اما پس خودم چی؟ با اینکه درد خودمم کم از درد سارا نبود به طرز وحشتناکی حس می

مسئولیتش بمونه چه بالیی ام که معلوم نبود اگه بخواد پیش اون مادر بیادرزادهتر هستم. برای برناراحت

 سرش میاد!

 دونستم باید خودم رو کنترل کنم عربده کشیدم: چند تقه به در خورد. با اینکه می

 !منو به حالم خودم بذارینجهنم و  م تنها باشم! همتون گمشید بریدخوامی-

هام رو ؛ جوری با غیض به سمتش برگشتم که خون جلوی چشمن داخلدخدمتکار اوم در باز شد و دو

 گرفت! 

 دونستم چرا اومدهزد. نمیهام دودو میتونستم واضح ببینم و چشمبه خاطر خشم و احساسات عجیبم نمی

 .بودن تو این حالم بهم نزدیک بشن داخل و چطور جرئت کرده بودن

با صدای یکیشون رو خورد کنم)یا جد سادات( که  وننشکه گرد ونداشتم برم سمتشداشتم قدم برمی

 بلندی گفت:

کنن اگه شما رو انقدر االن همه امید خونوادتون شمایید! چه فکری میآقای تهرانی به خودت بیا! -

ها عادت کردن شما رو قوی خدمه این خونه هم دوست ندارن شما رو اینطوری ببینن. اون ضعیف ببینن؟

 ن دارن!دوستتو ...ببینن و



کرد. حالم بد بود و این به فشار اون شرکای لعنتی صداش هم آشنا بود هم غریبه؛ قوه تشخیصم کار نمی

شد. ناگهان مثل اینکه فکری به ذهنم رسیده باشه یکم از حالت عصبی خارج شدم و هم محسوب می

 هام باز شد. به دختره گفتم:اخم

 ارش برام.گوشیم توی سالنه؛ از دستم افتاد. برو بی-

 تونستم بهتر از این باشم. دوست نداشتم بغض صدام رو تشخیص بدن ولی نمی

بهتر شد به چهره دختره و خدمتکاری که پشتش قایم شده بود نگاه کردم؛ اون دختر یکم حالم که 

های خشم و شتش سنگر گرفته بود که بهش نتوپم و خمپارهباجسارت و کله خر شیوا بود و آزیتا پ

 گیم بهش اصابت نکنه.داغدید

 شیوا رو به آزیتا گفت:

عزیزم لطفاً برو گوشی آقای تهرانی رو بیار؛ به ریحانه خانوم هم بگو آب قند با گالب درست کنه حال -

 آقا بهتر بشه.

 آزیتا سریع اطاعت کرد و از اتاق خارج شد. 

دونستم چطور دکش اون شرایط نمی پنداری مثل شیوا رو نداشتم اما تواصالً و ابداً حوصله آدم خود بزرگ

کنم! از طرف دیگه اونقدرها هم اهل شلم شوربا به پا کردن نبودم و از جدی برخورد کردن با خدمه 

 ترسیدن.کردم باز هم ازم میفراری بودم. عجیب بود که با اینکه هیچ وقت تهدیدهام رو عملی نمی

 ی انقدر نا نداشتم که به شیوا بگم بره بیرون.حت هام رو کردم الی موهام.لبه تـختم نشستم و دست

خواست بیاد اینجا و دوتا چک به گوشم بزنه و بگه خودت رو جمع و جور خواست. دلم میدلم فریبا رو می

 گذاری مرد؟ ولی... .کن! اسم خودت رو می

 کشن! این یه حقیقته.مردها هم گاهی درد می

اش سردربیارم مقابلم ایستاده؛ با اینکه فرصت نداشتم زیاد از گذشتهای که روم افتاد فهمیدم شیوا از سایه

 ولی هنوز حس خوبی نسبت بهش نداشتم!

 تر از همیشه گفت:خواستم باز یه چیزی بارش کنم که گورشو گم کنه که با لحنی متفاوت

خود من هم هنوز  دونم سخته آقای تهرانی؛ واقعاً از ته قلبم تسلیت میگم. خیلی ناگهانی بود و حتیمی-

دونم داغ عزیز دیدن سخته. و ایشون هم سن توی شوکم! با اینکه با برادرتون آشنایی نداشتم اما خب می

هایی که اینجا ریم. صد سال دیگه از همه آدمو سالی نداشتن. اما این تقدیره آقا؛ هممون یک روز می

 هستن چه کسی زنده است؟ من یکی که قطعاً زنده نیستم! 



اومد بخواد از این کنی هم نبود. بهش نمین لحنش دیگه سرد و خشک نبود؛ چاپلوسانه و خودشیرینای

 ها بزنه ولی انگار خوب زبون داشت!حرف

 دم آهسته زمزمه کرد:نفس عمیقی کشید و وقتی دید من هیچ واکنشی نشون نمی

کنم خدا روح بره. دعا میزمان میدونم تونم بگم اینه که خدا بهتون صبر بده و میتنها چیزی که می-

 برادرتون رو مورد رحمت خودش قرار بده.

خواد ره؛ فکر کردم میگفت به سمت در میهاش میهای آهسته ازم دور شد. صدای قدمبعد با قدم

زیر لـبی که خطاب به فردی گفت و پشت بندش صدای قاشق « دستت درد نکنه»خارج بشه اما با 

 زد، نزدیک شد و گفت:رو هم می مرباخوری که آب قند

خواستین تنها باشین و دخالت کردن من ناراحتتون کرده و احتماالً دونم میکنه. میاین آرومتون می-

روز سختی پیش رو دارین؛ اما این آب قند رو بخورین و ما رو در غم خودتون شریک بدونید. دوست 

 نداریم شما رو اینطوری ببینیم.

د کردم و زل زدم به صورتش. با اینکه از این رفتارش چندان خوشم نیومده بود، اعتراف سرم رو آهسته بلن

 ها نیاز داشتم!کردم که به این حرف

 مزه کردم؛ اون هم گوشیم رو کنارم روی تخت گذاشت:آب قند رو ازش گرفتم و مزه

 ذاریم؛ مراقب خودتون باشین.ما دیگه تنهاتون می-

اق خارج شد و در رو بست. نیم نگاهی به مسیر رفتنش کردم و با یادآوری نبودن بعد عقب گرد کرد و از ات

 سام دوباره بغض کردم.

آب قند نصفه رو روی پاتختی مجلل کنار تخت گذاشتم و روی تخت دراز کشیدم. سرم به شدت درد 

 کرد!می

زش بخوام خودش رو برسونه، خواست به فریبا زنگ بزنم و با اظهار عجز ابا اینکه تا چندلحظه قبل دلم می

 از این کار پشیمون شدم.

 احتیاج به مدت زمان طوالنی تنها بودن داشتم! 

موقع فوت دونستم چه کار کنم. آخرین بار شد و نمیام بود رفع نمیاون درد و غمی که توی سیـنه

 .کردقراری نبودن سیمین رو میسیمین اینطوری شده بودم؛ ولی سام خیل یبیشتر از من بی

با یادآوری خاطرات سام بغض دوباره به گلوم فشار آورد؛ با گوشیم یک آهنگ غمگین گذاشتم و با بغض 

 سنگینم، به سقف زل زدم.

*** 



 )شیوا(

رفت؛ به سختی میز غذا رو جمع ای عمارت رو گرفته بود و دست و دل خدمتکارها زیاد به کار نمیجو خفه

محسن رو فرستاد برای کارهای مراسم ختم. خودش هم بنده خدا خیلی کردیم و آقاخشایار پسری به اسم 

 مشغول بود.

کردم از پسش خانم بابت قدرت مدیریت بحران خوبم ازم تشکر کرد. راستش خودم هم فکر نمیریحانه

 بربیام و مثل بقیه بدجوری از اون حالش ترسیده بودم.

 کش کرده بود.حق داشت بنده خدا، برادرش پاره تنش خیلی یهویی تر

شه، رفتم باال تا یه سر به دونستم دهن پاهام سرویس میتر شد. من هم با اینکه میسکوت توی عمارت عمیق

 سپهر بزنم.

 زدم. نفس میها هنوز نفسجلوی در اتاقش که رسیدم، به خاطر باالرفتن از پله

خیال هست که نخواد بدونه! اونقدر بیدونه قضیه چیه و دونستم سروصداها رو شنیده ولی هنوز نمیمی

 ولی به هرحال، باید بدونه.

کرد؛ درس بود یا نه، در زدم و وارد شدم. دیدم که خیلی خونسرد پشت میزش داشت مطالعه می

 دونستم.نمی

 کالفه غر زد:

 کنی.چرا زودتر نیومدی شیوا؟ فکر کردم برای کالس زبان میای صدام می-

 آهی کشیدم:

 خبری شده که بهتره فعالً کالس و غیره رو کنسل کنی.راستش یه -

 همچنان خونسرد بود و حتی سرش رو به سمتم کج نکرد:

 مربوط به داد و بیدادهای دایی سورنه؟-

 ای گفتم و یکم ساکت شدم ببینم نظری داره یا نه؛ سکوتش رو که دیدم ادامه دادم:«اوهوم»

 خبر دادن که آقای سام تهرانی... .دونم چطور باید بهت بگم! ولی راستش، نمی-

کردم داییش با شنیدن این اسم سرش رو به سمتم کج کرد و با جدیت منتظر ادامه حرفم شد؛ فکر نمی

براش اهمیت داشته باشه! البته از بقیه خدمه شنیده بودم که آقای سام برای سپهر و سارا خیلی محبوب 

 بوده.

 دایی سام چی شده؟-

 :سر به زیر انداختم



 ایشون بر اثر سکته قلبی در خارج کشور فوت شدن. جسدشون داره منتقل میشه و... .-

ای کشید که همه زد اما عربدهکردم این بچه صداش خیلی بلند بشه چون همیشه آروم حرف میفکر نمی

 جونم لرزید:

 کنه!داری دروغ میگی! این امکان نداره! دایی سام ما رو ول نمی-

 شدم! درمقایسه با سورن واکنش سپهر خیلی شدیدتر بود! با بهت بهش خیره

 های معصومش رو پر کرد و گفت:یک قدم نزدیکم شد؛ خیلی زود اشک چشماز روی صندلیش بلند شد و 

 چطور ممکنه دایی سام رفته باشه؟-

در روی زانوهاش افتاد و گریست؛ دلم براش کباب شد. جلو رفتم و سرش رو توی بغلم گرفتم. مثل برا

 اش آتیش گرفته بود.کوچیکم یا حتی پسرم! هرچی بود واقعاً دلم برای غصه

 تر کرد.تصور اینکه سارا هم چقدر ناراحت میشه ذهنم رو مشوش

دوساعتی پیش سپهر موندم و باهاش حرف زدم و سعی کردم آرومش کنم؛ آخر سر بهش مسکن دادیم تا 

 یکم بخوابه و آروم بشه.

 و بعد به بقیه کارهای خونه برستم، ساعت نه شب شده بود و تایم کاریم تموم. تا یکم خستگی در کنم

اومد سپهر رو تنها بذارم؛ سورن مرد بالغی بود اما سپهر نوجوون آسیب پذیری بود که به مراقبت دلم نمی

 نیاز داشت!

ه رسمی. کیفم رو ای ساده طوسی و مقنعهام رو عوض کردم؛ مانتو و شلوار پارچهبه رختکن رفتم و لباس

 به دست گرفتم و بعد از خداحافظی از بقیه، از عمارت بیرون زدم.

 به سختی تونستم ذهنم رو از سارا دور کنم و به کارهای خودم یکم فکر کنم.

 کار باید انجام بدم.کنم ببینم چه رم و یکم هم فکر میدیگه تاکسی نگرفتم؛ گفتم تا خونه پیاده می

ماشینم رو فروخت و وسایل خونه رو هم داده بود سمساری به جز چند قلم وسیله آقای هاشمی خونه و 

رفتم عمارت تا مراقب کردم و از این طرف باید میضروری. فردا باید به واحد جدیدم اسباب کشی می

 سپهر و سارا باشم.

کردم و ذهنم نمیترینش این بود که دیگه به گذشته فکر کار کردن توی اون خونه چند مزیت داشت و مهم

 آزاد نبود تا هرجا دلش خواست بره.

برام بوق زد و پشت بندش چند فحش و تیکه بارم شد؛ نیم نگاهی به  با سرعت کم اومد کنارم،یه ماشین 

 پسرای جوون عالف انداختم و محلشون ندادم. راهم رو گرفتم و رفتم.

 ولی اونا ول کن نبودن؛ یکیشون بلند گفت:



 ره!ن حاال! یه نظر راه دوری نمیخوشگله ناز نک-

 خارید. ولی ندای درونم گفت:گفت بزنم فکشون رو بیارم پایین ها. تنشون بدجور میشیطونه می

 ان حالیشون نیست.ولشون کن شیوا جون بزرگواری کن ببخششون بچه-

شاید حرف کردن. ولی من آخه موندم من که عادی لباس پوشیدم آرایشم نداشتم پس چرا اینطوری می

هام ولی آخه از اون فاصله سگ چشم بقیه واقعیت داشت و واقعاً هم چشمام سگ داشت هم کاریزما داشتم.

 چطوری پاچشون رو گرفت؟ جل الخالق.

 آوردن چی؟کوچه خلوت بود و واقعاً حس عجیبی داشت! اگه یک بالیی سرم می

نبودن. یکم که بیشتر حرف زدن فهمیدم هام رو تندتر کردم و بهشون محل ندادم؛ اما ول کن قدم

 شنگولی خوردن حالشون میزون نیست!آب

 ام وقتی بیشتر شد که ماشین رو نگه داشتن و همشون پیاده شدن.شورهدل

 با وحشت نگاهشون کردم و خیلی عادی گفتم:

 آقایون لطفاً مزاحم نشید!-

بود و هوششون سرجاش بود؛ اما من از سه پسر بیست و چند ساله بودن؛ به ظاهر زیاد وضعشون خراب ن

 ها.رفتارشون فهمیدم زیاد جنبه زهرماری نداشتن! طفلک

 دونستم اگه شروع به دویدن کنم یا بخوام تحریکشون کنم بدتر میشه.می

ای گیر کرده بودم و دلم مثل سیر و شدن؛ تو بد مخمصهگفتن و بهم نزدیک میهمینجور چرت و پرت می

 جوشید.سرکه می

 آروم رفتم عقب و به دیوار خوردم. یکیشون اومد دقیقاً جلوم ایستاد و چشمکی زد:

 گذره!ترسیدی؟ دیدی کاریت نداریم؟ بیا باهامون دیگه! خوش می-

 به زور لبخندی زدم:

 میشه فردا بیام؟ امروز سرم شلوغه!-

 اش رو جمع کرد و سوالی نگاهم کرد؛ رو به رفیقش گفت:قیافه

 اد! بیاد؟ شاید نازی رو هم بیاره با خودش!میگه فردا می-

 نازی دیگه کدوم خریه! چقدر اوضاعشون خراب بود اینا.

 سومی هم تایید کرد:

 آره آره فردا بهتره.-

 اونی که مقابلم بود چندبار سرش رو به شدت تکون داد و پشت سر هم تکرار کرد:



 فردا فردا فردا فردا... .-

 شد!کم واقعاً داشت ترسناک میو آخر به قهقهه تبدیلش کرد؛ کم رو به شدت کشید« فردا»آخرین 

 با خشم تو صورتم براق شد:

 فهمی؟ امروز خرابم! اگه با پای خودت نیای... . فردا دیره جیگر! حالم امروز بده می-

 دیگه دیدم خیلی داره نزدیک میشه یک کف گرگی خوابوندم توی صورتش! 

 کف آسفالت؛ انگار این خیلی زیاد خورده بود. حالش بد بود که پخش شدانقدر 

تر؛ برای همین نتونستم حمله یکیشون رو جواب بدم و تر بودن هم عصبانیاون دوتای دیگه اما هم هیکلی

 یک لگد زد به کمرم.

که نزدیک شد یک مشت زدم به چشمش؛ فحش ناموسی داد و  خم شدم اما غفلت نکردم. اون یکی

 ر چراغ برق خورد.عقب رفت تا به تیعقب

 نفس عمیقی کشیدم و هرچی زور داشتم ریختم توی پاهام و شروع کردم به دویدن.

 هنوز زیاد شتاب نگرفته بودم که کیفم از پشت کشیده شد و سریع برگشتم یک لگد زدم به اونجای پسره.

 طفلک تا خم شد اونجاشو بگیره پام رو رسوندم به گردنش و کوبوندمش زمین.

دویدم و حتی انقدری زدم و مینفس میاومد خودش رو برسونه که دیگه فرار کرده بودم. نفساون یکی 

 انرژی نداشتم که جیغ بکشم کسی به کمکم بیاد!

 اومدن ولی صدای استارت ماشینشون رو شنیدم!یکم که دور شدم به عقب نگاه کردم؛ دنبالم نمی

به خیابون اصلی رسیدم و به محض اینکه یک خانم  یک جیغ بنفش کشیدم و بیشتر دویدم. خداروشکر زود

 چادری دیدم به سمتش دویدم و پشتش پناه گرفتم!

 بنده خدا خودش هم حسابی ترسیده بود! 

 سرک کشیدم و دیدم ماشینشون با سرعت پیچید توی خیابون اصلی و دور شد. 

اش بنده خدا خواست ببرتم خونهبا رفتنشون نفس عمیقی کشیدم و از اون خانم تشکر و عذرخواهی کردم؛ 

 قند بده که قبول نکردم.بهم آب

 تا برسم خونه دیگه جونی برام نمونده بود.

 فهمیدم چی میگه.گفت شب کوچه خطرناکه امنیت نداره نمیخدابیامرزه مادرم رو؛ همیشه بهم می

 بود.باالخره به سر کوچه خودمون رسیدم و کلید انداختم توی در خونه که نبش کوچه 

ها و وسایلی رو دیدم که توی حیاط چیده شده بودن؛ و جای خالی ماشین قشنگم در رو باز کردم و کارتن

 زد.که بهم پوزخند می



 ها باشه!امیدوار بودم صاحب بعدی خونه حواسش به گل

جا نیومده زد و حالم در خونه رو بستم و نفس عمیقی کشیدم؛ هنوز از اون اتفاقی که افتاد قلبم تندتند می

 بود.

ای که همه وسایلش جمع شده و در انتظار تخلیه شدن برای داد ولی نه این خونهخونه بهم آرامش می

 ساکنین جدیده.

 سری تکون دادم و از حیاط گذشتم؛ وارد ساختمون شدم و المپ رو روشن کردم.

 تلخندی زدم و با صدای بلند گفتم:

 من اومدم خونه مامان!-

 ودن خونه، صدام اکو داشت؛ یه حالت ترسناکی بود.به خاطر خالی ب

 نیک برای خودم شام بپزم؛ پس مستقیم رفتم به اتاقم.گرسنم بود اما حال نداشتم با پیک

 خبر بود.لقمه از خدابیکرد که ناشی از لگد اون حرومکمرم به شدت درد می

قرار داشت؛ بقیه وسایل رو دیشب  اتاق هم خالی بود اما یک زیرانداز و کیف بزرگ وسایلم روی زمین

 جمع و جور کرده بودیم.

هایی نفس عمیقی کشیدم و به سمت پنجره قدی اتاقم رفتم و ازش حیاط رو نگاه کردم؛ دیگه گذشت جمعه

ریزه و به باغچه رسیدگی ها دونه میدیدم که برای پرندهشدم و از این پنجره بابا رو میکه صبح بیدار می

 کنه.می

 رو قورت دادم؛ وقتی برای غصه و گریه نداشتم! بغضم 

خسته بودم که روی زیرانداز دراز کشیدم و انقدر های توی ساک عوض کردم و لباسم رو با لباس راحتی

 خیلی زود خوابم برد؛ حتی درد شدید کمرم هم مانع این نشد که توی اقیانوس خواب غرق نشم!

*** 

 )سورن(

ام رو صاف کردم و رو به آینه، مشغول بستن دکمه آستینم های باالی پیراهن سیاهم رو بستم؛ یقهدکمه

 شدم. 

 نفس دردناکی کشیدم و به خودم توی آینه نگاه کردم؛ آروم زیرلـب گفتم:

 ها بهت نیاز دارن.اون قوی باش سورن! باید مراقب سارا و سپهر باشی؛-

شیدم تا بغضم رو حل کنم اما غیرممکن بود! این درد برای من خیلی بزرگ دستم رو روی گلوی ملتهبم ک

 بود.



از روی تـختم کت اسپرت مشکیم رو برداشتم و پوشیدم؛ از اتاق بیرون رفتم و بعد از طی کردن راهرو، 

 ها داره باال میاد.خشایار رو دیدم که از پله

 با دیدنم به سمتم اومد و با لحنی آروم گفت:

 است آقا.ز آمادههمه چی-

 ای نامعلوم خیره شدم و گفتم:به نقطه

 سپهر حالش خوبه؟-

 کنه؛ خدا خیر بده این دختر رو! مثل مادر... .شیوا داره بهشون رسیدگی می-

 حرفش رو قطع کردم:

 اش رو داره انجام میده.خواد ازش تعریف کنی! وظیفهخوبه نمی-

 ها شدم.رفتن از پلهبعد به راهم ادامه دادم و مشغول پایین 

طولی نکشید که از ساختمون خارج شدم و توی ایوان اصلی ایستادم. چندنفر از اقوام و آشناها توی حیاط 

 کردن.ایستاده بودن و صحبت می

 های فامیل و دوست و آشنا بود.داخل خونه هم پر از دخترها و زن

د. شاشون پیدا میمرد تا سروکلهمون میدرحالت عادی همشون گور به گور شده بودن؛ حتماً باید یکی

 خورها!مرده

زهرا منتقلش کنه به آرامگاه کش بهشتقرار بود به محض اینکه هواپیما جنازه سام رو بیاره، نعش

 خانوادگیمون.

خواد بره فرودگاه، برای همین من نرفتم تا به اصطالح، باهاش دعوام نشه. هرچی گفت که میزن سام می

 دمش بهتر بود.دیدیرتر می

 صدای باز و بسته شدن در خونه رو پشت سرم شنیدم و بعد صدام ریحانه خانم اومد:

 چیز رو آماده کردم؛ حلوا و خرما و بقیه چیزها. آقا همه-

 بدون اینکه به سمتش برگردم گفتم: 

 خوبه؛ با دخترها همه رو منتقل کنین به ماشین خشایار.-

هام رو پوشیدم و از ایوون رفتم بشه؛ سریع به سمت جاکفشی رفتم و کفشگفتنش کامل « چشم»نموندم تا 

 پایین.

هنوز به وسط حیاط هم نرسیدم که چندتا از آقایون من رو دیدن و به سمتم اومدن؛ به ناچار ایستادم تا 

 ها رو بشنوم.عرض تسلیت و تأسف اون



 کرد.تر میهاشون حالم رو خرابخواست بزنم خفشون کنم! حرفدلم میخیلی 

که ظاهراً برای دلگرمی صاحب عزا « خدا بیامرزه آقاسام خیلی مرد خوبی بودن.»هایی از قبیل حرف

 داد. زدن، بیشتر عذابم میمی

 کشیدم! دونستم چقدر داداشم خوب بوده! و از همین خوب بودنش داشتم درد میخودم می

ود اینکه من مغرور و بداخالق بودم؛ و من هیچ خوب بود و دوستش داشتم! همیشه پناهم بود حتی با وج

 وقت حتی نتونستم بهش بگم دوستش دارم! هیچ وقت.

های میانسالی که جون و آروم، از بین اون مردها و حتی زنبی« ببخشید من باید برم»به سختی با گفتن 

 شناختم عبور کردم و خودم رو به ماشینم رسوندم.بیشترشون رو نمی

 حیاط و نزدیک در خروجی بود. ماشین انتهای 

ها در معرض دید نبودم؛ در ماشین رو باز خداروشکر کردم که دیگه کسی دنبالم نیومد و به خاطر درخت

 کردم و پشت فرمون نشستم.

در رو که بستم، توی سکوت نسبی ماشین زل زدم به مقابلم؛ کیف دستیم رو روی صندلی شاگرد گذاشتم و با 

 تکیه دادم به فرمون.آه عمیقی سرم رو 

های سخت و دردناک کشیدم که بوی بغض و خاک هام و باز از اون نفساز بین فرمون زل زدم به کفش

 داد! بارون خورده می

از دیروز که فهمیدم دیگه سام رو ندارم، یه لحظه کرد و فشارم باال رفته بود؛ دلم و سرم عجیب درد می

 خیلی بد بود.نتونستم چشم روی هم بذارم و حالم 

 نزدیک ظهر بود و هوا به شدت روشن؛ اما برای من همه جا تار و سیاه شده بود.

 تونستم مثل آدم گریه کنم.حتی نمی

 آروم و با لحنی که هیچ وقت از خودم نشنیده بودم به خودم گفتم:

حتی فرصت  تونی گریه کنی.سورن؛ اینجا گریه کن! وقتی به بهشت زهرا برسی دیگه جلوی بقیه نمی-

 اش رو ببند!این رو نداری که راحت با سام حرف بزنی! اینجا تمومش کن و پرونده

 های براقم چکیدن. هام روی دسته فرمون و کفشای از خودم بودم که اشکانگار منتظر چنین اجازه

شد و خیلی آروم هق زدم و زیر لـب اسم سام رو تکرار کردم؛ خاطراتم باهاش از جلوی چشمم رد می

 چکیدن.هام تندتر میاشک

 کردم.هامم حس میدیگه تکون خوردن شونه



خواستم خالی کردم! دیگه غرورم برام مهم نبود و فقط میزدم و ازش گله میزیر لـب باهاش حرف می

 بشم!

آوردم، داشتم باهاش کردم؛ منی که سال به دوازده ماه اسم خدا رو به زبون نمیحتی به خدا هم گله می

 گفتم.ام میزدم و از درد توی سـینهحرف می

 ای توی اون حال بودم. نفهمیدم چقدر گذشت اما ساعت رو که نگاه کردم فهمیدم زیاد نگذشته.چند دقیقه

 سریع از روی داشبورد دستمال کاغذی برداشتم و صورتم رو پاک کردم.

جیک هایی که فقط صدای جیکشکهای باغچه و گنجنفس عمیقی کشیدم و به مقابلم خیره شدم؛ درخت

 رسید.ها به گوشم میاون

 روش افتاده بود.« فریبا»اش نگاه کردم که اسم گوشیم زنگ زد؛ به صفحه

 دونستم صدام گرفته اما تماس رو وصل کردم و منتظر شدم حرف بزنه.می

 آروم اسمم رو صدا کرد: سورن؟ حالت خوبه؟

 آرومی گفتم.« اوهوم»

 یه کردی؟!با تعجب گفت: گر

 اختیار یک قطره اشک دیگه ریختم! دونم چرا با این حرفش بینمی

 نه گریه نکردم.-

 پوزخند محوی زد: 

 از صدات مشخصه.-

 تندتند پلک زدم و همون طور که گوشی رو با فاصله از گوشم گرفته بودم به بیرون زل زدم.

 آهی کشید و گفت:

 اتم.من دم در خونه-

بهش گفته بودم نیاد و الزم نیست چون دوست نداشتم ضعفم رو ببینه. با وجود اینکه در واقعاً اومده بود؟ 

اون شرایط به رفیقی مثل فریبا نیاز داشتم و اون تنها کسی بود که حق داشت من رو در حالت ضعفم ببینه، 

 اما باز هم! از این وضعیتم به شدت کالفه بودم.

 خواد بیای؟مگه نگفتم نمی-

 همیشگی جوابم رو داد:با تشر 

 شه کشید! درو باز کن بیام تو ببینم!نازتم نمیچس نکن خودتو بابا! -



هام رو محکم بستم و چیزی نگفتم؛ شاید سعی داشت یکم آرومم کنه برای همین مثل همیشه رفتار چشم

 کرد. می

 آرومی گفتم و تماس رو قطع کردم.« باشه»

 شتم و در رو باز کردم.ریموت در حیاط رو از پشت فرمون بردا

 دیدمش.چند ثانیه بعد در کامال باز شد و ماشین فریبا اومد داخل؛ چون نزدیک در بودم واضح می

 با دیدن من، ماشینش رو آورد کنار ماشینم پارک کرد و پیاده شد. 

 وسایلم رو از صندلی شاگرد برداشتم و اون هم در رو باز کرد و اومد نشست کنارم.

 سالم.-

 نگاه نکردم و آروم جوابش رو دادم. بهش

برعکس همیشه لحنش نه شوخ بود نه مسخره؛ ولی دلداری دادن هم بلد نبود. دستش رو گذاشت روی 

 ام و گفت:شونه

 تسلیت میگم سورن؛ خیلی شوکه شدم وقتی شنیدم.-

 باز هم نگاهش نکردم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 کنه.می خیلی سخته فریبا! از درون داره لهم-

 چند بار آروم و محض دلداری به کتفم ضربه زد:

درست میشه سورن. ایشاال درست میشه. امروز پیشت هستم تا هر وقت بخوای؛ بعدش هم اگه خواستی بیا -

 خونه خودم هواتو دارم تا هروقت که حالت بهتر بشه!

 با بغض سرم رو به سمتش برگردوندم:

 گرده! من موندم و اون دوتا یتیم!نمیدرست نمیشه فریبا! سام رفته و بر-

 فریبا اخم ظریفی کرد:

سورن برای بار هزارم دارم بهت میگم! تو در قبال اون دوتا بچه هیچ مسئولیتی نداری! اون سارا که -

مونه سپهرم بفرست پرورشگاه اصالً بفرستش بهترین پرورشگاه و حسابی بهشون پول بده پیش ننش می

های دیگه واال خودشم اذیت میشه اینجا تنک و تنها! بره پرورشگاه حداقل با بچه خوب بهش رسیدگی کنن؛

 کنه!مثل خودش یکم حال می

 سرم رو چند بار به چپ و راست تکون دادم:

 نمیشه فری؛ االن ولم کن!-

 سریع گفت:



بخور از قیافت ها نیست؛ شرمنده. حاال هم بیا برات تیتاپ گرفتم باشه حق با توئه االن وقت این حرف-

 معلومه فشارت افتاده.

گفت بخور عین خر ذوق کنی! حاال هم دست بردار داد میاختیار با بغض خندیدم! همیشه بهم تیتاپ میبی

 نبود. 

بردم و حاال حسرتش رو هاش لذت میکرد هم اینطوری از خندهای کاش وقتی که سام باهام شوخی می

 خوردم!نمی

 ش بود تیتاپ درآورد و یکی باز کرد داد دستم.خودش از مشمایی که دست

 کشید!واقعاً خیلی ضعف کرده بودم ولی میلم به هیچ چیز نمی

 به سختی یک گاز زدم و مشغول جویدن شدم.

 فریبا به ساعت ماشین نگاه کرد و گفت:

 خب دیگه ساعت داره یک ظهر میشه. کی باید حرکت کنیم؟-

 به سختی نفسی کشیدم و گفتم:

 باید بریم دیگه؛ بذار به خشایار زنگ بزنم. دیگه-

 اش رو گرفتم؛ خیلی سریع جواب داد:گوشیم رو برداشتم و شماره

 جانم آقا؟-

 ای گفتم:خوردم رو قورت دادم و با تک سرفهتیتاپی که داشتم می

 ان؟همه آماده-

 بله آقا.-

ها رو بیار و کنم تو هم مهمونحرکت میبه شیوا بگو سپهر رو بیاره تو ماشین من که ته حیاطه؛ دیگه من -

 حواست به بقیه چیزها هم باشه.

 چشم آقا.-

 قطع کردم و گوشی رو سر دادم توی جیبم.

 خورد با دهن پر گفت:فریبا که خودش هم داشت تیتاپ می

 گیرم سورن.بینم افسردگی میچرا سپهر با ما بیاد؟ من اون رو می-

سپهر دادم اما... هیچ وقت در این باره جوابش رو نمیو چیزی نگفتم؛ هام رو روی هم کلید کردم دندون

درسته غرورم اجازه  کرد.ام بود و خیلی دوستش داشتم اما فریبا هیچ وقت این رو درک نمیخواهرزاده

 داد با هیچ کس صمیمی بشم؛ ولی دوست نداشتم کسی درباره سپهر اینطوری صحبت کنه!نمی



 آورد پیدا شد.باغچه سروکله شیوا که سپهر رو می چند دقیقه بعد، از پشت

زدم ناخودآگاه یاد دیروز افتادم؛ اون دختر سرکش توی شرایطی که داشتم به ابهتم توی خونه گند می

 کمکم کرده بود. اما هنوز هم حس خوبی نسبت بهش نداشتم.

 دونم واقعاً شاید خار داشت!نمی

*** 

 )شیوا(

خواست بیاد اما باهاش دادم تا احساس تنهایی نکنه؛ با اینکه نمیمحکم فشار میدست سپهر رو گرفته بودم 

 صحبت کردم و گفتم که روح داییش حتماً هست و دوست داره که سپهر اونجا باشه!

به ماشین سورن نزدیک شدیم؛ یه دختر رو کنارش تو ماشین دیدم. انصافاً دختر قشنگی بود منم بودم 

 شدم.باهاش دوست می

 ه ماشین که رسیدیم در عقب رو برای سپهر باز کردم و گفتم:ب

 بفرمایین؛ فقط، اونجا مراقب خودتون باشین و به حرف آقاسورن گوش بدین.-

 زدم؟!ها حرف میشت چرا مثل مامان

 گفت:سپهر با اون نگاه معصوم و قشنگش 

 شه تو هم بیای؟شیوا نمی-

 لبخندی محزون زدم:

 آقا خشایار و بقیه میام.میام مرد کوچک! با -

با صدای پایین کشیده شدن شیشه سورن، سرم رو به اون سمت برگردوندم و سالم کردم؛ جوابم رو نداد و 

 گفت:

 تو هم با ما بیا شیوا.-

هایی که معلوم بود گریه کرده خیلی دلم رو سوزوند؛ چون خودم هم داغ دیده بودم لحن سردش و چشم

 ه جاش نبود و انقدری باهاش راحت نبودم که دلداریش بدم.کردم. حیف کخوب درکش می

 آروم گفتم:

 قربان من وسایلم هنوز توی خونه است و شما هم تنها باشین شاید بهتر باشه.-

 اخم کرد:

 نخواستم این یه دستور بود. بیا باال زبون درازی هم نکن. ازت نظر-

 عقده دستور دادن داشت پسره خل! 



 کرد؛ به ناچار موافقت کردم.که با لـبخند کمرنگی نگاهم میبه سپهر نگاه کردم 

 سپهر سوار شد و من هم بعد از بستن در سمت سپهر، به اون سمت ماشین رفتم و سوار شدم.

ای جواب داد؛ خوب عجیباً غریباً! خطاب به اون دختره سالم کردم که اون هم جوابم رو با سالم کشیده

ه گند دماغ مثل خودشه ولی این دختره خونگرم و داش مشتی به نظر گفتم دوست دختر سورن حتماً ی

 اومد.می

 سورن ماشین رو روشن کرد و با باز کردن در حیاط، مشغول خروج از پارک شد.

 اومد! من هم خیلی سریع فرو رفتم توی اون صندلی خوش فرم! آخ کمرم داشت حال می

گرفتم دیدم کبود شده مثل بود؛ صبح که داشتم دوش میهنوز بابت لگدی که دیشب خوردم کمرم داغون 

 شاهلل به حق پنج تن آل عبا!بادمجون. پاش بشکنه ان

زد؛ آروم دستش رو گرفتم و من هم چیزی به سپهر نگاهی انداختم که به بیرون زل زده بود و حرفی نمی

 نگفتم.

 اون هم اعتراضی نکرد و دستم رو گرفت.

اومد و رفتارش با بقیه ظرم مثل سورن خیلی مغرور و خشک به نظر میاولین بار که دیدمش به ن

 یکم توجه! خواست!روح بود. اما این بچه دلش فقط یکم محبت میخدمتکارها هم سرد و بی

 ای داشتم.تر داشته باشم! واقعا بهش حس خواهرانهخواست یک برادر کوچیکمن هم که همیشه دلم می

 گفت: نگاهی بهم کرد وسپهر نیم

 حالت خوبه؟-

 متعجب بهش نگاه کردم:

 پرسی؟چرا می-

 کنه؟آخه اخم کردی یجوری شدی؛ جاییت درد می-

 دختری که جلوم نشسته بود با تعجب توی آینه بهم نگاه کرد و چیزی نگفت.

 به سپهر لـبخندی زدم: 

 کنه.چیزی نیست کمرم درد می-

 هام و پرسید:رک و راست زل زد به چشم

 چیه؟دلیلش -

اومد! بابا من خواستم چیزی بهش نگم خیلی سختم میاین پررو بودنش خیلی رو مخ بود! هی هر چی می

 پرستارتم جای مادرتم یکم احترام بذار بهم!



چهره متعجب سورن رو توی آینه دیدم؛ حتماً اون هم تعجب کرده بود که چرا باید حال یک خدمتکار 

 برای سپهر مهم باشه!

 سپهر گفتم: خیلی آروم به

 قول میدی به هیچ کس نگی؟-

 سرش رو به نشونه مثبت تکون داد؛ من هم خم شدم و آروم کنار گوشش گفتم:

ها هم زدن تو کمرم؛ ولی من هم خوب زدمشون! آخر سر شرشون رو دیشب با چند نفر درگیر شدم اون-

 کم کردن!

 پرسید:با تعجب غمگین و عزادارش یک دفعه یکم خندون شد و  هایچشم

 تو زدیشون؟-

 لـبخند کمرنگی زدم:

 بهم نمیاد؟ ولی دان چهار دفاع شخصی دارم ها!-

 ابروهاش رو داد باال و همینجور نگاهم کرد.

 اش دوباره غمگین شد و به جلوش خیره شد و آروم گفت:بعد چهره

 داد.دایی سام هم رزمی کار کرده بود؛ داشت به من هم یاد می-

اش رو ماساژ دادم و با نفس عمیقی که کشیدم، سعی کردم شدم و با یک دستم شونهتر یکم بهش نزدیک

 حسرت و اندوهم رو بروز بدم.

 حرفی زده نشد؛ حتی سورن و اون دختره هم حرفی نزدن و سکوت کرده بودن.دیگه 

م تا کنیم به سمت بهشت زهرا نیست؛ ولی خب دیگه از سورن چیزی نپرسیددیدم مسیری که داریم طی می

 دوباره ضایعم نکنه. 

 شاغال خان فقط ضایع کردن بلد بود!

 ، مقابل یک آپارتمان بزرگ ایستادیم.یدیم و توی یک محله نسبتاً ثروتمندبعد بیست دقیقه به غرب رس

سورن ترمز دستی رو کشید و ماشین رو خاموش کرد؛ من که از ماجرا خبر نداشتم منتظر شدم دختره یه 

 شدم!حرفی بزنه اما سکوت بود من هم داشتم از فضولی له می چیزی بگه یا سپهر

 ولی تمرین خوبی بود برای تضعیف غرور و پررویی درونم.

دختر جوون و یک دختر بچه کوچیک به در آپارتمان زل زده بودم که دیدم در کوچیکش باز شد و یک 

 بیرون اومدن که هر دو سیاه پوشیده بودن.

 اون دختر کوچیک سارائه!دقت که کردم، متوجه شدم 



یک لحظه قلبم گرفت از غمی که توی نگاهش بود! همینجور مات بهش زل زده بودم و حتی مطمئن بودم 

 انگیز بود.اختیار از چشمم چکید! مثل یک خواب غمکه یک قطره بی

 سورن بهم تشر رفت و من رو به خودم آورد:

 ن.شیوا چرا ماتت برده؟ برو سارا رو بیار تو ماشی-

آب دهنم رو قورت دادم و از ماشین پیاده شدم؛ هنوز در رو نبسته بودم که دیدم سارا با دیدنم دوید به 

 سمتم.

 وم خم شدم و خیلی زود بـغلش کردم.روی زان

 انقدر محکم گرفته بودمش که ترسیدم دردش بیاد!

نمی دونستم؛ با حالتی خنثی  از روی شونه سارا به اون دختر جوون نگاه کردم که هنوز نسبتش رو با سارا

 کرد. بهم نگاه می

 هنوز مشغول نوازش سارا بودم که اون دختر ماشین رو دور زد و به سمت سورن رفت.

 کرد.یکم سارا رو از خودم فاصله دادم و به صورتش نگاه کردم که بغض کرده بود اما گریه نمی

 گفتم:هام گرفتم و آروم یکم لپ های سفیدش رو توی قاب دست

 سالم قشنگ خاله.-

 هاش از شدت بغض یکم لرزید ولی باز گریه نکرد؛ با صدایی لرزون گفت:لـب

 سالم خاله شیوا.-

 اختیار از ته دلم گفتم:من هم بغض کردم و بی

 الهی من دورت بگردم اینطوری حرف نزن دل من ریش میشه! -

دیدم اون دختر هنوز داره با سورن جروبحث بلند شدم و سارا رو بلند کردم و به سمت ماشین برگشتم؛ 

 هاش تو همه. کنه و اخممی

 ای چیزی هست!خورد مامان سارا باشه؛ اصالً اون زنه رفته بود فرودگاه. پس این احتماالً خالهبهش نمی

 به هرحال بهش اهمیتی ندادم و همونطور که سارا بـغلم بود رفتم توی ماشین نشستم و در رو بستم.

 قتی دید من سوار شدم با لحنی که سعی داشت قائله رو ختم کنه به دختره گفت:سورن و

گفت بیام سارا رو ببرم من هم اومدم اگه بخوای باز چرت و پرت بگی  یه امروز رو رو مخ من نرو. رزا-

 خداحافظ. نمیتونم همین یک ذره احترامی که برات قائلم رو زیر پا نذارم! فعالً

 کشید و ماشین رو روشن کرد راه افتاد.بعد شیشه رو باال 

 دختری که کنار سورن نشسته بود پوفی کشید و گفت:



 گرفتاری شدیم ما امروز؛ هم مسافرکش شدیم هم باید فحش بخوریم.-

 داد اصالً اعصاب نداره گفت:سورن با لحنی که نشون می

 فریبا تو یکی دیگه رو مخ من نرو!-

 به خاطر عصبانیت سورنه. سارا بیشتر بهم چسبید که فهمیدم

خواست این جو هیچی نگفتم و توی سکوت به سپهر و سارا نگاه کردم؛ اما اون دختره فریبا انگار نمی

 اینطوری بمونه گفت:

 آقا اصالً برای شادی روح مرحوم یه صلوات بفرستید.-

تی از فریبا یک دونستم بخندم یا صلوات بفرستم! شنیدن این حرف اون هم به این صورت داش مشنمی

 حس عجیبی داشت! 

 بعد خود فریبا شروع کرد بلند صلوات فرستادن؛ ما هم زیر لـب صلوات فرستادیم.

 آروم به سارا گفتم:

 حالت خوبه خاله؟-

 رفت کودکانه گفت:با غم عجیبی نگاهم کرد و همونطور که با انگشتش به چرم صندلی ور می

 نه چون یتیم شدم.-

رو یاد خودم انداخت وقتی دوسال  قورت دادم تا زیر گریه نزنم؛ دیدن حال سارا من به شدت آب دهنم رو

 کردم دیگه هیچی توی این دنیا ندارم!پیش پدر و مادرم رو از دست دادم. حس می

 لبخند ضعیفی زدم و گفتم:

 من هم دوسال پیش یتیم شدم.-

 دادم: یکم متعجب نگاهم کرد و چیزی نگفت؛ نفس عمیقی کشیدم و ادامه

 باز خوبه تو هنوز مامان داری. من نه مامان دارم نه بابا.-

 های کوچیکش لپم رو آروم ناز کرد و گفت:با دست

 اشکال نداره خاله. هنوز خدا رو هم داریم!-

 های معصوم قشنگش رو بهم دوخت!با لـبخند نگاهش کردم و اون هم چشم

ای و نازپرورده است اما من توی همین راضی، عقدهها باور داشتن سارا خیلی بچه لوس، از خودخیلی

 کردم. شده بودم؛ خیلی خوب درکش می« خاله شیوا»چند روزی که براش 

شاید چون من هم تقریباً مثل خودش بودم؛ زندگی من مثل اون در نهایت رفاه و آسایش بوده و من هم 

 لوس بار اومدم.



 .؛ چون درک خیلی باالیی داشتستم بگم سارا از من بهترهتوناما درنهایت می

 طوری که بقیه نشنون ازش پرسیدم:

 ات بود؟اون خانمه خاله-

 ای نامعلوم خیره شد و به نشونه مثبت سرش رو تکون داد. به نقطه

دیگه حرفی نزدم و به خودم چسبوندمش و از اون طرف دست سپهر رو هم گرفتم؛ با اینکه نسبت به سارا 

 فهمیدم حواسش بهمون هست.های زیرزیرکیش میاز نگاهداد واکنشی نشون نمی

نیم ساعت بعد به بهشت زهرا رسیدیم؛ مدتی درگیر پیدا کردن جای پارک بودیم و بعد همه پیاده شدیم و 

 به سمت قطعه مورد نظر حرکت کردیم.

لی که برای زدم به خاطر معاطتر حرکت کردیم؛ حدس میها عقبرفتن و من و بچهسورن و فریبا جلو می

 سوار کردن سارا داشتیم انقدری تاخیر داشتیم که حاال بقیه زودتر از ما رسیدن.

 و درست حدس زدم.

پوش زیادی اون اطراف بودن؛ و کردن و افراد مشکیبه جایی رسیدیم که تابوت رو داشتن حمل می

شنیدم که به احتمال زیاد میای رو از جمعیت بلند بود. صدای گریه و زاری عده« ال اله الی اهلل»صدای 

 زن بودن. 

ها دونستم! شاید هم گریه کننده استخدام کرده بودن. از اینولی اینکه چه نسبتی با سورن داشتن رو نمی

 بعید نبود!

شد یک دفعه یک حالی شد و بدون توجه به ما به سمت تابوت سورن با دیدن تابوتی که داشت حمل می

 حرکت کرد.

 ها موندیم.چهمن و فریبا و ب

 فریبا به سمت من برگشت و گفت:

 ها رو همینجوری از دور ببریم اونجا؛ خیلی شلوغه و اذیت میشن.به نظرم بهتره بچه-

 با سر تایید کردم. اما سپهر با اخم گفت:

 خوام داییم رو برای آخرین بار ببینم!ولی من می-

 سینه سپر کرد و با عجله به دنبال سورن رفت. و بدون توجه به من یا فریبا، با همون غرور نوجوونیش

 فریبا چینی به دماغش انداخت:

 پسره پررو!هاش بدم میاد! از همین اخالق-

 فهمیدم که زیاد با سارا و سپهر میونه خوبی نداره؛ یه جورایی برعکس من.



 ن به راه افتادیم.دست سارا رو گرفته بودم و بعد از اینکه دسته عزاداری از کنارمون رد شد، پشت سرشو

ها، با ها و تکون خوردن شاخه درختحس عجیبی داشت؛ فضای قبرستون مرده بود و صدای گنجشک

 برد.صدای جمعیت قاطی شده بود و کاروان مرگ، سام تهرانی رو به سمت آرامگاه ابدیش می

 کرد.ریخت و دل من رو ریش میآروم اشک میبه سارا نگاه کردم که داشت آروم

 تر گرفتم و چیزی نگفتم.ش رو محکمدست

کردم؛ رو تکرار می« ال اله الی اهلل»برای قوت دل خودم که یاد رفتن مامان و بابا افتاده بودم، مدام 

 کنه. شنیده بودم این ذکر از افسردگی جلوگیری می

به مرده نیست. کنن و فقط برای تلقین شاید برای همینه که توی خاکسپاری انقدر این کلمه رو تکرار می

 ها بتونن با داغ خودشون کنار بیان و احساس یأس و ناامیدی نکنن.برای اینه که بازمانده

کردم کرد، اون رو حمل میقراری کرد؛ من هم بغـلش کردم و با اینکه کمرم خیلی درد میسارا یکم بی

 رفتم.و دنبال فریبا می

جا مونده؛ و قرار بود هاشمی بهم زنگ بزنه و نتیجه کار  یک دفعه به ذهنم اومد که گوشیم تو خونه تهرانی

 رو بگه!

 خیالش بشم.لعنتی به اون غرور سورن فرستادم و با فوت کردن نفسم سعی کردم بی

خواست که پدرش رو ببینه کرد و میقراری میهرجوری بود مراسم خاکسپاری شروع شد و سارا خیلی بی

 اما من نگذاشتم.

ی بود که به سختی سپری شد و سام تهرانی، برای همیشه خونواده خسته و کوچیکش های جانگدازلحظه

 رو ترک کرد.

*** 

 )سورن(

هام خودم نفهمیدم کی انقدر روی سرم خاک ریخت؛ گریه کرده بودم خصوصاً وقتی که سام رو با دست

 توی قبر گذاشتم.

 د.هام رفته بود به شدت باعث حساسیتم شده بوو خاکی که توی چشم

ها برن به تاالر پذیرایی برای ناهار؛ و توی بهشت زهرا فقط ده، خشایار هماهنگ کرده بود همه مهمون

 بیست نفر مونده بودن.

 با حال زارم کنار خاک سام نشسته بودم و به ناکجاآباد زل زده بودم.



ض به سام نگاه دیدم که مشغول پخش حلوا و خرما بودن و سارا که توی بغل مادرش با بغبقیه رو می

 کرد؛ سپهر هم وضعش درست مثل من بود.می

 به سیمین و بابابزرگ که کنار سام بودن نگاه کردم.

ای هایی که ذرهمردن و اوندونستم چرا باید هرکدوم از افرادی که مراقبم بودن و دوستم داشتن مینمی

 مردن!ها هم میاون رفتن تا به عشق و حالشون برسن؛ ای کاشمیدوستم نداشتن از ایران 

به سارا گفت خوبه که تو هنوز مادر داری، اما چه فایده که مادر داشته باشی اما برات  شیوا، اون دختره

 درست مثل یک غریبه باشه.

کنه و اصالً یه گوشه از دنیا فارغ از تویی که خواهر و برادرت رو از دست دادی داره عشق و حالش رو می

 زنده باشی یا مرده. براش مهم نیست تو حتی

های باالی پوزخندی زدم و با گوشیم از خاک هنوز مرطوب روی مزار سام و تصویرش که روی گل ختمی

ای که آخرین پیامی که ازش دریافت زد عکس گرفتم؛ واتساپ رو باز کردم و برای شمارهقبر لـبخند می

 گشت، عکس رو ارسال کردم.کرده بودم به دوسال قبل برمی

 .ای ازش دریافت نکنمردم تا هیچ چیز دیگهاز ارسال عکس بالکش کبعد 

تصمیم داشتم حتی اگه زنگ زد جوابش رو هم ندم؛ فقط خواستم درجریان باشه که یکی دیگه از طفل 

 هایی که ترکشون کرد هم از دنیا رفت.معصوم

 «!مامان قالبی»اش کرده بودم ای که ذخیرهشماره

 هامون بود و هیچ وقت توی زندگیمون نبود.شناسنامهمادری که فقط اسمش توی 

فریبا رو دیدم که داره به سمتم میاد؛ پس از دستشویی برگشته بود. مقابلم دست به کمر ایستاد و کالفه 

 گفت:

 بریم دیگه سورن؛ خسته شدیم.-

و یک دوش هم کردم گشتم و استراحت میخواست کنار سام بشینم، ولی باید برمیبا اینکه هنوز دلم می

 گرفتم.می

 با غم به سام نگاه کردم؛ زیر لـب براش فاتحه خوندم و آروم گفتم:

 قول میدم فردا بیام پیشت.-

 ها با بقیه بود.با سختی بلند شدم و ایستادم؛ به خشایار نگاه کردم که مشغول جمع و جور کردن وسایل

 کم متفرق شدن.همون چندنفری که بودن هم کم



که در نقطه نسبتاً دوری نشسته و با حالتی خنثی به نقطه نامعلومی خیره شده؛ سارا هم  رزا رو دیدم

 اون خواهر عوضی رزا هم اونجا بود. کنارش نشسته بود.

 فریبا پوزخند زد:

 خوای سارا رو ببری خونه؟نگو که می-

 سرم رو تکون دادم:

 خوام همین کار رو بکنم!دقیقاً می-

 با تعجب نگاهم کرد:

 ورن دیوونه شدی؟ س-

 نگاه برزخیم رو سمت فریبا انداختم:

 ببین رفاقتمون سر جاش ولی حق نداری توی کارهای من دخالت کنی! اون برادرزاده منه!-

 فریبا اخم بزرگی کرده بود:

 مادرش چالق نیست! الزم نکرده تو حرصش رو بخوری و توی خونه تحملش کنی.-

 شلوارم فرو کردم:هام رو توی جیب تلخندی زدم و دست

 زمونه بدی شده؛ دیگه مادرها... مادری کردن بلد نیستن.-

 پوزخند فریبا قلبم رو به درد آورد:

 خوای براش مادری کنی با این اخالق گهت؟پس البد تو می-

ای آب دهنم رو قورت دادم و برای اینکه نزنم فک فریبا رو نیارم پایین، به سمت شیوا و سپهر رفتم که گوشه

 نشسته بودن.

 ام گفتم:به شیوا اشاره کردم و با صدای خسته

 گردیم خونه؛ برو سارا رو از رزا تحویل بگیر بریم.داریم برمی-

خواد فاز کارشناسی ارشدش ام زل زد؛ گفتم االن باز میشیوا بلند شد و مثل همیشه بدون ترس به چهره

 :گل کنه برام نطق کنه که برعکس تصورم خیلی آروم گفت

 باشه.-

 و از کنارم رد شد. 

شدم که حداقل این بار رو قید بودنش خیلی رومخ بود اما خوشحال اگرچه گاهی این خونسردی و بی

 نکرد. اظهار نظر

 همونطور که مایل ایستاده بودم، گوشه چشمی به سپهر نگاه کردم که حال و روزش مثل من بود.



ستم نسبت به من چه حسی داره ولی هرچی بود حسی نبود دونکنه؛ نمیدیدم اون هم داره بهم نگاه می

 که به سام داشت!

 بلند شد و ایستاد؛ هنوز مونده بود قدش بهم برسه.

 ها من رو صدا کرد و باهام حرف زد:بعد از مدت

 دایی سورن.-

 تکون دادم.« بگو»سرم رو به سمتش کج کردم و سرم رو به نشونه 

 و محکم پرسید:مثل خودم با غرور بهم نگاه کرد 

 حاال تکلیف من چیه؟-

 اندازمش؟یعنی چی که تکلیف من چیه؟ یعنی فکر کرده بود من از خونه بیرون می

 وقتی نگاه خنثی و فک قفل شده من رو دید آهی کشید و ادامه داد:

 منظورم اینه که هنوز باید پیش شما بمونم؟-

مونی گوساله؛ مگه من به جز شما دوتا خواست احساساتم رو بروز بدم و بگم معلومه که میخیلی دلم می

 گردم ببینمشون؟ فسقلی زبون نفهم کی رو دارم که وقتی به خونه برمی

 داد.اش بزنم یا حتی با بغض بـغلش کنم؛ اما غرورم این اجازه رو نمیای به شونهشاید حتی ضربه مردونه

 گفتم: ای همین فقطبر

 اونجا خونه توئه و کسی حق نداره تو رو از اونجا بیرون کنه. -

 و راهم رو گرفتم و رفتم.

 وسط قطعه ایستاده بودم که خشایار به سراغم اومد و گفت:

 گردین؟آقا همه چیز رو آماده کردیم؛ به خونه برمی-

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم:

کنیم. همین ناهاری که بهشون دادیم هم گیریم؛ به جاش خیرات میسوم و هفتم و چهلم نمیدیگه مراسم -

 زیادیشونه. این رو بهت میگم که برنامه نریزی براشون.

 سرش رو به نشونه مثبت تکون داد و من هم راهم رو گرفتم و رفتم به سمت ماشین.

 ها.مطلق و گاهی غارغار کالغ مسیر نسبتاً طوالنی رو پیاده و تنها طی کردم؛ در سکوت

کرد؛ خواد چه کار کنه ولی به احتمال زیاد سرپرستی سارا رو به من واگذار میدونستم رزا دقیقاً مینمی

 خواست سارا رو به دنیا بیاره و فقط به اصرار سام بوده.چون طبق گفته خودش اصالً نمی

 ام! و این خیلی مسخره بود.م خودم هنوز بچهکردمن قرار بود قَیِم دو بچه باشم درحالی که حس می



کردم تا زمانی که بزرگ شونه باال انداختم؛ من که قرار نبود تروخشکشون کنم، فقط ازشون مواظبت می

 بشن و خودشون راه زندگیشون رو انتخاب کنن.

 ها خونواده من بودن. من دوستشون داشتم؛ اون

 مونن.ن دونفر برام میرسه که فقط همیو مطمئن بودم یک روزی می

حالی درش رو باز کردم و نشستم؛ و با خستگی فراوون منتظر موندم تا سروکله به ماشین رسیدم و با بی

 بقیه پیدا بشه تا حرکت کنیم.

زنان نزدیک شد و با حالتی دقیقاً مشابه من در رو باز کرد و اولین نفری که بهم ملحق شد سپهر بود که قدم

 .صندلی عقب نشست

 ای در سکوت بین من و اون سپری شد.چند دقیقه

کم فریبا، شیوا و سارا هم اومدن و سوار شدن؛ شیوا این بار ساک بزرگی دستش بود که حدس زدم تا کم

 برای وسایل ساراست.

آوردیم؛ تا مامان قالبیش بتونه به احتمال زیاد تا فردا همه چیزهایی که سارا داشت رو باید به خونه می

 خواد برسه.تر به چیزهایی که میتراح

 ها زده شد صدای فریبا بود که گفت:اولین حرفی که بعد از مدت

 ایم.آتیش کن بریم دیگه خسته-

 استارت زدم و ماشین رو از جای پارک خارج کردم؛ از فریبا پرسیدم:

 ات؟برسونمت خونه-

 حوصله جواب داد:بی

 گردم.بریم اونجا خودم برمیات پارکه اسکلی دیگه؛ ماشینم خونه-

 دیگه جوابش رو ندادم و حرکت کردم.

باز از آینه ماشین حواسم به شیوا و سارا بود؛ که سارا از شدت خستگی تو بـغل شیوا خوابش برده بود و 

 کرد.شیوا داشت نوازشش می

که بچه به دنیا نیاورده گفت این با وجود اینبا اینکه هنوز از گذشته شیوا خبر نداشتم اما یه حسی بهم می

 تری داره! نسبت به رزا حس مادرانه قوی

 روندم.یکم که گذشت هوا دیگه تاریک شده بود و در دل شب می

 صدای شیوا رو شنیدم که خطاب به فریبا گفت:

 ام ببخشید فریبا خانوم، میشه گوشیتون رو به من بدید که با وکیلم تماس بگیرم؟ یه موضوع اضطراریه!-



 اش و جواب داد:شیله پیلها هم رفت توی الک بیفریب

 آره عشقم یه دقیقه صبر کن.-

بعد دستش رو تا آرنج توی کیف بزرگش فرو کرد و بعد از مدتی گوشی آیفونش رو درآورد و برد عقب تا 

 گیری شد.به شیوا بده؛ شیوا تشکر کرد و مشغول شماره

 فریبا با پوزخند رو به من گفت:

خدا رو ظهر اسیر کردی نذاشتی بره تو خونه گوشیش رو بیاره لنگ مونده! ولی خودمونیم ببین، بنده -

 ها! جدیداً خدمتکارهاتون هم باکالس شدن وکیل دارن! من با این سنم هنوز وکیل ندارم!

 خونسردانه نفسم رو فوت کردم:

 شیوا فرق داره؛ وضعشون خوبه خانوم کارشناسی ارشد دارن!-

 و چیزی نگفت. فریبا ریز خندید

 افتاد.گوشم رو تیز کردم ببینم شیوا داره چی میگه؛ حتی با اون وضع خرابم هم فضولیم از کار نمی

انتقال به واحد »و « فروش وسایل خونه« »فروش و تحویل خونه»هاش چیزهایی مثل از ال به الی حرف

ین حال باز هم مثل مادر به سپهر و متوجه شدم. این یعنی اون توی مرحله تحول زندگیش بود و با ا« جدید

 کرد.سارا رسیدگی می

 خیال این کار بشه!تونست از من مرخصی بخواد یا کالً بیدرصورتی که خیلی خونسردانه می

 این بشر قطعاً یقیناً و حتماً خل و چل بود!

د و گوشی شیوا بعد از اینکه از وکیلش عذرخواهی کرد که گوشیش در دسترس نبوده، تماس رو قطع کر

 رو به فریبا پس داد.

 دیگه واجب شد دورادور حواسم بهش باشه ته و توه ماجرا رو دربیارم ببینم این واقعاً کیه.

زدن و این عصبانیم دیگه تا خونه حرفی زده نشد و فقط من که راننده بودم هشیار بودم؛ بقیه چرت می

 کرد چون خیلی خسته بودم.می

پار کردن سرجای همیشگیم، بدون توجه به بقیه با وسایلم پیاده شدم و راه رو به باالخره رسیدیم و بعد از 

 سمت خونه کج کردم.

 ام رو نادیده گرفتم و به سمت اتاقم رفتم.حتی طبقه پایین نموندم تا شام بخورم؛ دل ضعفه

 های سیاه رو از تنم درآوردم و صاف به سمت حموم رفتم.به محض بستن در اتاق، لباس

زنن و کردم قطرات آب دونه دونه به بدنم ضربه میگرم رو باز کردم و رفتم زیر دوش. حس میآب 

 کنن.رحمانه حال بدم رو بدتر میبی



تونستم خودم حموم برم و اون کمکم افتادم، وقتی که بچه بودم و هنوز نمی آه کشیدم و باز یاد سام

 کرد.می

هایی که هنوز کوچیک کرد و با دستشوخی و بازی می برد حموم و کلی باهامونمن و سیمین رو می

 کرد.بودن به ما رسیدگی می

 شناخت!شاید مادر بودن و مادری کردن جنسیت و سن و سال نمی

 کنه.ورزه به نوع خودش مادرانگی میصرفاً کسی یکه بچه به دنیا میاره مادر نیست، کسی که عشق می

کرد و یک رو بکنم؛ به سبک خودم، به سبک سام که پدری میو شاید حاال نوبت من بود که این کار 

 جورهایی هم پدر بود هم مادر.

 تونستم و بلد نبودم.اما اصالً نمی

 سرم رو چندبار تکون دادم تا از شر افکارم خالص بشم.

 زدم.شستم و وحشیانه به موهام چنگ میذرات خاک رو از الی موهام می

ای زل د چون بیشترش رو بدون اینکه چیزی بدونم یا حس کنم به گوشهدوش گرفتنم نیم ساعت طول کشی

 زده بودم.

 ام رو پوشیدم.شیر آب رو بستم و حوله

بدون اینکه تالشی برای خشک کردن خودم کنم یا حتی لباسی بپوشم، المپ رو خاموش کردم و خودم رو 

 انداختم روی تختم.

 برد.خیلی زود از شدت خستگی و درد عضله خوابم 

*** 

 )شیوا(

فریبا بعد از یکم دردودل کردن با من از اخالق گند سورن، سوار ماشینش شد و رفت. من هم سارا رو که 

 خواب بود بـغل کردم و به اتاقش بردم.

دادم باز بیدار بشه، گفتم هاش رو عوض کردم و خوابوندمش سر جاش؛ از اونجایی که احتمال میلباس

 ونه و بعد از انجام کارهام برگردم تا باز مراقبش باشم.بهتره فقط یک سر برم خ

 سپهر هم کار خاصی نداشت و بعد از دوش گرفتن خوابید.

دیگه تقریباً کاری نداشتم؛ خواستم به ریحانه خانم و بقیه کمک کنم که خودش گفت بهتره برم استراحت 

 کنم.

 اومدن.ر میکارهای خونه و شستن ظرف و ظروف زیاد نبود و بقیه از پسش ب



 ، راهی خونه شدم.و بعد از خوندن نماز مغرب و عشا هام رو عوض کردممن هم لباس

ارزید به اینکه گیر شد میاش میاین بار دیگه از ترس دیشب تاکسی گرفتم؛ هرچه قدر هم که هزینه

 اوباش خیابونی نیفتم و مجبور نشم کمرم رو به خاطرشون ناکار کنم.

داده اما خریدار هنوز فروخته و کلیدهای خونه رو هم تحویل وسایل خونه رو  آقای هاشمی گفت همه

 اسباب کشی نکرده.

 موند که وسایل کم خودم رو به خونه جدید ببرم.فقط می

لید انداختم در خونه رو باز کردم؛ اما به بعد از اینکه تاکسی جلوی در خونه نگه داشت، پیاده شدم و ک

 رگردم، دیگه حوصله دوباره تاکسی گرفتن نداشتم!تاکسی گفتم صبر کنه تا ب

برعکس شب قبل که حداقل توی حیاط و پذیرایی خونه پر از وسایل بود، دیگه هیچی نبود و خالء کل 

 خونه رو گرفته بود.

 قلبم از این شدت خالی بودن به درد اومد.

 به یادم اومد و یک لحظه بغضم گرفت. همه خاطراتم با مامان و بابام توی اون خونه

آروم قدم زدم و کل خونه رو ها رو روشن کردم؛ آرومآروم قدم برداشتم و رفتم توی خونه و چراغ

 گشتم.

خندیدم و یا اشک اومد و یا میرفتم خاطرات مربوط به اون قسمت از خونه یادم میبه هر قسمتی که می

 ریختم.می

وسایلم رو دیدم که توی یک چمدون لباس و یک ساک مدارک و وسایل خالصه درنهایت به اتاقم رفتم و 

 شد.می

 پوزخندی زدم:

 از کی تاحاال انقدر سبک بال شدی شیوا؟-

سری تکون دادم و وسایلم رو برداشتم؛ دیگه حتی زیرانداز و بالش و پتوم هم نبود. مثل اینکه هاشمی 

هام خیسش کنه؛ از شر اون بالشی که هرشب با اشکها رو هم کشیده بود که دستش درد نزحمت اون

 کردم راحت شدم!می

 چمدون و ساکم رو برداشتم و بعد از آخرین نگاه به اتاقم، درش رو بستم.

 از سالن گذر کردم و توی پذیرایی ایستادم؛ چمدون و ساکم رو گذاشتم و به سمت اپن رفتم.

 روش کلید خونه جدیدم و آدرسش قرار داشت.



ای که برای صاحب جدید خونه نوشته بودم روی خونه پدریم رو از جیب مانتوم خارج کردم و با نامهکلید 

 نجا برگردم.اپن گذاشتم؛ دیگه قرار نبود به او

کلید و آدرس جدید رو برداشتم و راهی شدم. برای آخرین بار نگاهی به خونه انداختم و با قورت دادن 

 بغضم، برای همیشه ترکش کردم!

 ها پایین بردم و به سمت در حیاط رفتم.ون رو به سختی از پلهچمد

 با باز کردن در و بیرون بردن چمدون، راننده من رو دید و پیاده شد تا کمکم کنه؛ همزمان غر زد:

 خانوم شما گفتی پنج دقیقه اون تو کار داری نگفتی نیم ساعت!-

 به ساعت مچیم نگاه کردم؛ فقط پنج دقیقه تأخیر داشتم!

 با صدایی که هنوز آثار گریه توش مشهود بود جواب دادم:

 اونقدرها هم دیر نشده؛ یکم کارم طول کشید.-

 وقتی حالم رو دید سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت.

 چمدون رو صندوق عقب گذاشتیم و بعد دوباره حرکت کردیم؛ کاغذ رو دستش دادم و دیگه چیزی نگفتم.

 اشت و گفت:مدتی بعد، ماشین رو نگه د

 رسیدیم.-

نگاهی اجمالی به ساختمونی که مقابلش پارک کرده بود انداختم؛ خب نسبتاً خوب بود! حتی به خونه 

 تر هم بود.تهرانی نزدیک

 شد.یک آپارتمان بزرگ که شاید برج محسوب می

 کنم پرسید:وقتی دید فقط دارم نگاه می

 نکنه اشتباه اومدم؟-

 سرم رو تکون دادم:

 زحمت اینجا هم یکم صبر کنید من برم وسایلم رو بذارم و بیام.ظاهراً که درسته؛ بی-

 پوفی کشید:

 مسخره کردید من رو خانوم؟-

 اختیار نگاه تندی بهش کردم و خواستم بهش تشر برم که یه حسی از درونم سرم داد کشید:بی

 تو کی هستی که بخوای به مردم بپری؟ تو فقط یه تیکه آشغالی که حتی ارزش نگاه کردن هم نداره! -

آب دهنم رو به سختی قورت دادم و با تکون دادن سرم سعی کردم اون صدا رو از خودم دور کنم! به 

 راننده با مالیمت گفتم:



نم نگران نباشین. اگه بخواید همین االن کببخشید دیگه؛ بیشتر از اون چیزی که باید بدم پرداخت می-

 کنم.پرداخت می

 یکم نگاهم کرد و بعد گفت:

 باشه قبوله.-

از کیفم مقداری پول درآوردم و روی داشبورد ماشین گذاشتم. اون هم حرفی نزد و پیاده لبخندی زدم و 

 برداره.شد تا چمدونم رو برام 

 تم.راننده سوار ماشینش شد و من هم به سمت خونه رف

 با کلیدم در ورودی رو باز کردم و رفتم داخل؛ خیلی زود آسانسور رو پیدا کردم و رفتم داخلش.

دکمه طبقه یازدهم رو فشار دادم و منتظر موندم تا برسم؛ با باز شدن در، با یک آقایی رو به رو شدم و بعد 

نوشته « هزار و دوازده»دد کوتاه، از کنارش رد شدم و به سمت واحدی رفتم که روش ع« سالم»از گفتن 

 شده بود.

چرخوندم که اون آقا که هنوز سوار آسانسور نشده بود به سمتم برگشت و داشتم کلید رو توی خونه می

 گفت:

 شما خانم تابان هستید درسته؟-

تر هام رو ریز کردم تا واضحبه سمتش برگشتم، نور راهرو کافی بود اما من به خاطر خستگی یکم چشم

 .ببینمش

 بله خودم هستم.-

 لبخندی زد و گفت:

 خوشبختم بنده صابری هستم همسایه شما.-

 سری تکون دادم:

 خوشبختم.-

 هر کمکی نیاز داشتید در خدمتم؛ فعالً یاعلی.-

 بعد سوار آسانسور شد و رفت. خب! این هم از همسایه نسبتاً خوب؛ البته اگه واقعاً نیت بدی نداشته باشه.

نداشت؛ کامالً به خودم بستگی داشت که چطور رفتار کنم. وقتی ببینن که سرسنگینم و گرچه، زیاد اهمیت 

 کنن.از اون دخترها نیستم خودشون خودشون رو جمع و جور می

البته سیستم گرمایشی سریع کلید رو چرخوندم و رفتم داخل؛ نود متری دوخوابه با ویو عالی و صد

 .سرمایشی کامل و دقیق



 مبله بود و نیاز نداشت که براش برم خرید کنم. تر،و از همه مهم

 ها روشن شدن و این مزیت دیگه بود؛ مدرن و نوساخت بودن!با وارد شدنم المپ

کف خونه با موکت جنس خوب پوشیده شده و یک ست مبل اسپرت طوسی توی پذیرایی بود؛ آشپزخونه 

 ها هم سرویس چوب اسپرت طوسی داشتن.مجهز و اتاق

فقط کیف دستیم و کلید خونه رو برداشتم و سریع رفتم ها منتقل کردم و کم رو به یکی از اتاقچمدون و سا

 بیرون.

پله رو باز کردم و خیالش شدم و در راهدر رو قفل کردم و با دیدن آسانسور که طبقه همکف بود، بی

 ها رفتم پایین.بدوبدو از پله

کردم که تا بره خونه تهرانی؛ نگران سارا بودم و دعا میرفتم بیرون و سریع سوار تاکسی شدم و گفتم که 

 برسم مشکلی پیش نیاد.

 شدم.وقتی به خونه تهرانی رسیدم رسماً داشتم از خستگی له می

خوام بذاره بمونم تا هم مراقب سارا باشم هم دیگه نخوام تاکسی گفتم این یک شب رو از ریحانه خانوم می

 بگیرم برگردم خونه.

 و باز کردم و وارد سرسرا شدم که آزیتا با دیدنم خوشحال شد و گفت:در خونه ر

 اومدی؟-

 تلخندی زدم:

 آره کارهای خونه رو تموم کردم و اومدم؛ سارا خوابه هنوز؟-

 هاش رو به هم فشار داد و گفت:لـب

 خوره.زنه! هیچی هم نمیای میشه بیدار شده و هی داره غر میبیست دقیقه-

 یدم و پرسیدم:ای کشنفس کالفه

 االن کجاست؟-

 تو اتاقش.-

به سمت راه پله رفتم و تندتند باال رفتم؛ یک بار نزدیک بود سر بخورم که اهمیت ندادم و سریع خودم رو 

 به اتاق سارا رسوندم.

کنه آرومش کنه ولی اون نشسته روی زمین و در اتاقش رو که باز کردم دیدم ریحانه خانوم داره سعی می

 ریزه.سته و غرغرکنان داره اشک میبا دهن ب

 با دیدنم دهنش رو کمی باز کرد و بیشتر اشک ریخت.



دادم که با گریه و لحن کودکانه فوری به سمتش رفتم و گرفتمش توی بغلم؛ داشتم کمرش رو ماساژ می

 گفت:

 خوام!من بابامو می-

 شد؛ آروم گفتم:دلم داشت براش کباب می

 نمیشه که ببینمش! خوام! ولیمنم بابامو می-

 اش بود.گفت که به خاطر شدت گریههایی نامفهوم میزد و حرفهق می

 اش دادم و صورتش رو نوازش کردم:به سرفه افتاد که از خودم فاصله

 بس کن سارا! اینطوری بابات ناراحت میشه!-

 بخند گفتم:ای روی پیشونیش نشوندم و با لـکسکه افتاده بود و صورتش سرخ بود. بـوسهـبه س

نگاه کن سارا من اینجا پیشتم! همین که من اینجام یعنی خدا من رو فرستاده که مراقبت باشم و حتماً -

 بابات این رو از خدا خواسته! مگه نه؟

 یکم آروم شد و پرسید:

 بابا گفته؟-

 سرم رو تکون دادم:

بوده و هست! فکر نکن چون از پیش اون همیشه عاشقت  کنه!بینه و برات دعا میآره! اون االن تو رو می-

ما رفته دیگه وجود نداره! اون پیش خداست و همه ما یه روز میریم پیش خدا. اما اگه تو اینطوری 

 خوره!ناراحتی کنی بابات ناراحت میشه و غصه می

 هق زد و چیزی نگفت.

 هاش رو پاک کردم و گفتم:با لـبخند اشک

بیا بریم یه چیزی بخوری و بعدش با همدیگه برای بابات قرآن بخونیم خوای بابات ناراحت بشه، اگه نمی-

 تا خوشحال بشه! باشه؟

 یک نگاه به من و یک نگاه به ریحانه خانوم کرد. 

 ریحانه خانوم هم تایید کرد:

 زنه که من میگم! هایی رو میببینید سارا خانوم! خاله شیوا هم همین حرف-

 و دماغ سارا رو پاک کردم.دستمال کاغذی از جیبم درآوردم 

 بعد بلند شدم و سارا رو بـغل کردم و گفتم: 

 حاال میریم پایین شام بخوریم؛ باشه؟-



 ام گذاشت و زمزمه کرد:سارا سرش رو روی شونه

 باشه.-

هایی که از مهد اون شب بعد از اینکه خودم و سارا یه چیزی خوردیم، بردمش به اتاقش و با همدیگه سوره

 گرفته بود رو خوندیم. کودک یاد

باهاش کلی حرف زدم و موهاش رو شونه کردم، براش قصه گفتم و از خاطرات خودم و بابام گفتم و اینکه 

 چقدر دوستش داشتم!

 اون قدر براش حرف زدم تا آخرشب شد و خود به خود خوابش برد.

*** 

 )سورن(

 با سردرد شدیدی از خواب بیدار شدم.

موقعیتم رو درک کنم؛ با حوله روی تـختم خوابیده بودم و یک نفر روم پتو انداخته بود یکم طول کشید تا 

 که احتماالً کار خشایار بوده.

 با بدن درد و کوفتگی بلند شدم و توی تاریکی رفتم لباس پوشیدم.

 شتمش. چراغ خوابم رو روشن کردم و با نگاه اجمالی به اتاق، گوشیم رو پیدا کردم و از روی زمین بردا

 ساعت دوازده شب بود و من به شدت گرسنه بودم؛ یادم افتاد خیلی وقته هیچ چیز درست حسابی نخوردم.

 تونستم بیدارشون کنم.اون موقع شب هم خشایار و ریحانه خواب بودن و نمی

خواست المپ روشن شرت و شلوار طوسیم توی خونه به راه افتادم با چراغ گوشیم؛ حتی دلم نمیبا تی

 کنم.

های انتهایی بازه و نور ضعیفی ازش میاد؛ آروم و هنوز توی سالن طبقه باال بودم که دیدم در یکی از اتاق

 هایی که به زور باز بودن به اون سمت رفتم.با چشم

خواست بدونم کی به جز خشایار و ریحانه توی خونه مونده؛ چون تاکید کرده بودم نذارن هیچ دلم می

 اصطالح فک و فامیل توی خونه بمونن.کدوم از اون به 

رنگ روشن بود و یک زن با  دبدون اینکه در رو باز کنم نگاهی به داخل اتاق انداختم؛ چراغ خواب زر

 خوند.چادرنماز داشت نماز می

 چون پشتش به من بود متوجهم نشد.

ن اهل نماز شب بوده اومد هیچ کدوم از خدمتکارهاموآروم رفتم داخل و توی اتاق ایستادم؛ یادم نمی

 باشن! پس اون کی بود؟



فالش گوشیم رو صبر نکردم نمازش تموم بشه؛ یکم صدام رو صاف کردم و با وجود این، هنوز خش داشت. 

 آروم گفتم:روش انداختم و 

 تو کی هستی؟-

 به طور محسوسی بدنش لرزید! ترسیده بود و برای من هم اهمیتی نداشت.

کرد و نمازش تموم شد؛ بعد از سالم به سمتم برگشت و با دستی که روی قلبش یکم سرعت نمازش رو بیشتر 

 گذاشته بود گفت:

 من رو ترسوندین آقا سورن!-

 هام رو ریز کردم تا تشخیصش بدم؛ با تردید گفتم:یکم چشم

 تو شیوایی؟-

 خندید گفت:سرش رو به نشونه مثبت تکون داد و بعد با لحنی که یکم می

انداختین سمتم و با صدای دورگه صدام کردین، فکر کردم ملک الموت اومده جونم رو اون طوری نور -

 بگیره!

 اخم کردم:

 کنی؟من از ملک الموت کمتر نیستم. تو اینجا چه غلطی می-

 کرد گفت:پوزخندی زد؛ بلند شد و چادرش رو از سرش درآورد و همونطور که چادر رو تا می

ای همین اینجا موندم مراقبش باشم. بعد که خوابوندمش اومدم اینجا کرد برقراری میسارا خیلی بی-

 نماز وحشت بخونم.

 هام رو ریز کردم:یکم چشم

 نماز وحشت چیه دیگه؟-

 لبخندی زد:

 همون نماز معمولیه! منتهی باید با لحن وحشتناک بخونی!-

 بعد لحنش رو وحشتناک و مثل اجنه کرد و گفت:

 الرحیم!بیسمی اللهی الرحمانی -

هام رو چهارتا کردم و بدون اینکه دست خودم باشه زدم زیر خنده! که البته زود جمعش کردم وگرنه چشم

 کردم!کل خونه رو از خواب بیدار می

کردم که با کشیدن دست روی اطراف کردم و تالش میهنوز داشتم برای جلوگیری از خندیدنم سرفه می

 لـبم این خنده مزخرف رو جمعش کنم!



 ای گفت:شیوا هم کمی خندید و بعد با تک سرفه

شرمنده یک دفعه از دستم در رفت شوخی کردم ببخشید واقعاً. داشتم برای آقا سام نماز شب اول قبر و -

 خوندم.نماز وحشت می

هاش و فالش گوشیم بدون هیچ حرفی بهش نگاه کردم. مقنعه سفید سرش بود و چادر تاشده توی دست

 کرد.ای متأسف به زمین نگاه مید و داشت با چهرهروش افتاده بو

 نفس عمیقی کشیدم و دوباره به قالب جدی و خشک خودم برگشتم و گفتم:

 خب... ام ازت متشکرم لطف کردی؛ خدا رفتگان تو رو هم بیامرزه.-

 زیر لـب گفت:

 الهی آمین.-

 لحنش متأثر بود انگار که اون هم به تازگی عزیز از دست داده.

 ه پی گیری نکردم و گفتم:دیگ

 من االن خیلی گشنمه بیا پایین یه چیزی درست کن برام.به هرحال، -

 اون هم به الک خدمتکاری خودش برگشت:

 چشم آقا.-

اش رو درآورد و بعد از مرتب کردن جانمازش، روسریش رو سر کرد و دنبال من از اتاق خارج بعد مقنعه

 شد.

دادم که برام غذا آماده کنه، اما از این بابت واقعاً ممنونش بودم. چون خودم با اینکه ظاهراً بهش دستور 

 به تنهایی قادر نبودم حتی اجاق گاز رو روشن کنم!

توی آشپزخونه تنها کاری که بلد بودم باز کردن در یخچال بود و روشن کردن قهوه ساز! درحالی که بقیه 

 ن به خاطر سبک زندگیم حتی اون رو هم بلد نبودم.پسرها حداقل یک نیمرو بلد بودن درست کنن و م

ها رو روشن کردم و به آشپزخونه پشتی رفتم؛ اونجا خیلی کم رفته به پایین که رسیدیم یکی دوتا از المپ

 بودم.

هام رو توی هم قالب کردم و مثل همیشه منتظر نشستن نشستم و دستپشت میزی که خدمتکارها پشتش می

 اضر کنن.شدم غذام رو برام ح

 شیوا خیلی زود سراغ یخچال رفت و بعد از باز کردنش بدون اینکه به سمتم برگرده گفت:

آقا پلومرغ داریم از ظهر مونده، با یکم از قیمه بادمجون دیروز و چندتا غذای دیگه هم هست ولی زیاد -

 نیستن. کدوم رو گرم کنم؟



 تو یخچال.جوابی ندادم و فقط نگاهش کردم که تا کمر رفته بود 

 تکون داد.« کدومو بدم؟»اش رو به نشونه وقتی سکوتم رو دید به سمتم برگشت و قیافه

 آهی کشیدم و گفتم:

 درست کن. یه چیز تازهخورم تازه کاری خیلی چیزها دستت نیست دیگه. من غذای مونده نمی-

 یکم مات نگاهم کرد و بعد در یخچال رو بست و یکم من و مون کرد:

 چی درست کنم؟ خب...خب-

دونست چی درست کنه اما این دخترک تازه کار واقعاً انگار پوکرفیس بهش زل زدم؛ ریحانه همیشه می

 پرت از مرحله بود.

 پوفی کشیدم:

 شام! هرچی که هنر دستته! گرچه فکر کنم کالً تو آشپزی زیاد ماهر نیستی.-

 لـب پایینش رو کشید داخل و بعد از فوت کردن نفسش گفت:

زدم و راستش تاحاال یه غذا رو از صفر تا صد من از اون دخترها بودم که دست به سیاه و سفید نمی-

 خودم درست نکردم! فقط توی کارهای جانبی تاحاال اینجا کار کردم.

 اش رو نداشتم؛ خیلی هم گرسنه بودم!حیف که اعصاب و حوصله فضولی کردن درباره گذشته

 اخم کردم:

 میرم.تر یه چیزی درست کن دارم از گرسنگی میه رو کنی برای من! سریعنگفتم زندگی نام-

 یکم هول کرد و سریع گفت:

 باشه باشه االن... .-

چند تخم مرغ و گوجه بیرون آورد و روی میز گذاشت؛ بعد دوباره خم شد دوباره یخچال رو باز کرد و 

 ای و ذرت و پنیر پیتزا خارج کرد.توی یخچال و فلفل دلمه

 خواست چی درست کنه؟ عنی میی

 دونستم؛ تا اون موقع روند غذا درست کردن رو از نزدیک ندیده بودم!نمی

 کنه.برای همین صندلی رو عقب دادم و بلند شدم ببینم چه کار می

ای رو خورد کرد و بعد تخم مرغ ها رو توی کاسه ریخت و گوجه ها رو پوست کند و رنده کرد؛ فلفل دلمه

 زدن شد. مشغول هم

ها قاطی کرد و با درآوردن ماهیتابه از دونستم چی هستن رو با گوجهچند ادویه مختلف که حتی نمی

 کابینت، کارش رو ادامه داد.



ای و ذرت که درحال سرخ شدن بودن نگاه ها، فلفل دلمهخم شده بودم روی گاز و با تعجب به گوجه

 کردم.می

 اضافه کرد و هم زد؛ با خنده به من نگاه کرد و گفت:مرغ و پنیر پیتزا رو  درآخر تخم

 بینید؟اولین باره آشپزی رو از نزدیک می-

 صادقانه و روراست جواب دادم:

 آره خب؛ تاحاال فقط بخور و بخواب کارم بوده.-

 پرسه به ماهیتابه اشاره کردم و پرسیدم:بعد مثل یک شاگرد که از استاد سوال می

 این االن چی هست؟-

 تعجب نگاهم کرد و لـبخندی زد: با

 نگید که تاحاال املت نخوردین!-

 اسمش رو شنیده بودم ولی پیش نیومده بود که بخورم!

 در آخر املت رو توی یک بشقاب ریخت و با نون باگت روی میز گذاشت.

 گفتم: با تردید پشت میز نشستم و به اون که کنار میز با رضایت ایستاده بود نگاه کردم. با کمی اخم

 تو که گفتی آشپزی بلد نیستی!-

 شونه باال انداخت:

خواد! من خودم استاد پخت انواع املت بودم؛ خصوصاً تو خوابگاه کرج املت که دیگه بلد بودن نمی-

 هام بودن.ها عاشق املتاصالً بچه

 م.برای مطمئن شدن از حرفش نون باگت رو از وسط نصف کردم و با قاشق املت رو وسطش گذاشت

 گفت! واقعاً مزه جدید و جالبی داشت.یک گاز زدم و مشغول جویدن شدم؛ راست می

انقدر گرسنه بودم که دیگه یادم رفت بهش تعارف بزنم یا ازش تشکر کنم، همونجور با ولع املت رو تا آخر 

 خوردم.

ش نشده بودم کرد؛ تا اون موقع متوجه خستگی شدیدبعد از غذا رو بهش کردم که با خستگی نگاهم می

 اما اون لحظه فهمیدم که اون چشم روی هم نگذاشته و همش سرپا بوده.

 ای کردم:سرفه

 خوشمزه بود؛ ممنون.-

 لـبخندی زد:

 نوش جان قربان.-



ها رو برداشت و برد توی سینک و مشغول شستن شد؛ من هم از پارچی که وسط میز برای من بعد ظرف

 یک نفس سر کشیدم.گذاشته بود توی لیوان آب ریختم و 

 نگاهی بهش انداختم که با خونسردی مشغول شست و شو بود و حواسش بهم نبود.

رفتم و به روزی که گذشت فکر ها باال میبدون اینکه بهش چیزی بگم ترکش کردم و رفتم؛ داشتم از پله

 کردم.می

ور کردن اوضاع تا شرکت رو کردم و به جمع و جرفتم شرکت و شروع میبه اینکه از اون به بعد باید می

 دونستم که از پسش برمیام.نجات بدم؛ گرچه می

دیدن که کردن و میهایی که سعی داشتن ما رو زمین بزنن برنامه ها داشتم! فقط باید صبر میبرای اون

 چه آشی براشون پخته بودم.

یه پیرپسر و دو بچه یتیم شد به این راحتی از پا انداخت؛ حتی اگه ازشون فقط خاندان تهرانی رو نمی

 باقی مونده باشه.

 کرد.با وجود اینکه کلی خوابیده بودم، باز هم خسته بودم و سرم هم خیلی درد می

ام به بدنم برگرده؛ من کارهای زیادی داشتم که به اتاقم برگشتم و رفتم دراز کشیدم تا نیروی از دست رفته

 دادم.باید انجام می

*** 

سام گذشته بود و هنوز نتونسته بودم اونطور که باید خودم رو جمع و جور کنم؛ هر روز ده روز از رفتن 

 شدم.رفتم و انگار که هر روز همون درد روز اول رو داشتم و آروم نمیسرخاکش می

 دیدیمش، باز دلمون براش تنگ بود.با اینکه این اواخر زیاد نمی

که به شرکت برگردم و به کارها رسیدگی کنم؛ اما هنوز  گفتناز طرف دیگه مرتضی و فریبا مدام بهم می

 دیدم که بخوام کاری که تو ذهنمه انجام بدم!این قدرت رو در خودم نمی

 گذاشتم!باید حساب اون سرمایه گذارهای پلید رو کف دستشون می

 بطری آب خالی توی دستم بود و سنگ قبر تازه، تمیز و براق شده بود.

ام نگه داشته های قالب شدهن نشسته بودم و پاهام رو به حالت ضربدری با دستروی سنگ سرد قبرستو

 بودم.

 خواستم؛ و از این بابت واقعاً خوشحال بودم.تنها بودم و این تنهایی همون چیزی بود که می

خواستم گفتم. دیگه فقط میزدم و نه حتی توی ذهنم به سام چیزی میسکوت کرده بودم، نه حرفی می

 اشم و اون و دیگه هیچی.من ب



 هام رو ببندم و فکر کنم که اینجاست درست کنار من.چشم

کرد؛ و همش اون روزی که سیمین ترکمون کرد و سام اینجا نشسته بود و خیلی احساس ناراحتی می

 گفت که چقدر اون رو دوست داشته.می

 و باهم خیلی خوش بودن.ها مثل من گنداخالق نبودن رابطه سام و سیمین خیلی خوب بود؛ اون

 صدایی من رو از حال خودم خارج کرد:

 یاسین بخونم؟ ؛آقا-

 خوند.سربلند کردم و پیرمرد قرآن به دستی دیدم که درازای مقداری پول برای اموات قرآن می

خوند؛ با یادآوری نماز وحشتش لـبخند کمرنگی یاد شیوا افتادم که داشت برای سام نماز وحشت می

 اومد. روی لـبم

 دادم گفتم:می م و درحالی که دوتا تراول به اون مردبلند شد

 برای خواهر و برادرم دوتا بخون؛ من میرم.-

تشکر کرد و نشست و مشغول به خوندن شد. خودم هم بعد از نگاه کردن به چهره سام قدم زنان از اونجا 

 تر شد.دور شدم و صدای قرآن خوندن پیرمرد، برام کمرنگ و کمرنگ

 دادم که بقیه این کار رو انجام بدن.خودم که اهل این کارها نبودم، حداقل پول می

گرفت؛ پس برای چی این کار رو اما شیوا در ازای قرآن خوندن و نمازخوندن برای سام پولی نمی

 کرد؟می

 کردم.اون کامالً یک غریبه بود اما... واقعاً فاز عجیبی داشت! یک جورهایی درکش نمی

پیرهن مشکی جذب و جین مشکی عینک دودیم که توی جیبم بود رو درآوردم و به چشمم زدم؛ با اون 

 خیلی شاخ شده بودم.

 به ماشینم رسیدم و خواستم درش رو باز کنم که صدای نازکی از پشت سرم شنیدم:

 خوشتیپ افتخار نمیدی؟-

 برو گمشو مزاحم ناموس! 

نیش با بناگوش باز دارن بهم نزدیک میشن؛ حتی با وجود اخم برگشتم به سمتش و دیدم دوتادختر با 

 خیال نشدن.شدیدم باز هم بی

 )پول شاید بو داشته باشه اون دوتای دیگه رو بو نکردم( به مشامشون رسیده بود.و هیکل بوی پول و قیافه 

 اعتنایی در ماشین رو باز کنم که اون یکیشون با عشوه گفت:خواستم با بی

 دلت میاد با یه خانوم انقدر سرد باشی عزیزم؟ آخه چطور-



 اعتنایی بهش متزلزل شد!کلمه آخرش رو چنان کشید که تصمیمم برای بی

 با خشم برگشتم به سمتش و غریدم:

 من عزیز تو نیستم! برو مزاحم نشو خانوم من متأهلم!-

م و ناراحتی اون روزم رو بعد منتظر بودم یکم دیگه سیریش بشن تا از اون دادهای معروفم سرشون بزن

 سرشون خالی کنم!

 که خداروشکر با چین دادن به دماغشون و غرغر زیرلـب ازم دور شدن.

داد بدجور حالم از طرف به هم هایی که جواب نمیداد؛ اما وقتمعموالً جواب می« من متأهلم»این ترفند 

کردن من ردم کتک خوردم چون فکر میخورد و حتی یکی دوبار سر این ماجراها خودم به اشتباه از ممی

 مزاحم شدم!

 سوار ماشین شدم و حرصم رو روی در خالی کردم.

 خواستم ماشین رو روشن کنم که گوشیم زنگ خورد؛ خشایار بود. با عصبانیت جواب دادم:

 بله؟-

 هام عادت داشت که به روم نیاورد و عادی گفت:اعصابیبه اینجور بی

 ت.سالم آقا؛ یک مشکلی هس-

 هوف خداوندا! االن واقعاً وقت مشکله؟

 چه مشکلی؟-

 سارا خانوم حالشون توی مهد کودک بد شده و مجبور شدیم بریم دنبالشون.-

 ها شدم. گفت که مثل مامانترس دلم رو پر کرد! بیخود نبود فریبا می

 سعی کردم ترسم رو نشون ندم:

 ش شده؟چِ-

 مسمومیت غذایی بوده؛ باال آوردن.-

 کالفه نفسم رو فوت کردم:

 دارم میام؛ به شیوا بگو خودش رو برسونه.-

 گوشیشون خاموشه!-

 بود! نه اینکه اینطوری... .لعنتی! اون به عنوان یه پرستار باید در دسترس می

خیلی خب خیلی خب خودم دارم میام؛ تا اون موقع به ریحانه بگو همه کارها رو بذاره کنار به سارا -

 برسه.



 آقا. چشم-

 گوشی رو قطع کردم و ماشین رو روشن کردم.

 کشید که برسم.راه افتادم سمت خونه؛ ولی طبیعتاً طول می

 خوره؛ به کمک شیوا نیاز داشتم! دونستم سارا بد مریض میشه و دارو نمیمی

 دادم! های سارا کنترلم رو از دست میاگه اون نبود با داد و قال

 جویدم.کردم و گوشه لـبم رو میفتم و صبر کردم؛ همزمان رانندگی میبا گوشیم شماره شیوا رو گر

 «باشددستگاه مشترک مورد نظر، خاموش می»

 مشتی به رون پام زدم؛ لعنتی! چرا مسئولیت پذیر نیستی؟

دونستم. حتی کمتر از یک هفته بعد از شروع کارش بهش گفتم حداقل تا اون تقصیری نداشت، این رو می

 نظیر بود.ها بیها بمونه چون واقعاً توی ارتباط با بچهباید پرستار بچهیکی دوسال 

گرفت؛ حتی پی چابلوسی و اش نبودن و بابتش هم پولی نمیکرد که وظیفهو همیشه کارهایی رو می

 خودشیرینی هم نبود.

 ود!ترین حسنش بیک جورهایی، رفتارهای ضد و نقیضی که بعضی دخترها داشتن نداشت و این مهم

 اش رو گرفتم؛ باز هم نشد.دوباره شماره

تر از قبل، موهام رو به هم ریختم و روی فرمون ضرب گوشی رو روی صندلی شاگرد پرت کردم و کالفه

 گرفتم.

 یعنی این موقع روز کجا بود؟

یک ربع از رانندگیم با افکار آزاردهنده گذشت تا اینکه به ذهنم رسید واتساپش رو چک کنم؛ حداقل 

 فهمم کی در دسترس بوده.ب

 اینترنت همراهم رو وصل کردم و فوراً سراغ واتساپ و شماره اون رفتم.

 چند دقیقه قبلش آنالین بود؛ برای همین توی واتساپ باهاش تماس صوتی گرفتم و منتظر شدم.

 بعد از چند ثانیه جواب داد:

 بله؟-

 دست خودم نبود، داد زدم:

 هستی؟ چرا گوشیت خاموشه ولی آنالینی؟هیچ معلوم هست تو کدوم گوری -

 سکوت کرد؛ بعد صدای خنده جمعی از پشت تلفن شنیده شد.

 صدای شیوا رو شنیدم که به جمع گفت:



 اضطراریه. ر کنین من تلفنم رو جواب بدم؛خندین؟ یه چند لحظه صببسه دیگه! به چی می-

 بعد از چند ثانیه خطاب به من گفت:

 سالم آقای تهرانی.-

 صداش خونسرد بود، اما باز هم از ترس توی دل من کم نکرد. با خشم گفتم:

 کجایی شیوا؟ چرا گوشیت خاموشه ولی آنالینی؟-

 همچنان خونسرد بود:

 سرکالس بودم! گوشیم رو گذاشته بودم روی حالت پرواز. اتفاقی به وای فای دانشکده وصل بودم.-

 ون واقعاً استاد دانشگاه بود؟جاش نبود که به این فکر کنم اما... یعنی ا

 حال سارا توی مهد کودک بد شده آوردیمش خونه؛ بیا پیشش.-

 خونسردانه و با پررویی گفت:

 امر دیگه باشه؟-

 با حرص گفتم:

 ساعت دیگه پیش سارایی! حرف دیگه هم نباشه!تا نیم -

 داد. و قطع کردم؛ احتماالً داشت توی دلش بهم فحش می

هاش معلوم بود که توی دلش داره داد ولی از چشمهام رو نمیبازیقت جواب عوضیدرست بود که هیچ و

ای تونستم تصور کنم پشت تلفن چه قیافهمن این نگاه رو زیاد دیده بودم و حتی می بهم فحش میده و

 گرفته.

 از اینکه جلوی دانشجوهاش ضایعش کرده بودم یه حس شیطنت جالبی رفته بود زیر پوستم!

نیم ساعت، به خونه رسیدم؛ نفهمیدم چطوری ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم و به سمت خونه  بعد از

 رفتم.

 رفتن طبقه باال.به محض ورودم دوتا از دخترها رو دیدم که با رنگ پریده و تشت آب و دستمال می

 داد زدم:

 چه مرگتونه؟-

 یکیشون ایستاد و با وحشت گفت:

 نکردیم!آقا! آقا به خدا ما کاری -

 اون یکی گفت:

 سارا خانوم بدجوری تب کردن!-



 همون، از من ترسیده بودن که اینطوری رنگشون پریده بود!

ها رو طی کردم و خودم رو به اتاق سارا رسوندم؛ هنوز ها رو گذاشتم برای بعد و به سرعت پلهدعوای اون

 شنیدم.میهای سارا رو ها و گریهدر رو باز نکرده بودم اما ناله

 حتی دلم نیومد در رو باز کنم!

 در زدم؛ بعد از چند ثانیه در باز شد و آزیتا رو دیدم که اومد بیرون و بعد از سالم سرسری بهم گفت:

 آقاخشایار دکتر خبر کردن؛ تو راهه داره میاد.-

 کردم گفتم:با صدایی که به سختی لرزشش رو کنترل می

 شده؟دیشب چی خورده؟ چرا مسموم -

 دونم آقا! ولی حالشون االن خیلی بده!نمی-

نفسم رو کالفه فوت کردم؛ خواستم گوشیم رو دربیارم دوباره به شیوا زنگ بزنم که دیدم از آخر راهرو 

 خودش داره میاد.

 دیدم!اش میای شاکی و ناراحت؛ شاید برای اولین بار بود که آثار عصبانیت رو توی چهرهبا قیافه

 ن لباس بدک نشده بود؛ خصوصاً اون روسری طرحدارش.اما توی او

 آزیتا با دیدن شیوا یکم خوشحال شد:

 دونستیم باید چه کار کنیم!عه سالم شیوا! خداروشکر که اومدی نمی-

 ای از کنارم رد شد و رفت توی اتاق سارا.شیوا هم سالم کرد و بدون حرف دیگه

به همه کارهای سارا رسیدگی شد از اینکه دیگه تر میخب همین کافی بود! با وجود اون خیالم راحت

 میشه.

گذاشت و این چون برام دونستم، شیوا همه انرژیش رو برای سارا و سپهر میدرواقع به هردلیلی که نمی

 تونستم بهش اعتماد کنم.اثبات شده بود، می

اومد، اما از کم و برنمیها با اینکه خودم هیچ جوره عموی خوبی نبودم و کاری از دستم برای اون

 کشیدم!ها عذاب میهای اونکاستی

*** 

 )شیوا(

دکتر گفت که به خاطر غصه و محیط قبرستون مریض شده و سِرُم و آمپول تجویز کرد که باید تزریق 

 شد.می

 خواد سرم بزنه.زد که نمیکرد و داد میحالی و مریضیش، گریه میسارا با وجود بی



 داد!خواستم باهاش حرف بزنم بهم گوش نمیرفتم و میهرچی هم کنارش می

 دکتر که با کت و شلوار اومده بود کالفه شد و گفت:

 اینطوری که نمیشه!-

 ها کردم و به دکتر گفتم:و آمپول نگاهی به بسته داروها و سرم

 کنم!اینکه شما اینجا هستین خیلی ترسوندتش! شما که مرخص بشید خودم بهش تزریق می-

 ریحانه خانوم که وسط اتاق ایستاده بود گفت:

 مگه بلدی شیوا؟-

 سری به نشونه مثبت تکون دادم و دکتر شونه باال انداخت:

 خیلی خب، پس من میرم پیش آقای تهرانی باهاشون صحبتی داشته باشم بعد میرم.-

 تشکر کردم:

 ممنونم خیلی زحمت کشیدین.-

کرد اما هاش رو گرفتم؛ دیگه گریه نمیپرنسسی سارا نشستم و دستبعد از رفتن دکتر، کنار تخت بزرگ 

 زد.هنوز هق می

 هق بهم گفت:با هق

 زنم خاله!من آمپول نمی-

 لـبخند تلخی زدم:

 باشه تو فقط آروم باش خاله جون، اینطوری حالت بدتر میشه!-

 موهای قشنگش رو نوازش کردم و گفتم:

 ا!خوره هعمو سورنت اینطوری غصه می-

 دماغش رو باال کشید و هیچی نگفت.

. باید به یک موند و این خطرناک بودزد تبش باال میخورد یا سرم نمیتب شدیدی داشت و اگه دارو نمی

 آوردم تا آروم بشه.روش دیگه تبش رو پایین می

 رو به ریحانه خانوم کردم:

 میشه برام یکم آب زنجبیل بیارید؟-

 ابروهاش رو باال انداخت:

 آب زنجبیل؟ برای چی؟-

 با اینکه سنش کم نبود اما در این باره اطالعاتش کم بود! گفتم:



 کنه. یکم زنجبیل توی آب حل کنید با یکم آبلیمو.حالش رو بهتر می-

 سری تکون داد و از اتاق بیرون رفت؛ من هم مشغول پاشویه سارا شدم.

کنن، ولی با قربون صدقه کاری کردم با این کار کنار اش داد بقیه خدمتکارها پاشویهبا اینکه اجازه نمی

 بیاد.

 دادم.کشیدم و پاهاش رو ماساژ میدستمال خیس رو روی پاهاش می

مشغول بودم و ذهنم رفت طرف اتفاق امروز؛ که سورن زنگ زد و با اون حرفش کل دانشجوها زدن زیر 

 دادم که این اتفاق افتاد!خنده. فکرشو بکن! داشتم یک مبحث کامالً جدی رو توضیح می

 دادم.ای کاش جوابش رو نمی

 شد.تر میاومدم احتماالً وضع سختاما با دیدن وضعیت سارا، دیدم بهتر شد که جواب دادم. اگه نمی

گفتن حتماً دوست پسرم بوده که هاشون رو شنیدم که میپچولی ابهتم جلو دانشجوها از بین رفت! پچ

خواستم باز به جهالت گذشته برگردم و چنین غلطی بکنم، پسرهای گه میاینجوری سرم داد زده. ا

 تر از سورن خیلی بهتر بودن.مهربون

کل گفت چقدر با سورن کلفهمیدم؛ مثل اون شب که با شوخی و خنده میدرواقع فاز فریبا رو هم نمی

 کنه و جنگ و جدال دارن باهم.می

 دوتا دوست بود تا دونفر در رابطه عاشقانه.اشون بیشتر مثل البته فکر کنم رابطه

 در باز شد و آزیتا با یک لیوان پر برگشت.

 بلند شدم و لیوان رو ازش گرفتم.« دستت درد نکنه»با گفتن 

 هاش رو از درد بسته بود رفتم و صداش کردم:به سمت سارا که چشم

 هات رو باز کن خاله. این رو بخوری بهتر میشی.ساراجان، چشم-

 زد: غر

 خورم!من دارو نمی-

 خندیدم:

 این دارو نیست! یک دمنوش کوچولوئه! فقط یکم تنده ولی تلخ نیست!-

 خیز بشه و لیوان رو بردم سمت دهنش.هاش رو باز کرد و نگاهم کرد؛ کمکش کردم یکم نیمچشم

 خیلی کم خورد، کمتر از نصف لیوان. اما همون برای بهتر شدنش کافی بود.

 هاش رو بست و به نظر که خوابید.تر شد؛ چشمهاش منظمدرد افتاد و نفس از تب و تاب

 آزیتا گفت:



 کشه!کرد که گفتیم تا غروب طول میزد و گریه میخیلی عجیبه! جوری داد می-

یکم نوازشش کردم و دست کوچیکش رو بـوسیدم؛ وقتی مطمئن شدم خوابیده، آستینش رو باال زدم تا 

 .گودی آرنجش رو ببینم

 شد.های دیگه رگ دستش حتی دیده هم نمیمثل بچه

 آهی کشیدم و بند مانتوم رو درآوردم و دور بازوش بستم و دستش رو مشت کردم.

 آزیتا با تعجب گفت:

 خوای توی خواب بهش سرم بزنی؟می-

 برگشتم به سمتش:

 آره، برو سرم رو بیار!-

 گفتم:هاش دیدم؛ محض راحت کردن خیالش ترس رو توی چشم

 نترس چیزی نمیشه.-

  با تردید رفت سراغ سرم و آوردش؛ خودم سوزن رو آماده کردم و بعد مشغول رگ گرفتن شدم.

 آزیتا هم چوب لباسی رو آورد کنار تـخت تا سرم رو بهش آویزون کنم.

 کردم که این بار هم خطا نکنم و بتونم دقیق کارم رو انجام بدم!دعا می

 کردم!سوخت؛ باید این کار رو مینگاه کردم که داشت توی تب می به چهره خیس عرق سارا

همین که سایه رگ رو توی نور تشخیص دادم، سوزن رو به طور مایل فرو کردم داخل رگ؛ چهره سارا 

 مچاله شد و ناله کرد.

 :فوری زمزمه کردم

 هیچی نیست سارا آروم باش! هیچی نیست!-

نوارچسب برسونه؛ بعد از چسبوندن سرم، روسریم رو درآوردم و روی فوری به آزیتا اشاره کردم بهم 

 دستش انداختم تا اگه بیدار شد با دیدنش وحشت نکنه.

 ها شدم تا داخل سرم تزریق کنم.مشمای داروها رو باز کردم و مشغول آماده کردن سرنگ

 و ماساژشون بدم. از مرطوبشون کنمها، دوباره به سراغ پاهاش رفتم تا ببعد از تزریق آمپول

تر شد و تبش یکم پایین اومد؛ من هم تا تموم شدن سرم پیشش موندم چند دقیقه گذشت و تنفس سارا منظم

 و مراقب بودم که دستش رو تکون نده.

 آخر سر سرم رو از دستش جدا کردم و با خیال راحت از اتاق رفتم بیرون.



رو خوندم و راهی آشپزخونه شدم تا به بقیه توی  رفتم توی همون اتاق آخر راهرو و نماز ظهر و عصرم

 درست کردن غذا کمک کنم.

 فهمیدمش!نگاه بعضی از خدمتکارها بهم عجیب شده بود؛ یک نوع حسادت یا چیز دیگه که نمی

 مشغول درست کردن ساالدها بودم که ریحانه خانوم از دم در آشپزخونه صدام زد:

 شیوا؟-

 کارم رو ول کردم و رفتم به سمتش و جواب دادم: به خاطر شلوغ بودن آشپزخونه،

 بله ریحانه خانوم؟-

 همونطور دست به کمر گفت:

 خیال کار شو، فعالً برو باال آقا کارت داره.بی-

 نگاهی به بقیه انداختم که نگاهشون همونجوری شده بود.

 آرومی گفتم و از آشپزخونه خارج شدم. « باشه»

سرسرا و عکس سام رسیدم که با دو شمع سیاه روی میز کنار آینه گذاشته شده از راهرو عبور کردم و به 

 بود؛ آروم صلواتی براش فرستادم و به سمت راه پله رفتم.

 داد نگاهی انداختم و به مسیر ادامه دادم.به ساعتم که یک و نیم ظهر رو نشون می

ش نشسته بود و داشت یک سری کاغذ پشت در اتاق سورن که رسیدم، در زدم و رفتم داخل؛ پشت میز کار

 کرد.و دفتر رو بررسی می

 سالم آقا.-

 بدون اینکه بهم نگاهی کنه، آروم و کوتاه جوابم رو داد.

 تر شدم و گفتم:نزدیک

 با من کاری داشتین؟-

ای خیره شد؛ بعد رو به من کرد و درحالی ای که توی دستش بود توی هوا موند و به نقطهیک لحظه برگه

 کشید جواب داد:نفس عمیق میکه 

 آره؛ بشین اونجا.-

اش کرد؛ سری تکون دادم و به اون سمت رفتم و گوشهتـختش اشاره میبه مسیر دستش نگاه کردم که به 

 نشستم.

 هاش رو توی هم قالب کرد:صندلیش رو به سمت من چرخوند و دست

 فردا هم کالس داری؟-



 با فوت کردن نفسم گفتم:هاش نگاه کردم و دست به سـینه به چشم

 نه؛ ندارم.-

 فکر کنم از لحنم فهمید چقدر بابت امروز از دستش حرصی شدم که تک خندی زد:

 زیاد حرص نخور! خنده برای دانشجوها چیز خوبیه!-

های برزخی بهش نندازم! فکر کنم از دیدن این قیافه من خیلی تعجب کرده بود که به نتونستم از اون نگاه

 ای گفت:اش رو جمع کرد و با تک سرفهشب زود خندهاون ی شدن، با دهن بسته خندید و مثل جای عصبان

 فردا صبح به کمکت نیاز دارم؛ ساعت نه اینجا باش. اضافه حقوق هم داری.-

 یکم نگاهش کردم و بعد گفتم:

 چشم آقا.-

 تیکه انداخت:

 این چشم گفتنت رو باور کنم یا اون نگاه میرغضبتو؟-

 ن دادم:سری تکو

 خوام.عذر می-

 بعد بلند شدم:

 اگه دیگه امری نیست من برم جناب.-

 نه مرخصی.-

سری براش تکون دادم و به سمت در رفتم و از اتاقش رفتم بیرون؛ نفسم رو یک جا فوت کردم و سریعاً از 

 ها پایین رفتم تا به کارها برسم.پله

 اون روز هم مثل روزهای قبل، با سپهر یکم به مشکل برخوردم. 

 خورد.کرد یا غذاش رو درست و حسابی نمیهاش رو عوض نمیبعد از اومدن از مدرسه؛ لباس

 شد.اما به نظر من برای یک نوجوون طبیعی بود و بعد از مدتی درست می

کردم و یا شعرهایی ش خاطره تعریف میفقط سعی کردم یکم روی روحیه و کمبود محبتش کار کنم؛ برا

 خوندم.که حفظ بودم رو می

 کرد تا درگیر گذشته نباشم.وقت گذاشتن برای سارا و سپهر خیلی بهم کمک می

*** 

از روی جالباسی سویشرتم رو برداشتم و روی تاپم پوشیدم و به سمت در رفتم؛ از چشمی نگاه کردم و یک 

 خانم رو دیدم.



 خانمه یک چادر راحتی سرش بود و یک ظرف شله زرد توی دستش. با لـبخند گفت: در رو باز کردم؛

 سالم دخترم! حالت خوبه؟-

 به زور گوشه لـبم رو کج کردم:

 سالم خیلی ممنون!-

 ظرف رو به سمتم گرفت و ادامه داد:

 نذریه بفرمایید.-

 ازش گرفتم و گفتم:

 خدا قبول کنه ان شاهلل.-

 سالمت باشین!-

 کرد که باعث شد در رو نبندم؛ آخر سر حرفی که زیر زبونش گیر کرده بود رو گفت: یکم تعلل

 خیلی خوش اومدین به ساختمون! مادرتون خونه هستن باهاشون یه سالم و احوالی داشته باشم؟-

 بازدم نفسم رو بیرون دادم که بیشتر مثل یک آه عمیق بود. جواب دادم:

 خیلی ممنون ولی ایشون فوت شدن.-

اش به وضوح رنگ دلسوزی گرفت؛ نگاهی که مطمئن بودم با بیشتر شدن جزئیات به جای دلسوزی هرهچ

 گیره.حالت انزجار می

 ای واای خدا بیامرزه! پدرت چی پدرتون هم نیستن؟-

 ایشون هم فوت شدن.-

 خیلی انگار دلش رقیق بود.

 کنی؟پس با کی زندگی می-

 شده؟ به تو چه آخه مگه مفتشی؟ ولم کن بابا اه.ای خدا! این فضولچه از کجا پیداش 

 سرم رو با کالفگی تکون دادم:

 من تنهام. -

 )هاشمی رو میگه( پس اون آقایی که اون روز داشتن وسایلتون رو میاوردن کی بودن؟-

دادم! یکم بد نگاهش کردم که اصالً نفهمید اعصابم از این سوال و جوابش خورد دیگه رسماً داشتم رد می

 شده!

 پرسید خانم... .ببخشید برای چی انقدر سوال می-

 فهمید که در ازای این همه سوال پرسیدن، از خودش هیچی بهم نگفته؛ خندید و گفت:



 من صابری هستم عزیزم؛ مدیر ساختمون! -

 خدایا صبر... .

 سری تکون دادم:

 خوشبختم خانم صابری؛ تابان هستم.-

 زنم! برو گورتو گم کن از شرت راحت شم!زر مینخیرم اصالً خوشبخت نیستم دارم 

 کنم. ادامه داد:اصالً به روی خودش هم نیاورد که انقدر سرد دارم رفتار می

 اگه میشه بیام تو یکم با هم صحبت کنیم! -

 یکم اخم کردم:

 ه.ام. بذارید یک وقت دیگخانم من اصالً وقت ندارم تا یک ساعت پیش سر کار بودم االن خیلی خسته-

 فوری گوشیش رو از جیب لباسش درآورد:

زحمت شماره موبایلت رو بده من عضو خیلی ببخشید دخترم سرتم دردآوردم اذیتت کردم! فقط بی-

 های ساختمون باشی!گروه واتساپت کنم که درجریان صحبت

 هاش!لعنتی لعنتی لعنتی من همیشه از آپارتمان متنفر بودم به خاطر همین مسخره بازی

 ام رو بهش دادم و در رو بستم!زور لـبخندی زدم و شمارهبه 

 به شله زردی که توی دستم بود نگاهی کردم و گفتم:

 کشه اینو بخورم! اه.حاال دیگه میلم نمی-

 بردم گذاشتمش توی یخچال و با آه و ناله رفتم توی پذیرایی خودم رو روی مبل ولو کردم.

استراحت کنم که صدای رگباری نوتیفیکیشن گوشیم از توی اتاق بلندم هام رو روی هم گذاشتم تا یکم چشم

 کرد!

رمقی گوشیم رو برداشتم و دیدم که واتساپم ترکیده؛ بله هنوز به یک خودم رو تا اتاق کشوندم و با بی

 دقیقه نکشیده من رو عضو گروه مزخرفشون کرده بود!

 فرستادن!زدن و استیکرهای گل محمدی میمیها داشتن درباره وضعیت ساختمون غر همش هم خانم

پوفی کشیدم و بعد از میوت کردن گروه، دوباره گوشی رو روی تخت پرت کردم و برگشتم بیرون تا 

 تلوزیون رو روشن کنم ببینم چه خبره.

 حدود نیم ساعت از لم دادنم جلوی تلوزیون گذشته بود که باز صدای در اومد.

ودم رو به در رسوندم؛ به خودم گفتم فقط کافیه اون زنه باشه تا بزنم فکشو به سختی بلند شدم و رفتم خ

 بیارم پایین!



در رو باز کردم و یک دختر جوون هم سن خودم رو دیدم که با نیش باز بهم زل زده بود و یک سالم 

 شنگوالنه کرد.

 جواب دادم و گفتم:

 امرتون؟-

 تر شد:نیشش شل

 اومدم ظرف شله زرد رو ببرم!-

 ز؟ ات ده فااو

 با تعجب گفتم:

 ام گلم دست شما درد نکنه ولی ظرفش یک بار مصرف بود!-

 قیافش یک جوری شد که انگار سوتی بدی داده!

 نفسش رو کالفه فوت کرد و گفت:

 باشه من تسلیمم خداحافظ.-

و دیدم رفت که با دیدن چیزی پشیمون شد و برگشت به سمتم؛ من هم یکم به اون سمت خم شدم داشت می

 واحد خودشونه.

 حتماً مامانش فرستادتش فوضولی!

 دختره با من و مون گفت:

 تونم بیام داخل؟دیگه مادر منه دیگه چه میشه کرد! می-

 اومد مثل مادرش مذهبی باشه.یک نگاه به سرتا پاش انداختم؛ تیپ اسپرت زده بود و به نظر نمی

 داخل بیاد.تره، کنار رفتم تا چون حس کردم که قابل تحمل

هاش رو درآورد و اومد داخل خونه؛ من هم که اصالً اهل تعارف نبودم همون کفشکوتاهی، « ببخشید»با 

 اول گفتم:

 ببخشید چیزی تو خونه ندارم برای پذیرایی.-

در رو بستم و به سمت پذیرایی راهنماییش کردم؛ خوشم میومد خونه کامالً مرتب بود و از این بابت نگرانی 

 نداشتم.

 ها رفتیم و نشستیم.به سمت مبل

 دختره نگاهی به اطرافش کرد و شالش رو انداخت روی گردنش؛ با لـبخند کمرنگی گفت:

 (زهراها خطرناکن اسم من زهراس. )اوه اوه خطریه-



 مثل خودش نیشم رو باز کردم:

 من هم شیوام خوشبختم از آشناییت.-

 آهی از سر کالفگی کشید و گفت:

شرمندتم شیوا؛ این مامان من وقتی کلید کنه رو یه چیزی، ول کن ماجرا نیست! به من گفت اینجا  به خدا-

کنی بیام دور از جونت یکم جاسوسیت رو بکنم! اعصابم از دست این کارهاش خورده ولی تنها زندگی می

 شم!حریفش نمی

 ادامه داد: به خنده افتادم و نتونستم در جوابش چیزی بگم! خودش هم یکم خندید و

 کنی چه خبر؟خب چیکارا می-

 کردم مأموریت جاسوسیش رو شروع کرد!زودتر از چیزی که فکر می

 محلی کردم:یکم بی

 هیچی.-

 خندید:

 خوام واقعاً قصد اهانت نداشتم!عذر می-

 لـبخندی زورکی زدم:

روغ بگی به کنم عزیزم. اگه سوال خاصی داری بپرس که وقتی برگشتی مجبور نشی دخواهش می-

 مادرت.

 از این حجم رک بودنم تعجب کرد و با دهن باز بهم خیره شد.

 ای کرد و پرسید:تک سرفه

 پدر و مادرت... چه طور... .-

 تصادف کردن؛ راننده هم من بودم.-

 خنثی بهش زل زدم تا واکنش متعجب و متأسفش به پایان برسه. درنهایت با ناراحتی گفت:

 ماً خیلی برات سخت بوده!وای عزیزم متأسفم حت-

 تک خندی غم انگیز زدم و سری تکون دادم:

 همین طوره.-

 نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم:

اقوام نزدیکمون شهرستان بودن و اقوام دورمون هم حوصله منو نداشتن؛ تک فرزند بودم و برای همین -

شدم؛ این شد که از تنهایی اذیت میکردم توی خونه خودمون. ولی خیلی بزرگ بود و تنها زندگی می



پدرم رو با  هایه بزرگ خوف نکنم هم بدهیتر بگیره تا هم تو خونوکیلمون خواستم برام خونه کوچیک

 باقی مونده پول خونه بدم.

 گفت و منتظر موند باز هم بگم.« آهان»با لحن عاقل اندر سفیهی 

 من هم مشغول ور رفتن با پارچه مبل شدم:

دیگه، تو یه دانشگاه غیرانتفاعی درس میدم و یه جای دیگه هم پرستار بچه ام. وقتم رو پر  دیگه همین-

 کنم تا فکر و خیال نکنم.می

 زهرا از جاش که رو به روی من بود بلند شد و به سمتم اومد و کنارم نشست.

میشه! تونستی  خب این خیلی خوبه که! تو واقعاً یک دختر قوی هستی و من االن به شدت بهت حسودیم-

 رو پای خودت وایسی و... .

 ای کرد و سعی کرد جدی باشه:تک سرفه

 راستی دوستی چیزی نداری؟-

ام چه آدم خری بودم باز هم اینطوری نگاهم فهمید توی گذشتهاش نگاه کردم؛ یعنی اگه میبه چهره

 کرد؟می

 آه کشیدم:

جدا شدم و بعدش هم که بیشتر اوقات تنها های خوبی نبودن. برای همین ازشون داشتم؛ ولی دوست-

 بودم.

 گفت و بعد ساکت شد.« آهان»دوباره اون مدلی 

 آروم دستم رو گرفت و گفت:

 باشه به هرحال، شاید من بتونم دوست خوبی برات باشم.-

 اومد دختر بدی باشه. بهش نگاه کردم؛ توی نگاهش دوز و کلکی درکار نبود و به نظر نمی

 تونه من رو درک کنه یا نه؟کشید که بشناسمش و بفهمم که اصالً میمیاما خیلی طول 

 فهمید! چون توی این حال و احوالم، هیچ کس فازم رو نمی

 یکم گوشه لـبم رو کج کردم و جواب دادم:

 شاید؛ تا خدا چی بخواد. -

 بعد برای عوض شدن فضا گفتم:

 خب تو از خودت بگو؛ تا اینجا بیشتر من حرف زدم.-

 اش شاد شد و شروع کرد:هرهچ



جونم برات بگه که یه چهار پنج سالی میشه که اومدیم اینجا. من بچه آخرم، علی بچه اوله که زنش -

وا دارم داداشم بچه دومه که نامزدش ولش کرد برگشت خورد به خونه االن هر روز دع هادیدادیم رفت؛ 

 باهاش. خودمم یک ماهه نامزد کردم.

 لـبخندی زدم:

 بسیار عالی مبارک باشه. به-

 سالمت باشی.-

 پرسیدم:

 ت رو تموم کردی؟رسِدَ-

 سرش رو به نشونه مثبت تکون داد:

 آره پارسال ارشدم رو گرفتم؛ حسابداری.-

 سرم رو تکون دادم:

 خیلی هم عالی.-

 سرش رو زیر انداخت و با نفس عمیقی گفت:

کردم نصف دوستام ولم کردن گفتن تو از دبه ترشی یه چیزی بگم شاید بهم بخندی؛ ولی از وقتی نامزد -

 در اومدی دیگه از ما نیستی!

 با این حرفش زدم زیر خنده! اون هم با خنده نگاهم کرد و ادامه داد:

 زنی!آره دیگه خالصه گفتم االن به تو هم بگم هنوز رفاقت شروع نشده رو به هم می-

 باز خندیدم و گفتم:

 ها چیه.نه بابا این حرف-

 آهی کشید:

دونم؛ کالً افسرده شدم! از وقتی درسم تموم شده کاری برای انجام دادن ندارم؛ خونوادم هم نمی-

 ها هم بذارن، کار به این راحتی پیدا نمیشه! همه جا یا پر فساده یا... .ذارن کار کنم. تازه اگه اوننمی

 سری تکون دادم:

 چیزی. تو خونه کاری برای انجام دادن نداری؟ هنری-

 خندید:

ها رو هشت! مامانم کشم کوهها رو هفت مینه بابا هنرم کجا بود! نقاشیم همیشه افتضاح بوده پرنده-

 هنری؛ در عوض خودش سرشار از هنره.گفت بیهمیشه بهم می



 یکم فکر کردم و گفتم:

 ها بیای پیشم بهت قالب بافی یاد بدم.تونی بعضی وقتخب، اگه دوست داری می-

 ذوق بهم نگاه کرد:با 

 جدی؟-

 سر تکون دادم:

 هام.ها فقط خونه هستم. تا ظهر سرکالسم بعدشم پیش بچهالبته؛ فقط اینکه من شب-

 با خوشحالی گفت:

اینکه خیلی خوبه! البته، قبلش باید مامانم اجازه بده. البته فکر نکنم مخالف باشه! چون کالً همیشه با -

ها. االن دو قدم راه میام پیشت. سوار چه ماشینی میشم و از این حرفاین مشکل داشت که بیرون میرم 

 البته... .

 چشمکی زد:

 باید از اون طرف یه جوری این لطفت رو جبران کنم!-

 لـبخندی زدم:

 هام رو برام بشور!صد البته! به جاش ظرف-

 هاش آویزون شد:لوچه

 شستم!انم رو میهای مامخواستم ظرف بشورم که ظرفای خدا! من اگه می-

 خندیدم و چیزی نگفتم.

ها بود که با هیچ کس اینطوری گرم نگرفته اون شب دوساعتی رو با زهرا مشغول حرف زدن بودیم؛ مدت

 بودم!

های زیاد برای بهتر شدن، درواقع فرصتی برای این درواقع یک سال افسردگی شدید و بعدش هم تالش

 هم دوست نداشتن یکم کمکم کنن! فقط برای روزهای خوشیم بودن.هام کار نداشتم و هیچ کدوم از دوست

 در هرحال، بابت اون شب از خدا خیلی تشکر کردم.

*** 

 )سورن(

 کرد گفت:مرتضی درحالی که با تعجب بهم نگاه می

 ها استفاده کنی؟خوای از اونتو واقعاً می-

 سرم رو تکون دادم:



 آره البته.-

 میزم قرار داشت نگاهی کرد و گفت:دوباره به کاغذهایی که روی 

 ها وجود دارن!دونستم اینمن رو باش که اصالً نمی-

 خندیدم:

رسید به هاست. درواقع تا کار به اینجا نمیها شگردهای ریاسته! این برگ برنده ما مقابل اوندیگه این-

 نبود.کردم. هیچ کس حتی سام هم از این اسناد باخبر استفاده ازش حتی فکر هم نمی

 به نشونه حسرت آروم سرش رو به دوطرف تکون داد:

 کنم!من واقعاً پدربزرگت رو برای این آینده نگری دقیق تحسین می-

 لـبخندی از سر غرور زدم و چیزی نگفتم.

 در اتاق زده شد و فریبا با شتاب خودش رو پرت کرد توی دفترم و داد زد:

 رو!به سالم مهندس تهرانی! منور کردید شرکت -

 سرم رو تکون دادم و تشر رفتم:

 صدات رو بیار پایین دیوونه!-

 اهمیتی نداد و نزدیک شد؛ کراواتم رو گرفت و کشید و رو به مرتضی گفت:

 راستش رو بگو چه کار کردی که تونستی بیاریش؟-

 مرتضی شونه باال انداخت:

 دونی که چه لجبازیه! من نیاوردمش خودش اومد.خودت می-

 صورتم خیره شد:فریبا به 

 چیه آفتاب از کدوم طرف دراومده چرا اومدی؟-

 مرتضی به میز اشاره کرد:

 ها رو از گاو صندوق فوق مخفی دربیاره!اومد تا این-

 های پاشنه بلندش آروم به میز نزدیک شد و خم شد تا اسناد رو بخونه.فریبا با کفش

هایی که از هیجان باال رفته بود لی زود با دستمن هم دست به سـینه منتظر واکنشش موندم؛ اون هم خی

 به سمتم برگشت و جیغ زد:

 سوری تو دیگه کی هستی!-

 لـبخندی زدم:

 کفت برید مگه نه؟-



 هاش رو بیان کرد:سرش رو تکون داد و طبق عادت همیشگیش با صدای بلند افکارش و تجزیه تحلیل

ونه بکشن و سهم بیشتری بخوان، حتی ما رو تهدید به ها میان وسط تا برای ما شاخ و شاین یعنی که اون-

کنه شکایت و ورشکستگی کنن چه مستقیم چه غیرمستقیم! بعد یهو بوووم! سورن تهرانی یه مدرکی رو می

خوان آبروی سی ها هم که نمیکنن! بعد اونها دارن غیرقانونی کار میهای اونکه میگه تمامی کارخونه

 ترسن و عقب میرن!بز میاشون بره هوا مثل ساله

 مرتضی تایید کرد:

 احسنت به تو بانوی دلیر.-

 فریبا دماغش رو برای مرتضی چین داد:

 الزم نکرده چسی بیای!-

 نفسم رو فوت کردم:

بندها و دعوا ها رو نشون بدم؛ چون واقعاً اعصاب بگیر و بخواستم تا حالم خوب نشده بیام و ایناول نمی-

ترسم بزنم چیزی رو خراب کنم! گفتم بیام بسپارمش به شما ندارم! هنوز هم اعصاب ندارم میها رو با اون

 دوتا.

 هاش رو باال گرفت و با لحن داش مشتی گفت:فریبا شونه

 خیالت تـخت! همه چیز رو به دستان پرتوان فری بسپار!-

 مرتضی اخم کرد:

 پس من چی؟-

 :فریبا با قیافه منزجر شده تیکه انداخت

 زر مفت نخور! بچه ننه لوس!-

 تک خندی زدم و گفتم:

 خیلی خب؛ من دیگه میرم.-

 فریبا اعتراض کرد:

 خوای بری؟نیومده کجا می-

 شدم گفتم:همونطور که از دفترم خارج می

 همون قبرستونی که تاحاال بودم.-

رگ نشسته بود در چوبی رو پشت سرم بستم و نفسی از سر آسودگی کشیدم؛ منشی که پشت پیشخوان بز

 بلند شد و گفت:



 آقای تهرانی پس گفتین هنوز هم هیچ قراری رو ترتیب ندم؟-

 اه چه قدر خنگ بود این!

 آره دیگه خانوم صفری چند بار بهتون بگم! -

 ولی آقای پهلوان زاده خیلی اصرار داشتن باهاتون صحبت کنن.-

 خواد من رو ببینه یا نه؟ود بکارن باز هم میری قرار بری و مُهه! مشتاق بودم ببینم بعد از گلی که فَ

 انقدر خالصه کردم ؟هاشون رو اسمفری و مری؟ چطور 

 سرم رو پایین انداختم و از واحد خارج شدم؛ سالن بسیار درازی رو طی کردم تا به آسانسور برسم.

 داد.همزمان به ساعت مچیم نگاهی انداختم که نه و نیم صبح رو نشون می

گفت این تهرانی هم من رو اسکل کرده؛ نیم ساعته خبری ازش الن شیوا داشت به خودش میاحتماالً ا

 نیست.

 ولی من رئیس بودم و حق داشتم هر وقت بخوام باشم و یا نباشم!

 های گوشیم رو چک کردم.به آسانسور رسیدم و سوارش شدم؛ تا برسم طبقه همکف چندتا از پیام

 سمت ماشینم رفتم و به سمت خونه روندم.از ساختمون شرکت خارج شدم و 

 شدم.رفتم و از چیزی مطمئن میمسیر زیادی باقی نمونده بود؛ اما یک توقف داشتم. باید جایی می

چند محله دورتر از خونه، مقابل آدرسی که توی کاغذ نوشته بودم پارک کردم؛ کراواتم که خیلی داشت 

 کرد رو درآوردم و پیاده شدم.اذیتم می

 سمت خونه بزرگی که نبش کوچه قرار داشت رفتم و زنگ در خونه رو زدم. به

 طولی نکشید که خانمی جواب داد:

 بله؟-

 نفس عمیقی کشیدم:

 صبح به خیر خانوم، برای مطمئن شدن از یک امری مزاحم شدم و ممنون میشم به سوالم پاسخ بدید.-

 بود! جواب داد: چند ثانیه مکث کرد که گمونم به خاطر باکالس حرف زدنم

 بله بفرمایید.-

 شما تازه اسباب کشی کردید درسته؟-

 بله!-

 دونید؟نام و نام خانوادگی صاحب قبلی خونه رو می-

 یکم فکر کرد و بعد گفت:



اسمشون رو یادم نیست ولی سند خونه به نام آقای تابان بوده! که گویا نصف خونه هم به نام خانومشون -

 بوده.

 سری تکون دادم:

 بله ممنون از اینکه به سواالتم پاسخ دادید. وقتتون به خیر خدانگهدار.-

 بعد بدون اینکه صبر کنم جوابش رو بشنوم دور شدم و به ماشین برگشتم.

اش اینجا بوده! اما چرا ملک به این بزرگی رو فروخته و رفته توی آپارتمان زندگی کنه؟ پس واقعاً خونه

 یعنی انقدر تنها بوده؟

  که آدم مرموز و عجیبیه!واقعاً

 ساعت ده بود که به خونه رسیدم ولی ماشین رو توی خونه نبردم و بیرون پارک کردم.

 رفتم توی خونه و حیاط رو طی کردم؛ شیوا رو دیدم که توی ایوون ایستاده و منتظر منه.

 سیده سر قرار!ام رو بگیرم! یک جوری ایستاده بود که انگار دوست پسرش دیر رنتونستم جلوی خنده

 با صدای بلند بهم سالم کرد و من هم آروم جوابش رو دادم.

 با ناراحتی گفت:

 قربان من یک ساعته اینجا عالفم!-

 شونه باال انداختم:

 خواستی نباشی!می-

 نگاهش بهم یکم برزخی شد ولی چیزی نگفت.

 پرسیدم:

 رفتی پیش سارا؟-

 لحنی نگران جواب داد:انگار که کالً ناراحتیش رو یادش رفت که با 

 آره دیدمش! طفلک خیلی ضعیف شده ولی خداروشکر حالش دیگه مثل دیروز بد نیست!-

 سری تکون دادم و گفتم:

 گرفت.دیشب خیلی سراغت رو می-

 چیزی نگفت و نگاهم کرد.

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 خب االن چرا اینجایی؟ پیشش نموندی؟-

 شونه باال انداخت:



 حرف زدم ولی خیلی ضعیف بود دوباره خوابید. منم اومدم اینجا منتظر شما باشم.یکم باهاش -

 سرم رو به نشونه تایید تکون دادم و گفتم:

 است برو بردار بیار بریم.خیلی خب؛ اگه وسایلت تو خونه-

 ابروهاش رو باال انداخت:

 کجا؟-

 اخم کردم:

 م امروز بیا کمکم تو هم گفتی چشم!وقتی دستور میدم دیگه کجا و اما و اگر نداریم! گفت-

 نفسش رو کالفه فوت کرد و دور زد تا برگرده توی ساختمون؛ من هم به همون حالت دستوری گفتم:

 وای به حالت اگه طولش بدی!-

دونم چرا به ذهنم رسید که ممکنه برای دیرکردنم بخواد تالفی چیزی نگفت و رفت داخل. خودم هم نمی

 کنه!

 با کیف و سویشرتش برگشت و باهم از خونه خارج شدیم.چند دقیقه بعد 

سوار ماشین شدیم و سکوت حاکم شد؛ درواقع اون کالً از اون دخترهای وراج نبود و این واقعاً جای شکر 

 داشت!

 گذشت که با کالفگی گفت:همینجور داشت به سکوت می

 پوسیدیم قربان آهنگی چیزی نداری بذاری؟-

 پوزخندی زدم و گفتم:

 قید بودنت؛ از همون اول که دیدمت گفتم کالً آدم نمیشی!نه به اون قربان گفتنت نه به بی-

کنی چیزی نگفت و دستش رو سمت مانیتور کوچیک ماشینم دراز کرد. خواستم بگم دست نزن خرابش می

 ها!که دیدم خیلی راحت رفت سراغ بخش یو اِس بی و پوشه آهنگ

 شده.ها سوار میاز همین حواسم نبود این هم خودش قبالً

 ولی حاال تا اونجایی که خبر داشتم یه پراید هم نداشت؛ ولی دلیلش رو خیلی دوست داشتم بدونم!

 بعد از پلی کردن چند آهنگ شنیدم که زیر لـب گفت:

 اینم چه سلیقه خزی داره!-

 صدا پوزخند زدم و به رانندگیم ادامه دادم.بی

 رضایت داد و برگشت و به صندلیش تکیه داد.آخر سر باالخره به یک آهنگ 

 بود و من از این آهنگ متنفر بودم!« ای بارون»شد موزیکی که پخش می



 سلیقه تو خیلی خزتره!-

 با شنیدن این حرفم خندید و چیزی نگفت.

 کرد و بدجور هم باهاش حس گرفته بود؛ خوش بود برای خودش.شنیدم که با آهنگ زمزمه میمی

 گار چیزی یادش اومده باشه یکم خم شد ولوم موزیک رو کم کرد و گفت:یک دفعه ان

 خواد بازم ببینمش.راستی قربان فریبا چطوره؟ دلم می-

 پوزخندی زدم و گفتم:

 تو به فریبا چه کار داری؟-

 نفس عمیقی کشید:

 اومد ازش.هیچی؛ فازش باحال بود خوشم می-

فریبا حتی شیوای پوکرفیس ثابت و خسته از دنیا رو هم باز پوزخند زدم و دیگه چیزی نگفتم؛ شخصیت 

 جذب کرده بود!

 بعد از چند دقیقه به حرف اومدم:

گیره ولی از کسی خوشش گیره؛ درسته با همه گرم میفکر کنم فهمیده باشی هرکسی رو تحویل نمی-

 کنه.نیاد خیلی زود اون رو از سرش باز می

 آرومی گفت و ساکت شد.« اوهوم»

 رو گوش کردیم.« ای بارون»تا مقصد چیزی نگفتیم و پشت سر هم دیگه 

چطور بدون  کنم. یکی جواب این سوالمو بده!میشناسی ول نمنو که می کنم؛می ببار اگه نباری گریه»

 «زندگیم، زندگی کنم؟

 به مرکز خرید که رسیدیم خود شیوا حدس زد:

 خواید براتون چیزی بخرم؟ با سلیقه زنونه؟می-

 پارکینگ مرکز خرید پیچیدم و گفتم: سمت

 زدی تو خال؛ آفرین.-

 پوزخندی زد:

 سلیقه من خیلی خزه ها!-

 ابرو باال انداختم:

 به خزیِ سلیقه من نیست!-

 ریزخندید و چیزی نگفت؛ من هم پارک کردم و بعد پیاده شدیم. 



 رفتیم که شیوا گفت:داشتیم به سمت آسانسور می

 شید؟ناراحت نمیقربان یه چیزی بگم -

 پوفی کردم:

 بستگی داره.-

 رک و صریح گفت:

 شما تا حاال به کسی عالقه مند نشدید درسته؟-

 هام رو تندتر کردم تا ازش جلو بیفتم؛ بعد غریدم:قدم

 این چیزها به تو ربطی نداره!-

 خیالش رو شنیدم که گفت:صدای بی

ها حس خوبی س کردم کالً نسبت به خانومخواستم مطمئن بشم. چون حمن فقط یه حدس زدم و می-

 ندارین.

 تیکه انداختم:

 خوای قدرت حدس زدن و حس ششمت رو به رخم بکشی؟که چی؟ می-

 قیدی جواب داد:با بی

 نه گفتم شاید یه مشکلی هست که بتونم کمکتون کنم.-

ست از حجم دونآورد! آخه اون چه میاین حجم از خونسردیش واقعاً داشت خونم رو به جوش می

 بدبختی ها و فشارهایی که من تحمل کردم تا اینی بشم که االن هستم؟

 گفت یک آدم با مشکل روانی هستم که نیاز به کمک داره!و حاال خیلی راحت بهم می

 کردم!ی پتیاره شانس آورد که در مکان عمومی بود وگرنه گردنش رو خورد میاون دختره

 شم با لحنی که کمی پشیمون بود گفت:کوقتی دید دارم تندتند نفس می

 خواستم ناراحتتون کنم.ببخشید قربان نمی-

 حاال که کردی!-

 شرمنده.-

 پوزخند زدم و دکمه آسانسور رو فشار دادم؛ تا اون برسه به سمت شیوا برگشتم و با غیض گفتم:

نداری بیشتر از کوپنت  ببین دختر تا یه ذره تو روت خندیدم پررو نشو! تو کارمند خونه من هستی و حق-

 حرف بزنی.

 سرش رو دوبار به نشونه تایید تکون داد:



 باشه باشه؛ من که عذرخواهی کردم!-

 کنی!ها نمیدیگه از این غلط-

 چشم چشم.-

 نفس عمیق کشیدم تا آروم بشم! در همون حین آسانسور هم رسید و ما سوار شدیم.

 اومد. کردم و اون دنبالم میودیم؛ من جلو حرکت میچند دقیقه بعد توی پاساژ مشغول گشت و گذار ب

 شدیم بهش گفتم:همینطور که رد میفروختن و به سمت بخشی رفتم که روسری می

 ببین کدومش شیک و مناسبه دوتا انتخاب کن برام.-

 ای کرد و گفت:تک سرفه

 خواید نظر بدید؟قربان شما خودتون نمی-

 سرم رو تکون دادم:

 اب کن؛ ببین به یک صورت سفید کشیده چه مدلی میاد.نه خودت انتخ-

ها رو مورد هدف ای گفت و مشغول نگاه کردن شد؛ چند مغازه رو رد کردیم تا اینکه یکی از اون« باشه»

 قرار داد و بهم نشون داد.

 های خوبی انتخاب کرده بود.انصافاً هم مدل

باز کردن دهنش و توضیح دادن؛ که نه من نه شیوا رفتیم داخل و فروشنده که یک خانم بود شروع کرد به 

 توجهی بهش نکردیم.

 هاش تموم شد شیوا اون دو مدلی که انتخاب کرده بود رو به زنه گفت و اون هم برامون آورد.وقتی حرف

 نزدیک شدم و به طرح روسری نگاهی انداختم؛ قواره بزرگ بود و رنگ شادی داشت.

 کردم، بعد روی سر شیوا انداختم. روسری رو برداشتم و از وسط تا

های درشت شده نگاهم کرد؛ خیلی جدی روسری رو روی سرش مرتب کردم و دو قدم اون هم با چشم

 عقب رفتم.

 با قیافه متفکر، فکم رو توی دست گرفتم و دقیق نگاهش کردم؛ خب مثل اینکه واقعاً خوب بود.

 با بیرون دادن نفسم گفتم:

 داریم.م خوبه بر میهمین خوبه، اون یکی ه-

 بعد کارتم رو به سمت فروشنده گرفتم و رمزم رو گفتم.

 شیوا هم با بهت روسری رو به فروشنده داد تا توی مشما بذاره.

 ها رو از زنه تحویل گرفتم؛ رفتم بیرون و شیوا هم دنبالم اومد.بعد از اینکه پالستیک روسری



 گرفتم؛ با تعجب گفت:به سمتش برگشتم و پالستیک رو به سمتش 

 براتون بیارمش؟-

 پوفی کردم:

 ها رو برای تو گرفتم؟نه خنگول؛ هنوز نفهمیدی این-

 ابروهاش رو داد باال:

 برای من؟ چرا؟-

 ای خیره شدم و گفتم:دستم رو بردم پشت گردنم و به نقطه دیگه

اخالقم خیلی گنده ولی  ها نیستم... ولی خب درستهمن کالً اهل معذرت خواهی و تشکر و این حرف-

 دیگه مرام و معرفت حالیمه.

 هاش نگاه کردم و گفتم:به سختی توی چشم

 کنی خیلی زحمت کشیدی. خصوصاً دیروز که واقعاً داشتم ازتوی همین مدت کم که داری برام کار می-

 کردم خودت رو رسوندی و به سارا رسیدگی کردی. این هم محض تشکره.ترس سکته می

 ن داد:سری تکو

 واقعاً ازتون ممنونم قابلتون رو نداشت کارمه دیگه مگه کار اضافه کردم؟-

دقیقاً چون کار اضافه کردی خواستم ازت تشکر کنم. تو خیلی بیشتر از یک خدمتکار یا پرستار عادی -

 ها خواستم ازت قدردانی کنم.برای ما وقت گذاشتی؛ هم از طرف خودم هم بچه

 و گفتم:ای کردم بعد تک سرفه

 طلبه.خب دیگه تا پشیمون نشدم بیا بریم؛ یه سری چیز دیگه هم باید بخریم که کمک تو رو می-

 با خوشحالی جواب داد:

 چشم من در خدمتم.-

 هام رو پشت کمرم قالب کرده بودم راه افتادم.دیگه نایستادم و به راهم ادامه دادم؛ همونطور که دست

 ا رفتیم.هبه سمت بخش اسباب بازی فروشی

 به شیوا توضیح دادم:

 ببین یه چند قلم اسباب بازی انتخاب کن از هر کدوم سی تا باید بگیریم.-

 با تعجب گفت:

 خواید برای سارا چیزی بگیرید!فکر کردم می-

 خندیدم:



 ترکه.اون که چیزی کم نداره! اتاقش داره می-

 خواید به خیریه کمک کنید؟پس برای چیه اینا؟ می-

 به نشونه مثبت تکون دادم: سرم رو

اومد اینجا یه صد، مون میو پدربزرگ نذر سام بود؛ همیشه هرچند وقت یک بار برای شادی روح خواهر-

گفت بهتر از غذا دادن به کرد. میبرد پرورشگاه هدیه میخرید و میصد و بیست تا اسباب بازی می

 خوام برای خودش این کار رو بکنم.تم و چهلم می؛ من هم به جای مراسم هفهاشون پرهشکمهاییه که آدم

 آهی کشید:

 خدا بیامرزدشون؛ چه نیت قشنگی داشتن. خدا از شما هم قبول کنه.-

 کرد.ها نگاه میآرومی گفتم و هدایتش کردم جلو بره؛ با ذوق و شوق به وسایل و اسباب بازی« ممنون»

ها زود اخت دادم؛ بیخود نبود با بچهتشخیص می داد ولی من برق نگاهش روالبته ضایع ذوق نشون نمی

 شد! خودش یه پا بچه بود.می

 بعد از تهیه اون لوازم از پاساژ خارج شدیم.

 البته از چشمم دور نموند که شیوا یک توپ رنگی کوچولو برای خودش خرید و زود گذاشت توی کیفش!

 رو تحویل مسئول اونجا دادیم و برگشتیم.رفت رفتیم و دوتا پالستیک بزرگ به جایی که سام همیشه می

*** 

 با صدای نسبتاً بلندی گفتم:

 های مسکن رو کجا گذاشتی؟فریبا! این قرص-

 از توی اتاق جواب داد:

 تونین درست تشخیص بدین!های کورتو باز کن همونجاست دیگه! شما پسرا هیچی رو نمیچشم-

ادم؛ دوباره نگاهی به کابینت باالیی که درش باز بود هام رو به لبه کابینت تکیه دپوفی کشیدم و دست

 خیالش شدم.انداختم و بی

 رفتم از یخچال یک لیوان آب برای خودم ریختم و سر کشیدم.

 شد!لعنتی سردردم خوب نمی

 به خاطر اون روز بود؛ روز چهلم سام! 

 شد که چهل روز از رفتنش گذشته و من هنوز زنده ام.باورم نمی

 داد.کشم خیلی آزارم میبعد از سام و سیمین فقط من زنده موندم و دارم نفس می این حس که



ها رو گلچین کرد؛ و من رو اینجا تنها تر بودم ولی دست روزگار اونمیلمن از اون دونفر به این زندگی بی

 گذاشت.

 سروکله فریبا پیدا شد و با دیدن من که یک گوشه ایستاده بودم گفت:

 ؟پیداش نکردی-

 سرم رو به نشونه منفی تکون دادم.

 پوفی کشید و رفت توی کابینت مشغول گشتن شد؛ من هم منتظر موندم که مسکن رو بذاره توی دستم.

 ها رو از اون کهکشان بزرگ بیرون کشید و گذاشت روی سنگ کابینت و گفت:باالخره بسته قرص

 بفرما.-

 بسته رو سمت خودم کشیدم و غر زدم:

 هات رو مرتب کن!یه زحمت به خودت بده کابینتدفعه بعد -

 گفت از آشپزخونه خارج شد.داری رو میکشیده و کنایه« چشم»سرش رو تکون داد و همزمان که 

ها رو باز کردم و مشغول گشتن دنبال هرگونه مسکن شدم؛ باالخره یکی خوبش رو پیدا در ظرف قرص

 کردم و کشیدم بیرون.

کردم که چیزی توی جعبه داروها توجهم رو جلب ها نگاه میآلومینیومی ژلوفن با رضایت به بستهداشتم 

 کرد.

 بزرگ؛ برداشتمش و پشتش رو خوندم.  هایبسته نسبتاً بزرگی بود با کپسول

 چون رشتم بیوشیمی بود راحت تشخیص دادم اون دارو برای چیه.

 یک لحظه نفسم حبس شد! این... این چطور ممکن بود؟

 ه ورق قرص توی دستم بود آشپزخونه رو ترک کردم و به سمت اتاق رفتم.همونطور ک

 زد.فریبا پشت میز توالتش نشسته بود و داشت روی صورتش ماسک گیاهی می

 ورق قرص رو طوری توی دستم گرفتم که معلوم باشه و بعد گفتم:

 تو اخیراً سقط جنین داشتی؟-

ی لرزونم بود یا چهره رنگ پریدم که باعث شد یک دونم صداآروم سرش رو به سمتم برگردوند؛ نمی

 لحظه رنگ اون هم بپره!

 فوری به سمتم اومد و ورق رو ازم گرفت:

 این رو چرا برداشتی؟-

 با خشم اما آروم گفتم:



 جواب من رو بده! سقط جنین داشتی؟ کی بوده؟ چرا؟ -

 خیالی شونه باال انداخت:با بی اش رو رها کرد و رفت توی قالب همیشگیش؛یک لحظه اون حالت ترسیده

آره خیلی سخت بود! ولی گفتم بهت نگم بهتره؛ تو همینجوریش داری برای دوتا بچه یتیم مادری -

 کنه!کنی گفتم اینو بشنوی همینطوری میشی حس عاطفیت گل میمی

 با صدایی لرزون غریدم:

 فریبا تو چه غلطی کردی؟-

 صاف توی صورتم زل زد:

داشتی نگهش دارم؟ هان؟ محض اطالعت یک بار هم نبوده و دوبار بوده! اون سال یادته  چیه نکنه توقع-

 نزا گرفتم نمیام؟ این یکی هم یک ماه پیش بود. لوآخواستی بری شمال پیچوندمت گفتم آنفمی

 دیوار رو گرفتم تا نیفتم!

 نفسم رو کشیدم و گفتم:

 به جز من با کسی نبودی؟-

 خورده بود گفت:با لحنی که انگار بهش بر

 چی؟ من رو چی فرض کردی سوری؟ -

 با درد داد زدم:

 کشه هر غلطی برمیاد!از آدمی که آدم می-

 پوزخندی واضح زد:

 کردم انقدر امل باشی سورن!فکر نمی-

 با نفرت نگاهش کردم:

 های من رو بکشی!خوای بچهگفتی میحداقل بهم می-

خندید و حتی نفس آور بود. بلندبلند میل برای من چندشآوری زد زیر خنده؛ یا حداقبه طرز چندش

 کم آورد.

 هاش گفت:به زور چند نفس عمیق کشید و بین خنده

 این رو نگاه کن توروخدا! تن ماهی خورده فاز کوسه برداشته!-

به سختی چند قدم رفتم روی تـخت نشستم؛ چند نفس عمیق کشیدم و از تصور کاری که فریبا کرده بود 

 دم روی زانوهام.خم ش

 اون چطور تونسته بود؟



 اش تازه جمع شده بود گفت:فریبا که خنده

ها رو نداره. بدن منه سورن! این بسه بابا انقدر لوس نکن خودت رو؛ یه تیکه گوشت که دیگه این حرف-

 حق رو دارم که انتخاب کنم با اینجور چیزها چطور برخورد کنم.

 گفت:زد و میرفت تک خند میمیبعد همونطور که از اتاق بیرون 

 های من رو کشتی! خدایا خودت ظهور کن این سورن داره از دست میره!بچه-

دونستم چرا این مسئله انقدر درگیرم کرده آب دهنم رو قورت دادم و به زمین خیره شدم؛ خودمم هم نمی

 بود.

 دم که چرا بیشتر مراقب نبودم؟از این ناراحت بودم که چرا فریبا بهم نگفته؟ یا اینکه عصبانی بو

 سوخت!یا اینکه نه، واقعاً دلم برای موجودی که ازلحاظ ژنتیکی به من متصل بود می

 من واقعاً چه مرگم بود؟

تونستم دیگه اون محیط رو تحمل کنم؛ جایی که دوبار قتل صورت گرفته بود و من حالم از خودم به نمی

 خورد که حتی متوجه هم نشدم!هم می

 هام رو پوشیدم و بدون هیچ حرف دیگه از خونه فریبا زدم بیرون.بلند شدم رفتم لباس

 کشیدم.روندم و سیگار میهدف توی شهر میبی

 وقتی دیدم حالم خوب نمیشه، ترجیح دادم برگردم خونه.

ای »اختیار دستم رفت سمت سیستم و موزیک زد؛ بیهوا سرد بود و شیشه بخار گرفته بود و بارون می

 رو پلی کردم.« بارون

 ساخت.متنش با حالم مرتبط نبود اما لحن غمگینش به حالم خیلی می

زدم دلم خنک رفتم یکم سر شیوا غر میاز کنار یک خیابون رد شدم که چیزی یادم افتاد؛ شاید بد نبود می

 شد.می

 هام آمار خونه جدیدش رو برام درآورده بودن.آدم

 د دقیقه بعد مقابل آپارتمانش بودم.به اون سمت پیچیدم و چن

 پیاده شدم و خیلی زود سر تا پام خیس شد؛ به درک!

 زنگ واحدش رو زدم و منتظر شدم جواب بده.

 بله؟-

 رفتم جلوی دوربین و گفتم:

 منم شیوا در رو باز کن.-



 با تعجب گفت:

 کنین؟عه شما اینجا چه کار می-

 دم آمارتو دربیارن برام! دختره پررو.برو گمشو این وقت شب سوال گیر آورده! دا

 در رو باز کرد و من هم رفتم داخل؛ مسیری رو طی کردم و با آسانسور خودم رو به واحدش رسوندم.

 در واحدش رو برام باز گذاشته بود؛ من هم بدون تعارف و حرف اضافه رفتم تو و در رو پشت سرم بستم.

 خونه بزرگی نبود ولی کوچیک هم نبود.

معمولی یراییش که رسیدم خودش هم از اتقاق بیرون اومد و سالم کرد؛ تونیک و شال و شلوار به پذ

 پوشیده بود.

 جواب سالمش رو ندادم و رفتم خودم رو روی مبل ولو کردم.

 یکم بهم نزدیک شد و گفت:

 آقای تهرانی شما آمار خونه همه خدمه خونتون رو دارین؟-

 ریلکس جواب دادم:

 که خیلی مرموز و رومخن رو دارم. هاییآمار اون-

 پوفی کشید و جواب داد:

 بسیار خب! چی شده پاشدین اومدین اینجا؟-

 به مقابلم اشاره کردم:

 بیا اینجا بشین تا برات بگم.-

 اش رفت و گفت:یکم نگاهم کرد و بعد با تردید به سمت آشپزخونه

 میرم چایی بیارم؛ زود میام.-

 نفس عمیقی روی مبل ریلکس کردم.دیگه مخالفت نکردم و با 

 چند دقیقه بعد با چایی اومد مقابلم و نشست؛ به چای نگاه کردم و تشکر کردم.

 آهی کشید:

 پیش فریبا بودین باهاش دعواتون شده؟-

 یک ابروم رو انداختم باال و گفتم:

 علم غیب داری؟-

 نه روانشناس خوبیم.-

 پوزخندی زدم:



 خب به اونجام! که چی؟-

 :خندید

 غرتایمه دیگه؛ باشه هرچه قدر دوست داشتین سر من غر بزنید ولی تلفنی هم میشد.-

 اخم کردم:

 هات فکر بد کنن؟چیه نکنه نگرانی همسایه-

 ابروهاش رو باال انداخت:

چیزی که باعث میشه همسایه فکر بد کنه یکی رفتار و گفتار خود شخصه، یکی دیگش جنس و ذات خراب -

 خداروشکر من از هر دو جهت مصونم! خود همسایه اس که

 هات هم رفیق شدی؟عه پس با همسایه-

 سری تکون داد:

 آره در مرحله رفاقتیم.-

 خب پس مبارکه.-

 لـبخندی زد:

 خب شما بفرمایید قربان؛ چه خبر؟-

 هاش و گفتم:زل زدم توی چشم

 ها خوشم نمیاد؟کنی از زنیادته بهم گفتی حس می-

 مثبت تکون داد که ادامه دادم:سرش رو به نشونه 

 امروز دقیقاً بهم ثابت شد که از همتون متنفرم! -

 تر شد:لـبخندش عمیق

 داره قربان!دل به دل راه -

 با اخم گفتم:

 خوای دلیلش رو بدونی؟نمی-

 ای کرد:تک سرفه

 بله بفرمایید.-

 با حرص گفتم:

 فریبا اخیراً سقط جنین داشته!-

 باز شد و به تمسخر گفت:خونسرد بود و نیشش 



 خب تسلیت میگم!-

 گفت بزنم فکش رو خورد کنم دیگه زرزر نکنه!شیطونه می

 توضیح دادم:

من عاشقش نبودم و نیستم؛ دوست داشتنمون در حد رفاقت معمولی بود. اما توقع داشتم حداقل در -

 چنین مواقعی من رو درجریان بذاره نه اینکه خودسرانه بچه من رو بکشه!

 اش رو جمع کرد و گفت:ون هم زد زیر خنده؛ که البته زود خندها

 ببخشید قربان نتونستم نخندم!-

 با غیض توپیدم:

 چیه یعنی به من نمیاد پدر بشم؟ -

 سرش رو به دوطرف تکون داد:

ه ای میشین ولی بهتون نمیاد که جنین زیر یکی دوهفته رو بچخیر قربان اینطور نیست! اتفاقاً پدر باجذبه-

 خودتون بدونین!

 اخمی کردم:

 کنی؟من رو مسخره می-

 باز سرش رو تکون داد و نفی کرد.

 آهی کشیدم و گفتم:

همینه دیگه؛ همتون مثل هم هستین. چه فرقی داره اون بچه چندوقتش باشه! به هرحال یک انسان -

 محسوب میشه.

 سرش رو به نشونه مثبت تکون داد:

 درسته قربان حق با شماست.-

 نفرت نگاهش کردم و گفتم:با 

 کنی.! تو هم به وقتش همین کار رو میو تظاهر کنی مثل بقیه نیستی الزم نکرده چابلوسی کنی-

 سرش رو به نشونه منفی تکون داد:

 قبالً شاید با این کار موافق بودم ولی االن نیستم.-

 با کدوم کار؟-

 کورتاژ دیگه؛ سقط جنین.-

 اش یکم اطالعات بکشم!ذشتهایول وقت مناسبی بود که از گ



 هام رو ریز کردم و گفتم:چشم

 اینطور که من فهمیدم خونوادت خیلی مذهبی بودن! خودت چرا اینطوری؟-

 با تعجب نگاهم کرد:

 چطورم؟-

 دونم! خشک نیستی دیگه؛ به روز و اکتیو و روشنفکر.نمی-

 پوزخندی زد و گفت:االن تعریف کردم ازش؟ 

 دونین؟بزرگ شدنم چی میشما از من و نحوه -

 لـبخندی عریض زدم:

خواست بدونه چجوری توی عن دماغ رو بزرگ دونم ولی همیشه فوضول درونم دلش میهیچی نمی-

 کردن.

 خندید و چیزی نگفت.

 منتظر نگاهش کردم که دیدم آه کشید؛ پس مثل من یک داستان تراژدی پشت این رفتار مرموزش بود.

*** 

 )شیوا(

واکنشش چیه؛ اما به خودم گفتم شاید بد نباشه بخشی از ماجرا رو بهش بگم تا هم کنجکاویش  دونستمنمی

 برطرف بشه هم دل خودم یکم سبک شه.

 چاییم رو برداشتم و دو قلپ ازش خوردم و شروع کردم:

پدر و مادر من به شدت مذهبی بودن؛ بابام دکترای حوزه داشت و تو دانشگاه روانشناسی درس -

 . مامانم هم استاد معارف بود.دادمی

 های آویزون منتظر ادامه حرفامه.نگاهش کردم که دیدم سر تکون داد و با گوشه لـب

 آه کشیدم:

من رو بعد از ده سال با کلی نذر و نیاز به دنیا آوردن؛ برای همین علی رغم اطالعاتی که درباره تربیت -

دم که لوس بازیم درحد گریه و خواستن عالقه ای نبوفرزند داشتن خیلی لوسم کردن. من هم بچه

 ای که روش حساس بودن لج کردم.ترین نقطههای معمولی خالصه بشه. خیلی لجباز بودم و سر مهممندی

 هام گرفتم:لیوان چای رو محکم توی دست

از تو نوجوونی حجاب رو گذاشتم کنار؛ هیچی بهم نگفتن فقط نگاهشون غمگین شد. پی پسربازی رفتم، -

 کردن که تمومش کنم.رفتم؛ با اشک التماسم میدر نصیحت وارد شدن. پارتی مختلط می



 با پوزخند گفت:

 تر از چیزی بودی که به نظر میاد!خبیث-

 آه کشیدم:

 تیکه ننداز.-

 شونه باال انداخت:

 من خیلی فرزند صالحی بودم.در مقایسه با تو خیال بابا انگار بی-

 تکون دادم و گفتم: سرم رو به نشونه مثبت

آره دیگه خالصه اینطوری شد؛ من هم تا دو سه سال پیش خیلی مفسد فی االرض بودم و... آخرش هم -

 پدر و مادر خودم رو خودم به کام مرگ کشوندم.

 با تعجب نگاهم کرد و گفت:

 یعنی چی؟-

 آب دهنم رو قورت دادم شاید بغضم هم بره پایین یا نفسم بهتر باال بیاد.

 کردم خونسرد باشم و ادامه دادم: سعی

نشوندم و حریفم هر روز هر روز باهاشون جنگ و دعوا داشتم؛ همیشه هم حرف خودم رو به کرسی می-

شدن. یک شب بعد از یک فصل داد و بیداد که راه انداخته بودم، پاشدم رفتم خونه دوستم که مهمونی نمی

خواستم از خونه بابام برم یه ع خسته شده بودم و میداشت. اعصابم خیلی خورد بود؛ دیگه از اون وض

 جای دیگه. اون شب خیلی زهرماری خوردم و دوستم من رو برگردوند خونمون. 

 چند نفس عمیق کشیدم تا بوی بغض از نفسم بپره و حالم بهتر بشه.

مامانم محل ندادم؛ های کلید انداختم و توی تاریکی خونه راهم رو گرفتم سمت اتاقم و به ابراز نگرانی-

رفتم توی اتاق و کف زمین ولو شدم و خوابم برد. سه ساعت از خوابم نگذشته بود که با جیغ مامانم از جا 

خوره. مامانم پریدم؛ خودم رو رسوندم به محل صدا و دیدم بابام سر سجاده نمازشبش افتاده و تکون نمی

 گفت که بابام سکته کرده.زد و میهم داشت داد می

 خواد جلوش ضعف نشون بدم؛ اشک ریختم و گفتم:یگه نفهمیدم که جلوم سورنی نشسته که دلم نمید

بابام بود و عاشقش بودم! بدون اینکه چیزی بپوشم رفتم با مامانم بلندش کردیم بردیمش توی ماشین و -

گذاشته بودم من نشستم پشت فرمون. مامانم عقب پیش بابام نشست. من هم دیوونه شده بودم و پام رو 

رفتیم که به خاطر روی پدال گاز و هنوز اثر الکل کامالً از سرم نپریده بود. داشتیم وسط بزرگراه می

 حواسی من چپ کردیم و... .بی



 سورن با ناراحتی گفت:

 فقط تو زنده موندی!-

 هام رو پاک کردم.سرم رو تکون دادم و اشک

 موندم.کاش نمی-

 اومد ولی یکم لحن نصیحت گرفت:نمیاصالً بهش تریپ دلداری 

ات میگی خیلی بهتری؛ و من مطمئنم که پدر و ببین تو االن به نظرم نسبت به اون چیزی که از گذشته-

 مادرت از این بابت خوشحالن. من چی بگم که... .

 زیر چشمی نگاهش کردم که فهمیدم از یادآوری موضوعی خوشش نمیاد.

 اما نفسش رو فوت کرد و گفت:

ان اما اصالً من ولم کردن و رفتن؛ با اینکه هنوز زندها شنیدی یا نه ولی مادر پدر دونم از خدمتکارهنمی-

 هم پاشون رو ایران نگذاشتن.یا سیمین ما براشون مهم نبودیم. حتی برای قبر سام 

 با کالفگی موهاش رو به هم ریخت و ادامه داد:

ن حد دلخور باشی! و حس کنی که هیچ اهمیتی این وسط خیلی بده که از پدر و مادر خودت تا ای-

هایی که پدر ومادرت هات رو سر زیردستات خالی کنی. االن شاید فکر کنی همه سالنداری و همه عقده

ترین تونی یادشون رو زنده نگه داری و مهمزنده بودن رو از دست دادی اما حداقل تو هنوز زنده ای! می

که مرگ والدینت باعث شد تو دست از لجبازی برداری و سر غرور و چیزهای  نکته این ماجرا اینجاست

 بیهوده زندگیت رو به فنا ندی!

 نفس عمیقی کشید:

کردن اما، این بهای زندگی دوباره تو بهای سنگینی بود؛ شاید والدینت باید روش بهتری انتخاب می-

 بوده و تو باید به شدت قدرش رو بدونی. هوم؟

 کرد و منتظر بود چیزی بگم؛ شونه باال انداختم:دم که با همون قیافه جدیش بهم نگاه میبهش نگاه کر

 دونم؛ حق با شماست و من باید بیشتر از قبل حواسم به خودم باشه.نمی-

 چاییش رو از روی میز برداشت و یک نفس هورت کشید و گفت:

 رد دنیا همینه دیگه.خب، اومده بودم حال و هوام عوض شه که بدتر شد! چه میشه ک-

 بلند شد:

 بابت چای ممنون.-



اش کردم و اون هم بعد از خداحافظی کوتاه، در رو باز کرد و از خونه من بلند شدم و تا دم در بدرقه

 رفت.

 بلند شد و رفتم به سمتش؛ زهرا بود. یم از روی اپنصدای گوش

 «ات شیوا؟این کی بود اومده بود خونه»پیام داده بود: 

  خندیدم؛ این فضول همه چیز رو زیر نظر داشت!

 با اینکه رومخ بود اما خوشحال بودم که حداقل یک نفر تو این دنیا حواسش بهم هست!

 «های محل ربطی نداره!به فضول»جوابش رو دادم: 

 شکلک عصبانی فرستاد و بعد زنگ زد؛ با خنده وصل کردم و جواب دادم:

 سالم!-

 بده دختر!کوفت و سالم! جواب -

 خندیدم:

 بابا بذار بره داخل آسانسور بعد زنگ بزن بهم!-

 اون هم خندید:

گفتم برام ردیفش آخه ماشاال انقدر خوش هیکل و خوش قد و باال بود! حیف که نامزد دارم وگرنه می-

 کنی!

 اوه اوه یعنی انقدر حواس جمعه؟ شاید نسبت به من اینطوری بود. 

 یکم غر بزنه.صاحب کارمه؛ اومده بود -

 صداهایی از سر تعجب درآورد:

ات؟ خیلی زود خوام! حاال چرا پاشده بود اومده بود خونهخدا بده شانس منم از این صاحب کارها می-

 مونه!ات میهم رفت! منو باش گفتم شب خونه

 با خشم مصنوعی گفتم:

 شعوری!زهرا خیلی بی-

 خندید:

 خواد تشریف بیاره خدمت برسیم خونتون.دونم عزیزم! حاال اگه دوباره نمیمی-

 اخمی کردم:

 برای... ؟-

 ای گفت:با لحن بامزه



 جهت امر خیر! -

 رفت.زدم خنده از صورتم نمیاومد تا وقتی باهاش حرف میخندیدم و اون هم خندید؛ خوشم می

 ار کنم.خوام بیشتر کخوام بیام بازم قالب بافی یادم بدی؛ خوشم اومده مینه جدی امشب می-

 پوفی کشیدم:

ولی من در همین حدی که بهت یاد دادم بلدم! بیشتر کار نکردم. خودت باید تمرین کنی و بری از -

 های جدید دربیاری.اینترنت مدل

پیچونی های منو با بهونه میکنم بهونهات بهونه جور میخوام بیام تلپ بشم خونهس من میناموآخه بی-

 شل مغز؟

 دیگه زیادی صمیمی شده بود اما من زیاد با این قضیه مشکل نداشتم.طی یک ماه 

 خیلی خب باشه بابا بیا؛ قدمت سر چشم.-

 آخ جون! دستت درد نکنه عزیزوم!-

 لـبخندی زدم و چیزی نگفتم؛ اون هم خداحافظی و قطع کرد.

داخل و سالم و احوال  دودقیقه بعد جلوی در بود. رفتم در رو براش باز کردم و اون هم خیلی راحت اومد

 کرد.

 با هم رفتیم روی مبل راحتی نشستیم و مشغول بافتنی با قالب شدیم.

 در اون حین شروع کرد به صحبت:

 ات؟خب! تعریف کن ببینم! این جناب صاحب کار چرا اومده بود خونه-

 نفس عمیقی کشیدم:

 کنم.کنه من خوب درکش میدونم؛ شاید چون حس مینمی-

 معناداری کرد:خنده 

 عاو! پس راه داره که مخشو بزنی!-

 چپ نگاهش کردم و گفتم:یکم چپ

 انقدر ازش بدم میاد! دل به دل راه داره اون هم خوشش نمیاد از من.-

 نداشت و اومد سراغ تو. راست خوبه دل به دل راه-

 خندیدم:

ترسید خیلی مرموزم می؛ میگه کنم! آمار همه چیم رو درآوردهخواست مطمئن بشه اینجا زندگی میمی-

 کنه!دزدی جاسوسی چیزی باشم. هنوزم بهم شک داره وقتی یه چیزیش گم میشه به من نگاه می



 با تعجب گفت:

 وا! این دیگه چه جور آدمیه؟-

 ریز خندیدم و به شوخی گفتم:

تونست میخیلی گاوه! ولی حاال دور از شوخی، تو زندگیش خیلی سختی کشیده اما آدم بامرامیه؛ -

ها رو زیر بال و پر گرفت و براشون پرستار استخدام کرد. اش رو ول کنه اما اونبرادرزاده و خواهرزاده

 درونش مهربونه ولی ظاهر خشن و گنداخالقی داره.

 سری تکون داد:

 آهان؛ آره گفته بودی که فازش عجیب غریبه.-

 آهی کشیدم:

 اومد اینجا دردودل کنه.االنم دلش از دست دوست دخترش گرفته بود -

 بعد خندیدم و گفتم:

های منو کشته! خیلی باحال بود باید دختره سقط جنین کرده بعد این فاز برداشتتش میگه اون بچه-

 دیدی! نه اینکه بگم بده ولی اصالً بهش نمیاد!قیافش رو می

 زهرا هم خندید:

رفتارش، تو گفتی که از خدمتکارها شنیدی ایه! ولی عجیب نیست این آره اینطور که تو میگی بد تیکه-

ای که رها میشه حتی کامل چنین رفتارهایی بدش میاد. هرچند بچهمادرش ولش کرده، برای همین از 

 شکل نگرفته باشه.

 سری تکون دادم و تایید کردم:

 آره دیگه؛ خالصه اینکه صاحب کارم هم مثل خودم خل و چله!-

 رخش نگاه کردم.بافتنش ادامه داد؛ به نیممشتی به بازوم زد و به با خنده 

 خوشگل که خیلی هم مشتی بود و خیلی هوام رو داشت.دختری مهربون و 

ها، واقعاً به حضور یک دوست نیاز داشتم؛ اما از اونجایی که خودم اعصابش رو نداشتم، ترجیح بعد از مدت

 دادم با کسی معاشرت نکنم. می

 انداختن!رو یاد گذشته نحسم می های قدیمیم که منخصوصاً دوست

هاش من رو گرفت و با شوخیشدم به دل نمیاعصاب میاگه بیاما زهرا مثل بیشتر زهراها بامرام بود و 

 )به احترام زهراهای سرزمینم دو دقیقه سکوت(خندوند.می

 کردم.من هم براش از دانشگاهم و سپهر و سارا تعریف می



 کرد.ت و ماجراهای خونوادگیشون؛ که البته یکم این موضوع غمگینم میگفاون هم گاهی از نامزدش می

یتیم نشده بودم؛ با اینکه به خاطر گشت که هنوز های فامیلی و خونوادگی من به زمانی بر میچون ارتباط

 دیدمشون.اخالق و رفتارم توی فامیل چندان محبوب نبودم، ولی باز هم حداقل می

دونستن و حق هم داشتن؛ برای همین بیشترشون باهام ن، همه من رو مقصر میوقتی پدر و مادرم فوت شد

 قطع ارتباط کردن.

 گرفتن.زدن و ازم سراغی نمیهام هم بهم زنگ نمیحتی خاله

من اینطور فهمیدم که وقتی توی اوج تنهایی یک نفر میاد کنارت، اون رو قطعاً خدا فرستاده و بس؛ و من 

 دونستم.میزهرا رو فرستاده خدا 

*** 

 )سورن(

 کردم!دونستم که داشتم به چی فکر میدیدم اما حواسم جای دیگه بود؛ حتی نمیداشتم تلوزیون می

 صدای سارا رو شنیدم که صدام کرد:

 عمو سورن!-

 کرد!کرد؛ و البته شاکی هم نگاه میبرگشتم به سمتش که روی مبل کنارم نشسته بود و بهم نگاه می

 کردم:اخم کمرنگی 

 چیه؟-

 عمو سورن چندبار صدات کردم جواب ندادی!-

 نفسم رو کالفه فوت کردم:

 فکرم مشغول بود عمو؛ حاال چیه چی شده؟-

 کتاب داستانش رو به سمتم دراز کرد:

 میشه برام داستان بخونی؟-

 نفس عمیقی کشیدم:

 مگه خاله شیوا نیست که من باید برات بخونم؟-

 آهی کشید:

 اشت ازتون اجازه گرفت زود رفت.نه خاله کار د-

 شدیم.این شیوا هم هروقت نبود بهش محتاج می



کالفه کتاب داستانش رو ازش گرفتم و نگاهی به جلد مربعی شکلش انداختم؛ عکس یک پسر تپلی روش 

 خندید.بود که داشت مثل خر تیتاپ خورده می

 گفت: باز کردم و صفحه اولش رو نگاه کردم و خواستم بخونم که سارا

 نه عمو یجوری بگیرش که من عکساشو ببینم بعد داستانشو برام بگو.-

 کالفه نفسم رو فوت کردم:

 شد بدی یکی دیگه برات بخونه؟ این همه آدم تو این خونه هست!حاال نمی-

 اخمی کرد:

 اونا کار دارن؛ بعدشم... من دوست دارم شما برام بخونین.-

 ز سرم بردار!ای بر احساساتت صلوات؛ دختر دست ا

خواست از روستا بره شهر به کتاب رو روی پام گذاشتم و شروع کردم به خوندن داستان حسنی که می

 پدرش کمک کنه.

خوندن تا سارا رضایت بده و دست از سرم فکرم کامالً جای دیگه بود و فقط لـبم کلمات کتاب رو می

 برداره.

 د:یک دفعه صدای سارا داستانم رو قطع کرد و پرسی

عمو! مامان حسنی از کجا براش آلوچه خرید گذاشت توی خورجین خرش؟ توی روستا هم آلوچه -

 فروشن؟می

 پوفی کشیدم:

 چینن الزم نیست بخرن.نه سارا اونجا آلوچه از باغ می-

 پس چقدر خوش به حالشونه!-

نکرد و صد بار وسط ای گفتم و به خوندن داستان ادامه دادم؛ که سارا هم کم لطفی حوصلهبی« آره»

 دادم.داستان ازم سوال پرسید و منم با حال خرابم جوابش رو می

 باالخره به صفحه آخر رسیدم!

و حسنی و پدرش که تونسته بودن با پول کارگری برای مادر حسنی عینک بخرن، خوشحال و خندان به -

 روستا برگشتن و... پایان!

 داده بود نگاه کردم؛ خوابش برده بود!کتاب رو بستم و به سارا که به کمرم تکیه 

 برد.ها هم با یک داستان راحت خوابمون میای کاش ما آدم بزرگ

 نفس عمیقی کشیدم و کتاب رو روی میز گذاشتم.



 شد به سمتم اومد و گفت:ریحانه که داشت از اون اطراف رد می

 آقا بذارین سارا خانم رو ببرم به اتاقشون.-

 سرم رو تکون دادم:

 برمش.زم نیست؛ خودم میال-

 شد.بعد با احتیاط جام رو تغییر دادم و سارا رو بلند کردم؛ چون کوچیک بود خیلی راحت تو بـغلم جا می

 نفس عمیقی کشیدم و به چهره معصومش نگاه کردم.

 خورد؛ خب این جای شکر داشت! قیافش خیلی شبیه سیمین بود و به رزا نمی

 دیدنش یاد مادرش بیفتم که سام رو ول کرد و رفت. دوست نداشتم بزرگ که شد با

دادن؛ خصوصاً که توی خواب دیگه موهای حالت دار خوشرنگش آویزون بودن و حس خوبی بهم می

 کردم چقدر دوستش دارم.رومخم نبود و حس می

 ها رو طی کردم و به اتاقش رسیدم؛ رفتم داخل و آروم سارا رو روی تـختش گذاشتم.پله

های تپل و سفیدش، اش رو نوازش کردم و بعد از بـوسیدن دستهای صاف و کودکانهونی و لپیکم پیش

 رفتم.

 زد.شدم که صدای سپهر رو شنیدم که داشت با تلفن حرف میداشتم از راهرو رد می

 زنه.رفتم دم در اتاقش تا بفهمم چی داره میگه و با کی حرف می

کردم؛ شاید چون ما اخیراً بیشتر نسبت بهش احساس مسئولیت میاصوالً هیچ وقت کار به کارش نداشتم ا

 کردم اون دوتا بچه کسی رو ندارن بهشون اهمیت بده.بعد از سام حس می

 کنم که صد بار به غلط کردن بیفتی که چرا به دنیا نیومدی!رسونیش وگرنه کاری میببین تا شنبه بهم می-

 صبر کن، کی چی رو بهش برسونه؟

 در نزدیک شدم. بیشتر به

کنی... نترس پولش ای فرهاد! پس منو نپیچون؛ از زیر سنگ هم که شده پیدا میدونم تو اینکارهمن می-

 هرچه قدر شد مهم نیست فقط تو بهم موادو برسون.

 نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و در رو محکم باز کردم!

 لحظه کپ کرد بعد به طرف پشت گوشی گفت: سپهر وسط اتاق با گوشیش ایستاده بود که با دیدن من چند

 زنم.بهت زنگ می-

 و تماس رو قطع کرد.

 با اخم شدیدی گفتم:



 اون چه خری بود؟-

 پوزخندی زد:

 خوای بدونی؟برای چی می-

 زدم!ها اولین بار بود که باهاش حرف میشاید بعد از مدت

 کامالً وارد اتاقش شدم و در رو پشت سرم بستم؛ داد زدم:

 گفتی بهت مواد برسونه؟دارم بهت میگم به کی داشتی می-

 خونسردانه شونه باال انداخت:

 فرهاد دوستم! که چی؟-

 ترسید! ولی این نترسیدنش سزای بدی براش داشت!اون لعنتی از من نمی

 غیض و خشمم رو بیشتر نشون دادم و با انگشت اشاره تهدیدش کردم:

 که باهاشون مواد بخری و خودتو نابود کنی! اون هم تو این سن!ریزم من توی اون حسابت پول نمی-

 هاش رو ریز کرد:چشم

تو که فقط پول ریختن بلدی دیگه حرفی نباید بزنی! چیکار به من داری؟ برو به عشق و حالت برس با -

 اون دختره کی بود؟ پریسا؟ فریا؟ فریبا؟

 اش رو به عقب هل دادم:رفتم جلو و با دستم شونه

 کردم تو پرورشگاه که هر گاویمی خواستم ولتی نمک نشناس؛ من اگه میخودت رو بفهم پسره حد-

 دلت خواست بشی! ولی این کار رو نکردم.

ای داشت که باعث شد جلوم سـینه سپر کنه و برخالف هیکلش که یکم بیشتر از نصف من بود؛ غرور مسخره

 صداش رو باال ببره:

خوای از شر من خالص بشی؟ ولم کن و منت این فداکاریت رو سرم نمی خب همین کار رو بکن! مگه-

 نذار!

 یکی خوابوندم توی صورتش که از شدت ضربه سرش کج شد.

 از گوشه چشم نگاهی بهم کرد و با پوزخند گفت:

 انتظار همین رو هم داشتم!-

 دونم چرا این حرفش بدجوری آزرده خاطرم کرد.با بهت بهش خیره شدم؛ نمی

 بغض پسرونه عجیبی شروع به گالیه کرد:با 



مجبوره بیشتر به سارا رسیدگی کنه؟ دلم رو به چی تو خوش کنم؟ اینکه یک پرستار زن برام گرفتی که -

کنه ولی هنوزم به اون یک ذره هاش بیشتر داره من رو از خودم متنفر میشیوا با اون ترحمش و مهربونی

 زنی!تو حتی باهام حرف هم نمیکنه نیاز دارم چون توجهی که بهم می

 های مشت شده به چهره درهم سپهر نگاه کردم.یک قدم عقب رفتم و با اخم و دست

 رحمانه ادامه داد:و اون بی

کنی با اون غرور لعنتیت! با همه همینجوری کنی که همه رو از خودت دور میهمه جا جوری رفتار می-

بودن گهگاهی دایی سام خوش بود که اون رو هم از دست دادم! حتی من و سارا. دلم توی این خونه به 

کشم؟ و فراموش کنم؟ اصالً فهمیدی که یک ساله سیگار میر هاموقتی از همه جا طرد شدم، چجوری غم

 فهمن!ها هم این رو میترین آدمتوجهحتی بی

 بهم پشت کرد و موهای کوتاه لختش رو به هم ریخت:

خوام پولت رو پای مواد بدم بزن تو صورتم ولی... ولی وقتی هیچی ازم آره به خاطر این که می-

 دونی الزم نکرده ادای یک سرپرست خوب رو دربیاری.نمی

 حق داشت؛ متأسفانه حق داشت.

 شه و باز اهمیت ندادم.دیگه داره در خودش غرق می دیدم که یک سورنِمی ممن داشت

ن رو داشتم که مراقبم بودن اما اون... واقعاً هیچ کس رو حداقل من وقتی سن سپهر بودم سام و سیمی

 نداشت! تنها کسی که براش مونده بود... من بودم!

 چقدر آدم باید بدشانس باشه که تنها کسش من باشم!

 اش رو تکون داد تا دستم بیفته.اش گذاشتم که اون به شدت شونهیکم جلو رفتم و دستم رو روی شونه

 فاز نصیحت گرفتم:

 ببین سپهر... .-

 با خشم براق شد:

 برو دایی نذار بیشتر از این چرت و پرت بارت کنم!-

 هاش رو نبینم.از تن صداش احساسش رو فهمیدم؛ پشتش رو کرده بود تا اشک

 هم غرور داشت و هم احساس.

 کنم باشه؟بذار حرفم رو بزنم بعد گورم رو گم می-

 هیچی نگفت و فقط دماغش رو باال کشید.



شد، سعی کردم به سم رو فوت کردم؛ با اینکه همه وجودش از احساسات مختلف داشت تیکه تیکه مینف

 خودم مسلط باشم و باهاش حرف بزنم!

خوام از این به بعد برات خوام اخالق گند خودم رو توجیه کنم و یا بگم میفهمم. نمیمن حست رو می-

کنم چون خواد بزنم فکت رو بیارم پایین اما این کار رو نمییبترکونم و بهترین دایی دنیا باشم! االنم دلم م

 وقتی همسن تو بودم حس تو رو داشتم. تلفیقی از غم و غرور!

 نفسش رو بریده بریده بیرون داد و به سمتم برگشت؛ جدی و مردونه گفتم:

رو تکرار نکن تا مجبور نیستی احساساتت رو به خاطر غرورت مخفی کنی! حداقل، تو مثل من این اشتباه -

 آدم تنهایی مثل من نشی.

 با تمسخر گفت:

 کنی!تو تنها نیستی فقط با آدمای خاصی حال می-

 پوزخند زدم:

دم توی ـهام رو کشته؛ ریآدمای خاص؟ اگه منظورت دوست دخترمه که بدون اینکه بهم چیزی بگه بچه-

 این آدمای خاص! 

 با بهت بهم زل زد و دهنش رو باز نگه داشت. 

 سرم رو به طرفین تکون دادم:

 هات نگاه کنی!دونم خیلی مزخرفه که به سقط جنین به چشم مرگ بچهآره می-

 با غم گفت:

 لیطه چطور دلش اومد بچشو بکشه؟ـاون س-

 خنده تلخی کردم:

کنی. راستش همه میگن این شد! پس تو هم مثل من فکر میگفت تو شبیه منی باورم نمیبابابزرگم می-

 ای که نخوای رو سقط کنی و از شرش راحت بشی!طبیعیه که بچه خیلی

 نفس غمگینی کشید:

احساسات فقط درد دارن! این خیلی مزخرفه که یک پسر احساساتی باشی ولی همه اینطور فکر کنن که -

 رحمی و شقاوتی.تو آخر بی

 سوتی کشیدم:

 ادبیاتت هم خوبه که.-

 اش انداختم و ادامه دادم:شونه تک خندی زد و چیزی نگفت؛ دستم رو روی



خودت رو دوست داشته باش سپهر؛ از احساساتت فرار نکن و بپذیرشون وگرنه واقعاً روزی مثل من -

بینی همه کسانی که داشتی رو، هرچند کم بودن! اما از دست دادی و نتونستی میشی و به خودت میای می

 کنم.دوست دارم اما ازتون فرار می مثل من که تو و سارا رو بهشون بگی دوستشون داری!

 هام نگاه کرد و چیزی نگفت.خنثی به چشم

 اش گفتم:لـبخند کوتاهی زدم و با زدن ضربه آرومی به شونه

 قوی باش و کاری نکن که بعداً پشیمون بشی.-

 بعد فوراً ترکش کردم.

 ن کار واقعاً برام سخت بود.وقتی در اتاقش رو بستم نفس عمیقی کشیدم و عرق پیشونیم رو پاک کردم؛ ای

 ای به سرش نزنه.گفتم بعداً وسایل سپهر رو بگرده تا یک وقت کار احمقانهباید به خشایار می

*** 

 )شیوا(

ها بود دست به لوازم آرایشی نبرده بودم توی آینه نگاه کردم و یکم آرایش ملیح به صورتم نشوندم؛ مدت

 شد.میداد که حالم داشت خوب و این نشون می

 البته در کل قیافم بد نبود اما دوست داشتم یکم بهتر به نظر برسم؛ برای دل خودم!

ام ام بستمش و یک پره رو روی شونهمانتو و شلوار ساده پوشیدم و روسری سرم کردم و با گیره زیر چونه

 انداختم.

هرا هم از خونه بیرون اومد و کیفم رو برداشتم و از خونه رفتم بیرون؛ دکمه آسانسور رو زدم که داداش ز

 کنارم ایستاد.

 سالم کوتاهی کرد که جوابش رو دادم.

 بعد از چند ثانیه پرسید:

 رید؟ساعت شیش صبح جایی می-

کردم یعنی تازه فهمیده بود صبح باید برم سر کار دنبال یه بیشتر از یک ماه بود اونجا داشتم زندگی می

 لقمه نون؟

 م همین جمله رو بهش بگم اما نفس عمیقی کشیدم:با اینکه خیلی دوست داشت

 سرکار.-

 از زهرا شنیده بودم همیشه بعد از ظهر میره سرکار؛ برای همین از خودش پرسیدم:

 شما چی جایی میرید؟-



از این پرروییم یکم تعجب کرد؛ ولی من با باز کردن در آسانسور که تازه رسیده بود نذاشتم زیاد تعجب 

 کنه و رفتم داخل.

 اون هم داخل شد و بعد از زدن دکمه طبقه همکف گفت:

خواید برسونمتون؟ هوا هنوز رفتم پیشش؛ راستی میبرای یکی از دوستام مشکلی پیش اومده داشتم می-

 کامالً روشن نشده.

 پوکرفیس نگاهش کردم:

 دست شما درد نکنه ولی تاکسی گرفتم.-

 آخیش ضایع شد!

لم خیره شدم تا رسیدیم به پارکینگ؛ عذرخواهی کوتاهی کردم و زودتر دیگه حرفی نزد و من هم به مقاب

 از اون رفتم بیرون و به سرعت از ساختمون خارج شدم.

کردم اما بعد از اون تصادف هربار سعی کردم خواست ماشین داشتم و خودم رانندگی میخیلی دلم می

به فرمون نبرم بهتره تا دیگه جون کسی رو  افتاد و خالصه، گفتم دستپشت فرمون بشینم رعشه به جونم می

 نگیرم.

 سوار تاکسی شدم و ماشین حرکت کرد.

رفتم کردم بعدش میرفتم سپهر و سارا رو راهی میزود به خونه تهرانی رسیدم و پیاده شدم؛ باید می

 هام دوتا بیشتر نبودن.دانشگاه؛ البته کالس

 که باید هر روز صبح انجام بدم؟شاید بگید مگه راهی کردن دوتا بچه چه کاریه 

ها هم چون مثل ها رو نداشتن؛ و اونهای بچهخب بقیه خدمتکارها زیاد اعصاب غرغر و لوس بازی

 تونستن خودشون انجام بدن.شاهزاده بار اومده بودن هیچ کدوم از کارهاشون رو نمی

کارهاشون رو خودشون بکنن؛ این کردم راضیشون کنم بعضی شد که سعی میای میالبته یکی دوهفته

 برای مسئولیت پذیری و عزت نفسشون بهتر بود که حداقل وسایلشون رو خودشون بذارن تو کیفشون!

کشید سالم کردم و به سمت وارد ساختمون که شدم، به ریحانه خانوم که داشت میزها رو دستمال می

 بود.راهرو سمت راست رفتم که تهش اتاق تعویض لباس و استراحت 

 هام رو عوض نکردم؛ مثل هر روز فقط وسایلم رو گذاشتم و بعد به سمت اتاق سپهر رفتم.لباس

 چند تقه به در زدم و رفتم داخل.

 سالم صبحتون به خیر آقا سپهر! حالتون چطوره؟-

 با اینکه خوابیده بود سعی داشتم با این لحن شاد و سرحالم مثل هر روز بیدارش کنم.



 کن! شیوا گورتو گم-

 خندیدم و نزدیک شدم؛ پتوش رو به خودش پیچیده بود و پشت به من خودش رو مچاله کرده بود.

 فکر کنم دیشب دیر خوابیده بود و حوصله من رو نداشت.

 کنارش ایستادم و گفتم:

 اتون دیر میشه ها.پاشین یه آب به صورتتون بزنین بیاید پایین برای صبحونه؛ مدرسه-

 خوام برم!نمی گور بابای مدرسه!-

اش برش گردونم تا ببینمش که به شدت خودش رو تکون داد که سعی کردم با گذاشتن دستم روی شونه

 بگه ولش کنم.

 آهی کشیدم:

 چیزی شده آقا سپهر؟-

 فقط برو گمشو!-

 خواید برید مدرسه! اگه حالتون خوب نیست بگم دکتر خبر کنن.خب حداقل بهم بگید چرا نمی-

 رفت:بدتر تشر 

 حالم خوبه فقط گمشو برو شیوا. -

 صدایی از پشت سرم گفت:

 خواد بیدارش کنی.ولش کن نمی-

هاش توی جیبش بود؛ خواستم چیزی بگم که برگشتم و سورن رو دیدم که توی درگاه اتاق ایستاده و دست

 آروم گفت:

 بیا بیرون... .-

وقتی هر دو از اتاق خارج شدیم، در رو  خیال سپهر شدم؛ به سمت سورن رفتم وسری تکون دادم و بی

 بستم.

 سورن با کالفگی بهم گفت:

 دیشب باهم دعوا کردیم.-

 ابروهام رو باال انداختم:

 جداً برای چی؟ چی شده؟-

 سورن سری تکون داد:

 خواست بهش مواد برسونه؛ رفتم تو اتاقش باهاش دعوا کردم. شنیدم که از یکی می-



 کرد: بعد با درموندگی بهم نگاه

فهمم که باهات ات کنم که نفهمیدیش اما از طرفیم میخواد خفهخیلی سخته شیوا! با اینکه دلم می-

خواد. کسی که مردونگی رو یادش بده درحالی که کنه! اون یه چیزی مثل پدر میاحساس راحتی نمی

طوری باهاش دونم چمن تو رو گذاشتم مراقبش باشی وقتی تو خودت هم یک دختر مجردی. من نمی

 ارتباط برقرار کنم! دیشب اولین باری بود که باهاش حرف زدم!

 ای متأثر بهش نگاه کردم.آهی کشیدم و با چهره

تونستم توی جنبه احساسی یکم به اون بچه توجه کنم و مثل یک دوست حق با سورن بود؛ من فقط می

مشکالتش کاری از دست من ساخته  کمکش کنم. اون یک بچه درونگرا و عصبی بود که درباره خیلی از

 نبود.

 گفتم:

 بره.اشکال نداره، درست میشه! یکم زمان می-

 کرد گفت:سورن پوفی کشید و درحالی که به اطرافش نگاه می

 تونی در این باره کمکی کنی یا نه؟می-

 با ناراحتی گفتم:

بشه یه کارهایی کرد! بهش فکر کنم؛ ولی خب شاید دونم! من برادر نداشتم و کالً زیاد درک نمینمی-

 کنم.می

 سری تکون داد:

باشه فقط زودتر! ببین من کاردارم باید االن برم شرکت؛ سارا رو که راهی کردی برو پیش سپهر یکم -

 باهاش حرف بزن. امروز کالسات نزدیک ظهرن دیگه؟

 کرد و رفت.با کالفگی خداحافظی « خوبه»سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم؛ بعد از گفتن 

 من هم به سمت اتاق سارا رفتم تا بیدارش کنم.

ها خوابیده بود و موهای قشنگش روی بالش پخش شده بودن؛ با لـبخند موهاش رو نوازش مثل فرشته

 کردم و گفتم:

 سارا خانوم؛ سارای قشنگ! بیدار نمیشی؟-

 هاش رو باز کرد و با صدای گرفته خندید:چشم

 سالم خاله شیوا!-

 کردم بلند بشه و گرفتمش تو بـغلم.کمکش 



 خاله شیوا قربونت بره انقدر که شیرینی عسل من!-

 هاش رو به چشمش رسوند تا بمالونتش؛ با خمیازه پرسید:دست

 خاله امروز بابام میاد دنبالم؟-

 پرسید؟لـبخند روی صورتم ماسید! هر روز باید این رو می

 اش دادم و گفتم:از خودم فاصله

 یادت نیست که بابات رفته مرحله بعدی؟ ساراجون-

 با ناراحتی گفت:

 گرده؟خب شاید برگرده؛ برنمی-

 بـوسه کوتاهی روی نوک دماغش نشوندم:

تونیم برگردیم ولی ریم سراغش بعد دیگه نمیایه که هممون یه روز مینه خاله جون، این یه مرحله-

 باشیم!تونیم تا همیشه کنار هم هممون که رفتیم اون ور می

 آهی کشید:

کشید آخرش رفت هرچقدر هم طول میخاله همش همین رو میگی؛ ولی بابای من هرجا که می-

 گشت پیشم! برمی

 پتوش رو کنار زدم:

 دیگه بسه دیگه بیا بریم صبحونه بخوریم بعد بری مهد کودک.-

 بعد کمکش کردم از تـخت بیاد پایین؛ دستش رو گرفتم بردم صورتش رو بشوره.

باسش رو بهش دادم تا خودش بپوشه و راهنماییش کردم کیفش رو آماده کنه؛ در همون حین شیرین ل

 خندید. کرد و میزبونی می

 دستش رو گرفتم که بریم پایین که پرسید:

 مامانم چی؟ اونم نمیاد پیشم؟ بهش زنگ بزن بیاد.-

انداخت! از وقتی شنیده بود که مامان میشنید احتماالً داد و بیداد راه آهی کشیدم؛ اگه سورن این رو می

 به سارا بگم مامانش هم مرده.کنه گفت سارا داره ازدواج می

 من گفتم وا خودت ناراحتی به این طفل معصوم چیکار داری؟

 البته اینجوری هم نگفتم ولی قانعش کردم که راه مناسبی نیست.

خواد فراموش زنگ زدم بیاد ببینتش گفت که میای به دیدن سارا نداشت و حتی یکی دوبار که رزا عالقه

 ای داشته!کنه که اصالً بچه



 صدای سارا من رو از فکر خارج کرد:

 چی شده خاله؟ نمیشه که مامانم بیاد؟-

 خنده مصنوعی کردم:

 سرش شلوغه، سرش که خلوت بشه میاد! ا میشه خاله جون! فقط مامانت یکمچر-

همیشه پر مواد غذایی بود و سارا رو نشوندم پشتش؛ با تعجب به جای خالی به میز صبحونه رسیدیم که مثل 

 سپهر اشاره کرد:

 پس سپهر چرا نیست؟ مگه نباید زودتر بره مدرسه؟-

 تلخندی زدم:

 کنه! وقتی از مهد برگشتی میریم پیشش باشه؟خاله جون آقا سپهر حالش یکم بد بود داره استراحت می-

 داد.سرش به نشونه مثبت تکون 

 یکم سر صبحونه خوردن غر زد که قانعش کردم و با خوش اخالقی و مهربونی سوار ماشینش کردم.

های خودم یادم بره! حداقل شد غمهای این خونواده باعث میآه عمیقی کشیدم؛ فکر کردن به غم و غصه

 مامان من من رو دوست داشت! اما سارا... .

 !دبو یا سپهری که پدرش ولش کرده و رفته

شد مثل سپهر شد سارا رو قانع کرد که اوضاع هنوز اونقدرها هم بد نیست اما وقتی بزرگ میفعالً می

شه. آیا مثل سپهر به فکر مواد مخدر میفته؟ یا اینکه توی شد و معلوم نبود به کجا کشیده میافسرده می

 داره که زندگیش مثل من نابود میشه؟می راهی قدم بر

 رن هم نگران همین چیزها بود.مطمئن بودم که سو

 ها رو نداره.داد که واقعاً طاقت این مسئولیت و نگرانیشد و این نشون میموهای سفیدش داشت زیاد می

های غم و دونستم چطور باید این وضع رو درست کنم! خودم هم آسیب دیده بودم و هنوز ترکشو من نمی

 اندوه توی کالبد روحم بود.

 کردم که آزیتا اومد سراغم:نه برای درست کردن ناهار کمک میداشتم توی آشپزخو

 آقاسپهر دنبالت فرستادن؛ کارت دارن.-

هام، از آشپزخونه خارج کندم رو رها کردم و یعد از شستن دستهایی که داشتم پوست میسیب زمینی

 شدم.

 رفتم.باید سریع میهام فرصت داشتم و یک ساعت تا شروع کالس

 در رو باز کردم.« با اجازه»ر اتاق سپهر زدم و با گفتن چند تقه به د



 روی زمین نشسته بود و به تـختش تکیه داده بود؛ با دیدنم گفت:

 سالم شیوا.-

 بعد از بستن در، جواب سالمش رو دادم و رفتم جلوش روی زمین نشستم:

 با من کاری داشتید آقا سپهر؟-

 داشت. به سر زانوهاش خیره شده بود و چهره غمگینی

 ای گفت:هام خیره شد؛ با صدای خنثی و گرفتهباالخره سرش رو یکم بلند کرد و به چشم

 میرم شیوا؟من کی می-

 با تعجب نگاهش کردم و اسمش رو به زبون آوردم؛ آب دهنش رو قورت داد و ابروهاش رو تو هم کشید:

 خوام بمیرم! و از شر این دنیا خالص بشم!می-

اش و اون هم کنارش و مثل اون به لـبه تـخت تکیه دادم؛ دستم رو انداختم دور شونهخودم رو کشوندم 

 سرش رو بهم تکیه داد.

 با بغض گفت:

این خونه نفرین شده... هر آدمی که اینجا باشه نخواستنی بوده و از یه خونواده پرت شده بیرون. من -

 ز اول اینجا رها شده بود.رو بابام پرت کرد، سارا رو مامانش؛ و دایی سورن هم که ا

 دستم رو روی بازوش حرکت دادم و گفتم:

کنه. دنیا پر فهمم؛ ولی خودخوری کردن و غصه خوردن چیزی رو عوض نمیمنم حس طرد شدن رو می-

 ها اینه که قوی باشی.از سختی و درده؛ تنها راه مبارزه با سختی

 دادم که زمزمه کرد:بوی گریه رو توی لحنش تشخیص می

ام و به جز بدتر کردن اوضاع کاری تونم! دیگه کم آوردم؛ خستهتونم قوی باشم! من واقعاً نمیمن نمی-

 از دستم برنمیاد.

 با حالت غمگینی خندیدم:

بینی که وزنه ذاره و یک روز به خودت میای میهای زیادی روی دوشت میاشکال نداره، زندگی وزنه-

 سازه.تو مرد می هاست که ازبردار شدی؛ این سختی

 با حالت عصبی خودش رو از من فاصله داد و با غم و خشم گفت:

خواستم به دنیا بیام وقتی قرار بود تا این حد غیرطبیعی باشم! دنیا همه خوام قوی بشم! نمیمن نمی-

 چیزهایی که دوست داشتم رو ازم گرفته؛ دلم رو به چی خوش کنم؟

 رد و همزمان عصبی و خشمگین بود.کبهش نگاه کردم که داشت گریه می



خواستم به دنیا بیام؛ احتماالً پدر و مادرم هم وقتی نفس عمیقی کشیدم؛ نتونستم چیزی بگم. من هم نمی

 کردن.کردن که برای به دنیا اومدنم انقدر به خدا التماس نمیدیدن که چه خری شدم آرزو می

 سپهر هق زد و آروم گفت:

 عاً خواهرم بودی؟شد اگه واقشیوا چی می-

 بهش نزدیک شدم و آغـوشم رو براش باز کردم؛ خودش رو به سمتم کشوند و من هم بـغلش کردم.

 لـب زدم:

همین االنش هم خواهرتم؛ تا هر وقت که بخوای سپهر! منم سختی کم نکشیدم، ولی من کسی رو نداشتم -

 که بـغلم کنه و دلداریم بده؛ اما تو حاال من رو داری!

هام بود رو محکم فشار داد که یکم دردم هاش که روی شونهای نامنظمش یکم آروم شد؛ دستهنفس

 گرفت.

 فهمیدم؛ برای همین گفتم:حس عجیبش رو می

از اینکه گریه کردی ناراحت نباش و خودت رو هم سرزنش نکن؛ گریه مال مرده! بزرگترین مردان -

هایی از سنگ داشتن؛ قلب مغول . هیتلر و چنگیزخانکردنهایی نبودن که هیچ وقت گریه نمیجهان اون

 قلب بزرگ و رئوفی داشته باشی!  مندیهنر اینه که در عین قدرت

 پوزخندی غمگین زد:

 شناسم! اونی قدرتمنده که سنگدل باشه؛ ترسویی مثل من... .چنین مردی نمی-

 شناسم!ولی من یکی می-

 و ادامه دادم:سکوت کرد؛ دستم رو روی سرش و موهاش گذاشتم 

دون ترین شوالیه زمان خودش بوده و حریفی توی میشناسم توی تاریخ، که شجاعمن مردی رو می-

خندیده و ها میشده؛ گاهی با بچهکرده که خاک زیر صورتش گِل مینداشته! اما گاهی انقدر گریه می

ه دلش رو از جنس سنگ دونی چنین آدمی ارزشمندتره تا کسی کورزیده. خودت هم میگاهی عشق می

 کنه!می

 بازدمش رو بیرون داد و همونطور که سرش توی بـغلم بود یکم آروم شد؛ زمزمه کرد:

 میشه ازش بیشتر برام بگی؟-

 کنه دهنم رو باز کردم:اختیار لـبخند زدم و مثل مادری که داستان تعریف میبی

های یتیم پدری آورده. برای بچهکم نمی ای بوده؛ ولی درمقابل دشمنشالعادهاون همسر و پدر فوق-

 لرزید.اومد تن دشمنش میرسید. اسمش که میها میکرد و به وضع مالی اونمی



 سپهر پرسید:

 اسمش چی بود؟ سرباز کدوم کشور بود؟-

 سرباز نبود؛ اون امپراتور بود.-

 کمی ازم فاصله گرفت و با تعجب گفت:

 امپراتور؟-

 ون دادم.رم رو به نشونه مثبت تکس

هاش رو سریع پاک کرد و کامالً ازم فاصله گرفت؛ انگار که غصه خودش کامالً یادش رفت باقی مونده اشک

 خواست بفهمه کدوم مردی بوده که قدرتمندترین بوده و احساساتی هم بوده.و فقط می

 با طلبکاری اخم کرد:

 امپراتور کدوم کشور بوده؟ اسمش... اسمش رو بهم بگو!-

 تم نگاه کردم و گفتم:به ساع

 تونم بیشتر برات بگم باید برم جایی.شرمنده نمی-

 بعد بلند شدم و ایستادم؛ اون هم سریعاً ایستاد و با ناراحتی گفت:

 حداقل اسمش رو بهم بگو!-

 لـبخندی زدم و گفتم:

 اش از بین میره!خودت یکم دربارش تحقیق کن! اگه بگم مزه-

 اخم کرد:

 اصالً بهم دروغ گفتی که حالم رو خوب کنی آره؟ پیچونی؟ داری می-

 سرم رو به نشونه منفی تکون دادم:

اصالً اینطور نیست؛ چنین مردی واقعاً وجود داشته. هنوز هم مثل اون وجود داره اما کمن، دیده نمیشن -

 و تو... .

 اش نشوندم و ادامه دادم:دستی روی شونه

تر سخت که بگیری تلخ تلخ دنیا اومدی آقا سپهر! زیاد سخت نگیر!باید باور کنی که برای یک دلیل به -

این دنیا هم بازیه هم بازی نیست. فقط کافیه عاشق باشی؛ عاشق که باشی، زندگی اونقدرها هم  میشه!

 سخت نیست. 

 کرد اما معلوم بود چیز زیادی نفهمیده.با استیصال و کالفگی بهم نگاه می

 گفت:فقط سر به زیر انداخت و 



 امیدوارم اونی که میگی واقعاً وجود داشته باشه.-

 پرسیدم:

 دوست داری مثل اون بشی؟-

 سرش رو به نشونه مثبت تکون داد:

خواد بدونم کی تونسته این دردها و احساسات مزخرف رو بپذیره و در عین حال حقش رو از دلم می-

 دنیا بگیره!

تور حقش رو از دنیا نگرفت! با خاری در چشم و استخوانی دونستم که اون امپراتلخندی زدم؛ اما من می

 ها درد کشید و... .در گلو، سال

اما باز هم مطمئن بودم سپهر دوست داره این افسانه رو بشنوه؛ اون امپراتور واقعاً شخصیت دوست داشتنی 

 و قشنگی داشت.

 رفتم گفتم:درحالی که به سمت در می

 پراتور کی بوده! اگه نفهمیدی خودم اون موقع بهت میگم.سه روز وقت داری بفهمی اون ام-

 بعد خداحافظی کردم و از اتاقش بیرون رفتم.

 رسیدم!به ساعت نگاه کردم؛ برای کالس اول یکم دیر می

*** 

 )سورن(

 داد.کرد انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتاده! و این بیشتر حرصم میفریبا جوری رفتار می

کردیم؛ خداروشکر اون خطر بزرگی که ها رو با مرتضی بررسی میکتابتوی شرکت داشتم حساب و 

 کرد به لطف بابابزرگ عاقل من برطرف شد.تهدیدمون می

های دستش رو شکست و عینک باریکش رو روی میز گذاشت، مرتضی بعد از تموم شدن کارها قولنج

 پاهاش رو روی میز روی هم انداخت و با سرخوشی گفت:

 باالخره با فری آشتی کنی؟خوای خب نمی-

 زیر چشمی نگاهش کردم و گفتم:

 برای چی آشتی کنم؟-

 پوفی کشید:

خواید بزرگ بشید؟ بابا ناسالمتی شید من باید آشتیتون بدم! خودتون کی میهر وقت شما اینطوری می-

 شما رفیقید.



 پوزخندی زدم:

 آره ولی اون رفیق ناجوریه!-

 داد: مرتضی دست به سـینه شد و توضیح

ادا اطوار نداره و لوس نمیشه؛ برعکس تو! فکر کنم دونی اون با بقیه دخترها فرق داره! خودت هم می-

 تو اشتباهی پسر شدی اون هم اشتباهی دختر شده.

 اخمی کردم:

 ببند مرتضی ببند!-

 سری به نشونه تاسف تکون داد:

رفتم باهاش دونی اگه نارفیق بودم میمیبندم؛ ولی تو هم این کار رو نکن. خودت هم باشه من می-

 شدم ولی برای رابطتون حرمت قائلم.جیک تو جیک می

 تک خندی زدم و حین جا به جا کردن برگه هام گفتم:

 راحت باش ما خودمون هیچ حرمتی برامون نمونده.-

 با لحن شاکی و متعجبی گفت:

 این یعنی چی سورن؟! -

 همین که شنیدی.-

 با ناراحتی گفت:

 ببین شاید فریبا به روت نیاره و اصالً نشون نده ولی از این کارات ناراحت میشه. -

ی هم بینی که عاشق و کشته مردهخب بشه؛ قول ازدواج که بهش نداده بودم! اون هم آویزونم نشده می-

 نیستیم.

 با تأسف گفت:

 خوای باالخره کینه شتریت از دخترها رو فراموش کنی؟یعنی نمی-

 خیال شد و از دفترم بیرون رفت.ها ادامه دادم و جوابش رو ندادم؛ اون هم بیب کردن برگهبه مرت

 ها رو ول کردم و به صندلی چرمی تکیه دادم.با کالفگی برگه

 رفت! خیلی یعنی به شدت!ها خیلی روی مخم میفریبا رو دوست داشتم ولی گاهی وقت

 ها گرم بود و وقتی براش نداشتم. ه؛ من هم سرم با بچهدادم فعالً همینجوری به دوری بگذرترجیح می

 گوشیم زنگ زد؛ به شماره ناشناس روش نگاهی انداختم و وصل کردم:

 بله؟-



 آقای سورن تهرانی؟-

 بله خودم هستم.-

 گیرم، سپهر پیروزی.از مدرسه خواهرزاده شما تماس می-

! خداکنه فقط به خاطر غیبتش زنگ زده خوان بگن برم اونجا؟ اعصابش رو نداشتموای خدا االن می

 باشن.

 بله بفرمایید.-

 با لحنی ناراحت گفت:

 خوان با شما حضوری صحبت کنن.میشه تشریف بیارید مدرسه؟ مدیر می-

 االن؟-

 بله االن.-

 تونستم برم.به دور و برم نگاهی انداختم؛ سرم توی شرکت شلوغ بود! نمی

 سعی کردم با لحن مؤدبانه بگم:

 ببخشید من سرم خیلی شلوغه نمیشه تلفنی بگید چه کار دارین؟-

 مرده یکم مکث کرد و بعد از صحبت با کسی گفت:

 یه لحظه گوشی... .-

 ای شروع کرد:بعد از چند ثانیه صدای یک مرد مسن رو شنیدم که با تک سرفه

 سالم آقای تهرانی.-

 زدن توی دفترم؛ اون مرد گفت: جواب سالمش رو دادم و گوشی به دست شروع کردم به قدم

 فالنی هستم مدیر مدرسه فالن؛ درباره سپهر خواهرزاده شما... خواستم بپرسم پدرشون کجا هستن؟-

ای بر پدرتون... زنگ زده وقت منو گرفته که بپرسه بابای سپهر کدوم گوریه! خب من از کجا بدونم کدوم 

 گوریه؟ 

 با خشم مخفی پرسیدم:

 رو بپرسید؟ تماس گرفتید همین-

 با خنده کوتاهی گفت:

دونم ولی این آقا سپهر شما خیلی رفتارهای عجیبی نه نه! درجریان هستم که ایران نیستن؛ فقط... نمی-

ای با همکالسیش دعوا کرده و حسابی کتکش زده. االن این دانش آموز من داره. دیروز هم سر یه مسئله

رو آورده اینجا! به زور راضیشون کردم شکایت نکنن. از زیر  با سر و صورت کبود رفته خونه امروز پدرش



های بدی درباره یتیم بودنش زبون بقیه دانش آموزها حرف کشیدیم فهمیدیم همکالسی سپهر بهش حرف

 زده و سپهر هم عصبی شده. امروز هم که آقا سپهر نیومدن مدرسه!

دونستم تکرار شدن اون اک بوده، نمیکردم شرایطی که توش بودم خیلی وحشتنخدایا همیشه فکر می

 تره!ماجراها منتهی برای یک نفر دیگه تا این حد وحشتناک

 با لحنی خنثی پرسیدم:

هایی بهش زدن؟ بهش گفتن مامان بابا نداره و معلوم نیست بچه کیه؟ بهش گفتن حـروم زاده؟ چه حرف-

 یا به پدر و مادرش تهمت زدن؟

 هایی زده شده.ثبات کرد که واقعاً چنین حرفسکوت شرمگین مدیر مدرسه بهم ا

 گذشته اومد جلوی چشمم.

پسری که گوشه مدرسه ایستاده بود و چندتا پسر قلدر با فاصله چندمتری دستش گرفته بودن و داد 

 زدن:می

 مامانت یه هرجاییه! بابات غیرت نداره! -

 گفت:یکی دیگه می

 اصالً مطمئنی که اون باباته؟-

هاشون واقعیت خشم ایستاده بودم و حتی جرئت نداشتم برم بزنمشون، چون بخشی از حرفمن با بغض و 

 کردن.ها پشت سر خونواده ما زیاد بود و همه بهم به چشم بدی نگاه میداشت! شایعات و غیبت

 گذاشت غصه بخورم!کرد و نمیدور می اومد و اون پسرها روام میاما س

 ؛ خودش خیز گرفت و خشمش رو خالی کرد.ادرش پاک بودهدونست که مسپهر... اون ولی می

 تنها بود ولی قوی، و من پشتش نبودم!

 مدیر مدرسه من رو از غم درونیم خارج کرد و گفت:

تونه با سپهرجان صحبت کنه و ما هم کمکش کنیم به شرطی که باالخره، اگه نیاز هست مشاور مدرسه می-

 خواد به این حال دچار بشه!دلمون نمی خودش بخواد! سپهر بچه درسخونیه و ما

 آهی کشیدم:

 کنم؛ ممنون که اطالع دادین.خودم بهش رسیدگی می-

 کنم.خواهش می-

خداحافظی کردم و قطع کردم؛ با درد گوشی رو روی میز کامپیوترم گذاشتم و به تابلویی که باالسر میزم 

 نصب بود خیره شدم.



 در آغـوش گرفته بود.نقاشی یک زن مهربون که دوفرزندش رو 

خواست واقعاً زنی رو ببینم که مثل تابلو مهربون باشه و درعین حال قدرت و دقت فریبا رو داشته دلم می

 باشه! 

 نی اصالً وجود داشت؟ چنین ز

*** 

 عصر بود و هوا ابری، به خونه برگشته بودم.

شنیدم؛ در رو باز کردم و با اخم هنوز پام رو داخل ساختمون نگذاشتم که صدای جیغ و داد سارا رو 

 همیشگیم به اطراف نگاه کردم.

 خنده! ناخودآگاه تک خندی زدم.دوه و میسارا رو دیدم که داره توی سالن می

 کرد تعجب کردم!اما با دیدن سپهر که دنبالش می

 زد:خورد و داد میسپهر عصبانی بود و داشت حرص می

 سارا بهت گفتم گوشی من رو پس بده!-

 رفت.دوید و از دست سپهر در میآورد و با فرزی میاما سارا زبون در می

 کردن.سر چرخوندم و ریحانه و شیوا رو دیدم که با لـبخند به این صحنه نگاه می

 انگار هنوز کسی متوجه حضورم نشده بود که یکم صدام رو بلند کردم:

 اینجا چه خبره؟-

 سارا و سپهر هم ایستادن و با یکم ترس بهم نگاه کردن.  ها به سمت من چرخید.همه نگاه

 سارا با شیطنت سریع به سمتم دوید و گوشی سپهر رو به سمتم گرفت:

 عمو سورن! سپهر دوست دختر داره!-

 سپهر غرید:

 کشمت!سارا دستم بهت برسه می-

داد و که مدام پیام میگوشی رو از دست سارا گرفتم و نگاهی بهش انداختم، صفحه چت با یک دختر بود 

 شد شاکی بود!شد ولی جوابی داده نمیاز اینکه پیام سین می

 اختیار لـبخندی گوشه لـبم نشست و رو به سپهر گفتم:بی

 دیدی من عروس نمیارم تو خواستی عروس بیاری تو خونه؟-

 سارا با سرخوشی به سپهر نگاه کرد و سپهر زیر نگاه ما حسابی سرخ شده بود!

 زدیک سپهر شدم و گوشی رو بهش دادم؛ بعد برگشتم رو به سارا و با کمی ناراحتی اخم کردم:یکم ن



 کار خوبی نیست که سپهر رو اذیت کنی!-

 کرد با دلبری لوس شد:ای میهاش رو پشتش قالب کرد و درحالی که خنده بچگونهسارا دست

 چشم عمو سورن!-

گفت؛ به سمت سارا برگشتم که دیدم به سمت من و چیزی نمی به سپهر نگاه کردم که به زمین زل زده بود و

 سپهر دوید و بعد از چسبیدن به پاهای سپهر گفت:

 داداشی من رو ببخش اذیتت کردم باشه؟-

 هاش رو روی هم فشار داد و چیزی نگفت.سپهر با تعجب به سارا خیره شد و لـب

 خطاب به سارا غر زد:شد شیوا باالخره سکوت رو شکست و درحالی که نزدیک می

 گفتم یکم با آقاسپهر صحبت کنی نه اینکه اذیتش کنی!-

 با تک خند به سمتش برگشتم:

 ها از گور تو بلند میشه؟پس همه این آتیش-

شیوا با لـبخند سری تکون داد و سکوت کرد؛ من هم بعد از نوازش کوتاه موهای سارا، به سمت اتاقم 

 رفتم.

کردن و سر سپهر رو اذیت می ،شنیدم که سارا و شیواهاشون رو میرفتم، ادامه صحبتمیها که باال از پله

 گذاشتن.به سرش می

اومد از اینکه توی به این فکر کردم که سپهر واقعاً توی بعضی چیزها از من بهتر بود؛ با اینکه خوشم نمی

که اون اون سنش تونسته بود مخ  شدچهارده سالگی وارد این روابط شده اما از طرفی بهش حسودیم می

 بزنه من با سی سال سن نتونسته بودم!

 در اتاقم رو باز کردم و با انداختن خودم روی تـخت، از شر افکارم راحت شدم.

 خواست! تنم کوفته بود و دلم خونه فریبا رو می

 های عشق و حالمون تنگ شده بود.هاش و شبدلم برای قهوه

 خندیدیم.آوردیم و هرهر بهشون میهای رمانتیک رو در میشکستیم؛ ادای فیلممیزدیم و تخمه گیم می

 تر نبود.برای بار هزارم گفتم حیف که اون لطیف

داد؛ شاید باید ازش های مرتضی فکر کردم، شاید فریبا هم ته دلش لطیف بود ولی بروز نمیبه حرف

 پرسیدم.می

کردم؛ مردی که دنبال آرامش با یک زن برای زندگی تا آخر شاید باید یک بار هم مثل مرد رفتار می

 عمره.



اما دو مشکل وجود داشت! یک اینکه از احساسات فریبا مطمئن نبودم و دوم اینکه فریبا با سارا و سپهر 

 ها رو ترک کنم.تونستم بچهمشکل جدی داشت و من نمی

 طاق باز خوابیدم؛ به لوستر سقف نگاه کردم و زمزمه کردم:

 شاید یه راهی باشه! راهی که بتونم همه چیز رو تغییر بدم؛ و اوضاع بهتر بشه.-

هایی بود که نه به پولم چشمی داشت کردم؛ از معدود آدمای کاش شیوا اینجا بود یکم باهاش مشورت می

 نه به قدرتم و یه انسانیت و وجدان کمیابی داشت.

 هام رو کندم و چپیدم توی حموم.لباسسرم رو چندبار تکون دادم و یه ضرب بلند شدم؛ 

 موندم، خارج شدم و شروع کردم به قدم زدن توی سالن.دوش گرفتم و برعکس همیشه که توی اتاقم می

شدم برای بار هزارم بهش نگاهی انداختم؛ طی یکی دوماه، دوبار بیشتر نرفتم از کنار اتاق سام که رد می

 یزهای دیگه.توی اتاقش اون هم فقط برای مدارک یا چ

 دلش رو نداشتم اون تو بمونم!

 اما دل رو به دریا زدم و رفتم به سمتش؛ در رو باز کردم و رفتم داخل.

 سرمای خاصی تنم رو گرفت.

 داد؛ المپ رو روشن کردم و رفتم جلو.تاریک بود و بوی مرگ می

خوشتیپ افتادم و هاش میکرد؛ یاد خندهزد توی اتاق پیچیده بود و دلم رو یجوری میعطری که سام می

 بودنش.

 روزی که با ذوق و شوق اومد خونه و بهم گفت:

 خوام زن بگیرم!سورن می-

 روز عروسیش مثل یک شاهزاده سوار بر اسب سفید بود که بدجوری عاشق شده بود!

 و من ساقدوشش بودم و از شادیش شاد بودم.خندید از ته دلش می

کرد اون موقع دیگه خواست من رو هم توی کت و شلوار دومادی ببینه؛ شاید فکر میهمش دلش می

 اخالقم خوب میشه!

 اش قدم برداشتم.به سمت کتابخونه

حاشیه یک کتاب رو برداشتم که انگار یک رمان قدیمی بود؛ رندوم یک صفحه ازش رو باز کردم. دیدم 

 کتاب چیزهایی نوشته.

  شروع کردم به خوندن. یه گوشه نوشته بود:



عاطفه باشه؟ شهرت رو به عشق ترجیح داد؛ به تونه بیرو ول کرد! چقدر آدم می این پسره اسکل دختره-

 نظر من که خیلی خره!

 و کنارش یک شکلک خنده کشیده بود.

های بامزه با داستان یادداشت نوشته بود و شکلکناخودآگاه لـبخندی زدم و زدم صفحه بعدی؛ همگام 

 کشیده بود.

 شد.اعصاب میبا همه خوشروییش، گاهی بی

 امون که اصالً اعصاب نداشت.مثل آخرین مکالمه

 صدایی از دم در شنیدم:

 آقا شما اینجایید؟-

 برگشتم به اون سمت، یکی از دخترها دم در ایستاده بود.

 پرسیدم:

 چیزی شده؟-

 خل شد و گفت:یکم دا

 چیزی نیست خواستم اتاقتون رو مرتب کنم ندیدمتون اونجا.-

 با اخم گفتم:

 برو به کارت برس.-

 چشم آقا.-

 هوف اومد گند زد به حالم! ای کاش در رو بسته بودم.

اومدن رو برداشتم و زیربغل زدم؛ با آه عمیقی که کشیدم از اتاق خارج چند کتاب که جالب به نظر می

 ر رو بستم.شدم و د

 ها توی اتاقم، راهم رو گرفتم که برم پایین.بعد از گذاشتن کتاب

 خوند.رفتم که صدای سارا رو شنیدم که داشت شعر میها پایین میداشتم از پله

 به سالن پایین رسیدم و قدم برداشتم؛ حدس زدم سارا و شیوا با هم باشن.

 خونه.نشستن و سارا داره برای سپهر شعر میاما به هال رسیدم و دیدم سپهر و سارا کنار هم 

 رفتم جلو و مقابلشون ایستادم؛ نگاهم کردن.

 سارا شعرش رو تموم کرد و با خنده بهم سالم کرد. 

 سپهر هم بدون حس خاصی بهم زل زده بود.



 گوشه لـبم رو یکم کج کردم و پرسیدم:

 خاله شیواتون کجاست؟-

 رفت با خوشمزگی گفت:د و همونطور که بهش ور میهاش کشیپایین بلوزش رو با دستسارا 

 خوندم.می از بخونه؛ من داشتم برای سپهر شعرخاله رفت نم-

 به سپهر نگاه کردم و با تردید گفتم:

 بهت نمیاد حوصله شعر بچگونه داشته باشی!-

 شونه باال انداخت:

 کنه.ها افسردگی رو کم میشیوا گفت وقت گذروندن با بچه-

 مبل راحتی نشستم و با نوازش موهای سارا گفتم:اون سمت 

 خوبه.-

 سارا خودش رو برام لوس کرد و چپید توی بغلم؛ با ذوق خندید:

 عمو سورن!-

 به صورت گرد و سفیدش خیره شدم، با لـبخند گفتم:

 جونم؟-

 هاش برق زد و عشوه ریخت:چشم

 دونی خیلی دوستت دارم؟می-

 د از دوست داشتن سارا ترسیدم! ترسیدم که دنیا اون رو هم ازم بگیره.دونم شایته دلم یکم لرزید؛ نمی

 اون حس بهم استرس زیادی داد ولی سعی کردم به روی خودم نیارم؛ به زور خندیدم:

 منم دوستت دارم.-

 عمو برام یک اسب صورتی تک شاخ بزرگ بخر!-

 خندیدم و موهاش رو از صورتش کنار زدم:

 خوای چه کارش کنی؟می-

 بـغلش کنم باهاش بخوابم!-

آرومی گفتم؛ بچه از این سن چه توقعاتی داشت! خدا رحم کنه به « ال اله الی اهلل»پوفی کشیدم و 

 بزرگیش.

 جوابی بهش ندادم و رو به سپهر جدی گفتم:

 تو چطوری رو به راهی؟-



 به نقطه نامعلومی خیره شده بود؛ سری تکون داد:

 بهترم؛ ولی خوب نیستم.-

های پیراهنم ور بره هرچی هم کرد به دکمهکردم و به نوازش کردن سارا پرداختم که هی سعی میسکوت 

 زدم فایده نداشت.دستش رو کنار می

 سپهر سکوت رو شکست و با لحنی عجیب گفت:

 دایی سورن... .-

 کرد. ادامه داد:نگاهش کردم که داشت بهم نگاه می

 شما چیزی از تاریخ بلدی؟-

 نبود؛ گفتم:تاریخم بد 

 چطور؟-

 سرش رو به پشتی مبل تکیه داد:

گردم که هم مهربون بوده و هم قوی و جنگاور. مثل یک شوالیه دلیر! یه معما دارم؛ دنبال امپراتوری می-

 دونم برای کدوم امپراتوری بوده یا اسمش چیه.اما نمی

 یکم فکر کردم:

ایران... فراعنه مصر... گشتی بینشون؟ شاید هم  نهای یونان و شاهارهای چین، الههسزارها، امپراتو-

 بوده. خلیفه

 سرش رو تکون داد:

 رحم بودن؛ اونی هم که مهربون بوده یا امپراتور نبوده یا... معروف نبوده.اکثراً خشن و بی-

 یکم بیشتر فکر کردم و گفتم:

 م شده بیرون کشید. رو از سنگ طلس کالیبرن آرتور امپراتور انگلستان؛ همون که میگن شمشیر-

 های درشت شده بهم نگاه کرد و گفت:با چشم

 احتماالً همینه! -

 ابروهام رو باال انداختم و جوری که انگار چیزی یادم اومده باشه گفتم:

 بین این امپراطورهای ژاپن و کره هم یه گشتی بزن شاید اونجا باشه. چالش اینترنتیه؟-

 خندید:

 نه.-

 مشغول ور رفتن با لبه سویشرتش شد.سرش رو زیر انداخت و 



 زدیم؛ شاید بعد از دعوای دیشب یخش باز شده بود. اولین بار بود انقدر دوستانه حرف می

 کردم با دعوا بشه یخ آب کرد! ولی شده بود.فکر نمی

 با یکم شیطنت گفتم:

 از اون خانم خوشگل چه خبر؟-

کرد و نیشش باز شد. اما سپهر با ناراحتی و خشم به  یکم سرخ شد و بهم نگاه کرد؛ سارا هم سرش رو بلند

 سارا نگاه کرد و گفت:

 فقط یک دوست اجتماعی معمولیه!-

 سارا با خنده گفت:

 گفت که عاشقته!ولی داشت بهت می-

 سپهر با ابروهای باال رفته گفت:

 !تو که هنوز سواد نداری جوجه-

 سـینه شد:سارا بادی به غبغب انداخت و با زرنگی دست به 

 آره سواد ندارم ولی اون دختر خوشگله برات ویس فرستاده بود اون رو شنیدم!-

 ترکید که به سارا گفتم:سپهر داشت از خشم می

 خونه یا نه!خونه؛ چک کن ببین درست میخیلی خب بسه برو پیش خاله شیوا ببین چطور داره نماز می-

 سارا ابرو باال انداخت:

 تم!ولی من که بلد نیس-

 با انگشت ضربه کوتاهی به نوک دماغش زدم:

 خب برو یاد بگیر! شده الکی بهش گیر بده بگو چرا یه سجده کم رفتی! اذیتش کن؛ این مأموریتته.-

 دهنش رو باز کرد و ابروهاش رو داد باال؛ با ذوق گفت:

 باشه!-

 و به سرعت دوید و رفت.

 ؛ با جدیت گفتم:رو به سپهر کردم که خنده کمرنگی روی صورتش بود

 ها برقرار کنی.بهت حسودیم میشه که جرئت این رو داری که یه ارتباط عاطفی هرچند ضعیف با زن-

کردم هام رو پشت گردنم قالب میبا تعجب بهم نگاه کرد و چیزی نگفت؛ آهی کشیدم و درحالی که دست

 انداختم ادامه دادم:و پاهام رو روی میز می



از مادرم خوردم و اخالق گندم شجاعت نزدیک شدن به هیچ زنی رو ندارم؛ از ای که به خاطر ضربه-

 بیشترشون هم بدم میاد.

 سپهر چند ثانیه سکوت کرد بعد با یکم تردید لـب زد:

 کسی هست که ازش خوشتون بیاد؟-

 از گوشه چشم بهش نگاهی کردم و گفتم:

بینم م اما بعد که بعضی رفتارهاش رو میکنم فریبا که رفیق چندساله منه رو دوست دارگاهی حس می-

خوامش؛ از طرفی چون از تو و سارا خوشش نمیاد باهم مشکل داریم. بارها سعی کرد قانعم فهمم نمیمی

 کنه از اینجا برم و یه خونه دیگه زندگی کنم اما... .

 با لـبخند کمرنگی سرم رو به سمتش کج کردم:

 ل کنم!تونم شما دوتا گودزیال رو ونمیمن -

 هام زل زد و گفت:یکم به چشم

 به خودت سخت نگیر دایی.-

 خنثی نگاهش کردم؛ حس کردم این حرفش مال خودش نیست. که خودش تایید کرد:

های تر بشه وگرنه زندگی قشنگیفت سخت گرفتن باعث میشه تلخ، تلخامروز شیوا این رو بهم گفت؛ گ-

 خودش رو داره.

 چشمک کوتاهی زد:

 خوشت میاد؟از شیوا -

های این دوره زمونه چقدر گودزیال شدن! چه بچه های درشت بهش زل زدم و هیچی نگفتم!با چشم

 زنن؟هاییه که میحرف

 سپهر خندید:

 آره دایی؟-

 اخم کردم:

 نه!-

 ولی خوشت میاد!-

 تشر رفتم:

 میگم نه!-

 ت کردم و به مقابلم خیره شدم. سپهر دوتا دستش رو به نشونه تسلیم باال آورد و چیزی نگفت؛ من هم سکو



 بعد از چند ثانیه گفتم:

اون دختر مرموز و عجیبیه؛ اطالعاتش باالست و مرام و معرفتش بد نیست ولی اون چیزی نیست که من -

 خوشم بیاد ازش. از طرفی... .

 حرفم رو قطع کرد:

 شه اگه باهاش ازدواج کنی.اون با ما مهربونه و قوی هم هست؛ به هرحال، فکر کنم دایی سام خوشحال ب-

 و اضافه کرد:

موهات داره سفید میشه دایی؛ انقدر به خودت سخت نگیر مگه خودت بهم نگفتی کاری نکنم که بعداً -

 پشیمون بشم؟ خب شما هم کاری نکنین که بعداً پشیمون بشین.

 .هاش رو هضم کنمکردم حرفبا حالتی خنثی بهش نگاه کردم؛ چیزی نگفتم ولی سعی می

دونستم که اصالً برای چیزی مثل دونستم چه حسی دارم یا اصالً از نظر عقلی چه چیزی درسته؛ اما مینمی

 ازدواج یا حتی شبیه ازدواج آمادگی ندارم!

 اومدن.صدایی شنیدم که باعث شد به اون سمت هال نگاه کنم؛ سارا و شیوا داشتن می

 خندید.شیوا می کرد وسارا داشت چیزی رو برای شیوا تعریف می

اختیار به شیوا نگاه کردم؛ اون اصالً حواسش نبود و خیلی عادی نزدیک شد و صاف جلوم ایستاد و بی

 مؤدبانه گفت:

 قربان اگه اجازه بدید من االن مرخص بشم.-

 اخم ظریفی کردم:

 برای چی؟ هنوز ساعت شیش هم نشده!-

 سارا توضیح داد:

 دوستش کادو بخره!خواد بره برای خاله شیوا می-

 دوستش؟ کدوم دوستش؟ اون که دوستی نداشت! البته تا اونجایی که من خبر داشتم.

 شیوا خندید:

 دید که برم اگه نه که... .بله داستان اینه؛ اگه اجازه می-

 تونی بری.می-

 رفت.کرد و بعد تشکر  سری تکون داد؛

 سارا هم به سمتم دوید و خودش رو توی بـغلم جا داد.



خیلی زود یاد گرفته بود خودش رو برام لوس کنه و توجهم رو به خودش جلب کنه؛ درواقع داشتم به این 

 ام!بهرهرسیدم که جلب محبت یک استعداد ذاتیه که من ازش بینتیجه می

 تا موقع شام یکم با سپهر و سارا وقت گذروندم؛ اگرچه برام عجیب و غیرمعمول بود اما حس خوبی داشت.

 حسی خیلی بهتر از بودن کنار فریبا یا رفقای عیش و نوشم.شاید 

*** 

 )شیوا(

زهرا با ذوق به جعبه توی دستش خیره شد و با گزیدن لـب پایینیش، در جعبه فانتزی رو برداشت و از 

 خوشحالی جیغ کوتاهی زد.

 اعتراض کردم:

 هیجانت رو کنترل کن خواهر!-

 با خنده به صورتم نگاه کرد و جیغ زد:

 ها رو برام خریدی!باورم نمیشه این-

 خندیدم:

 به هرحال یه شاگرد با استعداد بیشتر ندارم که!-

 با شادی بـغلم کرد و با تکون دادنم ذوق و شوقش رو نشون داد:

 ممنونم شیوا خیلی ممنونم! -

زود برم های رنگی رنگی خریده بودم؛ شانس آوردم که سورن اجازه داد براش چند قالب مخصوص و نخ

 ها رو بگیرم.تونستم اونشد و نمیشناختم زود بسته میوگرنه اون فروشگاهی که می

 خواستیم بریم باز باهم تمرین کنیم که مامانش زنگ زد بهش تا بره خونه؛ چون نامزدش اومده بود.

 اون هم خداحافظی کرد و رفت!

 آهی کشیدم و رفتم روی مبل دراز کشیدم.

 ن شام هیچی نخورده بودم؛ حال هم نداشتم چیزی درست کنم.ساعت ده شب بود و م

 گوشیم رو دست گرفتم تا به سواالت دانشجوهام جواب بدم؛ یه فیلم اکشن هم گذاشتم دانلود بشه تا ببینم.

دفعه یک شماره ناشناس باهام تماس گرفت؛ یکم به شماره نگاه کردم همونطور که سرم توی گوشی بود یک

 رسم، قطع کردم.ه نتیجه نمیولی وقتی دیدم ب

 معلوم نبود مزاحمه یا چی! شماره ناشناس معموالً مزاحمه؛ آشنا و غیرآشنا نداره.

 دادم که دوباره زنگ زد.داشتم به کارم ادامه می



 پوفی کشیدم و وصل کردم:

 بله؟-

 صدای یک زن میانسال رو شنیدم که سالم کرد و گفت:

 تویی شیواجون؟-

 اخم کمرنگی کردم:

 شما؟-

 یکم سکوت کرد و بعد با تردید خودش رو معرفی کرد:

 وفا.ام نامرد بیشناسی خاله؟ خاله انسیهدیگه من رو نمی-

ابروهام رو دادم باال، خاله انسیه خیلی خاله خوبی بود منتهی نه در دوران غربت! دوسال بود هیچ خبری 

 ازم نگرفته بود.

 ض کردم تا با هیچ کدوم از اعضای فامیل در ارتباط نباشم!من هم که بعد از اون ماجرا خطم رو عو

 پرسیدم:

 خاله شما شماره من رو از کجا پیدا کردی؟-

 شروع کرد به گله کردن:

همه رو بسیج کرده بودم یه خبری ازت بگیرن! اومدیم تهران دیدیم خونه ای خدا بگم چه کارت نکنه! -

 ات رو بهمون بده.ردیم تا شمارهرو فروختی! کلی التماس این یارو هاشمی رو ک

 پوفی کشیدم:

 خیلی خب حاال چی کار داشتید باهام؟-

 با لحن ناراحتی گفت:

رو دوست نداری یه چیزی؛ من خدارو خوش نمیاد اینطوری قطع رحم کردی با ما فامیالت! حاال بقیه -

 یادم میره؟هامه دیگه تو رو ها و نوه؟ فکر کردی دورم پر از بچهچی منم دوست نداری

 هم از خودم ناراحت بودم هم خاله، ولی سعی کردم با لحنی که ناراحت نشه بگم:

 ببخشید خاله؛ حالم اصالً خوب نبود و اعصاب هیچکس رو نداشتم! تازه یکم حالم بهتر شده.-

 مثل مامانبزرگ خدابیامرز شروع به آخ و اوخ کرد:

کنی؟ خاله دیگه اون کارای وضعت چطوره چیکار میای الهی من بمیرم خاله تو اینجوری نشی! حاال -

کنی که؟ قربونت برم خاله یه کاری کن روح پدر و مادرت شاد بشه ناراحت نشن بندگون قدیم رو نمی

 خدا! باشه فدات بشه خاله؟



 آهی کشیدم:

شتم این کار قربونت برم خاله؛ نه دیگه توبه کردم خیلی بهتر شدم. پشیمونم چرا وقتی مامان و بابا رو دا-

 رو نکردم؛ اما مطمئنم خوشحالن که من... .

 بغض به گلوم فشار آورد که کنار زدمش و گفتم:

 خوشحالن که حالم خوبه و دارم بهتر میشم!-

 خاله هم احساساتی شد و لحنش بوی بغض گرفت:

حشون شاد اون بندگان خدا هم رونبینم غمتو خاله جون؛ اشکال نداره همین که االن خوب شدی خوبه -

زنم خشتکش رو میشه! هرکسی هم خواست حرف بهت بزنه اذیتت کنه بگو خودم حالشو جا بیارم می

 اش.کشم به کلهمی

 ابروهام رو دادم باال و با دهن باز گفتم:

 عه خاله!-

 مرگ! از دست تو هم عصبانیم! یاال آدرس بده ببینم کجایی االن.-

 با تعجب گفتم:

 ؟آدرس برای چی-

 شناختم:به حالت شوخ و شنگ همیشگی که میبرگشت 

 ات توی شهر غریب وِیلون سِیلون بچرخه؟ )اصالحاً یعنی آواره و خسته(خوای خالهبرای نخودچی! می-

 از روی مبل بلند شدم ایستادم و تقریباً داد زدم:

 شما االن تهرانید؟-

 نه من تهران نیستم؛ انسیه هستم! -

 بعد تشر رفت:

 گمشو همین االن آدرست رو بفرست از صبح تا حاال اسیر شدم اینجا دنبال تو! -

 هم خوشحال بودم هم متعجب! پرسیدم:

 خاله با کی اومدی؟-

 با ممد اومدم. االن هم گوشی رو میدم بهش آدرس رو بهش بده؛ از من خداحافظ.-

 یدم:ام رو شنبا لحنی مات خداحافظی کردم و بعد صدای محمد، نوه خاله

 سالم شیوا خانوم.-

 سالم کردم و آدرس رو بهش دادم؛ اون هم تشکر کرد و قطع کرد.



 با حالتی خنثی افتادم روی مبل.

شد که خاله انسیه بخواد سراغم رو بگیره اون هم بعد از دوسال؛ البته طی این دوسال چون توی باورم نمی

کردم و خب مادربزرگم و باید تحمل میها رو خونه خودمون بودم ناخواسته حضور و سرزدن خیلی

زدن یه حالی ازم بپرسن اما همشون ازم هام هرچندوقت یک بار به تلفن خونه زنگ میها و عمهخاله

 شاکی و عصبانی بودن.

 به دور و برم نگاه کردم؛ خونه مرتب بود اما چیزی توی یخچال نداشتم!

 درواقع برای مهمون چیزی نداشتم.

ای رفتم که وسایلم توش نبود؛ امیدوار بودم که چیزی برای خوابیدن خاله و ق دیگهفوری به سمت اتا

 محمد باشه. 

 که با دیدن سه چهاردست لحاف و تشک توی کمددیواری خیالم راحت شد.

 کرد و موکتش هم تمیز بود.اتاق خالی بود اما شوفاژش کار می

کردم که چی کردم و چک میه یخچال رو نگاه میگوشیم رو گرفتم دستم و رفتم به آشپزخونه؛ همونطور ک

 نوشتم.کم دارم، توی بخش یادداشت گوشی می

 یه لیست بلند باال تهیه شد و زنگ زدم به سوپرماکت تا با پیک برام بیارن.

ترین خاله من بود؛ و کلی بچه و نوه داشت و به قول خودش سرش گرم بود ولی دلیل خاله انسیه بزرگ

 بقیه مهربون نباشه.شد که با نمی

 برعکس بقیه فامیل، هیچ وقت سرزنشم نکرد و بهم طعنه نزد.

 بنده خدا سنش زیاد بود و محمد همیشه باهاش بود کارهاش رو انجام بده.

موند؛ پسر آروم و خوبی بود و تا قبل محمد هم دانشجو بود و به خاطر دانشگاهش شهرستان پیش خاله می

 گفت خاله.من می از اینکه قدش بلند بشه به

کردن و خیلی مذهبی بودن؛ پدربزرگم های مادری من معموالً کاشان و قم و اون اطراف زندگی میفامیل

 شیخی بود و کلی بروبیا داشت. 

ولی خب، پدربزرگ و مادربزرگم به خاطر اینکه دخترشون رو یه جورایی کشته بودم دیگه میلی نداشتن 

 من رو ببینن.

 .کرد و اون هم چشم دیدنم رو نداشتم زنده بود و توی ورامین زندگی میپدربزرگ پدریم ه

 کالً از کل فامیل همین خاله انسیه مونده بود برام.



و من هم یک املت ساده درست کردم )مَستر املت  هام رسیدبینیم سفارشم زودتر از مهمونطبق پیش

 ها رو شستم گذاشتم خشک بشن.هستن( و میوه

رسیدن؛ کلی توی بغل خاله حل شدم و بعد از به زور خوروندن املت به خوردشون، هام هم مهمون

 فرستادمشون بخوابن.

 خودم هم نفهمیدم کی از خستگی خوابم برد.

*** 

 پاشو لنگ ظهره دختر که نباید انقدر بخوابه!-

های هیکل تپل و چشمهام رو باز کردم و خاله انسیه رو دیدم که باال سرم وایساده بود و داشت با اون چشم

 کرد.درشت مشکیش نگاهم می

 لـبخندی زدم:

 بخیر خاله!صبح-

 خندید:

 بگو ظهر بخیر!-

 کشیدم گفتم:هام رو میابروهام رو دادم باال و همونطور که دست

 مگه ساعت چنده؟-

 ده!-

 درجا پریدم نشستم! با وحشت گفتم:

 وای کالسام!-

 خاله همونطور که گوشیم دستش بود گفت:

نگران نباش خاله امروز کالس نداری، اینجا تو گوشیت نوشته؛ راستی سورن هم صد بار زنگ زد خودش -

پیچونی خب بهم بگو یکی رو خفه کرد. خاله مگه نگفته بودی که دیگه دوست پسر نداری چرا من رو می

ن و منزلت پسره خوبشون رو برات تور کنم سروسامون بگیری دیگه خاله جون! فقط باید حواست باشه شا

باید به خونواده ما بخوره نگاه کن االن تو مجردی خونه به این خوبی داری شوهرت باید ببرتت تو یه 

 خونه بهتر نه یه زیرزمین فسقلی که از نم دیواراش بویه بهت بشینه! )بویه نشستن: حال به هم خوردن(

 گوشی رو از دست خاله گرفتم و با خنده گفتم:

 گیر حالت جا بیاد!خاله یه نفس ب-

 های صورتش بیشتر شد:اخم کرد که چروک



 پاشو ببینم دختره پررو! بگو این سورن کیه؟-

 به گوشیم نگاه کردم و پیام سورن رو باز کردم:

 دونم امروز کالس نداری میشه بیای اینجا؟ الاقل گوشیت رو جواب بده خوابالو.شیوا می-

 آهی کشیدم و رو به خاله گفتم:

 کارمه؛ دختر مثل چی دورش ریخته و از منم بدش میاد. خیالت راحت شد خاله؟صاحب -

 شکستم که خاله گفت:هام رو میبلند شدم و داشتم قولنج

 زنه؟آره ارواح عمت! پس چرا انقدر زنگ می-

 خونسردانه مشغول شونه کردن موهام جلوی آینه شدم:

 کنن. این پسره هم اعصاب نداره.اذیتش میها دارن ام؛ حتماً بچهچون من پرستار دوتا بچه-

خاله سری تکون داد و اون هم مثل من جلوی آینه ایستاد و مشغول مرتب کردن موهای کوتاه حنایی 

 رنگش شد.

ای روی لپ خاله نشوندم و همونطور که از کنار بـغلش بعد از شونه کردن موهام یکم خم شدم و بـوسه

 کرده بودم گفتم:

 تنگ شده بود خاله جونی! دلم برات خیلی-

 با لـبخند دستش رو روی بازوم کشید و گفت:

 ی خاله.منم همینطور گوساله-

 خندیدم؛ بعد یک دفعه گفتم: 

 آخ خاله ببخشید پانشدم صبحونه درست کنم براتون.-

 خداببخشه؛ خودمون خوردیم. االن هم محمد رفته خونه مامانش تو راحت باش.-

 کرد و کاری به کارم نداشت! روزگاره دیگه.زندگی می شهرام توی همین دخترخاله

 سری تکون دادم و بعد از بستن موهای خرمایی بلندم، به سمت آشپزخونه رفتم. 

 آوردم تا صبخونه بخورم، با گوشیم به سورن زنگ زدم.همزمان که آب جوش می

 خیلی زود برداشت و گفت:

 پرنسس باالخره بیدار شدن!-

 خواهی کردم:زد االن اعصاب نداره، برای همین با لحنی متأسف معذرتمیلحن عصبیش داد 

 شرمنده قربان مهمون داشتم خیلی خسته بودم؛ اگه خیلی مهمه بیام اونجا.-

 پوزخندی زد:



 زدم؟ باز تو روت خندیدم پررو شدی؟اگه مهم نبود بهت زنگ می-

 با لحن متعجب گفتم:

 بگید چی شده نگران شدم؛ حال سارا خوبه؟قربان من که چیزی نگفتم! حاال -

 عصبی خندید:

 خوبه؟-

داری نداشتم خصوصاً سارا! اون سری پدرم دراومد؛ یا خدا! نکنه دوباره مریض شده؟ اعصاب مریض

زد و سر دارو و غذا گرفت و غر میاولش که حالش وحشتناک بد بود بعد که بهتر شد هم همش بهونه می

 کرد.خوردن اذیت می

 استرس گفتم: با

 خوب نیست؟-

 ای غر زد:سورن با لحن کالفه

شنبه که شرکت خوره. نگذاشت یه پنجنه اتفاقاً زیادی خوبه! صبح زود بیدار شده کله من رو داره می-

 نمیرم یکم استراحت کنم!

تاک رفت و صبح با هم کنرفت و سورن هم شرکت نمیها معموالً این بساط بود؛ سارا مهد نمیآخر هفته

 داشتن.

 اومد سورن اینطوری زنگ بزنه و بخواد برم اونجا!اما پیش نمی

 تک خندی زدم و گفتم:

 آقای تهرانی من االن مهمون دارَ... .-

 پرید وسط حرفم:

 من این چیزها حالیم نیست االن این سارا خیلی رفته رو مخم باید بیای اینجا فهمیدی؟-

 رفت.کشیدم. این بشر خیلی رو مخم میاین کار کنار میکم از پوفی کشیدم؛ شاید بهتر بود کم

 رسونم!باشه خودم رو می-

 اون هم گوشی رو قطع کرد، به خاله که اون طرف اپن ایستاده بود نگاه کردم؛ با لـبخند پرسید:

 شازده بود؟-

 تک خندی زدم:

 آره عصبانی هم بود؛ فکر کنم سارا باز یه گندی زده.-



کردم که بخورم، داستان زندگی خونواده تهرانی رو به طور خالصه یزی درست میبعد همونطور که یه چ

 برای خاله تعریف کردم؛ متأثر شد و گفت:

ها هایی هستن که انقدر بدبخت باشن! خداخیرت بده کمک اون بچه یتیمای ننه ببین همیشه آدم-

 کنی.می

 چای شیرینم رو هورت کشیدم و گفتم:

 یت شدن.ها خیلی اذآره طفلی-

 خاله آهی کشید:

زنه یه ولی زیاد اونجا نمون! خوب نیست برای یه دختر؛ اون پسره هم عقل درست حسابی نداره می-

 بالیی سرت میاره!

 ابروهام رو انداختم باال:

ها چیه! اونجا من که تنها نیستم بازم کارمند و نظافتچی داره؛ آدماش خوبن بد وا خاله جون این حرف-

 نیستن.

 خاله ابرویی باال انداخت:

 ها که مثل تو خوشگل نیستن! هستن؟اون-

 خندیدم و با دهن پر از نون پنیر گفتم:

 خاله من کجام خوشگله؟ -

است مثل مامان ده کجات خوشگل نیست؟ هیکلت که خوبه؛ چشمات درشته ابروهات کشیده-

 خدابیامرزت.

 هوفی کشیدم:

 ال الزم نبود حتماً مامانم رو مثال بزنی.خاله ابروهای شما هم همین شکلیه حا-

 چینی به دماغش داد:

خب حاال! لوس نکن خودت رو. برو لباس بپوش برو خونه این سورنه به ساراشون برس؛ فقط زود بیایی -

 ای برای خواهرم خیرات کنم.ها! عصر یه سر بریم سر خاک شب جمعه

 سرم رو تکون دادم:

 چشم خاله جون.-

 ت سینک ظرفشویی، یک نگاهی به سینک کرد و سرش رو به نشونه تأسف تکون داد:خاله رفت به سم

 واقعاً که! من دختر انقدر کثیف ندیده بودم.-



خواد تمیز کنی بعد سیم ظرفشویی رو برداشت و به جون سینک افتاد! هرچی بهش گفتم ول کن نمی

 خیال نشد.بی

 دم و به سمت خونه تهرانی رفتم.من هم خونه رو با خاله تنها گذاشتم و لباس پوشی

*** 

 )سورن(

خورد! چند بار خواستم برم جلو و به زور بندازمش بیرون اما سارا چتر شده بود توی اتاقم و تکون نمی

 پشیمون شدم.

 شد.خیال هم نمیدید و بیاز طرفی با لپتابم کار داشتم! و سارا داشت توی اون کارتون می

اش وضع موهاش رو اون هربار با خاروندن کلهاش خرگوشی بسته بود و موهاش رو ریحانه به زور بر

 کرد.تر میخراب

 رفت توی هم!امیدوار بودم شیوا زودتر برسه وگرنه بدجوری کالهم با سارا می

رفت زدم که یکی از دخترها رو دیدم که داشت میکالفه از اتاقم رفتم بیرون؛ داشتم توی راهرو قدم می

 تمیز کنه.اتاق سپهر رو 

 صداش کردم و پرسیدم:

 شیوا هنوز نیومده؟-

 سرش رو به نشونه منفی تکون داد:

 تا وقتی من پایین بودم که نیومده بود.-

 سری تکون دادم و اون دختر هم رفت به کارش برسه.

کالفه سرم رو به دیوار تکیه دادم؛ به خاطر نزدیک بودنم به دیوار، بوی چسب کاغذدیواری رو حس 

 کردم.می

اومد متوقفم ها میهایی که از سمت پلهخواستم گوشیم رو از جیبم دربیارم دوباره زنگ بزنم که صدای قدم

 کرد.

اومد؛ نفسم رو داشت و به این سمت میبه اون سمت نگاه کردم و شیوا رو دیدم که خونسردانه قدم برمی

 هش کردم.های محکم به سمتش رفتم و عصبانی نگافوت کردم و با قدم

 سالم کرد و پرسید:

 چی شده قربان؟-

 به اتاقم اشاره کردم:



خوام کارهای شرکت رو انجام بدم خیالش نمیشه! از صبح میسارا چسبیده به لپتاب من و بی-

 گذاره!نمی

 تک خندی زد:

 به خاطر این من رو کشوندین اینجا؟-

 اخم کردم:

اش رو ندارم! ببرش باهاش ز بیارش بیرون اعصاب گریهنیشتو ببند دختره پررو! میگم برو مسالمت آمی-

 دونم یه جوری سرش رو گرم کن فقط جلوی چشمم نباشه!بازی کن نمی

 شد گفت:سرش رو به نشونه تایید تکون داد؛ بعد چشمکی زد و همونطور که از کنارم رد می

 تر میشید! کنید جذابقربان اخم که می-

 یع رفت توی اتاق.هنوز توی بهت حرفش بودم که سر

 ی چشم سفید!دختره

 پوزخندی زدم و منتظر شدم.

د؛ یک دقیقه بعد، شیوا درحالی که دست سارا رو گرفته بود اومهای شیوا با سارا میصدای خنده و صحبت

 ای گفت:از اتاق خارج شد و با لحن بامزه

 ریم توی حیاط توپ بازی کنیم!خداحافظ قربان! ما می-

 ال انداختم و به اون دوتا نگاه کردم که سمت اتاق سپهر رفتن تا اون رو هم با خودشون ببرن!ابروهام رو با

 سری به نشونه تحیر تکون دادم و تو دلم گفتم:

 خدا زن نیافرید، اعجوبه آفرید!-

 پوفی کشیدم و برگشتم توی اتاق خودم و در رو بستم.

 روی میز کارم گذاشتم. لپتابم که سارا روی تـخت گذاشته بودش رو برداشتم و

 های شرکت رو باز کردم و مشغول کارم شدم.پوشه پروژه

هنوز مونده بودم که چطور تونست سارا رو راضی کنه؟ من توی دو سه ساعت هزارتا وعده بهش دادم که 

 خیال بشه ولی اون زیر یک دقیقه راضیش کرد بره بیرون!بی

 کارهای دیگه شدم. ها وسرم رو تکون دادم و دوباره غرق پروژه

ساعت به دوازده رسیده بود که یک صدایی توی اتاق بلند شد؛ یک لحظه ترسیدم و سریع برگشتم به سمت 

 صدا.



شد؛ بعد فهمیدم گوشی شیواست که روی تـخت جاگذاشته و به صدای اذان بود که از گوشی پخش می

 خاطر تیره بودن لحاف دفعه اول تشخیصش ندادم.

 برداشتم و از صفحه برنامه بادصبا رفتم بیرون و صدای اذان قطع شد.گوشیش رو رفتم 

 چه حیف! صداش خوب بود.

 گوشی رو بردم روی میز کارم کنار لپتاب گذاشتم و گفتم بعداً بهش میگم بیاد برداره.

شدم که برم تو دل کیبورد و کار و بار که یک دفعه حس کردم فوضولیم داره من رو از داشتم آماده می

 کنه!درون ناک اوت می

 صفحه گوشیش رو روشن کردم و دیدم که رمز نداره!

 با ابروهای باالپریده به صفحه نگاه کردم؛ عکس پدر و مادرش روی صفحه بود.

 یک خانم چادری و یک آقای قدبلند که پشتشون یک گنبد طالیی بود و اون دوتا لـبخند قشنگی داشتن.

 رد گوشیش شدم؛ صاف رفتم توی گالری.صفحه رو به سمت باال کشیدم و وا

 تقریباً خالی بود؛ یکی دوعکس بیشتر از خودش نداشت اون هم با دانشجوهاش گرفته بود.

 تک خندی زدم:

 افسرده کی بودی تو!-

هاش انگلیسی بودن و فاز مالیمی هاش و سلیقه خزش رو مرور کردم؛ اکثر موزیکرفتم به بخش آهنگ

 داشتن.

 فهمیدم.د کردن هر آهنگ حسش رو موقع گوش کردنش مییک جورهایی با ر

ای هم نداشت؛ مهمون دیشبش هم حتماً این خاله انسیه بوده که دیشب بهش زنگ خب ظاهرا چیز دیگه

 زده. من رو هم که سورن تهرانی ذخیره کرده بود.

 خیلی کم بودن!های ذخیره شده توی گوشیش اون دوستش هم حتماً زهرا خله بوده؛ درکل تعداد شماره

 کنی تو گوشی دختر مردم!ای انقدر فوضولی مییکی نبود بهم بگه مگه بچه دوساله

هاش افتاد، اونجا هم زدم که چشمم به دفترچه یادداشتهوف... دیگه داشتم دکمه خاموش گوشی رو می

 یه گشتی زدم.

 انداخت!ای داشت که من رو به خنده میلیست خریدهای مسخره

 رات روزش رو نوشته بود؛ درباره من نوشته بود که خیلی گنداخالق و رومخم اما بچه خوبیم!و گاهی خاط

 رفتم به چیزهایی که یکی دوماه پیش نوشته بود؛ زمانی که اومده بود اینجا.

 بخشی از خاطراتش این بود:



درست امروز یک نفر جوری با من رفتار کرد که توی این دوسال منتظر چنین رفتاری بودم؛ صاحب کارم »

سرم داد زد و تحقیرم کرد و کار من چیزی جز نگاه کردن نبود. خب شاید روش خوبی برای روز اول 

  کنم همین هم زیادیمه!خودسازی و تضعیف غرور نباشه! اما حس می

ای؛ برام عجیب بود که دار قهوههای روشن و موهای حالتقد بلند مثل خودم و چشم اون پسر قشنگی بود،

تونم پوکرفیس بهش زل بزنم و حتی نتونم دیدم ولی حاال فقط میچنین پسری قبالً توی رویاهام هم نمی

چون  کنهبهش فکر کنم. خودم معضالت خیلی زیادی دارم و کار کردن توی خونه تهرانی حالم رو بهتر می

 «هام ندارم... دیگه وقتی برای فکر کردن به غصه

 قربان شما اینجایید؟-

 ها یک دفعه از جا پریدم و به در نگاه کردم؛ خشایار دم در ایستاده بود.گرفتهمثل برق

 با اخم گفتم:

 ام ترکید!در زدن بلد نیستی؟ زهره-

 معذرت خواهی کرد:

 ببخشید قربان، در زدم جواب ندادید.-

عمیقی کشیدم تا اون استرس اولیه از تنم دور بشه؛ گوشی شیوا رو خاموش کردم و روی میز گذاشتم.  نفس

 پرسیدم:

 چی شده؟-

 ای کرد:خشایار تک سرفه

 خواستم بگم خانم رزا تشریف آوردن االن پایین هستن.-

 کرد؟هام رفت توی هم! اون اینجا چه غلطی میاخم

کردم که صدای خشایار رو ار خشایار گذشتم؛ داشتم راهرو رو طی میبدون هیچ حرفی بلند شدم و از کن

 گفت:اومد و میپشت سرم شنیدم که می

 کنم خشم خودتون رو کنترل کنید!قربان خواهش می-

 پوزخندی زدم و با سرعت بیشتری قدم برداشتم!

 گرفت؟ یاون زنیکه به اصطالح مادر کجا بود توی این یک ماه وقتی سارا بهونه سام رو م

گفت کرد و میکجا بود وقتی سارا مریض شد و با بدبختی خوبش کردیم؟! کجا بود وقتی سارا گریه می

 چرا مامانم پیشم نمیاد؟



به پایین رسیدم و سر چرخوندم، رزا کنار سرسرا ایستاده بود و از کنار پرده پنجره قدی، بیرون رو نگاه 

 کرد.می

ای شرابی لختش از شالش بیرون بود؛ ظاهراً این کار رو کرده بود که ماسک و عینک دودی زده بود و موه

 سارا اون رو نشناسه!

 بلند گفتم:

 چه عجب مادر نمونه!-

 به سمتم برگشت؛ ماسکش رو زد پایین و عینکش رو برداشت.

 رسیدم مقابلش؛ آروم گفت:

 سالم سورن.-

 علیک ناسالم! -

 پوفی کشید:

 نیومدم.ها اینجا برای این حرف-

 پوزخندی زدم:

دارم؛ احساسات من به درک! عموی سارا هستم دوستش دارم نگهش می غلط کردی که نیومدی! ببین؛-

 خود سارا اصالً برات مهم نیست؟

 سرش رو تکون داد:

 خواستم فقط به اصرار سام... .دونی که من از اول سارا رو نمیخودت هم می-

 تقریباً داد زدم:

 هرچی! تو به دنیا آوردیش یا نه؟هرچی! اصالً -

 اول یکم کپ کرد ولی بعد اون هم داد زد:

 یک غلطی کردم بچه زاییدم همه برای من شاخ شدن! سورن خفه میشی دو کلوم باهات حرف بزنم یا نه؟-

هام رو به کمرم زده بودم تندتند نفس کشیدم حالم بهتر بشه؛ ریحانه هم پوفی کشیدم و همونطور که دست

 لیوان آب قند به دستم رسوند.یک 

 اومد.ها توی حیاط نمیبرای چند ثانیه سکوت بود و هیچ صدایی به جز صدای محو بازی بچه

 رزا دوباره پرده رو کنار زد و خونسردانه گفت:

 تره.به نظر میاد که اینجا حالش خوبه؛ من نباشم اونم احتماالً خوشحال-

 پوزخندی زدم و چیزی نگفتم.



 کردن کرد و آروم گفت:ه ریحانه و خشایار که از دور با نگرانی نگراهمون میرزا رو ب

 میشه ما رو تنها بگذارین؟-

 ریحانه و خشایار هم سری تکون دادن و رفتن؛ رزا رو به من کرد:

 سورن اول قول بده باز کولی بازی درنیاری بذاری حرفم تموم بشه!-

 به نشونه مثبت تکون دادم:کردم؛ سرم رو همچنان با اخم بهش نگاه می

 شنوم!باشه! می-

 بعد دست به سـینه شدم و منتظر موندم؛ رزا نفس عمیقی کشید و گفت:

 مادرت برگشته ایران.-

 ابروهام را دادم باال و با گنگی پرسیدم:

 چی؟-

 پوفی کشید:

گوشی سام زنگ زد دادی؛ به ش رو نمیتماس مامانت! سهیال خانوم. تو که مسدودش کردی و کالً جواب-

 شانس آورد هنوز نگه داشته بودمش. االن اومده اینجا هتل گرفته زنگ زده به من بیام بهت بگم.

 ای خیره شدم و گفتم:پوزخندی زدم و سعی کردم حس انزجارم رو نشون ندم، به نقطه دیگه

دونی برای کردی! نمیاون مامان من نیست، کسیه که من رو زاییده و ولم کرده مثل تو که سارا رو ول -

های دنیا رو هم که داشته باشم تف چی برگشته؟ ورشکستی چیزی شده پی پول اومده؟ ببین رزا نصف گنج

 اندازم!هم کف دستش نمی

 رزا با اون قیافه عصبی و ناراحتش شونه باال انداخت:

جیت نمردی بیاد چمیدونم! خودش که میگه شوهر خارجیش مرده و اینم گفته تا تو مثل داداش و آب-

 هاش باشه!اگه مردی مراقب نوهپیشت 

 پوزخندی زدم:

 دم!هه! من جنازه سپهر و سارا رو هم دست اون زنیکه نمی-

 اخم شدیدی کرد:

ها تا زبونت رو گاز بگیر! به هرحال، من اومدم و بهت گفتم؛ بد نیست بهش یه فرصتی بدی. همه آدم-

 این فرصت رو ازش دریغ نکن. زنده هستن فرصت توبه و برگشتن دارن؛

 یکم با اخم نگاهش کردم.

 کرد گفت:پوفی کشید و درحالی که یک کارت سفید رنگ از کیفش خارج می



دونم نمیای و بهتر هم هست که نیای و اگرم اومدی سارا رو نیار؛ ولی رسم آشنایی بود که کارتت رو می-

 تعارف خشک و خالی که بد نیست. برات بیارم و شوهرم هم گفت دعوتت کنم منم گفتم یه

 اش کنم یا جرش بدم ولی نتونستم!رو ازش گرفتم؛ خواستم مچاله عروسی کارت

 نفسم رو عصبی فوت کردم.

 کرد گفت:رزا کیفش رو انداخت روی دوشش و درحالی که ماسک و عینکش رو درست می

 به جشنمون خوشحال میشم. فرستم؛ اگه با مامانت بیایاگه باز مامانت پیغامی داشت برات می-

 کارت رو برعکس کردم تا پشتش رو ببینم.

 «جناب آقای سورن تهرانی و بانو»

 پوزخندی زدم و کارت رو نشونش دادم:

 به نظرت من شبیه کسایی هستم که بانو دارن؟-

 تک خندی زد:

 تونن بانو جور کنن!نه ولی شبیه کسایی هستی که زود می-

 ر اصلی رو باز کرد و خارج شد.و راهش رو گرفت و رفت؛ د

ها حتی از کنار پرده مسیر رفتنش رو توی حیاط دید زدم، از کنار سپهر و سارا و شیوا رد شد اما اون

 ندیدنش.

کارت دعوت رو روی زمین انداختم و پام رو گذاشتم روش! زنیکه پتیاره هنوز کفن داداشم خشک نشده... 

. 

توی برنامه این کار بوده فقط سارا ازش خبر نداشته؛ ظاهراً براش زیاد البته خبر داشتم از قبل مرگ سام 

 مهم نبوده که سارا یک دفعه چه واکنشی نشون میده.

 حتماً مرد خوبی پیدا کرده بوده که حاضر بوده حضور سارا رو بپذیره.

اما فکر اینکه  ذهنم بدجوری درگیر شده بود؛ با اینکه اصالً قصد نداشتم اون زن رو توی خونه راه بدم

 ام کرده بود.بخواد باز هم بره رو مخم و اصرار کنه کالفه

 زدم!بدتر از همه، از فریبا خبری نبود و توی احساسات منفی و عدم آرامش داشتم دست و پا می

پوشیدم از جالباسی کنار در، یک سویشرت ساده برداشتم پوشیدم و از خونه رفتم بیرون؛ داشتم دمپایی می

 ای سارا بلند شد:که صد

 عمو سورن بیا وسطی!-

 کردن به بازیشون.خواستم برم ایوون که فقط تماشاشون کنم، و داشتن من رو دعوت می



 به شیوا نگاه کردم که با شدت توپ رو پرت کرد و سپهر که وسط ایستاده بود نتونست جاخالی بده و باخت.

 جیغ پیروزی زد!خیال شد و با خوشحالی سارا از دعوت کردن من بی

 ها برم که بهتر بتونم نگاهشون کنم.چند قدم طی کردم تا به وسط ایوون و مقابل اون

کرد که سارا بتونه جاخالی بده؛ ای بازی با وسط بودن سارا ادامه داشت و شیوا هم با مالحظه پرتاب می

 تونستم انقدر شاد باشم!ها میکاش من هم مثل اون

 نگاه کردم؛ یاد یادداشتش افتادم و اینکه روز اول تو کف من بوده! تک خندی زدم و به شیوا

 یا چشمکی که صبح بهم زد و یا... .

خواستم خودم رو درگیر افکار مسخره کنم! ولی انگار اون واقعاً برای من با بقیه دخترها فرق داشت و نمی

 من به طرز بدی سعی داشتم انکارش کنم.

کنم و از شخصیتش خوشم هاش رو تحسین میدونستم فقط دارم توانایییسرم رو چند بار تکون دادم؛ م

 میاد.

ها رو با تظاهر به دوست داشتن شیوا اما یه بخشی از مغزم سعی داشت که نقص من در دوست داشتن زن

 پوشش بده؛ و من از این بابت به شدت از دست مغزم عصبانی بودم!

 صداش رو شنیدم:

 بیشتر حال میده ها! رنفریقربان نمیاین بازی؟ چها-

 اخم ظریفی کردم:

 نه حوصله ندارم شما تنهایی بازی کنید.-

 شیوا به این رفتار تندم اهمیتی نداد و به بازی پرداخت؛ انگار نه انگار که ضد حال خورده باشه.

 کردم.های منتظر سپهر و سارا رو حس میولی گهگاه نگاه

 مقاومت کردم و برگشتم داخل خونه. در مقابل وسوسه درونم برای بازی کردن

*** 

 بعد از ناهار برگشتم به اتاقم؛ گوشی شیوا رو گذاشتم همون جای قبلی انگار که اصالً متوجهش نشدم.

 و به کارم چسبیدم.

هاش نره. و باید یه فکری بازیها کردم تا دیگه ذهنم به سمت شیوا و مسخرهخودم غرق در حساب و کتاب

 کردم.میبه حال خودم 

 ریختم یکم حال و هوام عوض بشه.ای میدر نبود فریبا حالم اصالً خوب نبود؛ باید یه برنامه

 این چند وقت خیلی تحت فشار بودم.



 تونم بیام داخل؟قربان می-

 زنه بیرون.آخ که دهنم آب افتاد دلم به تاپ تاپ افتاد! عه این چیه دارم میگم؛ قلبم داره می

 داد زدم:

 فت نکنه ترسوندی منو! بیا تو!خدا خ-

در باز شد و شیوا اومد داخل، با یک قیافه برزخی صندلیم رو چرخوندم و نگاهش کردم؛ لـبخند از 

 ای گفت:صورتش محو شد و با تک سرفه

 خواستم بترسونمتون.شرمنده نمی-

 با اخم گفتم:

 چی کار داری؟-

 یکم ابروهاش رو داد باال و پرسید:

 افتاده؟ ناراحت و عصبانی به نظر میاین.میگم، اتفاقی -

 مشتم رو کوبوندم روی میز کارم و داد زدم:

 من عصبی نیستم!-

 های درشت شده من و مونی کرد:هاش رو جمع کرد و باچشملـب

 ام خب من میرم بعداً میام.-

 خواست یک قدم سمت در برداره که نفس عمیقی کشیدم:

 صبر کن! کارت رو بگو!-

ک قدم بیشتر ازم فاصله گرفت و به تـختم نگاهی کرد؛ سریع خیز گرفت گوشیش رو برداشت و با احتیاط ی

 با تک خندی گفت:

 تونم االن برم؟این رو جا گذاشته بودم! و خب... می-

 تشر رفتم:

 تونی بری!نه که نمی-

 دهنش رو باز کرد که چیزی بگه ولی نگذاشتم:

 بهونه هم نیار برای من.-

 خارج شد و یکم اخم کرد: از الک تدافعی

 برده که نگرفتین! ؛ببخشید قربان من رو استخدام کردین-



زد و من یکم خیره خیره نگاهش کردم؛ هنوز از لحظه اول که صداش رو شنیدم قلبم داشت تند می

 ها به خاطر مغز زبون نفهممه. دونستم که همه اینمی

ها ولی من انقدری اطالعات ونم از این جور چرت و پرتددونم معموالً اینجور مواقع میگن قلب و نمیمی

 دارم که بدونم این حس فقط ترکیب هورمون و شرایط روحیمه.

 وقتی دید چیزی نمیگم با لحن آرومی گفت:

ها اومد تهران خونه من؛ صبح هم که مجبور شدم تنهاش بذارم بیام اینجا، ام بعد از مدتدیشب خاله-

ام هم پیشش باهم بریم بهشت زهرا برای والدینم خیرات کنیم ثواب داره. خاله ولی گفت بعد از ظهر برم

 خیلی وقته سر قبر مادرم نرفته.

 هام رو به شدت مشت کردم و باز چیزی نگفتم.جفت دست

 یکم منتظر بهم نگاه کرد بعد به ساعت مچیش نگاهی انداخت.

 یک دفعه انگار فکری به ذهنش رسیده باشه گفت:

ها رو هم یه سر ها باز اذیتتون کنن و اعصابشون رو ندارید بچهاگه نگرانید بچه ونیم باهم بریم.تخب می-

 کنیم.برم و میارم. برای آقاسام هم خیرات میمی

 سرم رو تندتند تکون دادم:

 نرفتم. باشه؛ سارا و سپهر رو حاضر کن منم میام. یک هفته است پیش سام-

 داد: یکم خوشحال شد و سرش رو تکون

 چشم قربان.-

 و از اتاقم خارج شد.

 پوفی کشیدم و به ناچار لپتابم رو بستم؛ به هرحال دیگه بازدهی کاریم خیلی پایین رفته بود.

 شاید دردودل کردن با سام یکم حالم رو بهتر کنه.

رو بلند شدم رفتم دوش گرفتم و مشغول لباس پوشیدن شدم؛ شلوار و پیرهن مشکی پوشیدم و کت طوسیم 

 تنم کردم.

 توی آینه مشغول مرتب کردن سرووضعم شدم.

هام و ابهت گردنم تا کردن تا دلم رو به دست بیارن؛ از جذابیت چشمدخترهای زیادی ازم تعریف می

 ام. های فرخوردهمژه

 شد گفت مزاحم ناموس معکوس.شد برای مخ زنی معکوس! که به اصطالح میهمش سوژه می



های کردن؛ چون از ته قلبم با این دلبریاشون بدتر من رو از خودشون دور میهاما با وجود تالش

 حساب و کتاب مشکل داشتم.بی

هام و موهام این وسط دختری بود که فهمیدم از اولین بار که من رو دیده جذابیت من رو توی چشم

 خالصه کرده و از بداخالقیم دلگیر نشده.

منظورم این بود که هیچ وقت اون رو به چشم یک دختر زیبا  من اون وقت چه قدر بهش توجه کردم؟

 دیدم؟می

 شد و بهتر بود زود راه بیفتیم.داشت غروب می

 سرم رو تکون دادم و برای اینکه افکارم رو از خودم دور کنم گفتم:

 اون فقط یک خدمتکار و پرستار بچه است! نه بیشتر نه کمتر.-

 تکرار کردم.باز رفتم مقابل آینه و جمله رو 

 کشید؛ این بد بود خیلی بد بود. ولی مخم داشت سوت می

 شدم و این یعنی فاجعه.من داشتم با خودم هم درگیر می

های سام رو برداشتم تا اونجا یه نگاهی بهش بندازم؛ توی خونه واقعاً سوئیچم رو برداشتم و یکی از کتاب

 کردم.وقت نمی

 کردم که سپهر هم از اتاقش اومد بیرون و باهام هم قدم شد.داشتم راهروی طبقه باال رو طی می

 بهش گفتم:

 زود حاضر شدی.-

 شونه باال انداخت:

 کنن.ها معموالً دیر میما به موقع حاضر میشیم؛ خانوم-

 پوزخندی زدم.

 ها رسیدیم که سارا و شیوا رو دیدیم که اون پایین منتظر ما بودن.به سر پله

 رو به سپهر گفتم:

 ما دیر کردیم. فکر کنم زمونه عوض شده!-

 بعد باهم خندیدیم و رفتیم پایین؛ خونه رو به خشایار و ریحانه سپردم و رفتم.

 به ماشین من که رسیدیم شیوا خواست عقب بشینه که گفتم:

 تو جلو بشین.-

 یکم من و مون کرد:



 ترم.آخه من عقب راحت-

 اخم کردم:

 خودت رو لوس نکن! -

تکون داد؛ به سارا کمک کرد عقب بشینه و خودش دور زد و اومد جلو به نشونه موافقت ری به ناچار س

 نشست.

 من هم نشستم و کمربندم رو بستم.

 به سارا و سپهر که عقب نشسته بودن از آینه نگاه کردم و گفتم:

 مسافرا همه آماده هستن؟-

 سارا با خوشحالی و کشیده گفت:

 بــله!-

 رو به حرکت درآوردم؛ از حیاط خارج شدیم و رفتیم بیرون. لـبخندی زدم و ماشین

 به سمت خونه شیوا روندم و ازش پرسیدم:

 است؟ات آمادهخاله-

 سری تکون داد:

 آره بهش گفتم میریم دنبالش.-

 خوبه.-

 اش وقتی ببینه جلو نشسته بعداً کلی حرفکرد خالهاش به خاطر این بود که فکر میشاید این قیافه گرفته

 کنه!بارش می

 کردم.کتاب سام رو باالی کیلومترشمار گذاشته بودم و حین رانندگی نگاهش می

بردم؛ کالً رانندگی رو دوست داشتم خصوصاً کالم گذاشتم و داشتم از رانندگی لـذت مییک آهنگ بی

 وقتی یک نفر کنارم بود.

 سارا یک دفعه سکوت رو شکست و خندید:

 ثل مامان و بابان! من و سپهر هم داداش و آبجی ایم!عمو سورن و خاله شیوا م-

 با اینکه ته دلم یه جوری شد ولی خونسردانه خندیدم و گفتم:

 خاله بازی دوست داری بچه جون؟-

 بلند جواب داد:

 آره!-



 کنن هرچی بلندتر جواب بدن بهتره؟ها فکر میچرا بچه

داد انگار حتی حرف سارا رو رو نشون نمیاش هیچ حس خاصی نیم نگاهی به شیوا انداختم که چهره

 نشنیده بود.

 بعد از چند ثانیه شیوا یکم چرخید و خطاب به سارا گفت:

 و نزن عزیزم.خاله جون لطفاً دیگه این حرف ر-

 سارا با همون ولوم بلند کودکانه پرسید:

 چرا؟-

 شیوا آهی کشید: 

 چون خوب نیست.-

 سارا هم مقاومتی نکرد:

 باشه!-

 گفت. همون بهتر که هیچی نگفتم بهش.کرد و صدبار میزدم لج میاگه همین حرف رو من بهش میحاال 

اش رو درحالی که یک عالمه وسیله توی دستش بود خیلی طول نکشید که به خونه شیوا رسیدیم و خاله

 دیدیم.

 دم.اش کمک کنه؛ من هم صندوق عقب رو زدم و پیاده ششیوا فوراً پیاده شد تا به خاله

 سالم سرسری به خاله انسیه دادم و مشغول کمک کردن برای بار زدن اون همه حلوا و خرما شدم.

کردم؛ یک زن چادری با قد نسبتاً کوتاه و هیکل تپل که به نظر یک مادر های بامزه خاله رو حس مینگاه

 اومد.نمونه می

 از نحوه حرف زدن و خوش و بش کردنش فهمیدم.

اش جلو بشینه ولی خب اون مخالفت کرد و رفت عقب ق عقب شیوا اصرار کرد که خالهبعد از بستن صندو

 کنار سارا نشست و ما حرکت کردیم.

*** 

 )شیوا(

 کرد!استرس اینکه خاله یه چیزی بگه آبروم بره داشت دیوونم می

 اومد.اش به نظر کنجکاو میکردم سورن هم متوجه اضطرابم شده بود که چهرهحس می

 زد:شنیدم که با سارا حرف میخاله رو میصدای 

 ای جونم چه خانوم کوچولوی خوشگلی!-



 سارا با ناراحتی گفت:

 من کوچولو نیستم خیلی هم بزرگم!-

 خاله خندید:

 آره آره ماشاهلل خانومی هستی! -

 های آبدار و خفن خاله به گوش رسید و بعد با قربون صدقه گفت:صدای یکی از اون ماچ

 مامان بیا شکالت بدم بهت.بیا -

 بعد از مدتی سارا تشکر کرد:و 

 ممنون خاله جون.-

 لـبخندی از سر رضایت زدم؛ من یادش داده بودم همیشه از هرکس بهش لطف کرد تشکر کنه!

 طولی نکشید که ذوقم کور شد؛ خاله خطاب به سورن گفت:

باره ایشاال خوشبخت و عاقبت به خیر روت میماشاهلل خدا ایشاال حفظت کنه پسرم؛ متانت و حیا از سر و -

 بشی به حق پنج تن آل عبا.

 گیره.اش رو میفهمیدم سورن به زور داره جلوی خنده

 اش رو جمع کرد و تشکر کرد:به سختی خنده

 ممنون شما لطف دارید.-

 خاله ادامه داد:

ره یه وقت خدای نکرده گیر نا اش باد داتو رو خدا مراقب این شیوای ما هم باشین سر به هواست کله-

 اهل نیفته؛ نصیحتش کنین مثل برادر. تا باالخره یه خری پیدا بشه بگیرتش ما از شرش راحت بشیم.

 سورن خندید:

 این چه حرفیه حاج خانوم؛ خانم تابان خیلی کمک دست ما بوده تو این مدت.-

 س کرایسد! به من گفت خانم تابان!جیسِ

 خاله هم جواب داد:

 گیره؟اش بوده! پس برای چی حقوق میفهوظی-

 ملتمسانه گفتم:

 خاله!-

 خندید:

 چیه خب خوشم میاد اذیتت کنم بخندم بهت!-



 بعد خودش بلند خندید؛ صدای خنده سپهر و سارا هم بلند شد.

 گفتم خب تموم شد دیگه! ولی خاله ول کن نبود.

زد؛ پر شد از ش گاهی سارا حرف میکردیم و فوقمسیری که هربار تا بهشت زهرا به سکوت طی می

 های خاله انسیه.خاطرات و تجربه

اش بگیر تا اینکه چجور با اهالی محل جمع شدن جهیزیه یه دختر رو جور از تجربه زایمان اولین بچه

 کردن.

با نگرانی به سورن نگاه کردم؛ به جای اینکه چهره گرفته و اخمویی داشته باشه، داشت با لـبخند کمرنگی 

 داد.کرد و جواب خاله رو گاهی میرانندگی می

 کرد؟اومد؛ حیف نبود همش اخم میچقدر خنده بهش می

های ترسناک و خشنش. من که دختر خشنی بودم شد؛ ولی نه اون اخمکرد هم جذاب میالبته اخم که می

 ترسیدم.های شدیدش میاز اون اخم

 آهی کشیدم و فرو رفتم توی جام.

 رو مورد خطاب قرار داد:صدای خاله من 

خانوم سه قلو  ی کبریه قبول شدی بود که نیکا دختر عروس عمهشیوا خاله جون اون سال که دانشگا-

 زایید؟

 آهی کشیدم:

 من که یادم نمیاد خاله! اصالً کی بود اون؟-

 با لحن خاصی گفت:

فرشاد  داییِمحمود، ها شده بود! وا! چطور یادت نمیاد؟ نیکا دیگه! همون که عروس محمود برقی این-

 کردی!موقشنگ که بچه بودی باهاش بازی می

 خندیدم:

 نه واقعاً یادم نیست!-

 گرفت.خندید و جلوی خودش رو نمیقید میسورن هم دیگه بی

 خاله ادامه داد:

گفتم! سه قلو زاییده بود بعد شوهرش کارگر بود ماهایین. خالصه داشتم میها که پیرتر از شما جوون-

تونست( خرج سه تا بچه بده؛ اصغرآقا نوه دایی مادرشوهر محبوبه که کارخونه آجرپزی نَمدونِست )نمی



داشت دست به کار شد یه صندوق زد خودش کلی پول گذاشت بقیه هم دست به دست هم دادن بلکه پول 

 خشک این سه تا بچه دربیاد.کهنه و شیر

 رسیدیم که گفتم:جون زدم؛ دیگه داشتیم میتک خندی بی

 خاله بسه دیگه سر آقای تهرانی رو درد آوردی!-

 سورن نفی کرد:

 کردم.هاشون داشتم گوش مینه اصالً خیلی خوبه صحبت-

 خاله آهی کشید:

 م. چه کنیم دیگه قدیمی شدیم دیگه.خواد تظاهر کنین من پیرزن رو اعصابتون نمیرباشه باشه نمی-

 سارا با تعجب پی حرف خاله رو گرفت و پرسید:

 خاله اون پسره که سرش شکست چی شد؟-

 !و توضیح دادن خاله هم ناراحتیش رو فراموش کرد و دوباره شروع کرد

 با درموندگی به سورن نگاه کردم که با خنده به جلو خیره شده بود.

کرد و زیاد حواسش نبود اما دیدم گهگاهی از ببینم؛ داشت بیرون رو نگاه میبعد چرخیدم تا سپهر رو 

 خنده.های خاله میحرف

 کرد!خواستیم بریم عروسی چه میرفتیم قبرستون و خاله انقدر شنگول بود؛ میخوب شد داشتیم می

 باالخره رسیدیم.

 وقتی سورن پارک کرد، همگی پیاده شدیم. 

 ستون بود دیگه، روزها کوتاه بود.شد؛ زمدیگه داشت شب می

تر حلواها و خرماها رو همگی دست گرفتیم و راه افتادیم. قرار شد اول بریم سر قبر بابا و مامان که نزدیک

 بود.

 کرد.حتی توی راه هم خاله ول کن نبود و برای سارا داستان تعریف می

 چون بیشتر وسایل دست ما بود.خاله و سپهر و سارا جلو افتادن و من و سورن عقب موندیم؛ 

 به سورن گفتم:

 ام زحمت شد.شرمنده اگه خاله-

 آهی کشید و گفت:

ات بهتر شد؛ ای کاش منم از این شناسی تعارف ندارم. واقعاً حالم با روحیه خالهنه اتفاقاً؛ من رو که می-

 ها داشتم.خاله



 تر کردم:من هم آهی کشیدم و پالتوم رو به خودم نزدیک

 بان معلوم بود امروز حالتون زیاد خوب نیست.قر-

 سکوت کرد؛ ولی سکوتش یکم دردناک بود!

 با تردید گفتم:

 قربان هنوز... .-

 حرفم رو قطع کرد:

 کنم فرمانده ارتشی چیزی هستم! بهم بگو... .میگی قربان حس می-

 خودم گفتم:

 آقا بهتره! چشم آقا.-

 اومد!ن؟ خب دست خودم نبود از این لفظ خوشم میچرا زودتر نگفته بود بدش میاد بگم قربا

 خواستم بگم بهم بگی سورن.می-

 یا استخدوس! 

 با تعجب سرم رو چرخوندم به سمتش که شاکی شد:

 اونطوری نگاهم نکن! گفتم شاید جنبه داشتی باشی اینطوری صدام کنی.-

 شونه باال انداختم:

 ترم.با آقا راحت-

 خواستم بگم!دم یکم فکر کنم چی میسکوت کرد که من هم مجبور ش

 آقا میگم که هنوز هم با فریبا خانوم قهری؟-

 پوزخندی زد:

 پرسی؟چرا می-

تونستم بفهمم بیشتر به حالت تمسخر یا همچین خوای جای فریبا رو بگیری؟ البته میاین یعنی نکنه می

 چیزیه.

 ریلکس گفتم:

آدم خیلی ناراحت میشه و به روحش آسیب وارد میشه؛ خب اینکه یه ارتباط دوستانه طوالنی قطع بشه -

 خواید دوباره باهاش آشتی کنید شاید بتونم کمکتون کنم. دختر بدی نیست.گفتم اگه می

 گفت دست نذار رو دلم که خونه!ها که میآهی کشید؛ از اون آه



کنه. همیشه اش گاهی من رو به شدت گیج میدونم اون دختر هست یا نه! روحیهقضیه اینه که اصالً نمی-

تونم عاشقش بشم و... چه طور بگم؛ باهاش زندگی بهش به چشم یک دوست نگاه کردم نه کسی که می

و به نظر میاد که با  ها بتونه زن خوبی بشه.ها داره که مطمئن نیستم با وجود اونکنم! چون یه سری ضعف

 این قضیه مشکلی نداره! 

 ای گفتم و توضیح دادم:«اوهوم»

ولی هر دختری یه احساسات لطیف درون خودش داره که شاید نشون نده! به نظر من فریبا هم این -

خواد که تا ابد یه دختر احساسات رو داره فقط بهشون اجازه بروز نداده؛ وگرنه مطمئنم اون هم نمی

 بمونه که نهایتاً یه ارتباط دوستانه داشته باشه!مجرد 

 با تردید نگاهم کرد:

 کنی؟تو اینطوری فکر می-

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم:

 ارزه؛ یه حرکت رمانتیکی چیزی بزنین و بهش ابراز عالقه کنین.به نظر من که به امتحانش می-

 کالفه پوفی کشید:

 کنم ممکنه بزنه ضایعم کنه.! حس میحقیقتاً شجاعت چنین کاری ندارم-

 لـبم رو یه گوشه جمع کردم و نفسم رو فوت کردم:

 یه اصطالحی هست میگه مرگ یه بار شیون هم یه بار! خیال خودتون راحت میشه.-

 سرش رو آروم تکون داد:

 باشه! ممنون از راهنماییت.-

 کنم.خواهش می-

 مه دادم.شادمان از نصیحت سازنده و مفیدم؛ به راه ادا

چنددقیقه بعد سر مزار مامان و بابا بودیم؛ خاله صندلی تاشو خودش رو باز کرد و نشست و بعد مشغول 

 قرآن خوندن شد.

 من هم مشغول پخش کردن حلوا و خرما شدم.

خداروشکر با وجود جمعیتی که به خاطر شب جمعه توی قبرستون بودن پخش کردن حلوا و خرما زیاد 

 سخت نبود.

سر مزار و دیدم خبری از خاله نیست و سورن روی زمین نشسته داره به دویدن سارا و سپهر نگاه  برگشتم

 کنه.می



 گذاشتم پرسیدم:های خالی رو توی پالستیک مینزدیک شدم و همونطور که دیس

 خاله کجاست؟-

 سورن جواب داد:

 .امها میریم پیش سخوای برو. من و بچهرفت نماز؛ تو هم اگه می-

 ها رو ترک کردم.ر کردم و بعد از سپردن وسایل بهش، اونتشک

 بعد از خوندن نماز، رفتیم سر خاک سام و بعد از فاتحه و خیرات، برگشتیم.

*** 

 خاله رو بدرقه کردم و برگشتم داخل خونه؛ با اینکه کوتاه بود، اما دوست داشتم خاله بیشتر پیشم بمونه.

 ای نداشتم واقعاً.کشت! اما چارهمیاون تنهایی دائمی داشت من رو 

عادت کرده بودم به تنهایی و خاله این عادتم رو شکست و رفت؛ از این بابت خیلی ناراحت بودم. هرچند، 

 چند روزی حسابی حال کردم با خاله.

 رفتم سر کار ولی دل و دماغ هیچ کاری رو نداشتم.پوشیدم میصبح بود؛ باید لباس می

 ها.را و سپهر و نه رفتن به دانشگاه و سروکله زدن با اون زبون نفهمنه بیدار کردن سا

 خاله بعد از نماز صبح راه افتاد و حوالی ساعت شیش من هنوز بیدار بودم.

 چند عطسه زدم و فهمیدم حالم هم زیاد رو به راه نیست!

ت مچی زهرا از به سختی آب جوش و عسل خوردم و لباس پوشیدم؛ از کنار اپن که رد شدم دیدم ساع

 دیشب جا مونده.

خواست یک شب هم که شده حسابی خاله رو تحویل بنده خدا اومد کمکم مهمون داری کنم؛ دلم می

 بگیرم.

 گرفتم.رفتم پایین اسنپ میهرچی زنگ زدم تاکسی تلفنی برنداشت؛ خب فوقش می

 از خونه رفتم بیرون و دکمه آسانسور رو زدم و منتظر شدم.

 داخل آسانسور که سروکله داداش زهرا باز پیدا شد؛ سالم کرد و جوابش رو دادم.خواستم برم 

 باهم وارد آسانسور شدیم.

 یک ثانیه هم نگذشته بود که پرسید:

 خواید برسونمتون؟باز هم تاکسی گرفتید یا می-

 سرم رو به نشونه منفی تکون دادم:

 شم.مزاحمتون نمی-



 لـبخندی زد:

 اجازتون بریم پارکینگ سوار ماشین بنده بشیم. این چه حرفیه، پس با-

 باز تو روش خندیدم پررو شد! )تو کی تو روش خندیدی شاغال؟(

 گیرم االن.نه اسنپ می-

 و گوشیم رو درآوردم و مشغول شدم تا از رو بره.

 که دیدم با ناراحتی گفت:

 محل نکنید ما رو لطفاً.خانم تابان انقدر بی-

 انداختم و با اخم کمرنگی گفتم:نیم نگاهی بهش 

 بینم بهتون محل بدم!دلیلی نمی-

 جا خورد ولی سریع خودش رو جمع کرد و با لـبخند جواب داد:

 باشه هرجور که راحتید... .-

 اه لعنتی اسنپ هم ماشین خوب نداشت!

ر، سریعاً رفتم با حرص گوشیم رو انداختم توی جیب کیف سامسونتم و با باز شدن آسانسودوتا عطسه زدم؛ 

 بیرون.

رفتم دم در ایستادم و همینجور گوشی به دست ول معاطل شدم تا یه تاکسی یا اسنپی چیزی گیرم بیاد؛ از 

 شد.طرف دیگه بدجور داشت دیرم می

سرم تو گوشی بود که دیدم یک ماشین از در پارکینگ ساختمون اومد بیرون و برام بوق زد؛ سرم رو بلند 

 کردم.

 زد.یدم که پشت رول پرشیای سفید نشسته بود و لـبخندی ملیح میپسره رو د

 گفتم جهنم الضرر! سوار میشم. تعارف زد دیگه.

 رفتم با پررویی در جلو رو باز کردم و نشستم.

 پرسیدم:

 مزاحمتون نشم؟ دیرتون نشه؟-

 سری به نشونه منفی تکون داد:

 رسونمتون.محل کارتون رو بگید مینه من فقط گفتم اول صبح برم حلیم بخرم. شما آدرس -

 تشکر کردم و آدرس دادم.



اش. قدش هم از من بلندتر بود و این یعنی طرف واقعاً تیپ اسپرت پاییزی زده بود؛ بد نبود تیپ و قیافه

 درازه! چون من صد و هفتاد بودم.

 با تردید پرسیدم:

 ببخشید شما اسمتون چی بود؟ تقی؟ نقی؟-

 خندید:

 هادی هستم.-

اطالعات ندارم زنه بیشتر از اون برادرتون میگه؛ برای همین زیاد آها؛ زهراجون زیاد از شما حرفی نمی-

 دربارتون.

 سرش رو تکون داد:

 کنه؛ به سالمتی مهمونتون امروز راهی شدن؟در عوض زهرا از شما خیلی تعریف می-

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم:

 من هم تنها موندم. آره بنده خدا برگشت شهرشون؛-

 آهی کشیدم که متأثرش کرد؛ چون با غم گفت:

 ایشاال درست میشه.-

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم:

 ان شاهلل.-

 به نصف مسیر رسیدیم که یکم سرعت رو کمتر کرد و با من و مون گفت:

 تونم یک سؤال ازتون بپرسم؟خانم تابان می-

 حال گفتم:بی

 بله بفرمایین.-

منتظر بودم بخواد پیشنهادی چیزی بده با کف گرگی بخوابونم تو صورتش و بعد پیاده بشم بقیه راه رو 

 خودم برم؛ تا همونجا هم خوب بود که من رو رسونده بود.

 شما قصد ازدواج دارید؟-

 ای که چند دقیقه بود تو حلقم گیر کرده بود با این حرفش به شدت پرید بیرون!عطسه

 داشبود دستمال برداشتم تا صورتم رو باهاش پاک کنم!سریع از روی 

 هادی با نگرانی گفت:

 خانوم حالتون خوبه؟-



 آره خوبم شرمنده فقط... این عطسه برای ما زندگی نگذاشته!-

 ای گفت.«عافیت باشه»محجوبانه 

 دیدم چیزی نمیگه؛ خودم بعد از چند نفس عمیق پرسیدم:

 برای خودتون میگید یا آشناهاتون؟-

 خندید:

دونید من گفتم اگه تمایل به خب برای خودم دیگه! البته به قول خودتون فعالً که چیزی درباره من نمی-

ازدواج دارید و کالً قصدش رو دارید با خونواده خدمت برسیم که به طور رسمی بتونیم روی آشنایی وقت 

 بذاریم که اگه... .

 حرفش رو قطع کردم:

 ید؟ببخشید ولی خدمت کی برس-

 با تعجب گفت:

 خب، خونوادتون.-

 دونید که پدر و مادرم فوت شدن؟شما نمی-

 سری تکون داد:

 چرا ولی به هرحال فامیلی چیزی... .-

 پوزخند زدم:

االن من اگر هم بخوام ازدواج کنم پدربزرگ پدریم باید اجازه بده، که اون هم فکر نکنم اصالً بخواد -

 ریخت من رو ببینه.

 رک بودن من تعجب کرده بود.از این حجم 

دیگه نزدیک خونه تهرانی شده بودیم که بهش آدرس دقیق دادم؛ وقتی جلوی خونه نگه داشت، به سمتش 

 رو کردم و گفتم:

تونم کامل و دقیق بهتون بگم که به چه دلیل! من االن دیرم شده و باید برم؛ باید ببخشید که االن نمی-

 شما رو درگیر مشکالت خودم کنم پس... . خوام کهتونم و نمیولی من نمی

 قیدی گفتم:لـبخندی به چهره ناراحتش زدم و با بی

کنم خدا دخترخوبی سر راهتون قرار بده که مشکالت من رو نداشته دنیا دو روزه آقاهادی؛ دعا می-

 باشه. و راستی... ممنون که من رو رسوندین.

 بعد سریع پیاده شدم و به سمت خونه رفتم.



دونم چرا یکم بغضم گرفته بود؛ حاال یا به خاطر هوای سرد و حال مریضم بود یا به خاطر بغض ینم

 تونستم از تنهایی دربیام.کسی و اینکه نمیبی

دیگه نتونستم با لـبخند و شادی سارا و سپهر رو بیدار کنم؛ اما بیدارشون کردم و بعد از صبحونه، 

 راهیشون کردم.

 شون رو مرتب کردم و بعد رفتم سراغ وسایلم تا برم دانشگاه.یکم توی اتاقشون چیزا

 رفتم بیرون که صدای سورن رو شنیدم:داشتم از در اصلی می

 کجا میری؟-

 اومد.ها پایین میبرگشتم به سمتش که از اون سمت سالن داشت از پله

 جواب دادم:

 ای برم؟دانشگاه؛ جای دیگه-

 خواد بره شرکتشون.داد میو کراوات پوشیده بود و این نشون می با اون اخمش نزدیک شد.  کت و شلوار

 وقتی کامالً مقابلم قرار گرفت، با پررویی گفت:

 اون کی بود تو رو رسوند اینجا؟-

 ابروهام رو انداختم باال:

 ها؟-

سر گشته دیده تو ماشین یک پپرسیدم اون کی بود رسوندت؟ خشایار میگه وقتی داشته از نونوایی بر می-

 جوون بودی.

 شونه باال انداختم:

 رفت حلیم بخره دید منم تاکسی گیرم نمیاد من رو رسوند.ام بود داشت میآها آقاهادی؛ همسایه-

 ابرو باال انداخت:

 مریض شدی؟ چرا انقدر حالت بده؟-

 یکم اخم کردم:

ممکنه بیماری واگیردارم رو کنید مورد اخالقی دارم یا ها برای چیه؟ اگه فکر میببخشید آقا این سوال-

 ها منتقل کنم خب اخراجم کنید!به بچه

 اعصابیم دقیقاً برای چیه، ولی مثل همیشه نبودم.دونستم این بیخودم هم نمی

 سورن هم یکم خیره خیره نگاهم کرد و بعد گفت:

 هات.بیا برو تو آشپزخونه یه لیوان آب جوش بخور گلوت هم گرفته؛ بعد برو سر کالس-



 خم نکرد و بهم نپرید.عد از کنارم رد شد و رفت؛ عجیب بود که بهم اخم و تَب

 هوفی کشیدم و همون کاری که گفت رو انجام دادم؛ آب جوش هم یکم حالم رو بهتر کرد.

هام هم آب جوش به دست بودم؛ از اونجایی که اگه کالس به سختی خودم رو به دانشگاه رسوندم و سر

موند، دوکالس آخر رو کنسل کردم و رفتم خونه کردم دیگه گلو برام نمیر میها رو برگزاهمه کالس

 تهرانی.

*** 

 )سورن(

توی پارکینگ شرکت پارک کردم؛ قبل از اینکه پیاده بشم، عطر مخصوصم رو به مچ دستم و زیر گردنم 

 زدم.

 پیاده شدم و به سراغ صندوق عقب رفتم.

 دم رو درآوردم و بعد از بستن در صندوق، به راه افتادم.بازش کردم و دسته گل بزرگی که خریده بو

کردم کردم اما باید این کار رو میبه قول شیوا، مرگ یه بار شیون یه بار؛ با اینکه داشتم از ترس سکته می

 دیدم که واکنش فریبا چیه.و می

 تونستم پیش بینی کنم چه واکنشی نشون میده.واقعاً نمی

ها معطوف من شد؛ سعی کردم لـبخند خودمون از آسانسور پیاده شدم، همه نگاه به محظ اینکه توی طبقه

 ملیحی بزنم و به سمت واحد اداری خودمون برم.

 در واحد رو که باز کردم نگاه منشی و کارمندها به سمتم جلب شد.

 کردن.ها هم با تعجب نگاه میحتی ارباب رجوع

هام به اون سمت رفتم؛ مرتضی رو دیدم که با تعجب داره و با قدمنگاهم رو به ته سالن و دفتر فریبا دوختم 

 کنه و حتی سالم یادش رفت.بهم نگاه می

 شدم.از استرس داشتم خفه می

 هنوز چند قدم تا دفترش مونده بود که در دفترش باز شد و خودش اومد بیرون.

 با دیدن من یکم مکث کرد.

ای مشکی. مقنعه مشکی که صورت سفیدش رو شلوار لوله هاش قشنگ بودن؛ مانتوی آبی کمرنگ ولباس

 قاب گرفته بود.

 نفسم رو فوت کردم و دسته گل رو به سمتش گرفتم؛ با تعجب پرسید:

 این برای منه؟-



 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم:

 خواستم... خواستم... .-

شعر هم حتی به ذهنم رسید اما  تاو چند تونستم بزنم! فکر کرده بودم که چی بگملعنتی هیچ حرفی نمی

 مغزم اون لحظه قفل شد!

 مرتضی به کمکم اومد و بلند گفت:

 همه بزنین کف قشنگه رو به افتخار زوج عاشق!-

 ها شروع کردن به دست زدن.جوعکارمندها و ارباب ر

 .اما فریبا... هیچ نگاه خاصی نداشت؛ به سختی دسته گل رو ازم گرفت و بهش نگاه کرد

 بعد به چهره من خیره شد و آروم پرسید:

 آشتی کنونه؟-

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم:

 هم آشتی کنون و هم اینکه... .-

 آب دهنم رو قورت دادم:

 خواستم بگم که دوستت دارم.-

 های درشت شده بهم خیره شد که نفس کشیدن برام سخت شد؛ به سختی ادامه دادم:با چشم

یشه برام قشنگ بوده؛ توی سختی و راحتی باهام بودی و خیلی چیزها باهات تجربه کردم رفاقت با تو هم-

خوام که احساسات عمیق من رو به عنوان یه مرد بپذیری و... و توی رفاقت چیزی کم نگذاشتی. اما من می

. 

 پوزخندی زد:

 تو با خودت چی فکر کردی سورن؟-

 گفت:ام کوبوند و با اخم دسته گل رو توی سـینه

 تو فکر کردی که من حاضرم باهات زندگی کنم؟ عاشقت باشم؟ هه! نه رفیق تو اشتباه فکر کردی.-

 پچ تبدیل شد و من حس کردم که یخ زدم.با تعجب بهش خیره شدم؛ تشویق دیگران به پچ

 فریبا من دوستت دارم... .-

 تو فقط بهم عادت کردی! من هیچی به جز رفیقت نبودم ولی از این به بعد همونم نیستم! -

 با استیصال گفتم:

 تو چه مرگته فریبا؟ چرا... .-



 سرش رو تکون داد:

چون که این قانون منه؛ قبالً بارها بهت گفتم سورن! احساسات خطرناکن و من احساس رو درون خودم -

 کشتم.

 فقط به همدیگه نگاه کردیم.برای چند ثانیه 

 فریبا با ناراحتی گفت:

تو عوض شدی سورن؛ سروکله زدن با اون دوتا جوجه که آویزونت شدن ضعیفت کرده. متأسفم ولی من -

 از اینجا استعفا میدم؛ این برای هر دومون بهتره.

 بعد پشت کرد و برگشت داخل دفترش.

 کردن. گاه میچرخیدم و جمعیتی رو دیدم که با دلسوزی بهم ن

دیدن و برام دل ترین حالتم میکارمندهایی که جلوشون غرور من کم شدنی نبود؛ حاال من رو در ضعیف

 سوزوندن.می

 دسته گل رو به مرتضی سپردم:

 این رو ببر معدومش کن؛ من میرم خونه.-

 مرتضی خواست چیزی بگه که گفتم:

 هیچی نگو! فقط ساکت باش!-

 خیلی سخت و دردناک بود. اما به قول شیوا حداقل تکلیفم روشن شد.این واقعاً ظلم بود؛ 

 ها بود!تر از این حرفولی ای کاش قضیه راحت

های فراوانی که داشتم و بغضی رو گذاشتم با غم« ای بارون»سوار ماشین شدم و زدم به خیابون؛ آهنگ 

 که رو به شکسته شدن بود.

 ن رو.های من رو کشت، هم خود مفریبا هم بچه

 شد؟من موندم چرا توی این دنیا سازمانی جهت حمایت از حقوق مردان احداث نمی

 ها چرخیدم تا ظهر شد و برگشتم خونه.انقدر توی خیابون

 زدم و حالم خوب نبود.توی سرسرا قدم می

 از کنار آشپزخونه اصلی رد شدم و بوی غذا به مشامم خورد.

کردن و ریحانه هم روی کارشون ها رو دیدم که داشتن کار مینگاهی به داخل آشپزخونه کردم و دختر

 کرد.نظارت می

 یاد املت اون شب شیوا افتادم.



 کرد و پیاز اشکش رو درآورده بود؛ اون دختر شیوا بود.اتفاقی دختری رو دیدم که داشت پیاز رنده می

 لـبخندی تلخ زدم.

 ریحانه متوجه حضورم شد و اومد بیرون:

 زود برگشتید؛ کاری دارین با من؟سالم آقا! -

 سرم رو تکون دادم:

 نه! فقط شیوا رو بفرستید اتاقم کارش دارم.-

 چشم آقا.-

 حال به سمت اتاقم حرکت کردم؛ حتی حال نداشتم لباسم رو عوض کنم.بی

 هام رو گذاشتم روی هم.ها افتادم روی تـختم و چشمبا همون لباس

 گفتم:طولی نکشید که صدای در اومد؛ 

 بیا تو.-

 صدای باز شدن در اومد و بعدش صدای شیوا:

 با من کار داشتید آقا؟-

 هام رو باز کردم تا ببینمش.یکم چشم

 اومد که مریض باشه.صداش گرفته بود و به نظر می

 ضربتی بلند شدم و نشستم؛ گفتم:

 بیا نزدیک.-

 اومد جلو و مقابل من ایستاد.

 آهی کشیدم:

 با یک دسته گل، ولی فریبا زد ضایعم کرد؛ جلوی همه!امروز رفتم شرکت -

 ابروهاش رو فرستاد باال:

 عجب!-

 بلند شدم مقابلش ایستادم؛ دستم رو گذاشتم روی پیشونیش که یک دفعه عقب رفت و یکم سرخ شد.

 پوفی کشیدم:

 هات باز اومدی اینجا؟تب داری! چرا بعد کالس-

 چیزی نگفت که خودم جواب خودم رو دادم:

 ترسیدی من دعوات کنم... .-



 سرش به نشونه مثبت تکون داد.

 با آه گفتم:

 من شکست مثالً عشقی خوردم؛ تو چته که پکری امروز؟-

 یکم نگاهم کرد و بعد از کمی مکث جواب داد:

 امروز خاله رفت شهرشون؛ حس تنهاییم یک دفعه زیاد شد و بعد... .-

 سکوت کرد؛ پرسیدم:

 بعد چی؟-

 ای خیره شد و آهی کشید:دیگهبه نقطه 

 بعدش همسایمون خواست ازم خواستگاری کنه که ردش کردم.-

 ابروهام رو انداختم باال:

 چرا؟-

 تک خندی غمگین زد:

کس و کارم و اون خونواده داره؛ دوم اینکه حال خودم خوب نیست و گذشته داغونی یکی اینکه بی-

 کنم. دارم و دوست ندارم زندگی یکی دیگه رو خراب

 تلخندی زدم:

 ای!تو هم مثل من یه دیوونه-

 بهم نگاه کرد:

 چرا؟-

 شونه باال انداختم:

 دونم؛ همینجوری گفتم.نمی-

 به ساعت مچیش نگاه کرد:

 پوف! االن سارا میاد باید برم.-

 سری تکون دادم و اون هم بعد از خداحافظی کوتاهی، رفت.

کرد و شاید هم حق دارم؛ اون خیلی خودش رو اذیت میکردم نسبت به شیوا وضع بهتری گاهی حس می

 کرد رو درک کنم.تونستم عذاب وجدانی که داشت تحمل میداشت. می

کرد اون هم توی غربت و های خودش رو پاک میکل زندگیش رو گند زده بود و حاال داشت گندکاری

 تنهایی.



 ی یه نفر دیگه رو نابود نکنه.کرد برای اینکه زندگو خودش رو از یک زندگی خوب محروم می

 اش... ای کاش انقدر شجاع بودم تا دوستش داشته باشم.ای ک

*** 

 )شیوا(

کردم که خودش اومد توی اتاق؛ نگاهی بهم کرد و رفت روی تـختش های سپهر رو مرتب میداشتم کتاب

 نشست.

 جونی زدم و گفتم:لـبخند بی

 حالتون خوبه؟-

 داد.سرش رو به نشونه مثبت تکون 

 موندم؛ ولی حالم زیاد خوب نبود. یه دو سه ساعت دیگه باید می

 کردم زودتر بگذره تا برم خونه و بعد از خوردن قرص سرماخوردگی یه فصل بخوابم.دعا می

 مقدمه گفت:سپهر بی

 سه روز گذشت.-

 سرم رو به سمتش چرخوندم:

 بله؟-

 دا کنم.سه روز از زمانی که مهلت دادی اون امپراتور رو پی-

 تک خندی زدم و چند قدم جا به جا شدم تا مقابل سپهر بایستم:

 آهان! خب، جواب رو پیدا کردید؟-

 سرش رو به نشونه منفی تکون داد:

 زنم.نه دقیقاً هیچ کجا نتونستم این جزئیاتی که گفتی رو پیدا کنم؛ اما حدس می-

 لـبخندی زدم:

 خب بفرمایید.-

 تماد به نفس توضیح داد:یکم خیره نگاهم کرد و با اع

 دو گزینه دارم؛ به نفعته که جواب یکی از این دوتا باشه!-

 با خنده ابروباال انداختم و دست به سـینه منتظر شدم تا ادامه بده.

 نفسش رو فوت کرد:



کالیبرن رو اکس کوروش بزرگ که توی عدالت و انصافش کسی شک نداره؛ و شاه آرتور که شمشیر -

 بیرون کشید.

 یکم در سکوت بهش زل زدم و اون هم با اخم کمرنگی منتظر تایید یا تکذیب من بود.

دونستم جواب رو چطور بهش توضیح بدم که باورش بشه؛ حالم هم زیاد خوب نبود و تمرکز درستی نمی

 نداشتم.

 اما در نهایت تک خندی زدم:

 ها نیستن.تالشتون قابل ستایشه آقاسپهر؛ ولی جواب این-

 ابروهاش رو داد باال و با استیصال گفت:

 پس حداقل زودتر بهم بگو کی بوده؛ دیگه طاقت ندارما.-

 خندیدم:

 سخت نگیر! فردی که من در نظرم بود امام علی)ع( بوده.-

 هاش رو درشت کرد و چیزی نگفت؛ تک خندی زدم و توضیح دادم:با تعجب چشم

دونی که امام علی)ع( تنها امام ماست که به حکومت می دونم شاید عجیب به نظر بیاد ولی حتماًمی-

توسط خلیفه دوم گسترش پیدا کرد. و همه جزئیاتی که گفتم توی رسید؛ حکومت امپراتوری اسالمی که 

 ترین امپراتور تاریخ بوده.تاریخ نوشته شده؛ اون عاشق

 یکم سرش رو به طرفین تکون داد و با گنگی گفت:

که گفتی رو قبالً انگار خونده بودم ولی اصالً یادم نبود که امام علی)ع( هم عجیبه، اون چیزهایی -

 حکومت کرده.

 بعد سکوت کرد؛ من هم یکم سکوت کردم و وقتی دیدم سپهر خیلی تو خودش رفته تک خندی زدم:

 انتظارش رو نداشتین؟ -

 سرش رو به طرفین تکون داد:

 نه.-

 بعد سرش رو بلند کرد:

یشتر برام بگی؟ بیشتر... بیشتر بگو چطوری مهربون بوده. من هیچی از این چیزها میشه حاال ازش ب-

 دونم.نمی

اش رو کشیدم و روش نشستم؛ پا روی پا انداختم و با همون صدای با لـبخند رفتم صندلی میزمطالعه

 ام، شروع کردم:گرفته



کرد هایی برام تعریف مییه داستانام خب من زیاد از این چیزها خوشم نمیومد ولی بچه که بودم بابام -

 ها رو کشف کردم.که بیشترش رو یادم رفته. پارسال یه سری مطالعات داشتم که این

 نگاهش کردم که دیدم مشتاقانه منتظره توضیح بدم؛ من هم ادامه دادم:

ها بگم دونی نه به چشم اینکه بخوام روی تعصب و این چیزخب امام علی)ع(، خیلی دوست داشتنیه؛ می-

دونی. دوستش دارم! به نظر من جالب نیست که از سر تعصب بگی دوستش داری وقتی ازش هیچی نمی

گذاشته؛ یا اینکه های یتیم عسل میاما شخصیتش دوست داشتنی زیاد داره! مثالً ایشون خودشون دهن بچه

گفتن که وده که یارانش میهای یتیم مهربون بکرده؛ میگن انقدر با بچهتوی کار خونه به خانمش کمک می

بشن و بعد صدای گوسفند در  ونها سوارششدن تا بچهای کاش ما هم یتیم بودیم. براشون خم می

 آوردن.می

 تونست باور کنه؛ سرم رو تکون دادم:سپهر ابروهاش رو داد باال انگار که نمی

 دونم! عجیبه.دونم میمی-

 با تعجب گفت:

 چرا نشنیده بودم؟-

 باال انداختم:شونه 

کنن این چیزها در شأن یک امام نیست! ایشون خیلی شوخ طبع بودن و توی اسناد ها فکر میشاید بعضی-

این گفته شده. امامی که به قولی حکومت قلمروهای بزرگی مثل ایران و مصر و روم رو به عهده داشته 

تر حال توی میدون جنگ از همه قوی کرده و عاشق خونوادش بوده. در عینها رفتار میاینطوری با بچه

 بوده.

 سپهر آهی کشید:

بیشتر مثل یک افسانه است! وگرنه چطور میشه هم به معنای واقعی کلمه مرد بود و هم احساسات رو -

 حفظ کرد؟

 یکم خم شدم:

قلب و روح دارن؛ اتفاقاً  ،های قوی همبرای همین بهت میگم که اشکالی نداره که گریه کنی! آدم-

تر باشن. وقتی به خدا باور داشته باشی، همه چیز ممکنه! این مهم نیست که پسر باشی یا تونن قویمی

 دختر باشی، باید برای قلبت ارزش قائل باشی و قدرت رو در غرور و خودخواهی نبینی.

 پاهاش رو جمع کرد و با بدبینی گفت:



ها رحمه و این حرفها ندارم. دنیا بیامام توی این دنیا نمیشه شیوا؛ من هم کاری با خدایی که میگی و-

 حالیش نمیشه.

 سری تکون دادم:

فهمم. غیرممکن به نظر میاد. تو هم توی سن حساسی هستی و احساساتت خیلی اذیتت دونم؛ میمی-

 تونه آرومت کنه.کنن! نه منطق و نه چیز دیگه نمیمی

 نیم نگاهی بهم کرد که ادامه دادم:

 هتری هست که با احساساتت کنار بیای.اما... اما راه ب-

 منتظر نگاهم کرد:

 چه راهی؟-

 نفسم رو فوت کردم:

احساساتت رو بنویس! برای خدا نامه بنویس؛ یا برای امام علی)ع(. باهاشون دردودل کن و حتی -

ها خیلی ه نگفتم امام علی)ع( با یتیمازشون سوال کن و ازشون توقع داشته باش که کمکت کنن. مگ

 تره. ربون بوده؟ خب با من و تو هم خیلی مهربونمه

 پوفی کشید:

 ها؛ چرا باید واقعیت داشته باشه؟ امام که دیگه زنده نیست.مثل بابانوئل خارجی-

 تک خندی زدم:

میگن کسایی که به یادشون باشی هنوز زنده هستن؛ هر آدمی از دل تاریخ که هنوز حرفش زده بشه -

دی باشه! زنده است و هنوز هستن کسایی که تفکرش رو دنبال کنن. شاید زنده است. حتی اگه آدم ب

ها ازشون های مذهبی میگن که زنده هست و خیلیباورت و منطقت نپذیره که امام زنده باشه؛ حاال آدم

گیرن. ولی تو به عنوان یک تفکر و فردی که به نوع خودش بزرگ و قهرمان بوده بپذیرش و حاجت می

 برقرار کن.  باهاش ارتباط

 بدون حرف نگاهم کرد؛ انگار که یکم قبول کرده باشه.

 ادامه دادم:

هایی که داشتم. آخه یه جا خوندم هام گفتم و از غممن خودم خیلی باهاش حرف زدم؛ از دل شکستگی-

که پیامبر)ص( گفت من و علی)ع( پدران این امت هستیم. من هم دست محبت حضرت رو روی سرم حس 

م نبود من چقدر کار بد کردم و آدم خوبی نبودم؛ امام هنوز هم پدر معنوی من بود و دوستم کردم! مه

 داشت و کمکم کرد.



 با تردید پرسید:

 اگه کمکم نکرد چی؟ -

 شونه باال انداختم:

تونی دعا کنی. انیشتین میگه دعا کردن روی مغز ارزه؛ اگه دوست داشتی هم میبه امتحانش می-

 خوبی داره!تأثیرات مثبت 

 آهی کشید:

 کنم.ممنون؛ چون تو گفتی امتحان می-

 لـبخند عریضی زدم:

 نظر لطف شماست!-

 بلند شدم و گفتم:

 اگه دیگه امری ندارید من برم.-

 یکم سرش رو کج کرد:

تونی یه مورد مثال بزنی؟ عارف و مجتهد گفته بودی بازم هستن کسایی که مثل اون امپراتور باشن؛ می-

 نزن ها! آدمی که هم قوی باشه هم مهربون.مثال 

 یکم نگاهش کردم و تک خندی زدم:

 شهید و مجاهد هم نباشه؟-

 سرش رو به نشونه منفی تکون داد؛ یکم فکر کردم و بعد گفتم:

 بعضی ورزشکارهای کشورمون اینجورین؛ قوی و مهربون! ببینم اهل فوتبال هستی دیگه؟-

 سرش رو انداخت باال:

 الیبالم بیشتر.نچ، اهل و-

 آهی کشیدم:

های عادی هم هستن کسانی آدم برجسته و خاصی که شهید و عارف نباشه نمیشناسم! ولی خب بین آدم-

 که هم مهربونن هم خیلی قوی هستن؛ بگرد پیداشون کن!

 کالفه پوشی کشید:

 خب از همون شهیدها بگو؛ یکی رو بگو فقط!-

 شناختمشون.ده؛ البته زیاد نمیفکر کردم ببینم کدوم شهید خیلی خفن بو

 باالخره گفتم:



 شهید همدانی؛ حاج حسین همدانی.-

 خم شد سمت گوشیش و مشغول انجام کاری شد؛ زیاد طول نکشید که گفت:

 سوریه شهید شده... .توی -

 سرم رو تکون دادم:

 آره.-

 سرش رو بلند کرد:

 کنم.گردم پیدا میخیلی خب، ممنون بقیش رو خودم می-

 تک خندی زد: بعد

 خوب مخ من رو زدی کشوندیم تو این وادی! سال دیگه فکر کنم من رو ببری کربال.-

 خندیدم:

دونم شاید خیلی باهام احساس راحتی نکنی. ولی همیشه دلم من فقط خواستم حالت خوب بشه؛ می-

 خواد خوشحال باشی.می

 سرش رو به نشونه تایید تکون داد:

 ممنونم.-

 آروم پلک زدم:

 کنم!خواهش می-

 بعد از اتاقش رفتم بیرون؛ در رو که بستم صدایی از کنارم من رو از جا پروند:

 عجب! پس اون امپراتور امام علی)ع( بوده!-

 ها پریدم هوا و بعد برگشتم به سمت سورن!مثل برق گرفته

 دستم رو گذاشتم روی قلبم:

 من رو ترسوندین آقا!-

 خونه استراحت کنی؟ تو که هنوز اینجایی چرا نرفتی-

 ربط پرسیدم:یکم نگاهش کردم و بی

 شما فال گوش وایساده بودین؟-

 خندید:

 هات فیض ببرم.آره دیدم بحث جذاب شد گفتم من هم از سخنرانی-

 کنه؛ که انگار تقریباً جدی بود.یکم نگاهش کردم تا مطمئن بشم مسخره نمی



 سری تکون دادم و خواستم رد بشم که صدام کرد:

 شیوا... .-

خواست یه چیزی ازم درخواست کنه دونم چرا لحنش یکم مهربون شده بود. شاید باز میبرگشتم؛ نمی

 کرد!داشت خرم می

 یکم مکث کرد و گفت:

 میشه حرف بزنیم؟-

 کردن.شک داشتم! همینجوریش هم خدمتکارها یجوری نگاهم می

 دوست نداشتم خیلی خاص و متفاوت باشم برای همین گفتم:

 متأسفم حالم زیاد خوب نیست اگه اجازه بدید برم خونه.-

 اخم کرد:

 خوای بری؟رسی میگذاری تا به من میبرای سپهر و سارا هرچه قدر که بتونی وقت می-

 تک خندی زدم:

 توی قرارداد ذکر نکرده بودید که باید پرستار شما هم باشم!-

 برد باال:اختیار زود عصبانی شد و صداش رو جا خورد و بی

 ات رو کوتاه کن!زنمت ها! اون زبون وا موندهگیرم میمی-

 دم:یکم خم ش

 چشم من الل میشم.-

دونستم واقعاً دستش رو برد باال که من رو بزنه ولی زود از جلوی دستش خارج شدم و فاصله گرفتم؛ می

 شدم.هاش هم پایدار نیست برای همین زیاد جدی نگرفتم و سریع ازش دور عصبانیت

 هام، از محل کارم خارج شدم.یکم مشغول خداحافظی با سارا شدم و بعد با عوض کردن لباس

*** 

 کرد گفت:زهرا همونطور که قالب بافی می

 شنیدم امروز داداش ما رو کِنِف کردی!-

 کردم که پرسیدم:ابروم رو باال انداختم؛ من هم داشتم قالب بافی می

 عه خبر داد بهتون؟-

 کون داد:سرش رو ت



ها؛ البته فقط به من گفت. گلوش خوای بدبختش کنی و این حرفدونم نمیآره! گفت بهش گفتی نمی-

 پیشت گیر کرده.

 آهی کشیدم:

من گذشته خوبی نداشتم زهرا؛ برای داداشت بهتره یه دختر با گذشته پاک بگیره نه کسی که کلی حرف -

 پشتشه و خونواده خودش طردش کرده!

 خاصی گفت:با مخالفت 

تونی بگی! ولی دلیل نمیشه خودت رو از زندگی ات هست که نمیدونم یه چیزهایی تو گذشتهببین می-

 خیلی روشنفکره. بابام هم پایه است. ؛ها رو مخهمحروم کنی! به مامانم نگاه نکن بعضی وقت

 سرم رو تکون دادم:

همینجور تنها سینگل بدبخت بمونم. یه عقاب  خوادبه هر حال االن اصالً آمادگیش رو هم ندارم؛ دلم می-

 همیشه تنهاست!

 با لحن کوچه بازاری غر زد:

بینه برگاش یعنی چیزه، کنه خودش رو! خود عقاب هم جنس مخالفش رو میزر نزن بابا! لوس می-

 ریزه دلش به تاپ تاپ میفته!پراش می

 خندیدم:

 خوش به حال عقاب!-

 تر شد:یکم بهم نزدیکهمونطور که روی مبل نشسته بود 

 بینی دلت یجوری نمیشه؟چیه تو پسر خوشگل می-

 شونه باال انداختم:

 چرا ولی اعصاب رابـطه عاطفی ندارم؛ با خودم خیلی درگیرم.-

 زهرا آهی کشید و چند لحظه دست از بافتن کشید؛ گفت:

گفت. دختره رو دوست داشت ولی خرش همین رو می این داداش من هم بعد از طالق دادن اون نامزدِ -

دیگه دونه! اومد که خدا میکرد! من انقدر ازش بدم میدختره خیلی پرتوقع بود و خودش رو لوس می

 های الکی طالق گرفت و بعد معلوم شد با یکی دیگه بوده.انقدر خودش رو گرفت وآخرش هم سر بهونه

 آهی کشیدم:

 چه دردناک.-

 اوهوم.-



 دفعه پرسید: یک

 از اون پسره چه خبر؟ صاحب کارت؛ نخ نداده بهت تاحاال؟-

 نفس عمیقی کشیدم و پا روی پا انداختم:

 واال پسر خوبیه اونطوری نیست که بخواد از این کارها بکنه.-

 زهرا پوزخند زد و ضربه آرومی زد به بازوم:

ن کارهای بد! آقا شاید خوشش بیاد خره مگه نخ دادن بده؟ تو هم ذهنت منحرفه صاف میری سمت او-

 ازت؛ خواستگاری کنه!

 تک خندی زدم:

 هاست.تر از این حرفنه بابا بچه-

 پرسید:

 چرا؟-

 توضیح دادم:

مادری کنه. تا زنی  یه مادره که براشکنم بیشتر دنبال به خاطر کمبود محبتی که تا االن داشته حس می-

 که براش دلبری کنه.

 سرش رو تکون داد:

 آهان.-

 با اعتراض گفتم:

 خب تو بیشتر از این داداشت بگو؛ جلوش خیط شدم اسمش رو هم یادم نبود!-

 خندید:

 هنم طرف اون یکی داداشمه.پرسیدی منم بیشتر ذب تو نمیبه من چه خ-

 خندیدم و چیزی نگفتم؛ مشغول بافتن بودیم که لحنش یکم جدی شد و توضیح داد:

 هر میره سر کار؛ مشاور مرکز مشاوره است. روانشناسه.هیچی دیگه بچمون بعد از ظ-

 سرم رو تکون دادم:

 خب.-

ها هم یا خب که به جمالت؛ همون سرکارش با اون دختره یالغوز آشنا شد که گند زد به احساساتش. شب-

تیه، ها هم با دوستاش میره کوهی، استخری جایی. بچه مثبمیره باشگاه یا هیئتشون مراسم دارن. آخر هفته



بینه هر چی شینه سریال آمریکایی مینه اهل دود و دمه نه دختربازی. اوج دوران جاهلیتش زمانیه که می

 ذاره.خوام برم بشینم کنارش باهم ببینیم نمیهم من می

 بلند و عمیق خندیدم:

 خب کامالً مشخصه که چرا!-

بره؛ من رو در حد بچه نمی باز تو منحرف شدی! نه همش میگه صحنه ترسناک داره من شب خوابم-

 خواد ببینم!دونم طاقت خون و خونریزی ندارم بازم دلم میمنم لجبازم می کنه!دوساله تصور می

 خندیدم و گفتم:

 کنی با خودت؟چرا خب این کار رو می-

 با لحن خاصی گفت:

 کیف داره آخه!-

 و ادامه داد:

 تر کن یه نظر بهش بنداز.قباتو کوتاه آره دیگه خالصه داداشم اینجوریه؛ حاال تو هم یکم-

 آه کشیدم:

 بحث این چیزها نیست گفتم که کالً آمادگی و شرایطش رو ندارم.-

 اخم کرد و بهم تشر رفت:

زر مفت نخور! از نظر من که هیچ مشکلی نداری. من امشب با گوشی هادی یه پیام بهت میدم یکم -

 بگو. من رو که نباید قانع کنی اون رو باید قانع کنی.ات بهش باهاش چت کن حرف بزن؛ شده از گذشته

 پوفی کشیدم:

 بابا این همه دختر خوب و خونواده دار هست؛ هیچ کدوم چشمش رو نگرفته یعنی؟-

 بهت که گفتم، بعد از اون دختره قید همه رو زده بود؛ چند وقته از تو خوشش اومده.-

 پوزخند زدم:

 البد به خاطر وقار و متانتم!-

 نه باال انداخت:شو

 من چه بدونم! از خودش بپرس. هرچی هست سنگاتون رو با هم وا بکنید.-

 پوفی کشیدم:

 اما من اعصابش رو ندارم.-

 غر زد:



 بزن. باشه؟ خوای براش بندری بزنی که؛ باهاش حرفکنی شیوا! سخت نگیر نمیاه! چقدر زرزر می-

 کالفه پوفی کشیدم:

 باشه.-

 فت و پرسید:بافتنیش رو نزدیکم گر

 شه.االن اینجا چه کار کنم؟ نخ گیر کرده کشیده نمی-

 راهنماییش کردم و گفتم چجور بافت رو درست کنه.

 باز پرسید:

 راستی گفتی سورن با اون دوست دخترش به هم زد؟-

 تایید کردم:

 آره بنده خدا؛ ظاهراً رفته بهش یکم ابراز محبت کنه اون هم سریع پسش زده.-

 نشونه تأسف تکون داد:سری به 

خواستن پای رابطه بمونن و پسره به هم عجب دختری بوده؛ زمونه هم برعکس شده! قدیما دخترها می-

 زده حاال دختره میگه که دوست نداره احساسات طرف رو قبول کنه.می

 شونه باال انداختم:

 عاطفی خوشش نمیاد.دونم چرا اینطوری کرد؛ شاید کالً از روابط دختر بدی نبود! نمی-

 شاید!-

 بعد از بافتنی با هم نسکافه خوردیم و بعدش زهرا برگشت خونشون.

 دونستم هادی از چی من خوشش اومده؛ حتی چند بار بیشتر من رو ندیده بود.نمی

 های زهرا هم درباره من توی نظرش تأثیر گذاشته باشه.البته ممکن بود گفته

 ش گفته باشه؟یعنی درباره من چی ممکن بود به

هایی که طی اون مدت با زهرا زده بودیم رو مرور کردم؛ خاطرات و ماجراهایی که براش تعریف حرف

 کرده بودم و چیزهایی که از عالیق و عاداتم گفته بودم.

هام رو اون طرف بازتاب داده باشه وگرنه این حس هادی الکی به وجود زدم زهرا بیشتر حرفحدس می

 اومد.نمی

 دونم.ه یعنی همین که فکر کرده بود من دختر خوبیم، یا هرچی! نمیحس ک

بعد از مشغول درست کردن نیمرو برای خودم بودم که خاله انسیه زنگ زد بهم؛ کلی باهم حرف زدیم و 

 کلی انرژی گرفتن ازش، قطع کردم.



 طبق عادتم چند المپ رو روشن گذاشتم و رفتم تو اتاقم دراز کشیدم.

 چرخیدم که سورن بهم پیام داد:بود و داشتم توی اینستا میگوشیم دستم 

 بهتری؟-

 یادش بود که من مریض احوال بودم؟

خوردم بعد خوب شد یادم انداخت؛ هنوز خوب نبودم بهتر بود یه قرص سرماخوردگی دیگه می

 خوابیدم.می

 رفتم نوشتم:بلند شدم و همونطور که به سمت آشپزخونه می

 ممنونم قربان.-

 ریع جواب داد:س

 مگه نگفتم نگو قربان؟-

 خندیدم و نوشتم:

 خب ببخشید! آقا. از لطفتون ممنونم خداروشکر خوبم.-

 دیگه پیامی نداد؛ من هم رفتم مشغول خوردن قرصم شدم.

 شدم که بخوابم که باز پیام داد:برگشتم تو اتاق و دیگه داشتم آماده می

 منونم.هایی که به سپهر زدی جالب بودن؛ محرف-

 شد!این یه چیزیش می

 نوشتم:

 کنم.خواهش می-

شد که صدای هام گرم میبعد دیگه گوشیم رو گذاشتم کنار و پتو رو کشیدم روی خودم؛ تازه داشت چشم

 زنگ گوشیم بلند شد.

 ای بر پدر مزاحم تلفنی صلوات.

 هام، گوشیم رو برداشتم و جواب دادم:بدون باز کردن چشم

 بله؟-

 خند سورن رو شنیدم:صدای تک 

 چرا عصبی هستی؟-

 یک چشمم رو باز کردم:

 عه شمایید آقا؟ کاری دارید نصفه شبی؟-



 تو به یازده میگی نصفه شب؟-

 ببخشید خوابم زیاده!-

 خندید:

 خوابالو!-

 پوفی کشیدم:

 باشه هرچی شما بگی.-

 یکم مکث کرد؛ که نگران شدم. پرسیدم:

 سارا خوبه؟-

 یه کرد:اَه محکمی گفت و گال

 شیوا تو چته هروقت کارت دارم نگران سارا میشی؟ طوریش نیست سالمه خداروشکر گرفته خوابیده.-

 زیر لـب خداروشکر کردم و گفتم:

 خب پس چیکار دارید؟-

ای باز به کمک نیاز داره ولی روش نمیشه یا تردید داره واقعاً به من و مون افتاد؛ گفتم شاید درباره مسئله

 برای همین گفتم: ازم بخواد.

 گیرم.خواید براتون انجام بدم؟ حقوقشم میآقا اگه کاری هست می-

 بعد یکم خندیدم که پررویی ذاتیم رو پوشش بدم.

 بعد از کمی مکث با استیصال گفت:

 شیوا مادرم برگشته ایران.-

 ابروهام رو دادم باال:

 جداً؟ خیلی خوبه که!-

های مختلف پیغام و تونم ببخشمش؛ هر روز از طریق آدممن نمی فهمی این خیلی وحشتناکه!نه تو نمی-

 فرسته که برم ببینمش اما من اعصاب دیدنش رو ندارم.پسغام می

 طفلک، مشکالت به سمتش حمله کرده بودن.

 با مالیمت گفتم:

 تونید برید ببینیدش؛ شاید واقعاً پشیمون شده باشه.خب اگه دوست داشته باشید می-

 :پوزخندی زد

 خوره؛ زندگی من و خواهر و برادرم به فنا رفت و حاال اون پشیمونه؟ اش میپشیمونی به درد عمه-



 خیالی گفتم:با بی

خواید ببینیدش. اگه هم خواید کالً نبینیدش که به همه بگید نمیخب آقا دیگه چه میشه کرد؛ اگه می-

 خواید ببینیدش که برید پیشش دیگه.می

 تک خند عصبی زد:

 ببینمش یا نه. مسئله اینه.خوام که میدونم دونم نابغه؛ نمیها رو میخودم این-

 با لحن پروفسورانه خاصم گفتم:

از بزرگان است. به نظر من بهتره ببخشید به هرحال مادرتونه شما رو به دنیا  آهان؛ خیلی خب! بخشش-

 آورده.

 با حالت زاری گفت:

کارهای اون زجر کشیدم! اون من رو مثل یه تیکه آشغال ول کرد و شیوا اصالً حالیت هست؟ میگم من با -

 رفت؛ حاال چجوری ببخشمش؟

 گفتم.گفت؛ خوابم میومد و داشتم چرت و پرت میراست می

 ای کردم:تک سرفه

دونم سخته و کنار اومدن باهاش راحت نیست! اما این هم مرگ یه بار شیون یه بار! بله ببخشید. خب می-

 بهش گالیه کنید دلتون خنک بشه. نه؟ اینم حرفیه.  برید حداقل

 خوام چشمم به ریخت نحسش بیفته!اصالً نمی-

 پوزخندی زدم:

 خب با عینک کوری برید ببینیدش!-

 با حرص صدام کرد:

 شیوا!!-

 خندیدم:

 تونه باشه.باشه باشه شرمنده؛ دیگه این ته راهنمایی و نظر منه دیگه. شرمنده بهتر از این نمی-

 آهی کشید:

 باشه از کمکت ممنون؛ شب به خیر.-

 شب به خیر.-

 قطع کردم و دیگه با خیال راحت گرفتم خوابیدم.

*** 



 )سورن(

 مامان بزرگ؟-

 خیالی گفتم:به چهره متعجب سارا و سپهر که روی مبل نشسته بودن نگاهی کردم و با بی

 خوایم بریم ببینیمش.آره همون! می-

 کودکانه گفت:سارا با کنجکاوی 

 بزرگ دار شدیم؟عمو سورن، ما کی مامان-

 پوفی کشیدم و دست به سـینه شدم:

 از اول داشتید منتهی... .-

هام رو برای یه بچه کوچیک توضیح بدم؛ هرچه قدر هم که حرصی و ها و غم و غصهاومد گالیهدلم نمی

 عصبی بودم!

 تر بود برای سارا توضیح داد:سپهر که فهمیده

 خواست ایران زندگی کنه برای همین خیلی سال پیش از اینجا رفت.مان بزرگ نمیما-

 سارا سرش رو تکون داد:

 فهمیدم! حاال خاله شیوا هم با ما میاد؟-

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم:

 آره خاله شیوا هم میاد.-

 سپهر با لحن رومخی گفت:

 شیوا برای چی بیاد؟ خودمون مگه کمیم؟-

 یدم و گره کراواتم رو شل کردم:پوفی کش

کنن. من بلد نیستم بعد ها بهتر باهم ارتباط برقرا میکم نیستیم ولی بهتره که یک خانم با ما باشه؛ خانم-

 این همه سال با اون زن صحبت کنم!

 سپهر آهی کشید:

 عصبانی هستی دایی؟-

 لـب پایینم رو کشیدم داخل:

 نــه!-

 سارا خندید و کودکانه گفت:

 از مامان بزرگ ناراحتی که پیشت نموند؟ بچه بودی ناراحت شدی؟-



 تر؛ دستی روی سرش کشیدم:یکم نگاهش کردم و رفتم نزدیک

 هات رو بپوش.آره؛ ناراحت شدم. حاال برو تو اتاقت لباس-

 ابروهاش رو باال انداخت:

 چی بپوشم؟ خاله شیوا باید کمکم کنه.-

 زدم:هام رو به کمر پوفی کشیدم و دست

 خاله شیوا االن دستش بنده؛ بیا باهم بریم من بهت میگم چی بپوشی.-

جلسه توجیحی سپهر و سارا به پایان رسید و نفسی از سر آسودگی کشیدم؛ کلی بهشون توضیح داده بودم 

 که داستان چیه و مؤدب رفتار کنن و تا جایی که میشه حرفی نزنن.

خواست بزنم تو هاش رو ببینه؛ دلم میخواد نوهگفت که می اول تصمیم داشتم که تنهایی برم ولی اون

 هاتو ببینی!خوای نوهخوری که میدهنش و بگم تو شکر می

ها درصورتی که بخوام خشمم رو کنترل کنم و احساس تنهایی نداشته باشم ولی شیوا گفت که حضور بچه

 کنه.کمکم می

بردم جلوی چشمش تا ببینه ل یادگارهاشون رو میگفت؛ سام و سیمین که کنارم نبودن، حداقراست می

 بلکه بفهمه چه به روز ما آورده.

 در اتاق سارا رو باز کردم و رفتم داخل؛ خود سارا هم پشت سرم وارد شد.

 هاش رفتم و درش رو باز کردم.به سمت کمد لباس

 خیلی زود یک پیراهن صورتی قشنگ انتخاب کردم و دادم به دست سارا.

 نگاهم کرد و گفت:یکم 

 تونم زیپشو باز کنم.تونم تنهایی این رو بپوشم! نمیعمو من نمی-

ای گفتم و کمکش کردم لباسش رو بپوشه؛ جوراب شلواری سفیدش رو هم خودش از کشو کالفه« نچ»

 برداشت و داد دستم تا پاش کنم.

 ای خدا من واقعاً اعصاب این کارها رو نداشتم!

 سر آورد.بعد برام شونه و کش 

 گفتم:

 خوای موهات رو ببندم؟نگو که می-

 بست؛ کاری نداره.خاله شیوا همیشه برام می-

 شانس آوردم به لطف فریبا یه چیزهایی بلد بودم.



 موهای خوشرنگش رو شونه کردم و دم اسبی براش بستم؛ یکم ازم فاصله گرفت و خندید:

 ممنون عمو سورن! -

آغـوشم رو براش باز کردم؛ با ذوق وصف نشدنی به سمتم جهید و خودش لـبخندی از سر رضایت زدم و 

 رو تو بـغلم انداخت.

 تن کوچیک و نحیفش رو فشردم و بعد از بو کردن موهاش گفتم:

 پرنسس کوچولوی خوشگل!-

 ریز خندید و خودش رو لوس کرد.

ها خم شدم و دستم مثل جنتلمنآهی کشیدم و بعد از اینکه سارا رو از خودم فاصله دادم، بلند شدم و یکم 

 رو دراز کردم:

 لیدی به بنده افتخار میدن همراهیشون کنم؟-

 هاش رو گذاشت روی دهنش و با ذوق گفت:دست

 عمو سورن خیلی بامزه میشی!-

 به چهره معصومش نگاه کردم و لـبخند عمیقی زدم.

ش رو بردم باال و دور سرش اش گوشه دامنش رو؛ دستبا یک دستش دست من رو گرفت و با دست دیگه

 چرخوندم و اون هم دلبرانه چرخی زد و کودکانه خندید.

 با دودست کمرش رو گرفتم و بلندش کردم؛ توی بـغلم گرفته بودمش که با آه بهش گفتم:

 ناراحته؛ قول میدی پیشم بمونی و تنهام نگذاری؟امروز عمو سورن خیلی -

 انداخت: دودست کوچیکش رو دور گردنم

 شه!با-

و بـوسیدم و از اتاقش رفتم بیرون و گذاشتمش روی زمین و با همدیگه حرکت ساعد الغر و سفیدش ر

 کردیم.

 حس بهتری داشتم؛ از اینکه سارا و سپهر رو داشتم! 

 اومد؛ شیوا!و یک جورهایی این حس رو مدیون اون دختری بودم که از انتهای راهرو داشت می

 سارا به شیوا سالم کرد؛ شیوا هم جوابش رو داد. زنان به هم نزدیک شدیم وقدم

 سارا ذوق کرد:

 خاله شیوا چقدر خوشگل شدی!-

 شیوا با مهربونی تشکر کرد.



 کرد.من بهش نگاه کردم؛ خیلی تغییر کرده بود. هیچ وقت آرایش نمی

 کامل.مانتو بلند رنگ آبی آسمونی پوشیده بود و جین روشن؛ شال آبی کاربنی و آرایش الیت 

 هاش بودم.اش بود و من محو چشمهای کودکانهاون مشغول تماشای سارا و گوش کردن به حرف

کردم لـبخند کسی انقدر از دیدم زیبا باشه و بخوام همیشه اون لـبخند و لـبخندش! هیچ وقت فکر نمی

 کردم.خندید و من کیف میآالیش و صادقانه میرو ببینم. اما اون بی

 زنه به خنگی.دونستم خنگه یا خودش رو میام به خودش نشد؛ نمیوجه نگاه خیرهاصالً حتی مت

 یک لحظه نگاهش به من افتاد و اون چهره خنثی اما پر از حرف من رو دید.

 خنده از صورتش محو شد؛ به سارا گفت:

 خاله جون شما برو پایین پیش آقا سپهر تا ما بیایم.-

 ه بود تا ما رو ببینه نگاهی به جفتمون انداخت و با خوشحالی گفت:سارا همونطور که سرش رو بلند کرد

 باشه!-

 آورد!دونه چقدر اما و اگر میگفتم خدا میمن بهش میاگه و رفت؛ حاال 

 شیوا نگاهی نگران به من انداخت و پرسید:

 رسید.چیزی شده آقا؟ نگران به نظر می-

 وطرف تکون دادم.پوزخندی زدم و سرم رو آروم به نشونه منفی به د

 آهسته گفتم:

 ممنون که قبول کردی.-

 شونه باال انداخت:

 کی بدش میاد یه روز نره دانشگاه! اعصاب دانشجو جماعت نداشتم.-

 بعد به سرووضعش اشاره کرد:

هام رو داده بودم ها خیلی کار برد! کلی درگیر خرید لباس و این چیزها شدم؛ همه لباسولی این-

 خیریه. 

 هاش رو نشونم داد و با هیجان گفت:هاش رو آورد باال و ناخنهاش رو درشت کرد و دستمبعد چش

قربان تحویلتون گرفتم براتون رفتم الک ست لباسم هم خریدم! دیگه حسابی پیش مادرتون آبروداری -

 میشه.

 های شیوا رو توی هوا گرفتن.هام سریع جهیدن و دستاختیار دستبی

 رد شد و بعد با تعجب نگاهم کرد.یک لحظه شوک بهش وا



 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

 از این کار مطمئنی؟-

هام بکشه بیرون که نگذاشتم؛ از سرخ شدن صورتش  و اخمش فهمیدم هاش رو از دستیکم خواست دست

 زیاد خوشش نمیاد از این وضع.

 یکم من و مون کرد:

 کنید!دارید معذبم می-

 با پررویی تمام گفتم:

کنه من و تو نسبتی دونی من گفتم به عنوان همراه و دوستم باهام بیای اما اون زن فکر میخودت هم می-

 داریم!

 ناراحتی گفت:کمی سخت نفس کشید؛ ولی با 

 ها هستم!خواید بگید که من پرستار بچهمن فکر کردم می-

 نه!-

 جوری بلند گفتم که خودم ترسیدم!

هام بیرون کشید؛ خیلی زود به الک جدی همیشگیش هاش رو از دستشیوا خودش رو عقب کشید و دست

 برگشت و گفت:

 قربان فکر کنم حالتون امروز زیاد خوب نیست؛ بهتره زنگ بزنید بگید فردا یا یک روز دیگه بریم.-

 نفسم رو با حرص فوت کردم و با عصبانیت صدام رو بردم باال:

 برای من اظهار نظر نکن!-

 د و یک قدم دیگه عقب رفت.هاش درشت شچشم

 لعنتی! من واقعاً چه مرگم شده بود؟

 نفس عمیقی کشیدم و بعد از فوت کردنش گفتم:

 کنی... فهمیدی؟تو امروز به عنوان نامزد من میای! و تا هروقت هم که الزم باشه این نقش رو ایفا می-

 کشید و با اخم غلیظی گفت:« هه»با تحیر و تمسخر 

تون داره خیلی از چهارچوب قرارداد فراتر میره! شما متوجه نیستید؟ این یه لطفه که جدیداً دستورات-

کنم! قرار نیست حقوق و شئونات من رو نادیده بگیرید و گند بزنید به هرچی حرمت و دارم در حقتون می

 احترامه!

 گرفتم!هام رو به شدت مشت کردم! داشتم از خشم آتیش میجفت دست



 م زبونش رو با شمشیر)!( قطع کنم تا دیگه بلبل درازی نکنه!خواست بزندلم می

 با همون حالت حرصی و عصبانیش ادامه داد:

ها بگید براتون از این خونه فقط مگه من کارمند شما هستم؟ این همه دختر تو این شهر هست خب به اون-

ن تا هر وقت که الزم باشه! و ها بازی کنن! از خداشون هم هست که براتون این کار رو انجام بداین نقش

 هرجا که الزم باشه!

 اش رو با کنایه و تمسخر گفت؛ حتی با سرش به اتاقم هم اشاره کرد.تیکه آخر جمله

 گفت که من از این حرفم قصد و غرض داشتم.غیرمستقیم داشت می

که سکوت کردم و شاید جای ما عوض شده بود؛ که درقبال خشم و عصبانیت شدید شیوا، این بار من بودم 

 فقط نگاه کردم.

 سرش رو به نشونه تأسف تکون داد و با ناراحتی گفت:

 کردم شما دیگه آدم بزرگ و عاقلی هستین.همیشه فکر می-

 بعد چند نفس کشیده و ممتد کشید؛ انگار حالش خوب نبود.

شدم آروم کنارش رد میسر به زیر انداختم و به سمت راه پله حرکت کردم؛ آهی کشیدم و درحالی که از 

 گفتم:

 خوام.برو خونه استراحت کن؛ معذرت می-

 کنه.ازش عبور کردم و حس کردم به سمتم برگشته و نگاهم می

 داشتم.نباید ازش تا این حد انتظار می

*** 

 کرد.دست سارا رو گرفته بودم و سپهر هم پشت سرم حرکت می

 گفتم و اون هم میزی که رزرو کرده بودم رو نشونم داد. وارد باغ رستوران شدیم و به پیشخدمت اسمم رو

 اومد و همه شاد بودن به جز من.ها میفضای باصفایی بود؛ صدای شرشر آبنما و وزش باد بین درخت

 سارا با خوشحالی داد زد:

 عمو سورن اینجا چقدر خوشگله!-

 آهسته بهش گفتم:

 تونستی بگی سارا.تر هم میآروم-

 تر گرفت.خواهی کرد و دستم رو محکمکودکانه معذرت 

 ای نبود.کشوندم حس چندان خوبی نداشتم؛ اما چارهاز اینکه تنها بودم و دو بچه یتیم رو همراه خودم می



دوست داشتم جلوی اون زن یک جوری حاضر بشم انگار که شادم و اصالً بهش نیازی ندارم. انگار که تمام 

 مادری مبارزه کردم.همه مشکالت از جمله بیها مثل مرد ایستادم و با این سال

 جنگید.ولی درواقع من اینطوری نبودم؛ این سام بود که همیشه می

 من یک ترسوی بازنده بودم.

ها تکیه زدیم؛ سارا خیلی زود قولی که به من داده بود رو رفتیم روی تخـت سنتی نشستیم و به پشتی

 باغ رستوران بود رو از نزدیک ببینه و من و سپهر تنها شدیم. فراموش کرد و دوید رفت با آبنمایی که وسط

 سپهر آهسته بهم گفت:

 دایی... .-

 با خستگی گفتم:

 جونم؟-

 لحن ناراحتی داشت:

 تونی به شیوا چیزی بگی؟نمی-

 متعجب نگاهش کردم؛ دستی به ته ریش کم پشتم کشیدم و پوفی کردم:

 تو هم بچه فوضولی هستیا.-

 کت اسپرتش رو به هم نزدیک کرد: خندید و دو طرف

 صدای داد و بیدادتون تا پایین میومد.-

 بهش نگاه کردم که شونه باال انداخت: و ترس با تعجب

 نگران نباش فقط ریحانه و خشایار بودن؛ بقیه نبودن.-

 نفسی از سر آسودگی کشیدم و با غم خاصی گفتم:

ترسم. دیدی که! تعارف نداشت و شیوا جور خاصی میترسیدم یا متنفر بودم؛ اما از ها میاز همه زن-

 خیلی راحت خشمش رو خالی کرد سرم. گرچه ازش واقعاً بعید بود.

 تک خندی زد:

کنه؛ برای آره اون معموالً خونسرده! شاید اون هم با خودش درگیره و داره احساساتش رو انکار می-

 همین از این ماجرا خیلی عصبانی شد.

 بهش انداختم: نیم نگاهی مشکوک

 تو مطمئنی چهارده سالته؟-

 خندید:



 یک چهارده ساله خوره کتاب!-

 ونه تحیر تکون دادم و چیزی نگفتم.سری به نش

 گذشت؛ سرم پایین بود که یک دفعه سپهر با تحیر گفت:چند دقیقه 

 دایی! شیوا داره میاد!-

هام حریصانه فضا رو به دنبال شمیک لحظه نفسم رفت و برگشت؛ قلبم ریتم همیشگیش رو یادش رفت و چ

 اون گشت.

از در ورودی اومد داخل و با پیشخدمت یکم سروکله زد تا اینکه به سمت ما نگاه کرد و باالخره به سمتمون 

 اومد.

 سرش رو به زیر انداخت و خنثی و بدون حالت قدم برداشت.

 سپهر ریز خندید و آروم زمزمه کرد:

 دایی دلو دادی رفته!-

 فی کردم:اخم ظری

 کم زر بزن!-

ای سالم کرد. سرم رو برای دیدنش بلند نکردم اما جواب سالمش شیوا به کنار تـخت رسید؛ با تک سرفه

 رو دادم.

 خواست حرفی بزنه که سارا چسبید به پاش و اون هم با دستپاچگی و مهربونی مصنوعی به سارا سالم کرد.

 سارا با خوشحالی گفت:

 خوای بیای پیشم!کردی دیگه نمیخاله فکر کردم قهر -

 شیوا سرش رو به نشونه منفی تکون داد:

 این چه حرفیه عزیزم!-

 خواستم با دلخوری ازش بخوام برگرده که صدایی توجهمون رو به خودش جلب کرد.

 سالم!-

 همه بهش نگاه کردیم؛ زن میانسال و خوش پوشی که مقابل ما ایستاده بود.

 اما سپهر و سارا و شیوا سالم کردن.حتی نتونستم جواب بدم؛ 

 شیوا که دید من ماتم برده با تک خند رو به اون زن گفت:

 ! من شیوا هستم... .خیلی خوش اومدید سهیالخانوم-

 بعد با کمی تأمل به من اشاره کرد و ادامه داد:



 همراه آقا سورن! -

 بعد به سپهر و سارا اشاره کرد:

 . از دیدنتون خوشحالیم!ه معرفی نیاز ندارنهم که دیگ سپهرجان و ساراخانم-

سوخت! اما خوب و سالم شد دلم کمتر مینگاهم بیشتر سمت اون زن خشک شده بود؛ اگه یک ذره پیر می

 مونده بود.

 اش رو از شال مشکیش بیرون انداخته بود.مانتو بلند اما شیک پوشیده بود و موهای رنگ کرده

 کرد؛ یه چیزی مثل حسرت یا... خوشحالی از دیدن فرزند.ای خاص به ما نگاه میبا چهره

 کردم و دست خودم نبود!اما من فقط با بغض و کینه نگاه می

 خم شد روی زانوش و با خوشحالی به سارا نگاه کرد و با ذوق خاصی گفت:

 سارا خانوم خوشگل من اینه؟-

 بعد آغوشش رو باز کرد:

 میای بـغل مامانی؟-

 پای شیوا چسبید و چیزی نگفت.سارا با خجالت به 

 شیوا هم تک خندی زد:

 کشه!یکم خجالت می-

 بعد تعارف زد:

 بفرمایید باال بشینید؛ بفرمایید.-

هاش رو دربیاره و بعد از اون زن اومدن نشستن؛ طوری که من و بعد خودش به سارا کمک کرد کفش

 سپهر کنار هم نشسته بودیم و شیوا و اون جلومون.

 ای خیره شده بودم.تونستم بزنم و به جای دیگهمیهیچ حرفی ن

 کرد.زد و فقط با جور خاصی به من و سپهر و سارا نگاه میاون نامادری هم حرف خاصی نمی

 عاطفگی اون زن ناراحت بود.نگاه سپهر هم شبیه من بود؛ شاید اون هم به اندازه من از این حجم بی

 صدای محکم و شیکش گفت:ای کرد و با باالخره به شیوا اشاره

 ات مثل بابات خوبه!بینم که سلیقهمی-

 اهمیتی به سرخ شدن شیوا ندادم و زیرچشمی به اون زن نگاه کردم؛ با خشم مخفی گفتم:

 کنم!مهر و عاطفه انتخاب نمیسلیقه من بهتر از باباست؛ دختر بی-

 زد.ج میهای شیوا موام رو گرفت و ساکت شد؛ اما نگرانی توی چشمتیکه



 شیوا سعی کرد با تک خندی اوضاع رو جمع و جور کنه:

 ها گرسنشونه.ها تا دیر نشه بچهآقا سورن اگه میشه برید پی سفارش-

رفت سپهر که هاشون رو آنالیز کردم؛ سارا که داشت به دامنش ور مییکم بهشون نگاه کردم و حالت چهره

 کردم و شیوا هم به شدت نگران بود.به نامادرم نگاه میسرش تو گوشیش بود و فقط من این وسط با خشم 

 چرا نگران بود و اومد اینجا؟ دلش سوخته بود؟ یا به قول سپهر... .

کردم تا بتونم یک تو شرایطی نبودم که بخوام به شیوا فکر کنم؛ فقط باید یکم خونسردیم رو حفظ می

 جوری اون زن رو از سرم باز کنم.

نیستم در باقی عمرم اون رو ببینم همونطور که وقتی بهش نیاز داشتم اون و بهش بفهمونم مایل 

 خواست من رو ببینه.نمی

 ای گفتم و بلند شدم رفتم پی سفارش.«باشه»خطاب به شیوا 

ها فقط اذیتم تر بود و نیازی هم به پیگیری نداشت و این بیرون رفتنتر و مرتبهای توی خونه کاملظیافت

 ام نسازه؛ اما چاره چیه. )لوس تیتیش مامانی(ود غذاشون به معدهکرد و ممکن بمی

 برگشتم سمت خونواده کوچیکم؛ و سرجام نشستم.بعد از سفارش دادن و حساب کردن، 

کرد با نامادرم گرم بگیره و فضا رو مالیم جلوه بده؛ خب اگه اون نبود که این کار رو بکنه، شیوا سعی می

 جال به پا کردن بلد بودم!من فقط تیکه انداختن و جن

 اون زن برگشت به سمتم و ازم پرسید:

 راستی سورن با این دختر خوب کجا آشنا شدی؟-

 «خودت توضیح بده»به شیوا نگاه کردم که یعنی 

 گری خندید و گفت:شیوا هم با مسامحه

 کنم.من پرستار ساراجون هستم و توی خونه به آقاسپهر هم کمک می-

 رو به من گفت: اون پوزخندی زد و

 یعنی خودت زبون نداری حرف بزنی؟-

 غریدم:

از اول هم گفته بودم باهات حرفی ندارم! اصرار کردی من رو ببینی من هم اومدم من رو ببینی! نکنه -

 توقع داری از دیدنت خوشحال باشم؟

 شد.ام دیگه خشمم به وضوح حس میآخر جمله

 کردم.نگاه ترسیده سارا و تعجب سپهر رو حس 



 نمایی گفت:با مظلومای بگم که اون زبون باز کرد و شیوا هم دیگه ترسیده بود؛ خواستم چیز دیگه

هرچی هم که بگی درسته و من نباید با تو  تونم بزنم که آرومت کنه!دونم هیچ حرفی نمیببین سورن می-

رم که یک فرصت دیگه داشته باشم کردم... اما حاال پشیمونم! حق این رو داو سام و سیمین این کار رو می

 تا جبران کنم!

 پوزخندی زدم:

 جبران؟ چی رو جبران کنی دقیقاً؟ برای کی؟ دوتا تیکه قبر؟-

 شیوا ملتمسانه گفت:

 آقا سورن!-

 بهش توپیدم:

 شیوا االن هیچی نگو!-

 یک بغضی توی چهره شیوا دیدم که از حرفم پشیمون شدم!

 فتم:کالفه دستی الی موهام کشیدم و گ

 به هرحال، همونطور که تا االن تو زندگیمون نبودی دوست ندارم از این به بعد هم باشی!-

رفت. خیال به لباسش ور مییکم با ناراحتی نگاهم کرد و آهی کشید؛ به سارا خیره شد که داشت بی

 زد.دونم واقعاً حواسش نبود یا خودش رو به اون راه مینمی

 هاش همینقدر ناز بود.هم بچگی چه قدر شبیه سیمینه! اون-

 سپهر به حرف اومد و پرسید:

 واقعاً مامانم این شکلی بوده؟-

 اون سرش رو تکون داد و با تلخندی گفت:

 اشه.آره؛ سارا کپی عمه-

 اش پرسید:سارا سرش رو بلند کرد و با لحن کودکانه

 من شبیه کی هستم؟-

 شیوا توضیح داد:

 سپهر کوچیک بود.شبیه وقتی هستی که مامان -

 با بغض بهش خیره شدم و با ناراحتی گفتم:



اگه انقدر سیمین رو دوست داشتی چرا ولش کردی رفتی؟ سیمین مثل سام یک دفعه از شر این دنیا و -

فهمی؟ انقدر حرص خورد که مریضیش از پا انداختش؛ اون هاش نشد؛ جلوی چشم ما آب شد! میسختی

 کنه! وقتی سیمین هیچ کس به جز دوتا برادر نداشت تو کجا بودی؟هم وقتی مادری نبود کمکش 

 ای کرد:شیوا تک سرفه

 ها خواهشاً بیشتر از این... .آقا سورن جلوی بچه-

 پوزخندی زدم و حرفش رو قطع کردم:

 حق با توئه! مشکل این وسط منم! -

 به نامادرم اشاره کردم و گفتم:

است! هاش برگشته نه به خاطر من! جای من این وسط اضافهنوه این زن برای ترحم و دلسوزی نسبت به-

من فقط خواستم بهش یادآوری کرده باشم که با دلسوزی نسبت به این دوتا طفل معصوم، سام و سیمین 

 ها جبران نمیشه!هاش طی این سالهایی که کشیدن کم نمیشه! و چیزی از نبودنزنده نمیشن و سختی

هام رو پوشیدم و بدون اهمیت دادن به پاهام رو از تـخت آویزون کردم؛ کفشبعد خودم رو کشوندم و 

 های شیوا، رفتم!صداکردن

 هدف رفتم و به خودم که اومدم دیدم از باغ رستوران خارج شدم.بی

 به دیواری تکیه زدم و سرم رو بلند کردم رو به آسمون.

 سوختم.خواستم آروم باشم نمیشد؛ داشتم از درون میهر چقدر می

 اومد.ها کشیده بودیم به یادم میهایی که طی اون سالهمه سختی

خواست طالقش بده؛ سپهر کوچیک بود و خیلی داد و شوهرش میوقتی که مادرشوهر سیمین حرصش می

 کرد و من و سام تنها کسایی بودیم که سیمین داشت.اذیت می

 ت داشت.بابابزرگ هم هنوز زنده بود ولی خودش نیاز به مراقب

 اش بدتر و بدتر شد و در نهایت یک غده سرطانی شکمش رو پر کرد.سیمین انقدر غصه خورد تا معده

 کرد و هیچ پرستاری حریفش نبود.سپهر بدقلقلی می

خود من چند بار رفتم شوهر  ؛اومدهیچ کاری از دستمون بر نمی خوردیم ومن و سام هم فقط حرص می

 عوضیش رو چپ و راست کردم.

تونست توی خیلی از کارهاش رفتم بیمارستان به سیمین سر بزنم ولی چون یک پسر بودم سیمین نمیمی

 ازم کمک بگیره.



اما  !خواست داد بزنم بگم آبجی من دوستت دارممن هم که ذاتاً توی ابراز محبت فلج مغزی بودم؛ دلم می

 کردم.فقط نگاهش می

 دادم.می چقدر توی دلم به مادری که رفته بود فحش

تونستم مامان یا مادر خطابش کنم اومده بود و قطره اشکی از چشمم چکید؛ حاال اون نامادر که حتی نمی

 خواست با درآغـوش گرفتن سپهر وجدان خودش رو در قبال ظلمی که به سیمین کرده بود خفه کنه!می

 رفت.هق زدم؛ دردهای سیمین از جلوی چشمم کنار نمی

 هاش... .گفتن« داداش»هاش و اشک

 سورن.-

 کرد.سرم رو به سمت راستم چرخوندم؛ شیوا رو دیدم که ایستاده بود و نگران نگاهم می

 کردم گفتم:هام رو پاک میاخم شدیدی کردم و درحالی که اشک

 برو!-

 دونستم چه حالی داشته باشم؛ خوشحال باشم که من رو برای اولین بار به اسم صدا کرده یا ناراحتنمی

 باشم که من رو توی این حال دیده.

 جلوتر اومد و دستش رو روی شونه کتم گذاشت و با غم زمزمه کرد:

اومدم ولی اومدم! به قول خودت شاید اخالقم یه کردم و اینجا نمیخواستم ولت میگوش کن اگه می-

 تونم توی این حال ولت کنم.جوری باشه ولی مرام و معرفت حالیمه! نمی

 کشیدم و بیشتر سعی کردم صورتم رو مخفی کنم. نفس عمیقی

 اما اون با یک قدم خودش رو مقابلم رسوند و خیلی جدی گفت:

هاش رو ببینه و جبران کنه! این فرصت رو دونی که حق داره تو و نوهسورن اون مادرته! خودت هم می-

هر نکن! وگرنه مجبور میشم یه ها قخوریم! مثل بچهگردی داخل و باهم غذا میبهش بده. االن هم بر می

 گیرم.قرارداد دیگه هم امضا کنم برای مراقبت از تو! حقوقشم می

 یکم با جمله آخرش خندید و منتظر نگاهم کرد.

 گوشه چشمی نگاهش کردم و پرسیدم:

 داری؟االن داری با من فاز رفاقت برمی-

 یکم حالت تفکر گرفت:

 احتماالً.-

 آوردم تا دماغم رو پاک کنم گفتم:از جیبم درمی خندیدم و همونطور که دستمال



 به شرطی که یک بار دیگه بهم بگی سورن.-

 خونسردانه و سریع گفت:

 سورن.-

 یکم با تعجب نگاهش کردم که شونه باال انداخت و شاکی پرسید:

 چیه؟-

 سرم رو تکون دادم:

 هیچی، یک دفعه خیلی تغییر کردی!-

 دستمال رو به جیبم برگردوندم. دماغم رو پاک کردم و خیلی مجلسی

 شدم گفتم:همونطور که از کنار شیوا رد می

 دم سگ بخوره.کَنَم میبه کسی بگی من گریه کردم پوستت رو می-

 اومد گفت:خندید و همونطور که دنبالم می

 خیلی خشنی!-

 آروم خندیدم و چیزی نگفتم.

 رفت.خیلی خشک و جدی برگشتم؛ دلم هم ضعف می

 نشستیم؛ این بار من و شیوا کنار هم و سپهر هم کنار اون نشست. رسیدیم و

 اون خیلی آروم خطاب به من گفت:

 ببخشید!-

 ببخشید که چی؟ که عصبانیم کردی؟ هه.

 نفس عمیقی کشیدم و همه سعیم رو کردم که هیچی نگم.

و خودش چیزی غذامون رو آوردن و مشغول خوردن شدیم؛ شیوا بیشتر مشغول غذا دادن به سارا بود 

 خورد.نمی

 یکم که گذشت نامادرم به شیوا گفت:

 کنم تو غذات رو بخور.عزیزم بذار من کمکش می-

 شیوا سرش رو تکون داد:

 کنم!نه زحمتتون میشه خودم کمکش می-

 دیگه اون هم اصرار کرد و شیوا باالخره قبول کرد و مشغول غذا خوردن شد.



خوردم و لحظاتی پیش برای اولین بار اسمم لین بار بود باهاش غذا مینشستم؛ اواولین بار بود کنارش می

 رو صداکرد.

 و حیف این اولین بارها که با حضور اون نامادر مصادف بود!

*** 

 )شیوا(

 خورد!انقدر توی دلم به خودم فحش دادم که دیگه واقعاً داشت حالم از خودم به هم می

فت! اول که خر شدم درخواست سورن رو قبول کردم؛ بعدش هم رهیچ چیز اون روز طبق برنامه پیش نمی

 که سرش داد زدم.

 بعد هم که باز خرتر از قبل شدم اومدم اینجا و خودم رو چیز کردم.

 خوردم؛ ولی زیرچشمی حواسم به سارا و مامان بزرگش بود.گشنم بود و داشتم تندتند غذا می

دونست فرق ی من بقچه پیچ بود و نمیاتوکشیده؛ حاال ننهماشاهلل عجب مامان بزرگی! شیک و باکالس و 

 شال و روسری چیه دقیقاً.

 کرد.سورن هم داشت با غذاش بازی می

 آروم طوری که بقیه نشنون بهش گفتم:

 خوای غذاتم من بکنم تو حلقت؟ کوفت کن دیگه.می-

 مثل خودم یواش گفت:

 چی زدی دیشب؟دت خوشم میاد! خواد بزنم تو دهنت هم از این فاز جدیهم دلم می-

 با اجازتون استامینوفن و قرص سرماخوردگی.-

 ریزخندید و هیچی نگفت.

 سپهر نگاهی کنجکاو به ما انداخت؛ لـبخندی ملیح زد و به خوردن غذاش ادامه داد.

 گفت.خواست یه چیزی بگه ولی از ترس سورن چیزی نمیزدم سهیالخانوم هم میحدس می

حرف زدم و دلداریش دادم؛ گفتم باید به سورن حق بده چون  رد و رفت، یکم با سهیالتی سورن قهر کوق

 اون خیلی سختی کشیده.

دونستم فقط یکم کنجکاوی کرد که بدونه ارتباط من و سورن در چه حدیه؛ که چون خودم هم دقیق نمی

 سکوت کردم!

 کردم.باید یک جوری اوضاع رو جمع و جور می



سورن به من وابسته بشه؛ اون توی یک برهه کوتاه مشکالت زیادی رو تحمل کرد و دوست گذاشتم نباید می

 کردم.کردم و وضع اون خونه رو بهتر میدخترش هم ترکش کرد و من موندم که کمکش می

کردم تا مشکالت خودم من رو غرق نکنن؛ بعد هم به گرچه این کار رو در وهله اول به خاطر خودم می

 ن دوستیم بود.خاطر حس انسا

 گفت.ای میاما سورن... . اون نگاهش چیز دیگه

دونستم ممکنه این اتفاق بیفته و فکر کنه که من ممکنه البته مطمئن نبودم این حسش پایدار باشه؛ ولی می

 بتونم یار خوبی براش باشم.

 از تصورش یکم منزجر شدم!

 فکریم فحش دادم.باز به خودم بابت بی

 م که بتونم قضیه رو جمعش کنم و این حس مزخرف رو از خودم دور کنم.اما امیدوار بود

 فکر کنم خیلی تو فکر رفته بودم که سارا صدام کرد:

 خاله شیوا!-

 بهش نگاه کردم و با لـبخند گفتم:

 جانم خاله؟-

 خندید و بشقابش رو نشون داد:

 من غذام رو زودتر تموم کردم!-

 پر خودم نگاه کردم؛ تک خندی زدم و گفتم:به بشقاب خالی اون و بشقاب نیمه 

 آفرین خاله.-

 صدایی زیر گوشم گفت:

 حاال کی باید تو حلق اون یکی غذا فرو کنه؟-

 رنگ از صورتم رفت؛ کم مونده بود جلوی این اینطوری خیط بشم.

 زد.از گوشه چشم یکم نگاهش کردم که داشت بهم لـبخند می

 ای مرگ! پسره پررو!

 ای که وسط بود یکم توی لیوان برای خودم ریختم و خوردم تا غذام بره پایین.هاز بطری نوشاب

 تقریباً همه غذاشون رو خورده بودن و فقط من مونده بودم؛ اون رو هم مدیون افکار پریشونم بودم.

 لیوان خالیم رو که روی سفره گذاشتم؛ سورن خم شد و قاشقم رو برداشت.



رو نزدیک پُر اون هم تک خندی زد و خواست قاشق « کنی؟چی کار می»متعجب بهش نگاه کردم که یعنی 

 دهنم کنه.

 ای کردم و سعی کردم قاشق رو ازش بگیرم که لج کرد و با اخم بهم خیره شد.تک سرفه

 سارا کودکانه خندید:

 خاله شیوا بچه شده.-

 جلوی مادر سورن خجالت کشیده بودم؛ اما به زور یکم خندیدم.

 شد سورن سوءاستفاده کنه و غذا رو بذاره دهنم. خنده من باعث

 فکر کنم سرخ سرخ شده بودم.

 شدم!دیگه قاشق رو ازش گرفتم و نگاهش نکردم؛ داشتم از عصبانیت و خجالت له می

کردم با این فقط سهیالخانوم نبود، کلی آدم اون اطراف بود که هرچند حواسشون به ما نبود اما حس می

 لو شدم!حرکت سورن خیلی تاب

 خندیدن انگار... .نگاه سپهر و سهیالخانوم هم کم تأثیر نداشت توی خجالتم؛ یک جوری می

 کشیدم.دادم و اصاًل خجالت نمیهام انجام میترین حرکات رو با دوستیاد زمانی افتادم که جلف

 خیلی عوض شده بودم.

 باالخره من هم غذام رو تموم کردم؛ سورن رو به من گفت:

 ها برید توی ماشین تا ما صحبت کنیم.شما و بچه عزیزم-

 آرومی گفتم.« باشه»سرم رو پایین انداختم و 

ها از سهیالخانوم هاش رو بپوشه و بعد از گرفتن سوئیچ ماشین از سورن، با بچهبه سارا کمک کردم کفش

 خداحافظی کردیم و رفتیم.

 انداختم. به در باغ رستوران که رسیدیم برگشتم و به سورن نگاهی

 بهم آروم پلک زد و دستش رو تکون داد؛ من اما هیچ کاری نکردم و رفتم.

 رفتیم که سارا با خوشحالی گفت:ها داشتیم میبا بچه

 خاله تو عمو سورن رو دوست داری؟-

 یکم اخم کردم:

 ترها دخالت کنی!سارا خاله خوب نیست تو مسائل بزرگ-

 رفت خونسردانه گفت:راه می سپهر که دست در جیب شلوارش داشت جلو

 شیوا چرا اینطوری میگی خب اعتراف کن دیگه.-



 اعتراض کردم:

 آقاسپهر شما هم نباید اینطوری بگی!-

 خندید:

 کنم.تر میفقط کار رو برات راحت-

 پررو!

 با حرص نفسم رو فوت کردم و سرم رو چند بار به طرفین تکون دادم.

 من واقعاً نسبت بهش چه حسی داشتم؟

ترسیدم؛ بعد از دوسال اولین بار بود که حسی شبیه این جوشید و خیلی میدلم مثل سیر و سرکه می

 داشتم.

هره! فهمیدم حسم به سورن فقط مثل یک دوست یا خواتجربه نبودم؛ برای همین تقریباً میسابقه و کمبی

 یا توهمه؛ نه عشق! هر نوع کشش دیگه فقط هورمون

 سارا کودکانه پرسید:

 خوای زن عموی من بشی؟خاله یعنی نمی-

 گفتم بذار به جای اینکه بپیچونمش براش توضیح بدم؛ یه چیزی هم یاد بگیره.

 برای همین گفتم:

ها سریع تصمیم بگیرن! باید تونن مثل کارتونها نمیها آدم بزرگدونی، اینجور وقتخاله جون می-

 کلی فکر کنن و منطقی تصمیم بگیرن.

 پرسید:

 طقی یعنی چی؟من-

 آخرش رو کشید که لحنش رو خیلی بامزه کرد.« چی»و 

 با خنده گفتم:

منطق یعنی بفهمن که دقیقاً چه احساسی دارن و برای چی اون احساس رو دارن؛ اصالً اون احساسشون -

کردن. اون موقع درست هست یا نه؟ ممکنه الکی فکر کنن که عاشق شدن و بعداً بفهمن که اشتباه می

 گیرن.خدای ناکرده طالق می

 با معصومیت گفت:

 یعنی مثل مامان و بابای من؟-

 با ناراحتی تایید کردم:



 ها. حاال فهمیدی برای چی میگم که باید بیشتر طول بکشه و بیشتر فکر کنم؟آره مثل اون-

 گفت و ساکت شد.« اهوم»بامزه 

 سپهر ایستاد و اشاره کرد:

 این هم ماشین.-

 رن ایستادیم و من با باز کردن قفلش؛ در عقب رو برای سارا باز کردم.کنار ماشین سو

 سپهر و سارا سوار شدن و من یکم مکث کردم.

 فهمید که از کارهام قصد و غرضی ندارم؛ ولی ممکن بود بد برخورد کنه.نشستم میشاید اگه عقب می

 نشستم. دباالخره نفسم رو فوت کردم و روی صندلی شاگر

 سارا پرسید:

 خاله عمو کی میاد؟ مامان بزرگ هم با ما میاد؟-

 سرم رو تکون دادم:

 راه بیفتیم.دونم عزیزم؛ بهتره یک چیزی ببینیم تا نمی-

سوئیچ رو وارد کردم و صفحه نمایش ماشین روشن شد؛ مطابق میل سارا تنظیمش کردم تا چیزی که 

 خواست ببینه.می

 فکر رفتم.و خودم از شیشه به بیرون خیره شدم و به 

دیدم که با همه روزها فرق داشتم؛ انگار دوباره دختر شده بودم و از آینه بغل ماشین خودم رو می

 احساسات دخترونه داشتم.

برعکس مدت این دوسال که اصالً یادم رفته بود من یک دخترم! به اون معنا که برای دل خودم تیپ بزنم و 

 مثل دخترها خجالت بکشم!

 د و نقیضم بودم که گوشیم زنگ زد.درگیر احساسات ض

 ناشناس بود؛ خواستم طبق عادتم قطع کنم که اشتباهی دکمه اتصال رو کشیدم.

 دیگه کاری بود که شده بود.

 گوشی رو بردم دم گوشم و منتظر شدم طرف صحبت کنه.

 یک مرد بود که مؤدبانه گفت:

 الو؟ سالم خانم تابان.-

 با تردید گفتم:

 سالم شما؟-



 خندی زد:تک 

 دیگه ما رو به جا نمیارید دیگه؟ صابری هستم.-

 صابری کی بود دیگه؟ صابری فامیلی زهرا بود پس... یعنی این صدای هادیه؟

 گل بود به سبزه نیز آراسته شد؛ خدایا قربون شکل قشنگت برم چرا قوز باال قوز میاری برای ما؟

 بله شناختم؛ بفرمایید.-

ر باهاتون یک قرار مالقات داشته باشم؟ البته اگه موافق باشید؛ جسارت نباشه تونم عصخواستم بدونم می-

 قصد بدی ندارم فقط جهت آشنایی کلی هست.

ها نشنیده باشن و باز برای یکم گوشی رو فاصله دادم ببینم چقدر صداش پخش میشه؛ امیدوار بودم بچه

 رافشانی و اظهار نظر نکنن!من دُ

 دونستم چی بگم.نمی

 به نظرم اومد برای نجات از تله عاطفی که سورن برام ایجاد کرده بود ممکنه کارساز باشه!اما 

 برای همین گفتم:

 نه اشکالی نداره؛ ساعت و آدرس رو برای من پیامک کنید.-

 خیلی از این لطفتون ممنونم.-

 کنم.خواهش می-

 بعد خداحافظی و قطع کردم.

 اوضاع بدتر بشه؛ به خودت توکل کردم! خدایا دستم رو بگیر نگذار جوری بشه که

 نیم نگاهی به پیاده رو و مسیر منتهی به باغ رستوران انداختم؛ نگران بودم که باز مشکلی پیش بیاد.

 چند دقیقه دیگه هم گذشت و باالخره سروکله سورن پیدا شد.

 شده.داشت و سرش پایین بود؛ معلوم بود خیلی بهش فشار اومده و اذیت آروم قدم برمی

 باالخره به ماشین رسید و سوار شد؛ بعد بدون هیچ حرفی استارت زد و حرکت کرد.

 خیلی آروم ازش پرسیدم:

 حالت خوبه؟-

 سرش رو تندتند تکون داد و سکوت کرد.

 باز خواستم چیزی بپرسم ولی پشیمون شدم.

 کل مسیر به سکوت سپری شد؛ به نزدیک خونه که رسیدیم گفتم:

 اینجا پیاده میشم قربان.اگه میشه من -



 یک جوری برگشت نگاهم کرد انگار قتل عمد کردم! 

 با مچ گیری گفت:

 برای چی؟-

 من و مون کردم:

 خوام برم خونه خودم؛ از اینجا پیاده میرم.می-

 پوزخندی زد و با ناراحتی و کنایه گفت:

 من تاکسی نیستم هرجا بخوای نگه دارم! -

 دم.عصبانیتش رو که دیدم ساکت ش

 صدای پیامک گوشیم بلند شد؛ روشنش کردم تا ببینمش.

 هادی آدرس و ساعت فرستاده بود؛ شیش بعد از ظهر.

 کی بهت پیام داده؟-

 های گوشیم هم گیر بده؟خواست به پیاموای خدا یعنی تا این حد جوگیر شده بود می

 چیزی نگفتم؛ با جدیت باز پرسید:

 گفتم کی بود؟-

 د؛ ازش ترسیدم! شاید برای اولین بار!نفسم یک لحظه حبس ش

 دوستم.-

 دیگه چیزی نگفت؛ تا رسیدیم خونه و ماشین رو برد داخل حیاط و سر جای همیشگی پارک کرد.

 خواستم پیاده شم که گفت:

 ها شما برید داخل من با شیوا کار دارم.بچه-

 شد گفت:سپهر آهی خسته کشید و همونطور که پیاده می

 ی دایی.باشه موفق باش-

 سارا هم همراه سپهر پیاده شد و با شادی کودکانه خندید:

 خوش بگذره!-

 گودزیالها!

 دونستم!موندم! میدلم توی سـینه بند نمیشد و حالم خراب بود؛ نباید می

 وقتی کامالً تنها شدیم سورن با جدیت برگشت به سمتم و گفت:

 تو امروز چته شیوا؟-



 با اخم گفتم:

 خودت چته؟-

 خیره خیره نگاهم کرد و آه کشید:یکم 

بودی ولی اینطوری من رو خواست مثل همیشه میترسونه! دلم میاین تغییرت من رو می-

 ترسوندی.نمی

 هام شدم و چیزی نگفتم.مشغول ور رفتن با انگشت

 گفت:

 ممنون که امروز اومدی، خیلی کمک کردی.-

 کاری نکردم.-

 :گالیه کرد و بعد از چند ثانیه ای کردتک سرفه

کنی؟ یعنی خودت هم در تونم احساساتم رو بروز بدم! پس چرا کمکم نمیدونی من نمیشیوا تو که می-

 این زمینه نیاز به کمک داری؟

 مستقیم بهش نگاه کردم و با تردید گفتم:

 فهمم!منظورتون رو نمی-

 جمع نبند! مثل اونجا... بهم بگو سورن! باهام تریپ رفاقت بردار.-

 رانه گفتم:مص

 شدم.اونجا اشتباه کردم؛ غلط کردم! نباید اینطوری می-

 تک خندی زد:

 کامالً مشخصه فاز و نول قاطی کردی.-

 سرم رو چند بار به طرفین تکون دادم و با استیصال گفتم:

 من واقعاً حال جالبی ندارم! -

 دونم؛ منم همینطورم.می-

 سرم رو باز تکون دادم:

کنم که دست خودم نیست و دونم چم شده... چرا کارهایی مینه نه! من اصالً مطمئن نیستم اصالً...نمی-

 کنم فقط گند زدم! خوام انجام بدم؟ حس مینمی

 خندید:

 از بس خل و چلی!-



 نفس عمیقی کشیدم؛ یک بار و دوبار و سه بار!

 با نگرانی خاصی گفت:

 یه چیزی بخوری؟ اگه... . خوای بریم توشیوا حالت خوبه؟ می-

 حرفش رو قطع کردم:

 من خوبم! فقط یه درخواست دارم.-

 با کمی مکث گفت:

 بگو!-

لطفاً هرچی امروز رخ داد رو فراموش کنید! همین االن! مثل همیشه با من رفتار کنید تا من هم مثل -

 همیشه باشم!

 رسید.به نظر میم؛ گنگ و ناراحت سرم رو چرخوندم به سمتش تا واکنشش رو ببین

 انگار که انتظار چنین چیزی نداشت.

 با آرامش توضیح دادم:

ببینید قربان من برای شما احترام خیلی زیادی قائلم! چون کمتر آدمی مثل شما تو این موقعیت دیدم -

که برای خونوادش ارزش قائل باشه. شما شاید خودتون هم ندونید ولی فوق العاده هستین! هم برای سارا 

 م برای سپهر. ه

 دونم.چند سانتی متر سرش رو تکون داد و نگاهش رنگ غم گرفت؛ شاید هم یکم خشم! نمی

 ادامه دادم:

 کنید! خیلی مهربونید! خیلی بیشتر از چیزی که فکر می-

 تر شدم و گفتم:هام رو بفهمه؛ اما یکم جدینگاه من حالت همدردی داشت تا بهتر بتونه حرف

هایی هام و استعدادهام توی زمینهکنه! حاال به خاطر تجربههستم که براتون کار میاما من فقط کسی -

بیش از کار اصلیم کمکتون کردم چون براتون احترام قائلم. دوست داشتم براتون مثل یک دوست یا چیزی 

 فراتر باشم اما نیستم! و تصمیم ندارم که باشم!

 آلودی کرد:با طلبکاری اخم بغض

 تی اگه بهت نیاز داشته باشم؟ولی چرا؟ ح-

 یکم مهربون شدم:

 ای که از روی ترحم باشه موفقیت آمیز نیست! آقا این یه واقعیته که رابطه-

 با خشم غرید:



خوام پیشم باشی؛ و بذاری من هم کمکت کنم! مگه خودت هم زخم خوام بهم ترحم کنی! میمن نمی-

 نداری؟ خورده نیستی؟ مگه آدم نیستی و به حمایت نیاز

 آب دهنم رو قورت دادم و با کمی تردید گفتم:

 با همه احترامی که براتون قائلم باید بگم شما کسی نیستید که بتونم بهش تکیه کنم.-

 یکم با اون حالت خنثی و گنگش نگاهم کرد و در نهایت سرش رو چرخوند و به مقابلش خیره شد؛ گفت:

 یعنی بهتر از من رو جایی سراغ داری؟-

 ره.آ-

 با خشم عجیبی به سمتم برگشت که گفتم االنه که بزنه گردنم رو خورد کنه!

 اختیار یکم خودم رو عقب کشیدم و تندتند گفتم:بی

 حامی من تا االن فقط خدا بوده! منظورم اینه که از شما بهتر خدا رو سراغ دارم.-

 پوفی کشید:

 گیری!تو خیلی سخت می-

 آهی کشیدم:

 کشم!بیشتر سختی می راحت نیست؛ ولی اگه سخت نگیرم بعداًسخت گرفتن سخته! -

 سرش رو آروم به نشونه مثبت تکون داد:

فهمم. زندگیمون شده جهنم! ولی فهمم؛ حداقل منی که توی خونوادم یک ازدواج موفق ندیدم میمی-

 رفت.از دختر عاقلی مثل تو انتظار چنین چیزی هم می

 دم:از شیشه کنارم به بیرون خیره ش

گذرن و همش منتظر یه روزی هستید که اوضاع تغییر فهمم؛ روزها همه مثل هم میمن حستون رو می-

گید که... پس کی تموم میشه؟ کی میرسه روزی کنه. از منتظر بودن خسته شدین و گاهی به خودتون می

 که من هم از ته دل بخندم؟ من هم آسوده بخوابم؟ بدون درد و خستگی.

 کنه.غمگین نگاهم می هایکه دیدم با ابروهای افتاده و چشمشتم به سمتش برگ

 سرم رو کمی تکون دادم و با دلسوزی گفتم:

ولی قربان؛ باید این رو درک کنید که شارژر خودتون، خودتون هستید! انتظار توی زندگی آدم هیچ -

ظر باشن و منتظر چی باشن. کنن چطوری منتها هستن که انتخاب میرسه؛ اما این آدموقت به پایان نمی

بینید! و هیچ وقت برای بهتر های امروز رو هیچ وقت نمیاگه دائماً درحال انتظار کشیدن باشید، شادی

 کنید.شدن تغییر نمی



 دستش رو بلند کرد و به سمتم دراز کرد؛ انگشتش رو روی شونه چپم گذاشت و با غم گفت:

 دونستم.ت رو میدرِ ای کاش بیشتر قَ-

 گذاشتم گفتم:ام برداشتم و همونطور که روی دنده میش رو با خنده از روی شونهدست

 خوام بمیرم که!نمی-

 با تشر گفت:

فهمی چه حس االنم رو بفهم لعنتی! االن تنها کسی هستی که دارم! تو از درون من خبر نداری؛ می-

اینکه کسی رو دوست داشته باشی؟ حسیه که هرکسی که دوست داشته باشی رو از دست بدی و بترسی از 

کنه اما ادا اصول ها متنفر باشی ولی یکی رو ببینی که با همه فرق داره و صادقانه کمکت میهمیشه از زن

 کنم! حیف این غروری که برای تو زمین زدم!درمیاره و میگه من فقط کسی هستم که برات کار می

 اون لحظه خیلی بامزه شده بود!تونستم نخندم! چون عصبانیتش توی خندیدم؛ نمی

 آره باید هم بخندی! برو حسابی خرکیف باش که با من اینطوری رفتار کردی و حالم رو گرفتی!-

 با همدردی نگاهش کردم:

چه حال گرفتنی آخه آقای تهرانی! من رو نگاه کن، خونواده دارم؟ نه! فامیل درست حسابی دارم؟ نه! -

خوام که عاشقم باشه که بخوان طاقچه باال بذارن و بگن من کسی رو میبه نظرتون مثل دخترهایی هستم 

هام رو هم قبالً کردم تازه دوساله و به اصطالح سر گنج دوجهان نشسته باشه؟ دور از جون شما خراب بازی

 توبه کردم آدم شدم.

 کفری شد و با خشم توپید:

ن خوب بشه؟ )خداوکیلی کف کردم با پس دردت چیه؟ چرا شات آپ نمیشی و پایه نیستی حال جفتمو-

 این حرفش(

 نفسم رو کالفه فوت کردم و حرف تکراری که به زهرا زده بودم رو زدم:

 آمادگی ارتباط عاطفی رو ندارم.-

 زر مفت نخور لطفاً.-

 خندیدم؛ که با همون لحنش گفت:

 کوفت! دختره احمق.-

 باز خندیدم و یکم جدی شدم و توضیح دادم:



آقا من درسته خیلی نابودم ولی باالخره یه هدفی دارم تو این زندگیم! تا خودم رو جمع و جور نکنم و -

یا حداقل باید کسی رو پیدا کنم که هدفش  به کسی وابسته بشم.توی مسیر هدفم قرار نگیرم دوست ندارم 

 !مثل هدف من باشه

 برزخی نگاهم کرد و جدی پرسید:

 چی هست این هدفت؟-

ها توی همه چیز تقریباً موفق بودن به جز تربیت من. دلم وام راه مامان و بابام رو پیدا کنم؛ اونخمی-

 خواد مطالعات و تحقیقاتشون رو کامل کنم و... .می

 جون خندید:بی

 خوای مثل بابات آخوند بشی؟می-

 خندیدم:

 خوام یه استاد واقعی باشم؛ یه محقق و جویای علم و معرفت.نه! می-

 هی کشید:آ

خوای بری زن آخوند بشی؛ شیوا چادر اصالً بهت نمیاد از االن بهت میگم پس آخوند هم نخوای بشی می-

 که خودت رو اذیت نکنی.

 کردم سورن هم بتونم شوخ باشه.باز هم خندیدم؛ فکر نمی

 گرفت!خورد ولی من خندم میالبته لحنش که به شوخی نمی

 یک دفعه پرسید:

 هم مذهبی بشم ممکنه... .یعنی اگه من -

 با تعجب نگاهش کردم که سرش رو تکون داد و با ناراحتی روش رو اون ور کرد و گفت:

خواد ببینم عرضه دارم اونجوری نگاهم نکن! توی سی سالگی باالخره از یکی خوشم اومده و دلم می-

 براش بجنگم یا نه!

 توی مرحله مهمی از زندگیش بود. در سکوت فقط تونستم زل بزنم و هیچی نگم؛ اون واقعاً

ها شخصیت اترکتیو و جذابی داشتم؛ طوری که هیچ وقت نیاز نبود برم من معموالً توی دانشگاه و اکیپ بچه

 انتخاب کنم! فقط شدن و کافی بود منسمت پسری، خودشون به سمتم کشیده می

 که مشتری نداشتن.به زیبایی و خوش اندامی هم چندان ربطی نداشت خوشگل زیاد داشتیم 

کرده ازم خوشش ها و دخترها نگاه میکردم یکی مثل سورن که همیشه با دید منفی به زنولی فکر نمی

 بیاد.



تونستم بگم تو زندگیش دخترهای زیادی بهش پیشنهاد دادن روراست باشم اون هم خیلی جذاب بود و می

 اما رد کرده.

 داده بهشون.کرده و رو نمیخترها رو رد میباز خیلی شخصیت جالبی داشته که پیشنهاد د

 من رو از سکوت خارج کرد و با آه عمیقی که کشید گفت:

 چی شد؟ اگه روی خودم کار کنم ممکنه نظرت عوض بشه؟-

 تکون دادم و گفتم:« دونمنمی»به چهره منتظرش نگاهی کردم و سرم رو به نشونه 

 خاطر من؛ به خاطر خودتون. اگه دوست دارید تالشتون رو بکنید! ولی نه به-

 سرش رو تکون داد:

شدی یا خانوم دونم؛ دعا کردن و معنویات کلی فایده داره و اینا؛ تو یا باید دکتر میدونم میمی-

 شدی که هم توصیه پزشکی بکنی هم مرجع تقلید فامیل باشی!بزرگ میای. نه! احتماالً باید مامانجلسه

 تک خندی زدم:

 بزرگ خوبی بشم!امانخب امیدوارم م-

 بعد توضیح دادم:

من هدفم مذهبی شدن نیست؛ لغت مذهبی توی ذهنیت ما بد جا افتاده و ذهنمون میره سمت تسبیح و -

خوام به قول انیشتین از ذهن خدا خبردار بشم! درواقع پی سبک زندگی و طرز فکر بهتر سجاده. من می

 گردم.می

 خندید:

 ی؟به انیشتین خیلی ارادت دار-

 شونه باال انداختم:

 کشه از ندونستن و کم دونستنه.به اهل علم ارادت دارم! هرچی آدمیزاد زجر می-

 سرش رو به نشونه تایید تکون داد:

 خیلی هم خوبه.-

 بعد رو به من گفت:

دونم. جدیداً دارم دونم یا کم میخب این راه رو به من هم نشون بده؛ به قول تو خیلی چیزها رو نمی-

برده ها لـذت میکرده و چقدر از کتابفهمم که اون چطور فکر میخونم و تازه میهای سام رو میکتاب

ترین کتابی که خوندم کتاب داستان سارا بوده! من این روحیه تو رو دوست دارم؛ درحالی که من متفرقه

  برم و دوست دارم بیشتر درباره تو بدونم.از حرف زدن با تو لـذت می



 لـبخند کمرنگی زدم و بعد از کمی فکر کردن گفتم:

 این نظر لطف شما به منه قربان؛ ولی من مطمئن نیستم که... .-

 حرفم رو قطع کرد:

خوام درخواستی که کردی رو قبول کنم! و مثل همیشه باهم رفتار کنیم. اگه این چیزیه که تو می-

کنیم تا زمانی که بیشتر م! این روند رو حفظ میتر هستی من هم مشکلی ندارخوای و اینطوری راحتمی

 خوای.هم رو بشناسیم و من بتونم اونی بشم که تو می

 گنگ نگاهش کردم؛ یعنی انقدر مصمم بود؟

 سرم رو تکون دادم:

 اگه نتونستید چی؟-

 با غم عجیبی نگاهم کرد و گفت:

نیستم. چون تالشم رو کردم و  اون موقع دیگه شرمنده خودم نیستم؛ و شرمنده خواهر و برادرم هم-

های خاصت که دوست دارم رو توی خودم به حداقل... یک ذره بیشتر شبیه تو میشم. حداقل اون ویژگی

 وجود میارم.

 یکم به سمتم خم شد و ادامه داد:

ها رو باید دونست. و من شاید دیگه هیچ وقت دونم که قدر فرصتمن یک تاجر و کارخونه دارم؛ می-

گرنه زمانی به خودم میام و های گندم رو کنار بذارم! ول تو پیدا نکنم که بتونه کمکم کنه اخالقآدمی مث

 تونم به سارا و سپهر بگم که دوستشون دارم.دیگه نمیکه بینم می

 اومد.توی نگاهش نگاه کردم؛ به نظر که مطمئن می

 نفسم رو فوت کردم:

 اتون قابل ستایشه؛ خب... .این روحیه-

 گاهم رنگ جدیت دادم و محکم گفتم:به ن

 هرچی که الزم باشه رو یادتون میدم.-

 لـبخندی خوشحال زد:

 کنم!ازت ممنونم؛ لطفت رو جبران می-

 مثل خودش لـبخند شیک و باحال زدم و تکیه دادم به صندلی.

 آهی کشید و گفت:

 ها هستم.تونی بری؛ خودم مراقب بچهراستی اگه خونه کاری داری می-



 اهی متشکر  بهش انداختم؛ دستم به سمت دستگیره در رفت و خواستم خداحافظی کنم و برم که گفت:نگ

 رسونمت!صبر کن! خودم می-

*** 

 شدم.نگاهی به ساعت انداختم که ده دقیقه به شیش بود؛ توی کافه نشسته بودم و داشتم از خستگی له می

 نزده بودیم. کردم؛ هیچ وقت انقدر حرفهای سورن فکر میبه حرف

 این روی شخصیتش رو هیچ وقت ندیده بودم.

 دونستم که با پشتکار و بااراده است اما نه تا این حد.می

حتی یک بار هم نگفت که دوستم داره یا اینکه بخواد التماسم کنه! از اون پسرها نبود و این خودش از 

 اومد.نکات جذابیتش به حساب می

 ریختن و غرور داشتن.شدن که زبون نمیایرانی جذب این پسرها میدخترها خصوصاً دخترهای 

 درصورتی که اصالً اسم چیزی مثل تعادل به گوششون نخورده بود!

متعادل نبود؛ اما شخصیت جذاب من که گرفتش، خیلی شیک و  هاسورن به خاطر حسش نسبت به زن

 مجلسی حسش رو گفت!

داد تا کرد و یک جوری من رو تحت تاثیر قرار مینباید ابراز می درواقع نگفت اما ابراز کرد. درصورتی که

 به خیال خامش من با پای خودم برم تو بـغلش.

 سرم رو تندتند تکون دادم.

 کردم! هوف!بودم و به اون فکر میاالن باید منتظر هادی می

 خیال! من که ارتباطی با سورن نداشتم!بی

 کنه.کنم از شونصد جهت سوراخم میرو می دونستم بفهمه دارم این کارگرچه می

 اما واقعاً اون کسی نبود که باید!

 سالم خانم تابان!-

 کنه.ای و شلوار طوسی ایستاده و نگاهم میسرم رو بلند کردم و هادی رو دیدم که با کت چرم قهوه

 پانشدم!سالم کردم و خواستم بلند شم که اصرار کرد بشینم من هم انقدر خسته بودم که دیگه 

 با لـبخند گفت:بعد از احوال پرسی نشست مقابلم و 

 وقتی قبول کردید بیاید نزدیک بود از خوشحالی برم زهرا رو بـغل کنم!-

 با لـبخند سر به زیر انداختم و چیزی نگفتم.

 به تیپش اشاره کردم و گفتم:



 خوشتیپ شدید!-

 اون هم به من اشاره کرد:

 نه به خوشتیپی شما.-

 تر و بهتری سر کرده بودم.س ظهر رو پوشیده بودم و فقط آرایش نداشتم و شال بزرگهمون لبا

 تشکر کردم و آهی کشیدم.

اومد. موهاش هم سیاه و پرپشت هادی چهره مردونه و با ابهتی داشت؛ ریشش بلند نبود ولی بهش می

  بودن.

 یکم به اطراف نگاه کرد و گفت:

 کافه خوبیه ها!-

 مثبت تکون دادم و چیزی نگفتم.سرم رو به نشونه 

 پرسید:

 خورید؟چیزی می-

 سرم رو به دوطرف تکون دادم:

 من چیزی میل ندارم اگه شما دوست دارید چیزی سفارش بدید.-

 خورید؟اینطوری که نمیشه؛ شیرکاکائو می-

 «خورم حاال!ای! می»فقط سر تکون دادم که یعنی 

 چند ثانیه برگشت و نشست.رفت کنار پیشخون تا سفارش بده و بعد از 

 خب! خوب هستید الحمدهلل؟-

 سرم رو تکون دادم:

 آره به خوبی شما.-

 تک خندی زد:

 خب خداروشکر.-

 کالفه دستی به سرم کشیدم که گفت:

 رسید.خسته به نظر می-

 آهی کشیدم:

 کنه.آره کار خیلی اذیتم می-

 کنید؟چرا انقدر کار می-



 هش زل زدم؛ بعد با آرامش گفتم:با تعجب سرم رو بلند کردم و ب

 چون... به گذشته فکر نکنم.-

 هاش رو روی میز به هم قالب کرد و یکم خم شد؛ با ناراحتی پرسید:دست

از خواهرم یک چیزهایی شنیدم؛ ولی دوست دارم از زبون خودتون بشنوم. اینکه چرا اون روز گفتید -

 دوست ندارید زندگی یکی دیگه رو خراب کنید؟ 

 پایینم رو کشیدم داخل دهنم و بعد از یک فوت آروم گفتم: لـب

 فکر کنم بدونید والدین من چقدر مقید بودن.-

 بله.-

 ولی من انقدر مقید نبودم؛ برعکس خیلی کافر شده بودم.-

 لحنم رو یکم شوخ کردم برای همین اون یکم خندید.

 تری ادامه دادم:من هم با خیال راحت

زدی. من از لج پدر و مادرم توی سنگی بخوره که تا روز قبل به سـینه میخیلی دردناکه سرت به -

  کردم که هیچ آدم عادی و عاقلی انجام نمیده!باتالقی از خودخواهی و تکبر فرو رفته بودم؛ کارهایی می

 یکم بغض کردم و سرم رو به زیر انداختم:

کرد؛ اما چون من راننده بودم و مست میرسید بیمارستان نجات پیدا شبی که بابام سکته کرد اگه می-

 بودم، هم اون رو به کشتن دادم هم مادرم رو.

 سرم رو بلند کردم تا واکنشش رو ببینم.

 کرد.سخت به فکر فرو رفته بود و به من نگاه نمی

 آهی کشیدم و گفتم:

داره حرمتش از آدم نباید آبروی خودش رو پیش کسی ببره این خودش گناهه. آبروی کسی که ایمان -

خواد. باید این ها رو میگم چون شما نیتت پاکه و دلت یه زندگی خوب میخونه کعبه بیشتره اما من این

کشم به خاطر بیست و ها رو بدونید؛ من شاید االن پاک باشم ولی هنوز که هنوزه دارم زجر میحداقل

 چهارسال اشتباه مکرر! به هرحال کم چیزی نیست.

 داد.م تا ببینم چه واکنشی نشون میده اما فقط ریتمیک سرش رو یکم تکون میباز نگاهش کرد

 با اخم پرسید:

 کنید؟یعنی به خاطر کارهای بدی که خدا بخشیده، خودتون رو از یک زندگی خوب محروم می-

 گفت این موضوعات چندان هم مهم نیستن؟یکم مکث کردم تا منظورش رو بهتر بفهمم؛ یعنی که داشت می



 کنم توضیح داد:ودش که دید دارم خیره نگاهش میخ

خوام وقت خودم و شما رو الکی هدر بدم و دوست دارم به یک نتیجه درست و قطعی برسیم! ببینید نمی-

دونستم چی درسته و ها رو شنیدم خیلی به فکر فرو رفتم و نمیمن قبول دارم وقتی اون روز اون حرف

 نادرست داشتم. چی غلطه! چون من یک بار انتخاب

 مکث کرد و ادامه داد:

ها من بتونم باز هم به شما فکر کنم! اما در مرحله اول اما نکات مثبتی هم در شما هست که به خاطر اون-

تونیم به هم اعتماد کنیم یا نه؟ شما صادقانه مشکلتون رو به من گفتید و من هم نیاز دارم که باید ببینم می

کنم. شاید هم پشیمون بشم! اما باز هم نظرم درباره اینکه شما خانم متشخص و باز روی این مسائل فکر 

 خوبی هستید عوض نمیشه!

 با لـبخند عمیقی نگاهش کردم و گفتم:

ای مثل شما طرف هستم. همونطور این نظر لطف شماست آقای صابری و من خوشحالم که با آدم فهمیده-

 صیبتون بشه و عاقبت به خیر باشین.ها نکه اون روز هم گفتم امیدوارم بهترین

 یکم خجالت کشید و سر به زیر انداخت؛ زود هم سرخ شد.تشکر کرد. 

پسرها و حتی دخترهای این دوره زمونه هاپارتی و کردم پسرها هم بتونن سرخ بشن! معموالً فکر نمی

 دونستن خجالت چی هست اصالً.گیر بودن نمیپاچه

 با کمی تردید گفتم:

هنوز مونده روی خودم بیشتر کار کنم؛ برای همین برای اینجور کارها تردید دارم. دنبال االن هم -

 فرصتی هستم که بیشتر روی خودم کار کنم و آدم بهتری بشم.

 سرش رو تکون داد:

 دونم؛ همه ما دنبال این هستیم که بهتر بشیم.می-

 ون غر زد و بعد رو به من گفت:شیرکاکائوها رو آوردن؛ هادی برای اینکه تأخیر داشتن یکم سرش

 هاشون خوشمزه است!یکم اسلوموشن هستن ولی خیلی خوراکی-

 بعد لیوان شیرکاکائو رو مقابلم گذاشت و تعارف زد بخورم.

 لیوان رو برداشتم و یکم چشیدم؛ خوشمزه بود!

 هر دومون خیلی زود شیرکاکائو رو تموم کردیم؛ اون رفت حساب کرد و برگشت.

 گفت:

 دیگه فکر کنم بهتره برگردیم؛ برسونمتون؟خب -



 سری تکون دادم و بلند شدم.

 از کافه خارج شدیم و به سمت ماشینش حرکت کردیم.

 سوار شدیم و اون حرکت کرد؛ در همون حین از در صحبت در اومد:

 کنید بهتر باشه بگید؟ای هست که فکر میچیز دیگه-

 کردم و گفتم: ترکیفم که روی پام بود رو به خودم نزدیک

فکر کنم زهرا همه چیز رو درباره من بهتون گفته دیگه؛ فقط این رو نگفته که دفاع شخصی کار کردم -

 چون خودم هنوز بهش نگفتم.

 سوتی کشید:

 خطرناک شدید!-

 خندیدم:

 و راستی خیلی اهل مطالعه هستم.-

 سرش رو تکون داد و فرمون رو چرخوند:

 من هم همین طور.-

 کتابی رو خیلی دوست دارید؟جدی؟ چه -

 یکم فکر کرد و گفت:

 ام... رمان باشه یا هرچی؟-

 شونه باال انداختم:

 در کل! هرچی... من عاشق... .-

 هر دو باهم گفتیم:

 سینوحه!-

 خندیدم:

 واقعاً شاهکار ادبیات تاریخه!-

 تایید کرد:

 فوق العادست.-

 گفتم:هایی که خونده بودم رو بعد چندتا دیگه از کتاب

 خونم! فلسفه هم عالقه خاصی دارم.دا هم قشنگ بود، کوری، ملت عشق و البته فقط داستان نمی-

 پوفی کشید:



 ها رو نخونم! ادبیاتش سنگینه.ترجیح میدم سخنرانی و پادکست روانشناسی گوش بدم ولی این کتاب-

 تایید کردم:

 آره خودشو جر میده یه مفهوم رو بگه.-

 کون داد؛ من هم دیگه فهمیدم زیادی خودمونی شدم سکوت کردم.خندید و سرش رو ت

 دیگه نزدیک خونه بودیم که یکم با جدیت گفت:

خوام سریع به شما بگم با همه شرایط باز حاضرم بپذیرمتون، چون با اینکه کنم؛ نمیپس من یکم فکر می-

تونم بهتون کنم میدارید و حس میهمین االن هم واقعاً نظرم بر اینه که شما در حال حاضر هیچ مشکلی ن

اعتماد کنم و زندگی خوبی باهاتون بسازم. اما یک مقدار زمان بگذره که خیال شما و خودم راحت بشه که 

 فکرهامون رو کردیم و بعد اگه مشکلی نبود پدر و مادرم رو درجریان قرار میدم. خوبه؟

 با اینکه زیاد مطمئن نبودم اما تایید کردم:

 خوبه.-

 خب خداروشکر.-

 های معمول، سر در واحدها راهمون از هم جدا شد.مدتی بعد رسیدیم و بعد از تعارف

*** 

 )سورن(

خوندم؛ پاهام رو هم دراز کرده بودم و به دسته مبل تکیه توی هال روی مبل نشسته بودم و داشتم کتاب می

 زده بودم.

 نفس عمیقی کشیدم؛ حس خوبی بود!

 زد.نشسته بود و داشت باهام حرف میانگار سام اینجا 

 ها رو خوب و سالم حفظ کنم تا سارا هم وقتی بزرگ شد بخونتشون.تو فکر این بودم که کتاب

کشید؛ سپهر هم یک کتاب درسی گرفته بود سارا یکم اون ورتر روی قالیچه نشسته بود و داشت نقاشی می

 دستش و روی مبل مقابل من لم داده بود.

شد، از سردی و خشکی خارجش بود که موزیک الیت با ولوم پایین که از اسپیکر پخش می سکوت قشنگی

 کرد.می

 زدن.ها هم گرسنشون بود و گاهی غر میام شده بود؛ بچههنوز وقت شام نشده بود و گرسنه

 سارا از جاش بلند شد و به سمتم اومد؛ دفترنقاشیش رو به سمتم گرفت و گفت:

 قشنگه عمو؟-



 از کتاب خارج کردم و به صفحه نقاشی نگاه کردم؛ پرسیدم: سرم رو

 این چیه عمو؟-

 ای که کشیده بود اشاره کرد:قوارهبه مرد دراز بی

 این شمایید دیگه!-

 خندیدم! کل ابهت من رو برده بود زیر سوال!

 به دخترکوچولویی که توی نقاشی گل دستش بود اشاره کردم:

 این هم خودتی؟-

 و به پسر اخمویی اشاره کرد و با ذوق گفت: ای گفت«اوهوم»

 این هم داداش سپهره! اون یکی هم خاله شیواست!-

ها هم دلشون خوشه به شکل نامفهومی که کنار من کشیده بود نگاه کردم؛ این کجاش مثل شیوا بود؟ بچه

 کشن!نقاشی می

 تک خندی زدم:

 تر بکش.خاله شیوا رو پاک کن قشنگ-

 منفی تکون داد:سرش رو به نشونه 

 خوام! اینجا عروسش کردم.نمی-

یکم بیشتر دقت کردم، لباس بدقواره توی نقاشی ظاهراً پف داشت و صورت شیوای نقاشی پر از چیزهایی 

 شبیه به آرایش بودن!

 بلندبلند خندیدم:

 نشونش بده حتماً! بامزه کشیدی!-

 های سفید کوچیکش رو نشونم داد:یکم ذوق کرد و دندون

 قعاً عمو سورن؟ قشنگ شده؟وا-

 سرم رو آروم تکون دادم:

 آره واقعاً جالب شده.-

 سپهر از اون سمت خندید و خطاب به سارا گفت:

 اگه شیوا رو عروس کردی دومادش کیه؟-

 سارا حق به جانب دست به کمر زد:

 عمو سورن دیگه!-



 سپهر خندید و من با اخم به جفتشون نگاه کردم و با تشر گفتم:

 ها رو نباید بزنید؟ شیوا بهتون نگفته این حرف-

 سارا تایید کرد:

هاست و شما باید کلی فکر کنید تا بعداً مثل مامان و بابای من چرا بهمون گفت که این مسائل آدم بزرگ-

 طالق نگیرید.

 قیدی گفتم:سرم رو تکون دادم و با بی

 به همدیگه نداریم فقط یکم از هم خوشمون میاد.کامالً درست گفته؛ و در حال حاضر ما هیچ حسی نسبت -

 کرد و همونطور که به پشت من خیره شده بود گفت:هاش رو درشت میسپهر چشم

 عه سالم شیوا!-

من پشت به پذیرایی و سرسرا نشسته بودم برای همین سریع بلند شدم برگشتم تا شیوا رو ببینم که دیدم 

 کسی اونجا نیست!

 زنن!و سارا دارن قهقهه میبرگشتم و دیدم سپهر 

 با عصبانیت سمت سپهر قدم برداشتم:

 اندازی پدرسوخته؟من رو دست می-

 سپهر هم ترسید و با انداختن کتابش سریع دوید تا از دسترس من خارج بشه.

 ام رو بگیرم!تونستم جلوی خندهخندید و من هم نمیتا سرسرا دنبالش دویدم و در این حین اون می

 یک جا گیرش انداختم و گفتم:باالخره 

 اگه مردی بیا جلو مردونه بجنگ!-

 گیرها اومد جلو و پنجه توی پنجه انداختیم و درگیر شدیم!اون هم به حالت کشتی

 کرد.سارا هم خودش رو رسونده بود و با خنده تماشامون می

 ماشاال سپهر زور داشت، سخت تونستم خاکش کنم!

کرد از دستم خالص بشه؛ که صدای خشایار من رو خندید و سعی میهم میدادم و اون داشتم قلقلکش می

 به خودم آورد.

 از سمت راهروی کناری به سمتمون اومد و تلفن به دست گفت:

 آقا زنگ زدن خونه با شما کار دارن.-

 ای زدم و تلفن رو ازش گرفتم:از روی کمر سپهر بلند شدم و به سمت خشایار رفتم؛ تک سرفه

 بله؟-



 سالم سورن.-

 خواست!هوف! اون زن دیگه چی می

 وقتی سکوتم رو دید گفت:

خوام فردا صبح بیام اونجا، یه سری وسایلم دونم هنوز اعصابت کامالً سرجاش نیومده؛ ولی میمی-

 اونجاست.

 با پوزخند گفتم:

شون رو انداخت بعد از بیست و چند سال توقع داری چیزی از وسایلت اینجا مونده باشه؟ بابابزرگ هم-

 دور.

 بدون لحن خاصی گفت:

 حتماً توی طبقه سوم چندتا اتاق رو دیدی که کلیدشون پیدا نشده و راحت هم باز نمیشه.-

 گفت!مکث کردم، راست می

 گم، آهی کشید:وقتی دید باز چیزی نمی

 میام و زود میرم؛ نگران نباش.-

 باشه.-

 و قطع کردم!

 ها برگشتم:بچهگوشی رو به خشایار دادم و سمت 

 خب کجا بودیم؟-

 سارا با خنده گفت:

 شما سپهر رو شکست دادین!-

 سپهر دست به سـینه شد:

 قبول نیست! دایی تقلب کرد.-

 ام رو به سمتش تکون دادم و با لحنی توأم با شوخی گفتم:انگشت اشاره

 کنی که سر به سر من نگذاری!دیگه حواست رو جمع می-

کتابم رو که روی مبل رها کرده بودم برداشتم و بعد از مرتب کردنش و مطمئن  و به سمت هال برگشتم؛

 شدن از سالم بودنش، گذاشتمش روی میز عسلی.

 سارا که اومده بود کنارم رو بلند کردم و گفتم:

 خب دیگه نقاشی بسه سارا خانوم؛ میریم شام بخوریم!-



 هاش رو انداخت دور گردنم.سارا هم خوشحالی کرد و دست

امیدوار بودم بتونم کمبود توجهی که سارا داشت رو براش جبران کنم؛ مطمئن بودم وقتی بزرگ بشه 

 گیره و بیشتر به من نیاز داره.بیشتر تحت فشار قرار می

 نامادرم تصمیم گرفته بود که ایران بمونه، منتهی توی خونه قدیمی خودش.

 فقط همین.برم پیشش ها رو بخواد هراز چندگاهی بچهبهم گفت که فقط می

دیدم عشقی که بردم و اگه میها رو پیشش میمن هم تصمیم گرفتم این فرصت رو بهش بدم؛ چندبار بچه

 دادم.ها الیقشن رو بهشون میده، ادامه میبچه

داده بودم تحقیق کنن ببینن که یه وقت ورشکستی چیزی نشده باشه که بخواد پی پول برگرده؛ اما ظاهراً 

 سرش به سنگی چیزی خورده بود که اون همه ملک و امالک رو توی ونکور فروخته و برگشته بود.واقعاً 

 سر میز نشستیم و مشغول غذا خوردن شدیم.

 یاد وقتی که قاشق غذا رو توی دهن شیوا گذاشتم افتادم؛ چه حس عجیب و خاصی داشت!

خواست اونی بشم که اون م میکردم؛ دلحیف که باید خودم رو از این حس رو تا مدتی محروم می

 خواد.می

به خاطر دوری خاصی که از جنث مؤنث داشتم، این مدت و فرصت برام چندان سخت نبود؛ فرصتی برای 

 خودم هم بود که با این حس کنار بیام و بتونم فرد بهتری باشم و به شیوا حس خوبی بدم.

 از سارا پرسیدم:

 خوری؟چی شده عمو چرا غذات رو نمی-

 را سرش رو بلند کرد و نگاهی غمگین به من انداخت.سا

 آروم گفت:

 کنه.دلم درد می-

 کردم؟وای خدایا! اگه دوباره مریض میشد باید چه کار می

 کنه که با ناراحتی گفت:خواستم بگم کجای دلت درد می

 دلم برای مامانم تنگ شده! کی میاد دنبالم؟-

 سوخت. خیلی غمگین شدم! درواقع همه وجودم براش

فهمیدم؛ مادر من هم باهام همون کاری رو کرده بود که رزا با بدجنسی تمام در حق سارا حسش رو می

 انجام داد.

 تونم چیزی بگم به سارا تک خندی زد و گفت:سپهر که دید من نمی



 مامانت خیلی کار داره شاید یک ماه دیگه بیاد.-

 اب کرد:هاش رو آورد باال و بچگونه حساب کتسارا انگشت

خب یک ماه میشه سی روز یعنی یک و دو و سه و... یعنی سه بار تا ده بشمارم و سی بار بخوابم مامانم -

 میاد؟

 سپهر تصحیح کرد:

 گفتم شاید! حاال که هستی اینجا مگه اینجا ناراحتی؟-

 سارا سر به زیر انداخت و پاهاش رو که از صندلی آویزون بودن تکون داد:

 خوبه ولی دلم برای مامانم تنگ شده!نه اینجا خیلی -

 چندبار تندتند نفس کشیدم و با لحن بدی گفتم:

 الزم نکرده دلت تنگ بشه! غذات رو بخور!-

 و خودم هم حریصانه مشغول غذا خوردن شدم.

کردم که این کار با یک طفل گرفتم! باید حالیش میسورن نبودم اگه حال اون زنیکه عوضی رو نمی

 ه!معصوم وحشتناک

 ها جدا شدم و با برداشتن کتاب سام، رفتم طبقه باال توی اتاقم.بعد از خوردن غذام خیلی زود از بچه

 دلم برای شیوا و اون رفتارهای رومخش تنگ شده بود.

 موندم.اما من بهش یک قولی داده بودم؛ و باید پای قولم می

 ه بره و دیگه پشت سرش رو نگاه نکنه.خواست به خاطر حس و رفتار من از خوندرواقع اصالً دلم نمی

ها دنیا فهمیدم که وقتی بعد از مدتجنگیدم و میترسیدم که از دستش بدم؛ اما باید با ترس خودم میمی

 یکم بهم روی خوش نشون داده باید قدرش رو بدونم.

شوهر جدیدش خواست برم اونجا و حداقل به از کشوی میزم کارت له شده رزا رو بیرون کشیدم؛ دلم می

 بگم که با چه افریته و مار خوش خط و خالی ازدواج کرده.

 گیرم!برم! اما انتقام بغض سارا رو ازش میها میحتی شده آبروش رو جلوی همه مهمون

*** 

 )شیوا(

 ها برگشته بودم خونه و هنوز ناهار نخورده بودم.از کالس

ها رفته بودن خونه مادربزرگشون، برای همین بچهگذشت و دو، سه هفته از مالقات با سهیالخانوم می

 نرفتم خونه تهرانی.



ام رو درآورده بودم و پاهام رو تکون کردم؛ فقط مقنعهروی مبل افتاده بودم و داشتم خستگی در می

 دادم تا یکم گرم بشن.می

 زنگ در خونه به صدا دراومد؛ با غرغر بلند شدم و به سمت در رفتم.

 خواست چتر بشه سر من.اش سر رفته بود میصلهباز این زهرا حو

با موهای آشفته در رو باز کردم و زهرا رو دیدم که با چادر عربی و نیش باز مقابلم ایستاده بود؛ هادی هم 

 کنارش ایستاده بود.

 با دیدن هادی سالم کردن یادم رفت و سریع رفتم پشت در قایم شدم.

 زهرا خندید و گفت:

 ایم!ناخوندهسالم! ما مهمون -

 ای زهر خر! کره مار!

 به زور سالم کردم که هادی گفت:

 واال ما شرمندتونیم شیوا خانوم؛ زهرا گفت بیایم.-

 خم شدم و از چوب لباسی یک شال برداشتم انداختم روی سرم و بعد در رو کامل باز کردم:

 بفرمایین.-

پشت سرش اومد که دیدم توی دستش سه تا هاش رو درآورد و اومد تو؛ هادی هم زهرا بدون تعارف کفش

 ظرف غذاست!

 هادی خندید و گفت:

 های خوبی هستیم خودمون غذامون رو آوردیم!ببینید ما مهمون-

 بعد از بستن در غذاها رو از دستش گرفتم و با خوشحالی گفتم:

گی سَقَط دستتون درد نکنه زحمت کشیدین! خسته کوفته از دانشگاه برگشته بودم داشتم از گرسن-

 شدم.می

 زهرا خندید:

 تو همینجوریش هم رو به موتی!-

 ها نشستن.با غذاها به سمت آشپزخونه رفتم و هادی و زهرا هم روی مبل

 برای لحظاتی رفتم به سمتشون و پرسیدم:

  چی شد این ورا اومدین؟-

 آورد گفت:زهرا همونطور که چادرش رو در می



شب نمیان؛ ما هم تنها بودیم گفتیم بیایم پیش تو! هم یکم سرت رو گرم کنیم بابا و مامانم رفتن شهر ری تا -

 هم شما دوتا کفتر عاشق یکم خلوت کنین!

 تک خندی خجالتی زدم:

 دونستین میام خونه؟از کجا می-

 زهرا شونه باال انداخت:

 خودت دیشب گفتی امروز نمیری پرستاریِ بچه! یادت رفته؟-

 سرم رو تکون دادم:

 میرم از گرسنگی.؛ خیلی خب، االن سفره میارم بیرون بخوریم من که دارم میآهان-

 زهرا خندید و خطاب به هادی گفت:

ببین شاید دنیا رو نجات نداده باشی ولی جون یه بدبخت گرسنه رو نجات دادی! من بهت افتخار -

 کنم!می

 هممون خندیدیم و من به آشپزخونه برگشتم.

 پهن کردن سفره کمکم کرد.سفره و قاشق و چنگال برداشتم و بردم بیرون؛ زهرا بلند شد اومد توی 

غذاها رو هم سر سفره گذاشتیم و نشستیم به غذا خوردن. خیلی وقت بود که چلو خورشت به اون 

 خوشمزگی نخورده بودم.

 اومد!خوشم نمی غذاهای خونه تهرانی رو دوست نداشتم؛ مزه الکچری و عجیبی داشت و من

 موند.های محجوبانه هادی از نظرم دور نمینگاه

شناختمش چجور دادم که بخواد پاش رو از گلیمش درازتر کنه؛ خب هنوز نمیولی خب زیاد بهش رو نمی

 آدمیه!

 گفت من هم زیاد ندیده بودمش.زهرا که زیاد ازش نمی

که هادی داشت برادرانه و بسیار آرام )ارواح وسط غذا بودیم که غذا پرید توی گلوی زهرا؛ همونطور 

 زد، من بلند شدم برم آب بیارم.اش( به پشتش میعمه

شدم گوشیم رو روی اپن دیدم رفتم توی آشپزخونه و پارچ و لیوان دست گرفتم؛ وقتی از آشپزخونه رد می

 که یک پیامک برام اومده بود.

 نمایش نوشته شده بود:توی قسمت پیش

 «س بگیرباهام تما»

 های زهرا باعث شد خودم رو سریع به سفره برسونم و آب بدم دستش.صدای سرفه



 اما از فکر پیامک بیرون نرفتم.

کرد با شوخی حالش رو بهتر کنه، من جَلدی رفتم گوشیم داد و سعی میتا هادی پشت زهرا رو ماساژ می

 رو برداشتم و برگشتم!

 دوباره سفید شد؛ خطاب به من گفت:زهرا چند نفس عمیق کشید و صورت سرخش 

 های توئه دیگه خیلی بزرگن!همش تقصیر قاشق-

 پوزخندی زدم:

 دست شما درد نکنه افتاد گردن من؟-

 خندید:

 آره دیگه تو خونه ما هم هر اتفاقی بیفته بعد از من تقصیر توئه.-

 خندیدیم و چیزی نگفتیم.

 گذاشتم گوشیم رو روشن کردم و پیام رو خوندم.می همونطور که یک قاشق دیگه پلو و قرمه سبزی دهنم

 «ات رو از دفترتلفن خونه برداشتمباهام تماس بگیر، من آزیتا هستم شماره»

 گرفتم؟ها رفته بودن خونه سهیال خانوم، پس چرا باید باهاش تماس میبچه

 زنم به آزیتا.ها خوب نبود برم زنگ بترسیدم مشکلی پیش اومده باشه از طرفی جلوی مهمونمی

 ام فهمید که آروم پرسید:هادی انگار حسم رو از چهره

 شیواخانوم مشکلی پیش اومده؟-

 به زور لـبخندی زدم:

 نه چیز خاصی نیست!-

 کرد با دهن پر گفت:ها رو توی دهنش فرو میزهرا همونطور که پشت سر هم قاشق

 ات!تو خونهتعارف نکن ها اگه کاری داری برو انجام بده ما راحتیم -

 خندیدم و گفتم:

 پره تو گلوت!انقدر تندتند غذا نخور! همین میشه که می-

 محل نداد و دولپی به غذا خوردن پرداخت.

 هادی با خنده گفت:

 زهرا از بچگیش خیلی خوش اشتها بود!-

 ای کردم:شد اشارهلـبخندی زدم و به ظرف زهرا که داشت خالی می

 دی، ایشون سوپراشتها هستن!از خوش اشتها گذشته آقاها-



 هادی خندید و زهرا اخم کرد؛ با همون دهن پرش به من و هادی نگاه کرد و گفت:

زنم جفتتون رو با شمشیر کنه میکنید اون روی خواهرشوهرگریم فوران مییعنی ببینم علیه من کار می-

ی مهم است! آپشنیه که ازش خورم چاق نمیشم این امر خیلکنم! مهم اینه که هرچی میشیشصد قسمت می

 استفاده نکنم امتیاز مرحله رو از دست میدم.

 هادی اخم کمرنگی کرد و رو به زهرا گفت:

سوزه که هر چی درمیاره باید حاال این غذا رو که من خریدم ولی دلم برای اون شوهر بدبختت می-

 فزاریه.مهلکه ویروس نرم ا بریزه تو شکم تو! این آپشن نیست که تو داری سمّ

 زهرا شونه باال انداخت:

 هر چی که هست ولم کن بذار بخورم؛ کوفتم نکن!-

کوتاهی، خودم رو به اتاق « ببخشید»شده استفاده کردم و با  خنده ضعیفی کردم و از فرصت ایجاد

 رسوندم.

 سریع با اون شماره تماس گرفتم و منتظر شدم برداره.

 طولی نکشید که برداشت و گفت:

 شیوا. الو سالم-

 با نگرانی گفتم:

 خبری شده؟-

 لحنش خیلی ناراحت و نگران بود:

 ها نیست.دونیم چه کار کنیم! مربوط به بچهیک اتفاقی افتاده؛ ما نمی-

دونستم پسر کم عقلی نیست ولی ازش بعید نبود بخواد کار زد؛ با اینکه میدلم شور سورن رو می

 ای انجام بده!احمقانه

 چی شده؟-

 با بغض گفت:آزیتا 

جوریه که اش و همه حاالت و رفتارش یه خواد بره به مراسم عروسی رزاخانوم! ولی چهرهآقاسورن می-

آقاخشایار میگه که توی این سی سال که تو این خونه کار کرده این نگاه آقا همه ما از صبح ترسیدیم. 

 ده که نباید!خواد بره کاری رو انجام بشناسه؛ میگه اون قطعاً میسورن رو می

 خب این واقعاً به من چه ربطی داشت؟

 پرسیدم:



 خب به من چه ربطی داره؟-

 آزیتا با ناراحتی گفت:

 یعنی برات مهم نیست؟-

 شونه باال انداختم و با لحنی خنثی گفتم:

گرده میگه به تو تونم دخالت کنم! بر میچرا مهم هست! دوست ندارم اتفاق بدی بیفته ولی من که نمی-

 بره از من حساب ببره؟طی نداره برو گمشو. وقتی از آقاخشایار که بزرگترشه حساب نمیرب

 بعد با خنده مصنوعی گفتم:

 حاال تو چرا انقدر نگرانی؟-

 به من و مون افتاد:

 ترسم اتفاق بدی بیفته!دونم! خیلی میمن؟ ن... نمی-

 داد اما قلب پاکی داشت!رو نشون میچند لحظه مکث کردم؛ این دختر خجالتی با اینکه کم احساساتش 

 بعد التماسم کرد:

تو رو خدا شیوا! یه کاری بکن! من بدون اطالع بقیه به تو گفتم! چون فکر کردم آقاسورن به تو اعتماد -

داره به حرفت گوش میده؛ بیا باهاش حرف بزن. اگه عروسی رزاخانوم رو به هم بزنه اون بدجور تالفی 

 کنه!می

 رفتم پرسیدم:انداختم باال و همونطور که گوشی به دست به سمت تـختم میابروهام رو 

 چطور مگه؟ سابقه داره؟-

 توضیح داد:

آره خیلی سال پیش یک بار توی جشن سالگرد ازدواجشون آقاسام جلوی همه باهاشون دعوا کردن؛ -

 رزاخانوم هم... .

 یکم مکث کرد و با ناراحتی ادامه داد:

 ها نبوده!شکوندن و ماشینشون رو داغون کردن! فقط هم اینپای آقاسام رو -

 سوتی کشیدم:

 ای و خشن باشه.بابا به قیافش نمیاد انقدر کینه-

 باز خواهش کرد:

خیال به هم زدن کنم بیا با آقاسورن صحبت کن بیترسم خواهش میشیوا من از این زن خیلی می-

 عروسی بشن.



 اومد.می جدل خواهربرادری هادی و زهرا از بیرون بحث وبه در اتاقم نگاه کردم که صدای 

 یکم لـبم رو جویدم و گفتم:

 زنم خوبه؟ تو هم حرص نخور الکی نترس ایشاال درست میشه.آخه االن مهمون دارم! غروب یه سر می-

 نفس عمیقی کشید:

 خیلی ممنونم شیوا. من دیگه باید برم کاری نداری؟-

 .نه قربونت مراقب خودت باش-

 با نگرانی تاکید کرد:

 فقط زود بیا که دیر نشه!-

 باشه باشه.-

 خداحافظی و قطع کرد.

 من هم با فوت عمیقی گوشیم رو انداختم روی تـختم و بلند شدم رفتم بیرون.

های نه چندان محکمی به کرد و گاهی ضربهداد و اون هم مقاومت میزهرا داشت هادی رو قلقلک می

 زد.زهرا می

 م دست از دعوا برداشتن و زهرا بعد از فاصله گرفتن از هادی انگشتش رو به سمت اون دراز کرد:با دیدن

 خانوم اجازه اول اون شروع کرد!-

 هادی با لحن کودکانه گفت:

 تو بیخود میگی خودت اول شروع کردی!-

 خندیدم و رفتم جلو سر جام نشستم؛ گفتم:

 ادین!دخوب شد برگشتم وگرنه همدیگه رو قورت می-

 زهرا که غذاش رو خورده بود یکم عقب رفت تا به پایه مبل تکیه بده؛ آهی کشید:

کردیم. االن هم شانس آورده که هی خواهر! کجا بودی ببینی تو بچگی چقدر همدیگه رو لت و پار می-

 موند!نصف روز بیرونه وگرنه باز هم چیزی ازش باقی نمی

 کرد.خندید و محجوبانه نگاهم میمیخندیدم و به هادی نگاه کردم؛ اون هم 

 سری به نشونه تأسف تکون دادم و بقیه غذام رو خوردم؛ هادی هم ته مونده غذاش رو تموم کرد.

 بعد از جمع کردن سفره، ساعت سه ظهر بود که نشستیم به فیلم دیدن.

 گفت این فیلمه خیلی قشنگه باید ببینیمش.که البته زهرا اصرار کرده بود و می



های متقابل نشسته بودیم و زهرا اون وسط نیم ساعتی سه تایی محو فیلم بودیم؛ من و هادی روی مبل یه

 شکست.ولو شده بود و تخمه می

 توجهم رو جلب کرد.« پیس پیس»تو بحر داستان فیلم سینمایی غرق شده بودم که صدای 

 کرد:سرم رو چرخوندم و هادی رو دیدم که لـبخونی می

 خوابیده!زهرا -

اومد و با دهن باز و موهای نگاهم رو پایین انداختم و زهرا رو دیدم که دیگه صدای تخمه خوردنش نمی

 افشون خوابیده بود.

 باز به هادی نگاه کردم که با خنده و آروم گفت:

 خواید ادامه فیلم رو ببینین؟می-

خورد؛ نه زیاد توی باد پیچ می زد و موهاشبه تلوزیون نگاه کردم و دختری که وسط جاده قدم می

 داستانش برام مهم نبود!

 آروم گفتم:

 نه.-

 خوام ببینم.منم نمی-

 با کنترل تلوزیون رو خاموش کردم و بلند شدم.

شکستم، به طرف کلید برق رفتم و مهتابی که باالی سر زهرا بود رو های دستم رو میهمونطور که قولنج

 خاموش کردم.

 کردن گوشیش بلند شد و اومد به سمتم.هادی هم بعد از چک 

 سر به زیر گفت:

 های ناخونده رو پذیرفتین.خب من دیگه مزاحمتون نمیشم؛ ممنون که ما مهمون-

 هام رو درشت کردم:چشم

 خواید برید؟می-

 سرش رو به نشونه مثبت تکون داد:

 آره دیگه، زهرا که خوابیده دوست ندارم معذبتون کنم.-

 خوذ به حیا بود!چقدر مأ !زیزمـع

 شونه باال انداختم:



دارم ولی خب میگم بمونید بهتره؛ چای من معذب نیستم! شما هم اگه کار دارید برید نگهتون نمی-

 گذاشتم دم بکشه یه پنج دقیقه دیگه آماده میشه.

 لـبخندی عمیق زد و آروم گفت:

 پس بعد از چای میرم؛ چون... خودم یکم معذبم.-

 ود!از قیافش معلوم ب

اومد، هایی که خیلی پاستوریزه بودن و از جنس مخالف فراری بودن بدم میبا اینکه یک زمانی از آدم

ها متعدد و زیاد، به این نتیجه رسیده بودم که اینجور آدمهای سخت، ها و با کسب تجربهولی بعد از مدت

 ودن.کردن بهتر بکه هم حیا داشتن و هم عین جن بو داده از آدم فرار نمی

 ای خیره شد.هاش زل زدم؛ اما اون نتونست زیاد بهم نگاه کنه و به نقطه دیگهبه چشم

 امون عادی بود اما اون یه جوری سرخ شده بود انگار یه اتم باهاش فاصله دارم.فاصله

 ها هم بود؛ و اینکه اون آدم نسبت به من حس متفاوتی داشت.خب شاید به خاطر هورمون

 نداشتم.اما من حس خاصی 

 کردم.ها بود از مردها دوری میدرواقع شاید بگم حس کافی نداشتم چون مدت

 اون هم به خاطر احساسات عجیب خودم.

ن هم بیرون بدون هیچ حرفی از کنارش گذشتم و به سمت آشپزخونه رفتم؛ گفتم روی صندلی بشینم تا او

 ذب نباشه.باشه و به قول خودش مع

دم میره بیرون میشینه، اومد دم در آشپزخونه و همونطور که به اپن تکیه برخالف انتظارم که فکر کر

 داد گفت:می

 خب چه خبر؟ کار و بار چطوره؟-

 چون من نشسته بودم و اون ایستاده، مجبور بودم سرم رو بلند کنم.

 لـبخندی زدم و به صندلی مقابلم که اون طرف میز کوچیکم بود اشاره کردم:

 نجا بشینید من گردنم درد نگیره.اگه معذب نیستید ای-

 تک خندی زد و یکم جلوتر اومد و نشست.

 نگاهی بهم کرد و چیزی نگفت.نیم

 دستام رو روی میز به هم قفل کردم و آهی کشیدم:

هایی که مراقبشون بودم بعد از روزها مثل همدیگه است؛ هیچ چیز جدیدی نیست. البته مادربزرگ بچه-

 این یکم جدیده.ها برگشته ایران و سال



 تک خندی زد و آروم گفت:

 خوبه دیگه.-

 آهی کشیدم:

ولی پسر مادربزرگه یعنی صاحب کار من، هنوز مادرش رو نبخشیده برای همین بنده خدا خیلی -

 ناراحته. 

 سری تکون داد:

 به خاطر اینکه رفته خارج کشور از دستش ناراحته؟-

کوچیک بودن که مامان و باباشون طالق گرفتن و از ایران آره بنده خدا بچه بود، خواهر و برادرش هم -

 رفتن؛ طفلکا کلی اذیت شدن.

 هادی آهی کشید:

  است! ناراحت کننده-

 تایید کردم:

 اوهوم.-

 بحث رو عوض کرد و گفت:

 هاتون ارتباطی چیزی نداشتید؟خب از خونواده خودتون چه خبر؟ دیگه با بقیه فامیل-

 شونه باال انداختم:

 پرسه؛ بقیشون نه کاری به کارم ندارن.زنه حالم رو میام زنگ میروز یه بار خالهدو -

 به وسط میز نگاه کرد و با تردید گفت:

راستی اگه ما خواستیم ازدواج کنیم؛ پدربزرگ پدریتون در قید حیات هستن که ازشون اجازه بگیریم؟ یا -

 کالً برای امر خواستگاری خدمتشون برسیم.

 ش نگاه کردم و با غم گفتم:هابه چشم

راستش زنده است اما مطمئن نیستم بخواد اصالً من رو ببینه! احتماالً یه همایشی باید برگزار بشه که اول -

 اش شرطهرم بده یا نه! چون اجازهخواد شومن رو به خاطر به فنا دادن پسرش ببخشه بعد تازه ببینه می

 عقده دیگه.

 زمزمه کرد: آهی کشید و بعد از ژست تفکر

تونه طردتون کنه. ریم! به هرحال پدربزرگتونه و تا ابد که نمیخب برای آشتی کنون و خواستگاری می-

 فوقش اگه موافقت نکردن رأی دادگاه رو میشه گرفت. سخته ولی... .



 پوفی کشیدم:

 آره خودم هم توی فکرش بودم.-

 پرسید:

 چندسالشونه؟-

 با مکث و کشیده گفتم: ای دور نگاه کردم ویکم به نقطه

ها از درخت باال فکر کنم االن دیگه هشتادسالش شده باشه؛ ولی آخرین بار که دیدمش مثل سی ساله-

 !رفتمی

 ابرویی باال انداخت:

 تونم از درخت برم باال.ماشاال! من االن نمی-

 لـبخند کجی زدم:

 تونم!خب من هم نمی-

 ا نگاه عمیق و پرحرفی گفت:ملیح خندید؛ یکم در سکوت گذشت و بعد ب

 فرستید رو دوست دارم.هایی که برام میپیام-

 فرستادم.هایی بود که درباره خودم و افکارم براش میمنظورش ویس

کردم و از طرف دیگه برای هادی بیشتر از طی این دوهفته از یه طرف برای سورن مطالبی رو ایمیل می

 گفتم.خودم می

خوام کی باشم! هادی من رو بشناسه و بدونه که من کی بودم و کی هستم و می قصدم بیشتر این بود که

 کردم که ممکنه این اطالعات اون رو از این تصمیمش منصرف کنم.درواقع فکر می

 اما اون... .

 به طرف کتری رفتم و از قوری که روش بود چای ریختم.

 برای هادی و خودم روی میز چای گذاشتم که تشکر کرد.

 آرامش روی صندلیم نشستم و گفتم:با 

 هام ازم بیشتر سردرمیارید.کردم با پیامفکر می-

 سری تکون داد:

 خب اطالعات زیادی کسب کردم.-

 خیره نگاهش کردم:

 کنید که من دختر خوبی هستم برای ازدواج؟باز هم فکر می-



 سرش رو آهسته تکون داد و با آرامش گفت:

شدم و حتی چندبار خواستم ها هم از شدت فکر کردن کالفه میخیلی وقتخیلی خیلی فکر کردم. شاید -

 پشیمون بشم.

 بعد شاید برای اولین بار کامالً مستقیم به چشمم نگاه کرد و ادامه داد:

 اما خیلی نکات مثبتی در شما هست که خودتون هم چندان متوجهش نیستید.-

 گفتم:لـبخند عمیقی زدم و یکم خم شدم، خیلی خیلی آروم 

حتماً دقیقاً به این موضوع فکر کردید که من قبالً خیلی کارها کردم! ارتباط خیلی نزدیکی با جنس -

 مخالف داشتم و حتی... .

 سرم رو با تأسف به طرفین تکون دادم که دیدم هادی هم نگاهش رنگ غم گرفت.

 با همون لحن و تُن پایین ادامه دادم:

 کشیدم و... .یخوردم، مواد ممن آب شنگولی می-

 دستش رو باال برد و با نفس سختی که فرو برد گفت:

 ها فکر کردم!به همه این-

 دو کف دستم رو نشونش دادم:

تونید کامالً بهم اعتماد بینید که باهاتون روراستم! االن شاید پاک باشم که حتی از این جهت هم نمیمی-

 خواد دلیلش رو بدونم.ن خیلی دلم میکنید. بر چه پایه و اساسی هنوز پشیمون نشدید؟ م

دو طرف لـبش کامالً آویزون بود و مشخص بود که قبالً هم از فکر کردن به این چیزها خیلی ناراحت 

 شده.

 به سختی نفس کشید و یکم از چاییش رو مزه کرد.

 گفت:

نکنید که من  شیواخانوم فکر کردن به این چیزها برای یک مرد آسون نیست؛ خیلی دردناکه. ولی فکر-

 آدمی هستم که بدون فکر تصمیمی بگیرم و با لجبازی بخوام انجامش بدم و بعداً پشیمون بشم.

 لـبخندی زدم:

کردم! خصوصاً با این وجود که شما یک ازدواج با عرض معذرت دقیقاً درباره شما چنین فکری می-

 ناموفق داشتید و این یه نقطه ضعف برای شما به حساب میاد.

 دونستم!تونست بگه؟ نمینگاهم کرد؛ هیچ حرفی برای گفتن نداشت یا نمیگنگ 

 شاید هم توقع این صراحت و تحکم از طرف من رو نداشت.



 آهی کشیدم و بعد از خوردن یکم از چاییم گفتم:

ای ها ازدواج کنم. و چون قبالً تجربهببینید من با شرایطی که دارم باید از خدام باشه که با یکی مثل شم-

ها چه وقت ازدواج چه وقت انتخاب فردی برای رابطه دونم که خیلی از آدمشماری داشتم، این رو میبی

دالیلی که باعث میشه این حس رو داشته باشن یکی از عاشقانه، همیشه دالیلی برای انتخاب اشتباه دارن. 

 فهمن که نه این با بقیه فرق نداره و مثل همشونه. و چند وقت بعد می« این با بقیه فرق داره!»که اینه 

 نگاهی به چهره نگرانش کردم و ادامه دادم:

بینید اما من هم مثل بقیه دونم به چه دلیل من رو متفاوت میمن نگرانتونم آقاهادی؛ هنوز دقیقاً نمی-

هام اینه که صادقانه همه چیز رو میگم و باز هم همه چیز رو نمیگم! االن وتدخترها هستم. حاال یکی از تفا

نگذاره ایرادات من رو ببینین. بعداً ممکنه به « من فرق دارم»کنه که شاید اون دالیلی که بهتون تلقین می

 شدت پشیمون بشید.

 یکم چهره نگرانش باز شد و گفت:

 کنید.ر دقیق فکر میته هستین که انقدخوشم میاد واقعاً فرهیخ-

 دید! )یکی هم نیست اینجوری کماالت ما رو ببینه!(بیا! باز داشت کماالت من رو می

 آهی کشید و گفت:

متأسفانه فرصت نشد از تجربه تلخ قبلیم چیزی بهتون بگم. از این حسن نیت شما متشکرم ولی شاید اگه -

 تر بشه.من هم بیشتر از خودم بگم قضیه براتون روشن

 کم گنگ نگاهش کردم:ی

 دونم! خب واقعاً چیز زیادی از شما نمی-

 سری تکون داد:

کردم زیاد ضرورت داشته باشه اما شما آره فرصت نشد مثل شما خودم رو شرح بدم؛ شاید چون فکر نمی-

 فهمم که الزمه شما هم یه چیزایی رو بدونین.اصرار داشتید همه چیز رو دربارتون بدونم. حاال می

 چاییش رو هورت کشید باال و تمومش کرد؛ ماشاال بهش! بعد

 شروع به توضیح دادن کرد:

من هم مثل هر انسان دیگه کامل نیستم و خطاهایی داشتم و دارم. شاید فکر کنید ازدواج قبلی من به -

و خیلی اراده نبودم انتخاب خودم بوده و اشتباه کردم؛ ولی درواقع ازدواج سنتی بود، گرچه کامالً هم بی

تونه به ازدواج موفق کمک کنه انجام کردم میاصرار داشتم که تحقیق و بررسی کنم. هرکاری که فکر می

 دادم. نامزد سابقم هم اون اوایل واقعاً موردی نداشت! اما خب... تغییر کرد! خیلی تغییر کرد.



 ای کردم و با ناراحتی نگاهش کردم.دلسوزانه« نچ»

 وده!حتماً خیلی براش سخت ب

 ادامه داد:

من اول با منطق پیش رفته بودم ولی بعد از عقد خیلی احساسی شدم؛ و خیلی سعی کردم اون رو پای -

شدم. وقتی که به خاطر کارهاش مجبور شدم طالقش ارتباطمون نگه دارم چون داشتم بهش وابسته می

 بدم تا چند ماه افسرده بودم.

 آهی کشیدم:

 !بهتون نمیاد انقدر عاطفه و احساس -

 نگاهی کرد:نیم

 رقت انگیزه؟-

 سرم رو به طرفین تکون دادم:

 نه اصالً! متأثر شدم. این خوبه که عاطفی هستین فقط باید بیشتر مراقب باشین.-

 لـبخندی زد:

دونید چند وقت پیش که از شما خوشم اومده بود خیلی ترسیده بودم؛ به خودم گفتم اون سری با می-

دونی اصالً برای چی پیش رفتی و اون فاجعه به بار اومد حاال فقط یه احساسی داری که نمیمنطق و عقل 

 به وجود اومده.

 سر به زیر انداخت و ادامه داد:

های انرژیشون جذب همدیگه میشن. خیلی از ها بر اساس هالهگفت انساناما یه استادی داشتیم که می-

ها از بین صدها نفر که های روحی به ما دارن. گاهی وقتتهایی که باهاشون در ارتباطیم شباهاون

دونیم چرا. کنیم و نمیشناسیم یک نفر میشه دوست صمیمیمون و باهاش به شدت احساس راحتی میمی

های زیادی هم داشته باشیم؛ اما روح ما به همدیگه مرتبطه و افرادی که از نظر روحی با هم شاید تفاوت

 فهمن.بهتر می مرتبط باشن حس هم رو

 ابروهام رو به نشونه تعجب باال بردم:

 جالبه!-

ارزید. حاال با بله و این شد که گفتم شاید باید یکم این حسم رو پیگیری کنم؛ حداقل به امتحانش می-

اساس نبوده و کنم که احساسم بیاینکه خودتون اصرار دارید نکات منفیتون رو بیشتر ببینم؛ دارم حس می

 ها رو دوست نداشته باشین.های شما برام قشنگه حتی اگه خودتون اونویژگیخیلی از 



 سرم رو به طرفین تکون دادم:

 ها رو دیدم که... .ولی این حس ممکنه از بین بره! من خیلی-

 حرفم رو قطع کرد:

رو  هامکردم اما دوستشیواخانوم من هم به اندازه شما تجربه داشتم! خودم از روابط خودداری می-

ای به خاطر تجربه تلخم دوست نداشتم با خانومی در ارتباط باشم یا ازدواج دیدم؛ با اینکه طی دورهمی

مجدد داشته باشم، اما بودن افرادی که دلم خواسته باهاشون ازدواج کنم و حسی مثل توهم عشق برام به 

 وجود اومده.

 وسط حرفش گفتم:

خواید ریسک کنید؟ خب اگه به گفته کنم؟ چطور میتغییر نمی تونید مطمئن باشید که منخب از کجا می-

 کنم؟خودتون این حس واقعاً متفاوت بود چرا من انقدر خونسردم و چیز خاصی حس نمی

دادم که خودش خندید و طوری که بخواد آرومم کنه کردم و بهش مجال حرف زدن نمیتندتند سوال می

 گفت:

 الن مقابل من نبودید که باهام حرف بزنید!کردید که اشما اگه هیچی حس نمی-

 ابروهام رو باال انداختم و پوزخندی زدم.

 تونستم انکارش کنم.چیزی نداشتم که بگم! واقعاً یه چیزی من رو کشونده بود و نمی

 اون هم بیشتر توضیح داد:

پایدار نیست. مثل زنم؛ چون وجود نداره و اگر داشته باشه اصالت نداره و من از عشق آتشین حرف نمی-

 کنه. های بزرگ و سوزان که زود هم فروکش میآتشی با شعله

 سرم رو به نشونه تأیید تکون دادم.

 تر کرد و گفت:باز نگاهش رو عمیق

 و خوب حفظ بشه! هاست! اگه اصالت داشته باشهها و کمرنگ کردن نقصهنر عشق در پیوند زدن تفاوت-

 و این به تالش دو طرف نیاز داره.

 لـبخندی عمیق زدم:

 درسته.-

 به لیوان خالیش اشاره کرد:

 اگه میشه یه چای دیگه بهمون بدید! مزه داد!-

 به میز نگاه کردم و لـبم رو محکم گزیدم!



 گفتم:

 ای وای یادم رفت قند براتون بیارم! شما هم مثل من تلخ خوردین.-

 سرش رو تکون داد:

ودتون رو ناراحت نکنین من اینطوری عادت دارم؛ البته چای شما گالب و هل داشت و تلخیش خاص نه خ-

 بود!

 تک خندی زدم:

 باز شرمنده!-

 بلند شدم و بعد از ریختن یک چای دیگه و گذاشتن مقابل هادی، از کابینت یک قندون هم براش گذاشتم.

 ز خوابیده و خروپفش بلند شده.ایستاده بودم که از باالی اپن زهرا رو دیدم که هنو

 کرد گفتم:خطاب به هادی که محجوبانه نگاهم می

 من میرم یه چیزی روی زهرا بندازم یه چیزی هم زیر سرش بذارم.-

 سری تکون داد و من هم رفتم بیرون به زهرا برسم.

*** 

 بعد از اینکه هادی رفت، من هم کنار زهرا خوابیدم و دیگه بیدار نشدم!

ام داشت با گوشیش ور هام رو باز کردم ساعت هفت و نیم شب بود و زهرا اون طرف خونهوقتی چشم

 رفت!می

 سریع بلند شدم و با صدای خواب آلودم گفتم:

 زهرا چرا بیدارم نکردی؟-

 زهرا سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد؛ لـبخندی زد و گفت:

دیگه گفتم بذارم خوب بخوابی خیلی ناز خوابیده بودی! راستش رو بگو من که خوابیدم با داداشم چه -

 کار کردی؟ 

 کالفه و عصبانی پوفی کشیدم:

 رسیدم!یه کار مهم داشتم باید بهش می-

 بعد سریع رفتم توی اتاق و مشغول لباس عوض کردن شدم.

 زهرا بلند گفت:

 کاری نداری!تو که گفته بودی امروز -

 مثل خودش بلند گفتم تا صدام به بیرون برسه:



 یه کاری پیش اومده؛ یه جورهایی اضطراریه.-

 با خونسردی گفت:

 کنم!ات هستم یکم هم فوضولی میباشه پس تو که رفتی من مراقب خونه-

 خندیدم و چیزی نگفتم.

 با گوشیم به تاکسی زنگ زدم. دونستم چی بپوشم ولی سریع یک مانتویی چیزی پوشیدم و همزماننمی

 پوشیدم به زهرا گفتم:هام رو میرفتم بیرون و همونطور که کیفم به دوشم بود و جوراب

 شرمنده خواهر من رفتم.-

 سرش تو گوشیش بود که گفت:

 برو خواهر راحت باش. منم دیگه بهتره برگردم خونه هادی تنها نباشه.-

 یرون رفتم.سری براش تکون دادم و سریع از خونه ب

حتی فرصت نشد وضو بگیرم که نمازم رو یک جایی بخونم؛ اما چون به آزیتا گفته بودم که میرم اونجا، 

 زدم.رفتم و با سورن حرف میباید می

 امیدوار بودم که دیر نرسم!

 تاکسی که جلوی در خونه تهرانی ایستاد، نفهمیدم چطور حساب کردم و رفتم به سمت در.

 نزده  بودم که درپارکینگ حیاط که اتوماتیک بود شروع به باز شدن کرد. هنوز زنگ در رو

پیچید که بیاد به سمت یکم که باز شد سریع رفتم داخل، و ماشین سورن رو دیدم که روشن بود و داشت می

 خروجی!

 سریع به سمتش رفتم و ماشین هم ایستاد.

 تعجب پرسید: به سمت در راننده رفتم؛ سورن شیشه رو کشید پایین و با

 کنی؟تو اینجا چه کار می-

 کت و شلوار شیکی پوشیده بود و مثل همیشه خوش استایل بود.

 زدم یکم خودم رو آروم کردم و گفتم:نفس میمن هم که نفس

 قربان شما دارید... .-

 هام نگاه کرد:به چشم

 من دارم چی؟-

 به لباسش اشاره کردم:

 رید؟جایی دارید می-



 اخم کرد:

 هنوز نگفتی برای چی اومدی اینجا؟-

 وای خدا عجب خر تو خری شده بود!

 نفسم رو کالفه فوت کردم و رفتم به اون طرف ماشین؛ در صندلی شاگرد رو باز کردم و نشستم.

 کرد گفت:با تعجب بهم نگاه کرد و درحالی که ماشین رو از خونه خارج می

 هیچ معلوم هست چه مرگته؟-

 لت اون روزم و تریپ داش مشتی برداشتم! با عصبانیت گفتم:باز برگشتم به حا

 خودت چه مرگته؟ داری میری عروسی رزا چه غلطی بکنی؟-

 با لحن متعجب صداش رو بلند کرد:

 دونستی؟ خشایار بهت گفت؟تو از کجا می-

روسی رو به دونم ناراحتی منم به خاطر سارا ناراحتم ولی نباید بری عتقریباً... ببین گوش کن من می-

 هم بریزی!

 پوزخندی واضح زد:

 خوام عروسی رو به هم بریزم؟کی گفته من می-

 با تعجب بهش نگاه کردم و با طلبکاری گفتم:

 خوای چه کار کنی؟پس می-

 حواسش به رانندگیش بود ولی یک دفعه خیلی جذاب خندید و با لحن آرومی گفت:

ای دارم خواستم ولی االن به دلیل دیگهعنی اولش میخوام عروسی رو به هم بریزم! یببین من نمی-

 رم.می

 اش نگاه کردم تا شاید از حالت چهره و لحنش بفهمم واقعاً منظورش چیه.یکم به چهره

 خودش با ناراحتی ادامه داد:

خوام برم تا حداقل با دیدنم یاد سام اون زن عوضی به من گفت بهتره که نیای به مراسم؛ ولی من می-

خواد حداقل با نگاهم حرف بزنم. حداقل نذارم انقدر با خیال راحت این کار بیفته؛ یاد سارا بیفته! دلم می

 رو انجام بده.

 ای کشید و از شیشه کناریش به بیرون نگاهی کرد و باز متوجه مسیر شد.آخرش آه خیلی مظلومانه

 رفت نگاه کردم؛ توی خیابون اصلی بودیم.به مسیری که می

 کشیدم و گفتم: آهی



دونم خیلی شرایط سختیه؛ خیلی این اواخر تحت فشار بودی. بقیه هم نگرانت شدن گفتن نکنه یه می-

 کاری بکنی که اون روی سگ رزا باال بیاد و بخواد تالفی کنه. شنیدم کینه شتریه!

 خنده تلخی کرد:

کار نیستم خودم رو درگیر اون به معنی واقعی کلمه یک سلیطه هزار چهره است! من هم انقدر بی-

های بچگونه کنم و بخوام زهره چشم بگیرم ازش. من معتقدم زمین گِرده هرچه قدر بدی کنی انتقام

 گیری.جوابش رو هم می

 نفس عمیقی کشیدم:

 ام. الکی نگرانت بودم.چی بگم واال؛ حاال من رو اینجا پیاده کن برم خونه-

 نگاهی بهم کرد و گفت:نیم

 خواستم بیام دنبالت!یاتفاقاً م-

 دنبال من؟-

 سرش رو تکون داد:

ات باشه. اینطوری تنها سینگل آره؛ از اتاق سیمین یک لباس پوشیده برات برداشتم که فکر کنم اندازه-

 برم هم ممکنه عصبی بشم مثل هالک کل مراسم رو نابود کنم و هم ممکنه یک دفعه بزنم زیر گریه.

 همین خندیدم.لحنش حالت شوخی داشت برای 

 گفتم:

 کنم باهات بیام؟یعنی تو گفتی میای دم در خونه من و منم با کمال میل قبول می-

 سرش رو به طرفین تکون داد:

خواستم مجبورت کنم برای همین از قبل نگفتم. به خودم گفتم یا شانس یا اقبال اگه راستش نه! نمی-

 خواست میاد نخواست هم نمیاد دیگه.

 تک خندی زدم:

 اتون!شانست زد و خودم پاشدم اومدم خونه-

 خندید و گوشه چشمی نگاهم کرد:

 .خوای نیامیای یا نه؟ اگه نمی حاال-

 سرم رو تکون دادم:

خواد اون رزا رو ببینم یک زهره چشمی خودم نه میام! یه قرنه عروسی نرفتم دلم تنگ شده. دلم می-

 خواد اون زن رو خفه کنم!ره دلم میگیازش بگیرم! وقتی سارا بهونه مامانش رو می



 خندید و ضربه آرومی به فرمون زد:

 بابا یکی باید تو رو جمع کنه!-

 بادی به غبغب انداختم:

 پس چی! منم دل دارم عاطفه و غیرت دارم!-

 سری تکون داد و چیزی نگفت. 

 نگاهی به صندلی عقب انداختم و کاور لباسی رو دیدم؛ یکم خم شدم و برداشتمش.

 رنگ کاور نگاهش کردم.از روی قسمت بیالمپ سقف ماشین رو روشن کردم و 

 یک لباس زرشکی ماکسی بلند با آستین و یقه پوشیده.

 سورن آهی کشید و گفت:

 است و بهت میاد؛ برای همین یکم اعصابم خورده. رنگش تیره-

 این االن مثالً غیرتی شده بود؟ خدایا صبر.

 آهی کشیدم و خندیدم:

 کنن؟دونستی من از این دخترایی هستم که قبل عروسی هیچ کاری نمیکجا میاز -

 خیال لـب زد:بی

 زنه.چون قیافت این رو داد می-

 باز خندیدم و لباس رو نگاه کردم:

کردم و خواستم پارتی برم همینجوری سر یه ربع آرایشم رو میمن حتی توی دوران جاهلیتم وقتی می-

رفتن آرایشگاه. سه ساعت برای زدم! حاال این رفقای تخم مرغم از چهار صبح میمیموهامم فقط یه شونه 

 موهاشون سه ساعت برای صورتشون درگیر بودن!

 تک خندی زد:

 مالن ولی باز شوهر گیرشون نمیاد!این همه به خودشون می-

 سری به جهت تأسف تکون دادم:

 خریم.ها میایرانیآره واقعاً. یک سوم کل لوازم آرایشی جهان رو ما -

 سورن با سر تأیید کرد:

 خرم برای خودم که کم نیارم.آره منم خیلی می-

 خندیدم و پرسیدم:

 واقعاً؟-



 کالفه سری تکون داد:

 در دوران جاهلیت!-

 اش زدم:ضربه آرومی به شونه

 داشتی؟ای ناقال! زیر ابرو هم بر می-

 زیر چشمی شیطون نگاهم کرد و استارتی خندید:

 شدم.آره! خیلی داف می-

دار تر کرده باشه خیلی خندهاز خنده چندبار زدم به پام! تصور سورن وقتی ابروهای نازکش رو نازک

 بود!

 کوفت رو آب بخند.-

 نفس عمیقی کشیدم:

 شرمنده نتونستم نخندم!-

 به داشبورد اشاره کردم و پرسیدم:

 اونجا آبروم نره.ریم اینجا چیزی یدک نداری من بمالم به خودم؟ می-

 حرفی نزد که خودم داشبورد رو باز کردم؛ دوتا رژ و یک کرم پودر و دوتا ریمل و خط چشم موجود بود.

 ها اشاره کردم:با تعجب به اون

 ها برای خودته؟واقعاً این-

 پوفی کشید:

 کنم؟مینه برای سیمینه آوردم اینجا گذاشتم برای تو؛ فکر کردی واقعاً با این ابهتم آرایش -

 با تعجب گفتم:

 واال ازت بعید نیست! اما اگه آرایش کنی مثل مایکل جکسون میشی! بانمکه ولی مصنوعیه؛ یه جوریه.-

 بحث استاد رقـص شافل رو باز نکن که غیرت دارم روش.-

 خندیدم و مشغول بتونه کاری روی صورتم شدم.

 مشغول بودم که سورن آهی کشید:

هات؟ خیلی هات و توجهمیشی تو دلم میگم یعنی میشه دائمی باشه؟ این خندهوقتی اینطوری خودمونی -

 ترسم که از دستش بدم.قشنگه و می

 با دقت روی خط چشمم تمرکز کرده بودم و نگاهم توی آینه بود.

 اما با آرامش گفتم:



 اینطوری نترس. و این احتمال رو هم در نظر بگیر که من با یک نفر دیگه ازدواج کنم.-

 پرسید:

 ؟رو میگی اون پسره هادی-

 گفتم.« اوهوم»با دهن بسته 

 آهی کشید:

 آمارش رو درآوردم؛ بچه بدی نیست درواقع خیلی با اخالق و باشخصیته.-

 با تک خندی گفتم:

 تو هم آمار همه رو داری ها!-

 چند بار اف بی آی بهم درخواست همکاری داده رد کردم.-

 خندیدم و چیزی نگفتم.

 ناراحتی ادامه داد:با 

 فقط امیدوارم درنهایت بتونم دوریت رو تحمل کنم!-

 آهی کشیدم:

دونم حس کردی یا نه ولی من و تو خیلی شبیه کنم! نمیسخت نگیر! من که بهت به چشم رفیقم نگاه می-

 از من تر باشن. مثل دختری که واقعاًهمیم. ولی به نظرم دخترهایی هستن که نسبت به من برای تو مناسب

 تر باشه و بتونه به احساساتت خیلی بیشتر کمک کنه!مهربون

 پوفی کشید:

 خیلی رومخی! خیلی!-

 دونم؛ ویژگی بارز منه.می-

 ای گفتم.کشیده« اه»آرایشم که تموم شد 

 سورن اخم کرد:

 باز چه مرگته؟-

 تونم وضو بگیرم!نماز نخوندم! االن هم آرایش کردم دیگه نمی-

کاری که نکردی یه کِرِم اونجا برو آرایشت رو پاک کن وضو بگیر بعد دوباره آرایش کن! گچخب رفتیم -

 زدی!

 هوفی کشیدم:

 کی حوصله داره! خیلی سخته!-



 کردم.تر از چیزی هستی که فکر میتنبل-

به دستمال مرطوبی که توی کیف خودم داشتم مشغول پاک کردن صورتم شدم. که البته غرغر رو هم 

 کردم!ضمیمه 

 واقعاً سورن از چی من خوشش اومده بود؟

*** 

 )سورن(

کردم تازه خودش شده! وقتی توی اون قالب خشک و جدی همیشگی مشغول غرغر بود و درواقع حس می

 شناسمش!هاست که میکردم سالنبود حس می

بود باز با من  با اینکه به من گفته بود مثل همیشه باشم اما خودش فراموش کرده بود یا تصمیم گرفته

 اینطوری باشه.

 یک جورهایی به این کارش نیاز داشتم! اینکه حس کنم یک غریبه آشنا کنارمه و مراقبمه.

 فکرم رفت سمت اون پسره.

 آهی کشیدم و گفتم:

 تو که گفتی اون پسره رو ردش کردی پس حتماً اصرار کرده؛ آره؟-

 خیالی گفت:با بی

 خیال نشد.ام چه آدم گندی بودم و باز هم بیتهاوهوم؛ من هم بهش گفتم توی گذش-

 باز آه کشیدم:

 تصمیم خودت چیه؟-

 داد گفت:دستمال مرطوبی که به کرم پودر و آرایش آغشته شده بود رو مچاله کرد و درحالی که تکیه می

 گفته بودم که فعالً آمادگی هیچ رابطه عاطفی رو ندارم.دونم! نمی-

 تک خندی زدم:

 کنی!گفتی ولی داری به اون فکر می به من اینو-

 سرش رو به سمتم برگردوند و بعد از یکم مکث گفت:

ترسم که اون بعداً پشیمون بشه که با کسی مثل من ازدواج کرده. با اینکه خیلی جدیه و بهم همش می-

 حیفه. میگه که بریم پیش بابابزرگ من تا هم آشتی کنیم هم من رو ازش خواستگاری کنه؛ ولی به نظرم

 ام رو باال انداختم:یک شونه

 کنی.حیف نیست؛ تو هم خیلی چیزها داری که خودت دقت نمی-



 آهی کشید:

 به یک نسبت هستن؛ اگه تجربه و توانایی دارم، پدر و مادر و آبرو ندارم! -

 خندیدم:

 چی بگم؟بهره هستم باز تو یه چیزی داری! من که فقط پول دارم و از اخالق و علم و تجربه بی-

 تک خندی زد و به شوخی گفت:

 بهره!نکشیمون بی-

 مثل خودش خندیدم و غرق رانندگیم شدم.

 یکم با جدیت پرسید:

 دلت برای فریبا تنگ نشده؟-

ها کنار هم کار کرده بودیم و با هم لـبخند از صورتم رفت؛ اصالً نبودنش رو حس نکردم! با اینکه سال

 بودیم.

 راستش نه.-

 گفت: خیالیبا بی

 پس احتماالً دوستش نداشتی.-

 یکم شیطون نگاهش کردم:

 داشتم! ولی تو رو بیشتر دوست داشتم! طوری که تا تو توی خونه بودی فقط حواسم پیش تو بود.-

 هوفی کشید:

اینطوری که میشی یادم میره تو همون سورنی هستی که روز اول اونجوری سرم داد زدی! قربان یکم -

 جدی باش دیگه!

 م مصنوعی کردم:اخ

امون و حالم تو هم که اینطوری میشی یادم میره اون دختر عبوس و مغروری هستی که اومده بود خونه-

 خورد! همیشه اینجوری باش دیگه!ازش به هم می

 آهی کشید:

دونم! باز کالً فازم عوض شد. حاال خوبه خودم ازت خواسته بودم مثل همیشه باشی و خودم دونم میمی-

 قانون شکنی کردم.باز 

 نفس عمیقی کشیدم:

 آه نکش حاال! من که این شیوا رو بیشتر دوست دارم. البته اگه نخواد زن آقاهادی بشه.-



 از گوشه چشمم فهمیدم نگاهش یکم غمگین شد.

 با لحن جدی و کمی غم گفت:

ایی درباره خودم خواد بیشتر بشناسمش و... یک جوراون نکات مثبت خیلی زیادی داره؛ اما من دلم می-

 مطمئن نیستم!

 بعد توضیح داد:

گیره! درباره دین و ایمونم البته. تا اعتقادات و ای هستم که تازه داره الفبا یاد میمن االن مثل بچه-

 تونم وارد زندگی مشترک بشم.روحم رو تثبیت نکنم نمی

 سری تکون دادم:

اول زن بگیره بعد شروع کنه به شناختن طرف. آره خصوصاً با وجود آدمی مثل اون که ترجیح میده -

 اینطوری که تو میگی خیلی عجله داره.

 خندید:

ها اینجوری نیستن که چندسال با طرف دوست باشن بعد تازه تصمیم به ازدواج بگیرن! البته اون-

 .ن که قبلش برای شناخت تالشی نکنناینجوری هم نیست

 تک خندی زدم:

 کم باید فاتحه حسی که بهت دارم رو بخونم! تو از اون خوشت اومده!که کمفهمم اینجوری که میگی می-

 دست به سـینه تکیه داد به پشتی صندلی و با حق به جانبی گفت:

 خیلی بدشانسی که از آدم سنگدلی مثل من خوشت اومده.-

 آهی کشیدم:

 دست رو دلم نذار!-

 با لحن شیطونی گفت:

ه خاطرخواهته! اگه من شوهر کردم میرم اون رو برات شناسم کولی در عوض من کسی رو می-

 کنم!خواستگاری می

 سرم رو با تعجب به سمتش برگردوندم:

 چرت و پرت نگو!-

 شونه باال انداخت:

 به جون تو. -

 با زرنگی پرسیدم:



 ها که همشون تو کف من هستن؛ من رو نمیدم بهشون.از خدمتکارهاست؟ اون-

 موذیانه خندید:

 ن رو ول کن! حاال بذار بگذره شاید نظرم عوض شد خودم رو برات خواستگاری کردم.تو کف بود-

 گرفت بوق زدم.بلند خندیدم و برای ماشینی که جلوم بود و سرعت نمی

 داد؛ برای رو به رو شدن با رزا واقعاً به این روحیه نیاز داشتم.توی خوب موقعیتی داشت بهم روحیه می

 که تقریباً خارج شهر بود رسیدیم.باالخره به تاالر بزرگی 

 شیوا همونطور که کاور لباسش رو چسبیده بود گفت:

 مجلس مختلطه؟-

 خندیدم:

 پ ن پ باال زننونه پایین مردونه!-

 اخمی کرد:

 کنن. تبعیض تا چه حد؟ها رو شیش کیلومتر جدا از هم برگزار میهای ما یاد بگیرن! مجلساز فامیل-

 شدم؛ اون هم پیاده شد. سری تکون دادم و پیاده

 با همدیگه به سمت تاالر رفتیم.

 ها نیومده بودن.ساعت هشت و ربع بود و هنوز خیلی

 شناختم.وقتی وارد شدیم هم افراد کمی بودن که هیچ کدوم رو نمی

دادم پر از آدم باشه کرد؛ ترجیح میسالن قشنگ و خیلی بزرگی بود و یکم آدم از خالی بودنش خوف می

 صدای موزیک بلند باشه تا اینکه انقدر خالی و یخ باشه!و 

 به شیوا گفتم:

هاست؛ دستشویی هم نزدیکشه. برو پی نماز و آماده شدن اون قسمت ظاهراً برای تعویض لباس خانوم-

 شینم.من هم میرم یه جا منتظرت می

 رو کرد به سمتم و پرسید:

 خوای نماز بخونی؟تو چی نمی-

 دم که لـبخند عمیقی زد:یکم مات نگاهش کر

 تونی؟یا نکنه آرایش سنگین کردی و نمی-

 اش زدم:مشتی آروم به شونه

 شعور!بی-



 خندید و گفت:

 حاال یه امتحانی بکن ضرر نداره؛ فعالً.-

 و به سرعت از من دور شد. 

 کردم.وسط سالن ایستاده بودم و رفتنش رو تماشا می

به سمتی که اشاره کرده بودم برسه؛ تا اینکه وارد سرویس بهداشتی ها گذشت تا ها و ستوناز بین صندلی

 شد و دیگه دست از دیدزدنش کشیدم.

آهی کشیدم و یکم توی سالن قدم زدم؛ چند مرد و زن توی سالن بودن و یا سرشون تو گوشیشون بود و یا 

 گرفتن.داشتن از خودشون عکس می

 دوماد دارن میان. گفتن که عروس وشد و میکم داشت شلوغ میکم

 ها نشستم و مشغول دید زدن در و دیوار شدم.من هم روی یکی از صندلی

شد که من رو دید و شناخت؛ آروم به کاری و شینیون داشت از کنارم رد میخواهر رزا با یک خروار گچ

 سمتم قدم برداشت و پرسید:

 تو چرا اومدی؟-

 لـبخندی کامالً مصنوعی بهش زدم:

 دعوت شده بودم. ببخشید اگه-

 کشداری رفت!« ایش»اخم غلیظی بهم کرد و با گفتن 

رویا هم از اون دسته دخترهایی بود که از من جواب رد شنیده بود و برای همین بدجور از من بدش 

 اومد!می

دید با شیوا اومدم احتماالً از عصبانیت ای خیره شدم؛ اگه میبه نقطه دیگه تک خندی زدم و با خوشحالی

 شد!قرمز می

چندبار سعی کرده بود دوست پسرهاش رو به شوهر تبدیل کنه و موفق نشده بود؛ اون هم گناه داشت 

 طفلک.

 گذشت.به ساعتم نگاه کردم؛ زیاد از رفتن شیوا نمی

 و یه نمازی بزنم؛ ولی االن حسش نبود.اش برم خواست طبق خواستهدلم می

 کردم؛ حتی اذکار نماز رو خوب یادم نمونده بود.باید یک وقت دیگه امتحان می

گوشیم رو روشن کردم و بعد از وصل کردن اینترنت همراه، درباره نماز سرچ کردم تا یادم بیاد اصالً 

 چجوری بود؟ هر نماز چند رکعت بود؟



شدم و انقدر زود عصبی تر میتر کرده بود؛ باید یکم آروممعنویات اعصابم رو ضعیفشاید همین دوری از 

 شدم.نمی

 جزئیات نماز رو توی گوشیم ذخیره کردم تا بعداً چک کنم.

 واقعاً اعصاب و حسش رو نداشتم.

 خواست برم به اون شوهر رزا بگم که چقدر از دست عروسش حرص خوردم.دلم می

 خود رزا کافی بود.ولی همین حرص دادن 

 تو فکری سورن؟-

 کرد.سرم رو بلند کردم و شیوا رو دیدم که باالی سرم ایستاده بود و نگاهم می

لباسش رو پوشیده بود و روسری خودش رو سرش کرده بود؛ آرایش ملیحی داشت و روسریش رو با مدل 

 خاصی بسته بود.

 کر براش خریده بودم.دقت کردم و فهمیدم همون روسری سرشه که خودم برای تش

 تک خندی زدم و صندلی کناریم رو براش یکم عقب کشیدم؛ گفتم:

 قبول باشه.-

 ممنون.-

 نشست و به اطرافش نگاه کرد:

 چه شلوغ شد.-

 اوهوم.-

 بعد یکم به دماغش چین داد و گفت:

ن بخوام شوهر من موندم این رزا قبال شوهر کرده یه بچه هم زاییده دیگه این ادا اصولش چیه دیگه! م-

 گیرم!کنم یک چهارم این سالن رو هم نمی

 شونه باال انداختم:

 ای شمال تهران هستن دیگه.دخترهای فیس و افاده-

 خندید:

 اش!من هم از همون دخترهام! منتهی از نوع خسته و از دنیا بریده-

 تک ابرویی باال انداختم:

 نکشیمون خسته!-

 خندید و چیزی نگفت.



دستی و جلوش گذاشتم؛ اون هم تشکر کرد و شروع کرد به شیرینی براش گذاشتم توی پیشیکم میوه و 

 پوست کندن میوه.

 رفت.شد و اون سرما و سکوت مسخره از بین میواقعاً دورمون داشت شلوغ می

 دستی رو به سمتم هل داد:شیوا پیش

 بیا سیب بخور برای اعصاب خوبه.-

 کنم.یمتوجه شدم ناخودآگاه دارم اخم م

 نیمچه لـبخندی زدم و چند قاچ سیب برداشتم شروع کردم به خوردن.

 تر شد!وقتی رفت و آمدهای ویژه ورود عروس و داماد بیشتر شد اعصاب من هم خراب

 شد.دیگه رسماً همه جمعیت بلند شده بودن و موزیک پخش می

 اومدن.که داشتن میمن و شیوا هم بلند شدیم و از انتهای سالن رزا و شوهرش رو دیدیم 

بینه؛ برای همین سعی کردم چون کنار راهروی اصلی نشسته بودیم مطمئن بودم موقع رد شدن من رو می

 زورکی لـبخند بزنم و با نگاهم حسم رو بهش نشون بدم!

 شیوا خیلی آروم طوری که فقط من بشنوم گفت:

 ریلکس باش حرص نخور.-

موزیک بلند بود و محیط هم به خاطر جمعیت یکم گرم شده بود  نفس عمیقی کشیدم؛ با وجود اینکه صدای

 کردم از درون یخ زدم!ولی احساس می

های شدن و هردو با لـبخند بسیار بزرگی مشغول تشکر از عرض تبریکرزا و دوماد داشتن نزدیک می

 دیگران بودن.

؛ همینطور سرسری جواب بقیه رو وقتی به ما نزدیک شدن نگاه رزا به من افتاد و دیگه نگاهش رو برنداشت

 شد.داد و رد میمی

 های زیادی داشت!ارتباط چشمی من و اون حرف

 های دلتنگی سارا رو به یادآوردم و با نگاهم بهش گفتم!همه لحظه

کرد تبریک تونستم تحمل کنم؛ باالخره رزا به ما رسید و تنها شیوا بود که سعی میگرفت و نمیقلبم درد می

 خالی رو به زبون بیاره و من ساکت بودم!خشک و 

 دوماد به من نگاهی کرد و به زور باهام دست داد؛ لـبخندش یکم کمرنگ شد و از رزا پرسید:

 های شمان؟عزیزم ایشون کی هستن؟ از فامیل-

 شنید.فکر نکنم توی اون سروصدا کسی به جز خودمون این رو می



 رد:رزا به زور تک خندی زد و من رو معرفی ک

 ایشون سورن تهرانی هستن و... .-

 ها گفت:تر کرد و به اونشیوا یکم خودش رو بهم نزدیک

 بنده هم پرستار ساراجان هستم و همراه آقاسورن.-

 دوماد قشنگ رنگش پرید! با ترس پرسید:

 سارا هم اینجاست؟-

 راهش رو ادامه داد! رزا هم ترسید و خواست چیزی بگه اما در یک لحظه تصمیم متفاوتی گرفت و بقیه

 کرد!دوماد هم به دنبالش رفت اما تا لحظه آخر یک جور خاصی نگاهم می

 کردم سرخِ سرخ شدم.حس می

 کرد.ها و کِل کشیدن بلند بود و سرم درد میصدای موزیک و دست زدن

 شیوا با صدای بلندی که مرز موسیقی رو بشکنه ازم پرسید:

 سورن حالت خوبه؟-

 ظرفین تکون دادم و با گرفتن لـبه میز، آروم سر خوردم روی صندلیم.سرم رو به 

 شیوا هم نشست و با نگاهی نگران بهم خیره شد.

 من رو مورد خطاب قرار داد:

 اگه حالت بده بریم! ها؟-

 اما حالم خوب نبود.« نه من حالم خوبه!»دستم رو بلند کردم به نشونه 

 یوان ریخت و داد دستم؛ آب رو یک نفس سر کشیدم.شیوا از آب معدنی روی میز برام توی ل

 یکم بهتر شدم!

 تونم بمونم.کردم نمیاما حس می

 به شیوا گفتم:

 بریم.-

ها و سروصداها سرش رو به نشونه مثبت تکون داد و بلند شد، وسایلش رو برداشت و هر دو از بین مهمون

 به سمت بیرون حرکت کردیم.

 بمونم و کامالً حرفم رو بزنم!ناراحت بودم که نتونستم 

 اما همین هم کافی بود.

 شدیم که یک پسر جوون به سرعت بهمون نزدیک شد و صدامون کرد.داشتیم به در خروجی نزدیک می



 زد!کت و شلوار به تنش زار می

 رو به من گفت:

 رید؟آقا صبر کنید کجا دارید می-

 شیوا به جای من جواب داد:

 بهتره برگردیم. شما؟حالشون خوب نیست -

 به صدر مجلس اشاره کرد:

 دوماد گفتن بیام اینجا نذارم برید بیرون.-

 بعد بدون مکث پرسید: 

 کنه؟شما برادر آقای سام تهرانی هستید درسته؟ دختر عروس خانوم با شما زندگی می-

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم:

 .ولی من کاری باهاشون ندارم باید برم-

 سریع گوشیش رو درآورد:

 اتون رو بدید که بعداً باهاتون تماس بگیره!خب حداقل شماره-

 شیوا باز به جای من جواب داد:

 نیازی به این کار نیست! ما باید بریم.-

 در تایید حرف شیوا روم رو برگردوندم که برم؛ پسره با ناراحتی گفت:

 ه نداره بچه طفل معصوم؟دید؟ گناآخه چرا ساراخانوم رو به مادرش نمی-

 با تعجب به سمتش برگشتم:

 دم؟من سارا رو به مادرش نمی-

 یکم اخم کرد:

 آره دیگه رزاخانوم گفتن که شما به زور حضانت سارا رو گرفتید!-

 پوزخندی زدم و کامالً روم رو به سمت پسره کردم و ابروهام رو کشیدم توی هم:

 واقعاً اینطوریه چرا از من شکایت نکرده؟اون وقت با خودتون نگفتید که اگه -

 یکم مات نگاهم کرد و شونه باال انداخت:

 واال من برادر دومادم از این چیزها زیاد خبر ندارم!-

 تری زدم و گفتم:پوزخند واضح



مسئولیتش پس این رو برو به اون خان داداشت بگو! من سارا رو به زور نگه نداشتم؛ اون مادر بی-

 ش و حتی هنوز از نظر قانونی حضانت و قیومیت سارا با مادرشه! نخواست ببرت

 این رو گفتم و به سرعت از اونجا خارج شدم.

 اومد.قلبم گرفته بود و نفسم به سختی باال می

 گناه به نظر بیاد! خیلی بهم فشار اومده بود؛ اون حتی من رو مقصر جلوه داده بود تا خودش بی

 د.و سارا این وسط دلتنگش بو

هایی تو روی بابابزرگ خواست؛ یک وقتیاد بچگی خودم افتادم که با سادگی تمام دلم مامانم رو می

 «خوام!من دوستت ندارم! من مامانم رو می»گفتم کردم و با غم میگریه می

 غافل از اینکه این بابابزرگ بود که برام مونده بود و مامانم ولم کرده بود.

 بی دارن و مادرشون رو دوست دارن واقعاً خوشبختن!هایی که مادرهای خوبچه

 دونن خیلی پست و ناشکرن.هایی که قدر مادرشون رو نمیو اون

 به ماشین رسیدیم و قفلش رو باز کردم.

 اما سوئیچ رو به سمت شیوا گرفتم:

 تونی؟تونم رانندگی کنم! مینمی-

 یکم نگران نگاهم کرد و با تردید گفت:

 از اون حادثه دیگه دست به فرمون نبردم!دونی... بعد می-

 سرم رو تکون دادم:

 تونم... .این کلیشه رو توی سرت بشکن! الکی ازش نترس. من واقعاً نمی-

 با تردید من و مون کرد:

 گیرم!خب تاکسی می-

 با عصبانیتی ناگهانی داد زدم:

 نه!-

 نگاهمون کردن. با ترس و تعجب بهم خیره شد؛ حتی چند نفری که توی محوطه بودن

 با خشم غریدم:

کنی؟ حالت بدتر از حال منه؟ یه رانندگی کردن دیگه چی داره که به خاطرش اعصاب من رو خورد می-

 آره؟

 هام رو گرفت:طفلک با ترس و لرز نزدیک شد و شونه



 تورو خدا آروم باش! حالت بدتر میشه!-

 کشیدم.تندتند نفس می

 کرد برم بشینم و گفت:در شاگرد رو باز کرد و اشاره 

 شینم پشت فرمون؛ تو آروم باش!باشه خودم می-

 با لرزش محسوسی از کنارش رد شدم و خودم رو انداختم روی صندلی.

 هام پوشوندم؛ یکم عضالت صورتم رو ماساژ دادم.تکیه دادم و صورتم رو با دست

 شیوا پشت فرمون نشست و سوئیچ رو ازم گرفت.

 ت زد و حرکت کرد.استار« بسم اهلل»با 

 کردم ولی حال خودم خیلی بدتر از اون بود!هاش رو حین رانندگی حس میها و ترستیک

 های عمیق خودم رو آروم کنم.سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و سعی کردم با نفس

ش هاش و محکم چسبیدنگفت؛ اما دائم صدای نامنظم نفسکل مسیر به سکوت طی شد و شیوا هیچی نمی

 کردم.به فرمون رو حس می

 اون شب به سختی با چند قرص اعصاب و قرص خواب خودم رو خوابوندم.

*** 

 هام رو که باز کردم، سقف اتاقم رو دیدم و از میزان نور اتاق فهمیدم اواسط صبحه.چشم

ی کرد و حالم یک جوری بود؛ سرم رو چرخوندم و شیوا رو دیدم که روی صندلبدنم به شدت درد می

 چوبی نشسته و سرش پایین افتاده و خوابیده!

 سریع نیم خیز شدم و به اطرافم نگاه کردم؛ شب قبل اصالً نفهمیدم چطور خوابیدم.

 اش.حتی نفهمیدم که شیوا برنگشت خونه

 اما یادمه که چند ساعت تقال کردم و خودم رو به در و دیوار زدم تا بخوابم و از درد درونیم راحت بشم!

 کردم:صداش 

 شیوا؟ شیوا بیدار شو!-

 ای گفت.«هوم؟»آلود سرش یکم تکون خورد و خواب

 لـبخندی زدم و یکم خم شدم؛ ضربه کوچیکی به پیشونیش زدم و گفتم:

 اینطوری نخواب بدنت خشک میشه.-

هاش باز شد و با هیجان کم چشمهای کشیده و خمارش زل زد بهم؛ کمسرش رو بلند کرد و با اون چشم

 گفت:



 قربان بیدار شدین!-

 یا رسمی باش یا غیر رسمی! آخه دختر کرد!من موندم چطور به یه استایل مشخص عادت نمی

 آلود بود؛ پرسیدم:صدای خودم هم مثل خودش خواب

 از دیشب تا حاال اینجوری خوابیدی؟-

 یکم بدنش رو کشید و بعد از خمیازه بزرگی گفت:

 م حالتون خوبه یا نه؛ دیگه انقدر عمیق خوابیده بودین که منم خوابم برد.نه صبح اومدم یه سر بزنم ببین-

 لـبخند شیطونی زدم:

 زدی؟ آره؟نشسته بودی داشتی من رو دید می-

 یکم اخم کرد و شونه باال انداخت:

راقب ها میان، بهتره که بمونم اینجا. دیدم تو خونه حوصلم سر میره گفتم اینجا منه بابا؛ گفتم امروز بچه-

 شما باشم.

 گفت زیاد راست نمیگه!لحنش خونسردانه بود ولی حسی در درونم می

 بلند شد و ایستاد؛ لباس فرم خدمتکاریش رو پوشیده بود.

 نفس عمیقی کشید و با لـبخند خاصی گفت:

تونم برم خونه؛ اینجا موندم ولی نتونستم بخوابم! کل شب بدنم از ترس رانندگی دیشب دیدم نمی-

 رزید. حاال شما خوبید؟ چیزی الزم ندارید؟لمی

 تونستم براش جبران کنم.به خاطر من کلی زجر کشیده بود! ای کاش می

 کنه آهی کشیدم و گفتم:وقتی دیدم منتظر ایستاده و نگاهم می

دونی؛ کل شب رو خوابیدم ولی به زور قرص و این فقط بـغل... یه بـغل نیاز دارم؛ خستم! می-

 خوام اینه که... .ده. االن تنها چیزی که از تو میترم کرخسته

 نگاهش رنگ ترحم و غم گرفت؛ برای همین ادامه ندادم.

 سرم رو تکون دادم:

 دونم نشدنیه.خیال میبی-

 با لحن نا امیدی گفت:

 قربان!-

 گفتم:دونستم، اما نگاهم که به زیر افتاده بود رو به سمتش کشوندم؛ یکم بغض داشتم و این رو می



رحم؛ حق من نیست که دوست داشته بشم؟ حقم نیست که یک نفر، دونم شیوا... توی این دنیای بینمی-

های روی دوشم بگم؟ تنها کسایی که یک نفر رو داشته باشم که بتونم فقط و فقط بـغلش کنم و از حجم غم

رو خوب کنن... من... خسته  تونن دردهای مندارم دوتا بچه کوچیکن که به حمایت من نیاز دارن و نمی

 شدم شیوا!

 مأنینه روی صندلی نشست و لـبخندی غمگین زد؛ آهی کشید و گفت:با ط

ها... وقتی کوچیکن به گاه باشه! بچهتونه کامالً برای یکی دیگه تکیهقربان توی این دنیا هیچ آدمی نمی-

کنن. مردها ها نیاز پیدا میکه به اون پدر و مادرشون نیاز دارن اما وقتی بزرگ میشن، این پدر و مادرن

کنن. تنها ها پیدا میجاها هم خودشون نیاز به حمایت عاطفی زناغلب حامیان همسرشون هستن اما خیلی

 کسی که در هرحال میشه بهش تکیه کرد خداست!

 ها صورتم رو جمع کردم:مثل بچه

 شه و براش گریه کنیم! ولی خدا رو نمیشه بـغل کرد! نمیشه دستش رو روی سرمون بک-

 تر کرد:لـبخندش رو عمیق

 ش خداست! ها آغوچرا! میشه. اتفاقاً بهترین جا برای گریه کردن و فکر کردن به غم و غصه-

 اخم کمرنگی کردم و روم رو برگردوندم؛ با غیض پرسیدم:

 ولی چطوری؟ این چطور ممکنه؟-

 گفت: یکم به سمتم خم شد و به صورتم نگاه کرد؛ مادرانه

قربان کافیه که باهاش حرف بزنین! بهش فکر کنین و به همه چیزهایی که به شما داده! شاید ظاهراً رزا -

دنیا پر از بدی و  سارا رو ول کرده باشه اما در واقع سارا اومده پیش شما تا شما بیشتر لـبخند بزنین!

 اکد میشه.خوبی کنار همدیگه است! اگه پستی و بلندی نباشه زندگی ساکن و ر

 پوزخندی زدم:

 مگه من چی توی این زندگی کوفتیم دارم؟ حتی کسی رو ندارم که... .-

 با ناراحتی پرید وسط حرفم:

کنم دیگه! خیلی باید روی این دیدگاه منفی کنم؟ دارم کمکتون میپس من این وسط دارم گِل لگد می-

تونید به بقیه ! سرمایه بزرگی که باهاش مینگرتون کار کنید ها! این همه چیز مثبت توی زندگیتون هست

کمک کنید؛ دست و پای سالم دارید؛ ماشاهلل هزار ماشاهلل قد و هیکل و بر و رو هم که دارید همه دخترها 

کنن براتون. دوتا بچه خیلی دوست داشتنی توی این خونه هستن که خیلی دوستتون دارن! ضعف می



دونن و همیشه نگران و تون دارن شما رو مثل پسرشون میآقاخشایار و ریحانه خانوم خیلی دوست

 مراقبتونن.

 یکم سرم رو کج کردم و نگاهش کردم؛ چیزی نگفتم و اون ادامه داد:

خورن. ثروت اصالً چیز بدی نیست! توی همین شهر هستن افرادی که حسرت یک هزارم ثروت شما رو می-

برای حال خوب باشه! نه فقط از لحاظ مادی، از لحاظ  تونه بهترین وسیلهدرسته همه چیز نمیشه ولی می

ها چقدر دونید اون بچهمعنوی! اون سری رفتید خیریه خیلی راحت کلی اسباب بازی اهدا کردین. می

های جوون کم تونید خیلی راحت صد واحد خونه اجاره کنید برای زوجخوشحال شدن؟ همین االن می

 بضاعت!

 نفسم رو فوت کردم و گفتم:

 ای برای صدقه ندارم؛ اون سری هم به خاطر روح سام این کار رو کردم وگرنه... .ولی من انگیزه-

 هوفی کشیدم و کالفه گفتم:

دونم چرا من انقدر بدبختم. از طرفی هم اگه به پول نیاز ها بدون پول شادترن. نمیدونم! خیلینمی-

 بهشون پول بدم؟کردن تا دربیارن؛ دیگه من چرا داشتن تالششون رو می

 یکم نگاهم کرد و چیزی نگفت؛ من هم سکوت کردم.

 کرد.کرد احساساتم رو هضم کنه یا به چیزی فکر مینگاهش جوری بود که انگار داشت سعی می

 در نهایت با آرامش خاصی گفت:

 شما قرار نیست به کسی کمک کنید؛ قراره به خودتون کمک کنید.-

 ابرویی باال انداختم:

 چطور؟-

 توضیح داد:

ها رو ندیدین برای همین حسی بهشون ندارین. اما درواقع اگه شما هیچ وقت ذوق و شوق اون بچه-

خوای عشق دریافت کنی خوای توی دنیا بهت کمک بشه باید در حد توان خودت کمک کنی. اگه میمی

 خوای بهت کمک بشه باید کمک کنی.باید عشق بورزی؛ اگه می

 :بکم گنگ نگاهش کردم

 فهمم چی میگی!راستش نمی-

 هوفی کشید و باز توضیح داد:



یک فقیری رفت پیش پیامبر گفت فقیرم؛ پیامبر)ص( گفتن صدقه بده! گفت آقا من خودم چیزی ندارم -

چطور صدقه بدم؟ و جواب اینه آقاسورن! اینه که هرکس در حد توانش ببخشه و حس بخشیدن رو درک 

 فرسته.کنه، خدا هم براش می

 هی کشیدم و سرم رو تکون دادم.آ

 پتو رو کنار زدم و از تـختم رفتم پایین.

 پوشیدم گفتم:شرتم یک ژاکت میشیوا هم بلند شد؛ درحالی که روی تی

 بریم صبحونه بخوریم اونجا برام سخنرانی کن.-

 خندید و سر به زیر انداخت.

 به سمت سرویس بهداشتی رفتم و گفتم:

 ه صورتم بزنم.تو برو تا من یه آبی ب-

 گفت و رفت.« چشم»

تونست برام حرف بزنه؛ اما همین هم حالم رو خواست و اون فقط میعجیب بود، دلم یک بـغل ساده می

 کرد!بهتر می

کردم هرکس که عاشقش نشه های زیادی داشت اما در کل، حس میدونم؛ شاید اون مشکالت و ضعفنمی

 خری بیش نیست!

 کردم تا عذاب وجدان نداشته باشم.مند شدن بهش توجیه میرای عالقهشاید هم فقط خودم رو ب

 کردم!گیری رو براش سخت میعذاب وجدان اینکه تصمیم

 بودم! یداغون مورد داشت؛ من واقعاً« نرمال»دار و از لحاظ روانی وقتی یک خواستگار خونواده

 چند بار آب سرد زدم به صورتم و به آینه خیره شدم.

کرد؛ و متاسفانه زد اما یا جذبم نشده بود و یا این جذب شدن رو انکار میجذابیت من حرف میاون از 

 تونستم از نگاهش چیزی بخونم!نمی

 از اتاقم خارج شدم و شروع کردم به قدم زدن توی راهرو.

 ها خونه نبودن؛ سارا مهدکودک بود و سپهر مدرسه.اون موقع از روز اغلب مواقع بچه

 کردم.خالیشون رو حس میاما جای 

 اومد.رفتم که ریحانه رو دیدم؛ داشت باال میها پایین میداشتم از پله

 با دیدنم تعجب کرد و گفت:

 عه سالم آقا! حالتون خوبه؟ بهتر شدین؟-



 یکم بهش نگاه کردم؛ واقعاً نگرانم بود! 

 واقعاً مثل مادر حواسش بهم هست!کرد و کمتر توجه کرده بودم که های زیادی بود که اینجا کار میسال

 آره خوبم؛ ممنون.-

 خداروشکر! برید پایین صبحونه حاضره؛ من هم میرم اتاقتون رو مرتب کنم.-

 سری تکون دادم و از کنارش گذشتم.

مدتی بعد به میز صبحونه رسیده بودم که فقط برای من چیده شده بود و شیوا و چندنفر دیگه کنار میز 

 ایستاده بودن.

 کشید چیزی بخورم!ر جام نشستم و به سفره نگاه کردم؛ میلم نمیس

 نور صبحگاهی خونه رو پر کرده بود و حس خاصی داشت!

 در سکوت به سفره خیره شدم و رو به دخترها گفتم:

 تنهام بذارین.-

 رفتن که به شیوا گفتم:همشون داشتن می

 شیوا تو بمون.-

 شیوا هم نگاهی مظلوم به من انداخت و ایستاد.ن و رفتن؛ آمیزی به شیوا انداختدتبقیه نگاه حسا

 وقتیه بقیه رفتن به صندلی کناری اشاره کردم:

 بشین.-

 یکم با تعجب نگاهم کرد که گفتم:

 بشین هم یه چیزی بخور هم سخنرانیت رو ادامه بده؛ رنگت پریده.-

 با تردید یکم نزدیک شد و با عقب کشیدن صندلی، نشست.

 گفت؛ نفس عمیقی کشیدم و ریلکس مشغول لقمه گرفتن شدم.بود و چیزی نمیسرش پایین 

 چند ثانیه به سکوت سپری شد که گفت:

 راستش من هم از این وضع خیلی خسته شدم.-

 ام رو دادم پایین و پرسیدم:با چایی لقمه

 کدوم وضع؟-

 سری تکون داد:

 سی نیست که عمیقاً دوستت داشته باشه.همین وضع دیگه؛ تنهایی و حس طرد شدن. اینکه فکر کنی ک-

 پوزخندی زدم:



 گفتم بیای برام سخنرانی کنی االن یکی باید به خودت روحیه بده!-

 تک خندی زد و گفت:

 دونم عجیب غریبه! آره می-

 هایی که درست کرده بودم رو دادم دستش؛ با تردید گرفت و مشغول خوردن شد.یکی از لقمه

 آهی کشیدم و پرسیدم:

 زنی؟کنی؟ با خدا حرف میخب... وقتی تنهایی معموالً چه کار می-

 با مکث لقمه رو جوید و قورت داد؛ نگاهی بهم انداخت و گفت:

 زنم! چیزی که باعث شد به افسردگی و بیماری دچار نشم همین بود.گاهی بیش از حد با خدا حرف می-

 سری تکون دادم:

ورش برام سخته که طی این دوسال به تنهایی سر کرده باشی و دونم؛ شرایط سختی بوده. راستش بامی-

 کنی این همه تغییر کرده باشی. انگار که معجزه بوده.ات تعریف مینسبت به اون چیزی که از گذشته

 خواست بگه باورش برای خودش هم سخت بوده.نگاه عمیقی بهم انداخت؛ انگار که می

 کوچیکی بهش زد و قورتش داد.با کمی تردید لقمه کوچیکی گرفت و گاز 

 گفت:

 کرد.خب یکی بود که کمکم می-

 ابرو باال انداختم:

 چه کسی؟-

 نفس عمیقی کشید و یک ذره دیگه لقمه خورد؛ ادامه داد:

زدن و برام فلسفه ردیف خب من چون پدر و مادرم اهل درس و بحث بودن، باهام زیاد حرف می-

کرد. با ها بهم کمک میهاشون تو ذهنم مونده بود و مرور اونحرفکردن. خب ناخودآگاه خیلی از می

ها با آرامش جواب بدم، زود خواست مثل اونکردم و با اینکه دلم میاینکه اون موقع باهاشون لج می

 ریختم به هم!آوردم و بساط منطق و بحث رو میجوش می

 سرم رو تکون دادم:

 ها کمکت کردن؟خب؟ یعنی اون-

 نگاهی کرد:بهم 

 ها و هم یک نفر دیگه.هم اون-

 با تعجب گفتم:



 یک نفر دیگه؟-

 سرش رو تکون داد:

داد. شور و نشاط ای توضیح میها رو به روش دیگهآره یک سخنران کت و شلواری که همون حرف-

رفتم خاصی داشت و من هم جذبش شدم؛ سمینار و سخنرانی نبود که از دستش بدم حتی به خاطرش می

هاش خیلی کمکم کرد خودم رو جمع و جور شهرهای دیگه تا توی جلساتش باشم. خداخیرش بده حرف

 داد.کنم. بهم انگیزه و هدف می

 پرسیدم:

 کی بود حاال؟ -

 و یک لقمه گذاشتم توی دهنم.

 اون هم جواب داد:

 هاش رو بفرستم براتون.تونم بعضی سخنرانیفامیلیش آقای فالنیه؛ اگه بخوای می-

 سری تکون دادم:

 خوره.ممنون. خوبه؛ حداقل فهمیدم قضیه از کجا آب می-

 ابروهاش رو باال انداخت:

 کدوم قضیه؟-

 نفس عمیقی کشیدم:

 کنی؛ خب یکی به خودت هم کمک کرده بوده.این که تو داری به من کمک می-

 سری تکون داد:

ا از فردی به فرد دیگه منتقل میشن هگِرده؛ همونطور که بدی آهان؛ از اون جهت! آره دیگه زمین-

 ها هم همینجوری هستن.خوبی

 سکوت کردیم و مشغول خوردن لقمه شدیم.

 بخش بود!سکوت عجیبی بود؛ اما آرامش

 گردن و دیگه از این سکوت خبری نیست.دونستم بعد از ناهار دوباره سارا و سپهر بر میمی

تصمیم داشت ایران بمونه؛ یک روز هم اومد اینجا و از طبقه ای که از قبل داشت و سهیال رفته بود به خونه

 هایی که درشون قفل بود برداشت و رفت.باال وسایلی رو از اتاق

کرد تا خودش رو به خود نمیفهمید و جالب اینجا بود که تالش بیاون حس من نسبت به خودش رو می

 من بچسبونه.



یا نه؛ اما درباره سارا و سپهر قسمم داد که بذارم به قول خودش به خودم سپرده بود که ببخشمش 

 هرچندوقت یک بار ببینتشون.

 ها پرسیدم دوست دارن برن یا نه؟من از بچه

 کشه! سارا که در کمال مهربونی گفت دوست داره سهیال رو ببینه اما هنوز ازش خجالت می

 رصت بده بهش گفتم و اون هم قبول کرد.اما سپهر مردد بود؛ با این وجود نظرم رو درباره اینکه بهش یه ف

ها مادربزرگ خوبی ها چطور تا کنه! اگه برای اوندر هرحال، همه چیز به خودش بستگی داشت که با بچه

 ها رو ازش محروم کنم. باشه، با اینکه برام سخته ولی درست نیست بچه

 ها هم مثل من خیلی سختی کشیده بودن!اون طفلک

 شیوا صدام کرد:

 بان؟قر-

 سرم رو بلند کردم:

 بله؟-

 لـبخندی زد:

 تو فکر بودین! خواستم یه چیزی بهتون بگم.-

 کردم گفتم:سری تکون دادم و همونطور که چاییم رو تموم می

 بگو.-

 نفس عمیقی کشید و گفت:

اده خب من پیشنهادم اینه که برای برنامه معنوی خودتون وقت بذارین؛ مثال چند وقت یک بار برید امامز-

 صالح یا شاه عبد العظیم. اونجا با خدا حرف بزنین اصالً دلتون باز میشه! انقدر تاثیر داره!

 استکانم رو آروم روی میز گذاشتم و با لـبخند گفتم:

 کنی؟واقعاً اینطور فکر می-

 سرش رو به نشونه مثبت تکون داد:

تر بخشخونه آدم هستن منتهی آرامها و مسجدها مثل آره خودم تجربه کردم! حرم ائمه و امامزاده-

وقتی میریم پیش ها خیلی به خدا نزدیک بودن. برای همین هستن! این هم شاید به خاطر اینه که اون آدم

 ها به خدا احساس نزدیکی بیشتری داریم.اون

 آهی کشیدم و با همون لـبخندم نگاهش کردم.

 دونم.ه بود؛ یعنی دوستم داشت؟ یا... نمیداد و طی این مدت خیلی کمکم کرداون به من اهمیت می



 تونه حالم رو خوب کنه.کرد با ارتباط عاطفی با من میای بود فکر میشاید هر دختر دیگه

 خب واقعاً میگن عشق شِفاست! اما اگه واقعاً عشق شفا بود چرا برای سام فقط یک سرطان بود؟

مخدر نیست؛ که تا چند مدتی حالت رو خوب  زنن، چیزی به جز موادشاید عشقی که همه ازش حرف می

 کنه و بعدش کاشف به عمل میاد که روح و جسمت رو باهاش نابود کردی.می

 های منتظر شیوا نگاه کردم؛ منتظر جوابم بود.به چشم

 اما ازش یک سوال پرسیدم:

 شیوا... عشق چیه؟-

 ابروهاش رو فرستاد باال و با تعجب گفت:

 عشق؟-

 مثبت تکون دادم: سرم رو به نشونه

ترسم که شب ها انقدر میترسم. گاهی وقتترسم ازش؛ خیلی میدونم چیه! میآره عشق. من نمی-

دونم بینم. برام شده مثل میوه درخت ممنوعه، که همه وجودم بهم میگه برم به سمتش اما میکابوس می

 اگه بهش دست بزنم همه چیزم رو از دست میدم!

 موند و بعد خندید. هام خیرهیکم به چشم

 اخمی کردم:

 خندی؟چیه چرا می-

 ای گفت:اش رو جمع کرد و با تک سرفهخندید؛ خندهدستش رو جلوی دهنش گرفته بود و محجوبانه می

ببخشید منظوری نداشتم! ولی قربان... عشق که ترس نداره؛ درسته که اطراف شما ازدواج ناموفق زیاد -

 هر انتخابی بکنید نادرست باشه! بوده ولی دلیل نمیشه شما هم 

 آهی کشیدم:

مادر دیگه به ترسم! از کجا معلوم یک بچه بیگفتی؟ دارم میگم واقعاً میجای من هم بودی این رو می-

 سپهر و سارا اضافه نکنم؟

 با لـبخند مطمئنی سرش رو تکون داد:

تکار و دقت عمل به خرج بدید قربان! مطمئن باشید اگه مثل همه کارهاتون توی این یک مورد هم پش-

 مشکلی پیش نمیاد!

 یکم سوالی نگاهش کردم که ادامه داد:



دین. هر جنسی خواید یک معامله کاری انجام بدین، کلی براش تحقیق و بررسی انجام میوقتی شما می-

به  پرسین. خب ازدواج هم یعنی انتخاب یک نفر تا آخر عمر! اگهبخواید بخرید کلی دربارش سوال می

مند شدن کافی نیست. اعتماد و بررسی دقیق نیاز داره. به فهمید فقط عالقهاین دید بهش نگاه کنید می

 اطالعات و آگاهی نیاز داره.

 شدم گفتم:هوفی کشیدم و همونطور که از پشت میز بلند می

 حل میشه؟اطالعات و آگاهی رو از سر قبر عمم بیارم؟ یا سرنگی چیزی داره تزریق کنم همه چیز -

خندید و مثل من بلند شد؛ خواستم با هم میز رو ترک کنیم که اون مشغول جمع کردن میز شد و من هم 

 کنارش ایستادم.

 حین جمع کردن میز گفت:

کتاب داره، مقاله داره. به هرحال من مطمئنم اگه عاقالنه و کنارش با در نظر گرفتن این مباحث -

 شبخت میشین.احساستون انتخاب کنین خیلی هم خو

 سری تکون دادم و تشکر آرومی کردم.

 دادم گفتم:با یادآوری کاری که باید انجام می

 هات؛ من باید برم باال یه سری کارهای شرکت رو توی سیستمم انجام بدم. ممنون از حرف-

 سری تکون داد:

 قابلی نداشت قربان؛ موفق باشین.-

 لـبخندی عمیق بهش زدم و از پیشش رفتم.

 دختر اگر هم عشق زندگی من نبود؛ قطعاً فرشته نجاتم بود. این

*** 

 )شیوا(

 فکر کنم تا براش زن نگیرم رسالتم کمک کردن به سورنه؛ خیلی هم خوبه! 

کنه تا گذشته خودم دونه این چقدر داره به خودم کمک میکنم ولی خدا میظاهراً من دارم کمکش می

 رو ببخشم!

 خوردخورد بردم توی آشپزخونه. میز صبحونه رو جمع کردم و

 زدن؛ کار خاصی نداشتن.چندتا از دخترها داشتن حرف می

ها رو توی ظرفشویی گذاشتم و مشغول شستن شدم که یکی از دخترها من رو مورد خطاب قرار داد ظرف

 و با کنایه گفت:



 !گیره براتگیری براش، لقمه میکنی شیوا خانوم! لقمه میخوب با آقا خلوت می-

هام مشغول شستن بود که سرم رو برگردوندم و دخترها رو دیدم گوشه آشپزخونه به دیوار تکیه دست

 کنن.دادن و با نگاه غضبناک نگاهم می

 تنها کسی که بینشون نگاهش نگران بود آزیتا بود.

 تک خندی زدم و گفتم:

 کنین نیست!اونطور که شما فکر می-

 همون دختر با تشر گفت:

نگاه هم بهمون ننداخته ولی انقدر هوای کنیم حتی نیمه؟ ما که چندساله داریم براش کار میپس چطوری-

 واردی رو داره؟تو که تازه

 کرد.ریحانه خانوم نبود؛ وگرنه ساکتشون می

 ها ادامه دادم.من هم سکوت کردم و به شستن ظرف

 اون دختر باز پوزخند زد:

یدی! نگو دلت خوشه یه روز خانوم این خونه بشی؛ گوش کن خوب خودت رو متواضع و کارکُن نشون م-

 دهاتی اگه فکر کردی ما برات دوال راست میشیم کور خوندی. دختر

 باز سکوت کردم و چیزی نگفتم.

 یکی دیگشون با تعجب و حرص گفت:

 تابونه و به کارش ادامه میده!عه عه عه! نگاه کن چقدر پرروعه! چشم می-

 که با نگرانی به اون دختر گفت: صدای آزیتا رو شنیدم

 بسه دیگه ولش کنین.-

 سرم رو چرخوندم و با لـبخند گفتم:

 مشکلی نیست آزیتاجون؛ اشکال نداره.-

 حرص و غضب اون دخترها شدیدتر شد و با حالت قهر از آشپزخونه رفتن بیرون.

 ام گرفت.؛ ولی از درون خیلی غصهظاهراً نشون ندادم که ناراحتم

 سوخت.سورن حس خاصی نداشتم؛ فقط دلسوزش بودم! همونطور که دلم برای سپهر و سارا میمن به 

 حسی که سورن به من داشت هم چندان محکم نبود.

کنن با سیاست قبلی دارم کردم؛ حاال فکر میبا این وجود قبول داشتم نباید با رفتارم بقیه رو حساس می

 گیرم!ها رو میکنم و حق اوناین کارها رو می



دونستن که اون خواست که توجه سورن رو جلب کنن؛ نمیزدم این دخترها هم دلشون میحدس می

 طفلک چقدر غصه داره و خودش نیاز به حمایت داره.

 کنی؟چرا داری گریه می-

 ریحانه خانوم بود که کنارم ایستاده بود.

 کردم؟داشتم گریه می

 بخند تصنعی گفتم:سریع با آستینم اشکم رو پاک کردم و با لـ

 چیزی نیست اینجا یکم بوی پیازداغ مونده و... .-

 ریحانه خانوم با ناراحتی گفت:

 چرا نگفتی دخترها اذیتت کردن؟ آزیتا اومد بهم گفت.-

 با تعجب نگاه کردم و چیزی نگفتم.

 ریحانه خانوم پوفی کرد و گفت:

 میشه گرفت.هاشون رو؛ جلوی حرف بقیه رو که ندخترم به دل نگیر حرف-

 تندتند سرم رو تکون دادم و چیزی نگفتم.

 یکم با لـبخند عجیبی نگاهم کرد و پرسید:

 ... بین تو و آقا چیزی هست؟حاال واقعاً-

 ها تموم شد؛ یکم به سینک خیره شدم و بدون حالت خاصی گفتم:شستن ظرف

 کنم همین.کمکشون میها که اطالعات دارم نه واقعاً چیزی نیست؛ من فقط توی بعضی زمینه-

 ای گفت:با لحن خردمندانه

 مطمئنی فقط همینه؟-

 با اطمینان گفتمک

گیرم. فقط کنه! ناراحت هم نمیشم به دل نمیبله فقط همینه؛ نگران من نباشین حرف بقیه اذیتم نمی-

 ای ناراحتم.برای چیز دیگه

 من تنها شدم.ریحانه خانوم آهی کشید و قبول کرد؛ بعد از آشپزخونه رفت و 

 گوشیم که توی جیبم بود لرزید.

 درش آوردم و نگاهش کردم؛ هادی بود که پیام داده بود.

 هاش شدم.نفس عمیقی کشیدم و مشغول خوندن پیام

 چند دلنوشته با تاریخ فرستاده بود و نوشته بود:



 «هستم کمکتون کنههای قدیمی من هستن؛ شاید در درک بهتر اینکه من چه جور آدمی ها یادداشتاین»

 نوشت!چه جالب، اون هم مثل من افکارش رو می

 لـبخندی زدم و بعد از تشکر، گوشیم رو برگردوندم توی جیبم.

 های جدید زندگیم! سورن و زهرا و هادی.خدا رو عمیقاً شکر کردم، بابت آدم

نوعی کمک حالم بودن مونن؛ اما هرکدوم به یه دونستم تا کجا همراهم میهرچند دائمی نبودن و نمی

 توی بخشیدن خودم!

بعد از کمی تمیزکاری و کمک به آقاخشایار توی مرتب کردن باغ، رفتم پیش بقیه تا مشغول آماده کردن 

 ناهار بشیم.

 هنوز هم نگاه دخترها غضبناک بود.

مشغور آبکش کردن برنج بودم که یکم آب داغ ریخت روی دست مهرنوش که داشت یه چیزی رو 

 ت.شسمی

 با خشم عجیبی زد توی صورتم:

 کنی؟هوی دختره پررو چه غلطی می-

 به سختی تعادل آبکش رو حفظ کردم و گذاشتمش توی سینک!

 با تعجب به مهرنوش نگاه کردم و با بهت گفتم:

 زنی؟ببخشید خب حواسم نبود! چرا می-

 صداش رو برد روی سرش:

تونی بکنی آشغال؟ کردی هر غلطی دلت خواست میکنه فکر خوب کردم زدم! چون آقا بهت توجه می-

 ریزی روش؟ حال کسی مثل تو رو باید گرفت!مگه دست من دست سگه اینطوری آب جوش می

 دونستم چه کار کنم!زدم و نمیتندتند نفس می

 حالم خیلی بد شده بود و قند خونم افتاده بود.

توپ و تشر بقیه رو تحمل کنم تا غرور سرکشم رو من توی این چند ماه همیشه متواضع بودم و سعی کردم 

 شدم!رام کنم! معموالً هم ناراحت نمی

 اما این دفعه با بغض گفتم:

 چون بهم حسودیت میشه حق نداری باهام اینطوری رفتار کنی!-

 آزیتا سریع به سمتم اومد و بازوم رو گرفت؛ با ناراحتی گفت:

 لرزی!شیوا داری می-



 مهرنوش باز داد زد:

 ولش کن آزی! این ماده خوک لیاقت ترحم کردن هم نداره!-

 این دفعه با عصبانیت گفتم:

 دفعه آخرت باشه همچین حرفی از دهنت بیرون میاد!-

 تر شد:بهم نزدیک

 خوای چه غلطی بکنی؟بیاد مثالً می-

 کسیم رو سرش خالی کنم.خواست همه غم و بغض تنهایی و بیلرزید و دلم میهمه جونم می

کردم و اون رو با ای ضعف هرکاری که کرده بود رو تالفی میشاید اگه شیوای گذشته بودم بدون ذره

 کردم!چهره گریون راهی می

 اما اون لحظه تنها کاری که از دستم بر اومد اشک ریختن بود.

 اینجا چه خبره؟-

 م!صدای عصبانی و طلبکار سورن استرسم رو بیشتر کرد؛ انگار که من مقصر بود

مهرنوش به شدت ترسید و رنگش پرید؛ بقیه دخترها هم با ترس کارشون رو ول کردن و به صف شدن مقابل 

 سورنی که با تعجب توی درگاه آشپزخونه ایستاده بود.

 من مایل ایستاده بودم و به سختی صاف شدم تا رو به روش باشم.

 سورن با همون عصبانیتش گفت:

 کنی؟مهرنوش معلوم هست داری چه غلطی میخونه رو گذاشتید روی سرتون! -

داد )بلبل فحش میده در جریان باشین( و از من مهرنوش که تا دودقیقه پیش شیر بود و مثل بلبل فحش می

 گفت اللمونی گرفته بود و در نهایت افتاد روی زمین و به غلط کردن افتاد.بد می

 آقا توروخدا ببخشید غلط کردم شکر خوردم!-

 ن به من نگاه کرد؛ من هم بهش نگاه کردم.سورن نگرا

 هاش دیدم.برق نگرانی و ترس رو توی چشم

 به سرعت نزدیکم شد و با لحن لرزونی پرسید:

 چه خبره چرا رنگش مثل گچ شده؟ باهاش چیکار کردین؟-

 آزیتا توضیح داد:

مهرنوش! خودم  آقا به خدا چیز خاصی نبود شیوا فقط اشتباهی آب برنج جوشیده رو ریخت رو دست-

 دیدم! ولی اون کولی بازی درآورد و زد توی صورت شیوا.



 کشیدم.تندتند نفس می

 های من رو گرفت:لرزیدن؛ بعد دستسورن نگاهی به من و نگاهی به مهرنوش و بقیه کرد که مثل بید می

 چرا انقدر سردی؟-

 روی پاهام بند نبودم.

 کردم.لرزیدن و رنگ پریده نگاهش میکه می هایینتونستم چیزی بگم فقط با لـب و دندون

 سورن دستم رو گرفت و خواست بکشه از آشپزخونه خارج کنه که مقاومت کردم.

 برگشت به سمتم و با غیض گفت:

 میای یا به زور بیارمت؟-

 به سختی و با تته پته گفتم:

 خو...خوبم! خوب می... میشم!-

 گفت:با دو دستش من رو کشید و خطاب به آزیتا 

 براش یه آب قند آماده کن!-

 آزیتا هم سریع گفت:

 چشم!-

سورن ساعدم رو محکم و با عصبانیت کشید و از آشپزخونه خارج کرد؛ من مثل مرده متحرک دنبالش 

 رفتم.

 ام.از آشپزخونه که خارج شدیم زیر بـغلم رو گرفت و دستش رو انداخت پشت شونه

 اعتراض کردم:

 قربان... .-

 تونی راه بری. به من تکیه کن آروم بیا تا نمردی نیفتادی رو دستمون!وفت! نمیقربان و ک-

 چیزی نگفتم و به کمکش تا هال رفتم. 

 من رو روی مبل راحتی نشوند و داد زد:

 اون آب قند المصب چی شد؟-

 زد گفت:آزیتا بدو از آشپزخونه اومد و درحالی که تو یک لیوان آب قند هم می

 اومدم آقا.-

 گرفت گفت:سریع خودش رو به من رسوند و درحالی که با بسم اهلل لیوان رو به سمت لـبم می

 دستش بشکنه چقدر هم محکم زده! جاش مونده!-



 کرد.سورن دست به کمر و با اخم گره کرده ایستاده بود و نگاه می

 اومد جلو و لیوان رو از آزیتا گرفت:

 تو دیگه برو؛ دستت درد نکنه.-

 چشم.-

 رفت! و

 داد پرسید:زد و به دستم میدرحالی که باز هم آب قند رو هم میکنار نشست و سورن 

 به خاطر من روت حساس شدن نه؟-

 با تعجب بهش نگاه کردم! حالم خوب نبود و این حرفش هم حال بدم رو تشدید کرد.

 چیزی نگفتم و آب قند رو خوردم؛ یکم بهتر شدم.

 لرزید.هام میدست

 م نگاهم کرد:سورن با غ

 دختر تو که انقدر ضعیف نبودی!-

 جون لـبخندی زدم.حالی نگاهش کردم و بیبا بی

 کنن.شنیدم؛ از ریحانه هم شنیده بودم که دخترا بهت حسودی میهاشون رو درباره تو میقبالً حرف-

 سربه زیر انداختم و چیزی نگفتم.

 قربان گفتن رو بذاری کنار و... . شیوا اگه اذیت میشی میتونی کمتر کار کنی؛ میتونی-

 با ناراحتی گفتم:

 خوای دوست دخترت باشم تا توی این خونه نتونن بهم چیزی بگن؟که چی بشه؟ از من می-

 با تحکم گفت:

 شیوا!-

قربان من نیاز به حمایت شما ندارم! از اول هم اومدم اینجا تا غرورم رو زمین بزنم نه اینکه به واسطه -

 به من دارید به جایی برسم! لطفی که شما

 با کالفگی گفت:

زنی چون فکر کنی شیوا! دست کمکی که به سمتت دراز میشه رو پس میولی فقط داری لجبازی می-

 کنی به کسی نیاز نداری! اگه این غرور نیست پس چیه؟می

 گفت!یک لحظه زمان برام متوقف شد؛ سورن راست می



لجبازی و غرورم سرجاش بود! من تمام این مدت داشتم خودم رو گول من ظاهراً متواضع بودم اما... 

 زدم.می

 ای کردم:تک سرفه

 به هرحال از لطفتون ممنونم؛ اما بهتره که به کارم ادامه بدم.-

 عصبی تشر رفت:

 شیوا!-

 خوام ازش کمک بخوام! دوست ندارم که شما رو اذیت کنم.ای هست که میفرد دیگه-

 گاه کرد:با ناراحتی بهم ن

 کنی! من... من دوستت دارم و برات ارزش قائلم!فهمی؟ تو من رو اذیت نمیچرا نمی-

 ی بگم!دونستم دقیقاً باید چای داشت. من هم خسته بودم و نمیاش نگاه کردم، حالت درموندهبه چهره

دادم؛ و این نمیشد چون چراغ سبزی بهش نشون اما معلوم بود که سورن روز به روز از من ناامیدتر می

کنه کرد که حسش به من فقط حس یه بچه گمشده به کسیه که کمکش کرده و فکر میتر میمن رو مطمئن

 اون مادرشه!

 تونه همسر خوبی برام باشه.کرد میتر بودم و اون فکر میشاید به ظاهر من ازش کوچیک

بین ببرم! این خودخواهی نبود؛ این تونستم از سر دلسوزی برای سورن، زندگی خودم رو از اما من نمی

 گیری بود.تصمیم

 سورن آهی کشید و لـب زد:

 دونم اون پسره رو از هر جهت بیشتر از من قبول داری.می-

 نفس عمیقش رو فوت کرد:

 کنم.هات ازت ممنونم و برات آرزوی خوشبختی میباشه اشکالی نداره؛ من بابت کمک-

 با غم عجیبی گفتم:

 سورن... .-

 حال عجیبی نفسش رو منقطع کرد و با بغض گفت: با

 شیوا تابان... تو دیگه اخراجی! -

 ابروهام رو انداختم باال و با تعجب گفتم:

 چی؟-

 تک خندی زد:



خوام وقتی دوستم نداری بهم ترحم کنی؛ اون هم خوام اینجا کار کنی. نمیهمین که شنیدی؛ دیگه نمی-

 خواد از سر دوست داشتن و توجه باشه! کنی دلم میوقتی هر کمکی که بهم می

 سرم رو تکون دادم:

 ها چی میشن؟ سارا و سپهر؟ولی بچه-

ها دیگه مثل من بزرگ نمیشن، خیلی از کارهاشون رو خودشون انجام میدن و من هم یاد به لطف تو اون-

 گرفتم مراقبشون باشم و باهاشون وقت بگذرونم. 

 با بهت و حالت خاصی بهش زل زده بودم.

 خواست؟ که من برم؟اون واقعاً این رو می

ها و کمک به آزیتا... حتی بقیه دخترا! رسیدگی به بچه شد! ریحانه خانوم وها تنگ میولی دلم برای بچه

 سورن عادتم شده بود!

 سورن الزم نیست این کار رو بکنی!-

 تر کنم! گیری رو برات راحتخوام تصمیممن فقط می-

 اما... .-

 بلند شد و با صاف کردن صداش، محکم و قوی گفت:

 فاکتور تسویه حسابت رو خشایار برات میاره. کنه وسایلت رو جمع کنی و بری خونه؛آزیتا کمکت می-

 خواست بره که صداش کردم:

 سورن!-

 ایستاد ولی برنگشت؛ با تردید گفتم:

 از این تصمیمت مطمئنی؟-

 آره!-

 حرف آخرته؟-

 با غم گفت:

 خوام ببینمت. این خداحافظیه! ممنون بابت همه چی.آره؛ دیگه نمی-

 های تند ازم دور شد.و با قدم

انداخت و با ها مینستم بخندم یا گریه کنم! لحن و حالت رفتاریش جوری بود که من رو یاد فیلمدونمی

 گرفت.ام میدونم چرا خندهاینکه با همه احساس واقعیش رفتار کرده بود، نمی

 ها همراهیش کردم و بعد به مقابلم خیره شدم.با نگاهم تا پله



 رفتارش یجورایی بچگانه و یهویی بود! 

 گار که مثالً بخواد قهر کنه یا چی.ان

 تونستم برخالف حرفش حرفی بزنم.دونستم باید چه کار کنم ولی نمینمی

 مدتی گذشت و من پام رو دراز کردم روی مبل تا فشارم درست بشه؛ سروکله آزیتا پیدا شد.

 اومد مقابلم نشست و گفت:

 حالت خوبه؟-

 تته پته پرسید: سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم. آزیتا با

 بین...بین تو و آقا چه اتفاقی افتاد؟ چرا اخراج شدی؟ آقا به من گفت که... .-

 حرفش رو قطع کردم:

دیگه خونه به هم بین ما هیچی نیست؛ وقتی وضع رو اینجوری دید ترجیح داد من رو اخراج کنه تا -

 نریزه.

 آزیتا با تعجب نگاهم کرد؛ آب دهنش رو قورت داد و گفت:

 یعنی... تو دوستشون نداری؟-

 سرم رو تکون دادم:

 کردم!نه من احساسی بهشون ندارم فقط تو بعضی مسائل کمکشون می-

 نگاهش حالتی بین خوشحالی و غم گرفت.

 بعد از مدتی آهی کشید:

 هاش معلومه.ولی کامالً مشخصه که آقا دوستت داره؛ از همه رفتارها و حرف-

 یزی نگفتم.با ناراحتی نگاهش کردم و چ

 لیوان آب قند رو گذاشتم روی میز عسلی و بلند شدم؛ گفتم:

 من دیگه بهتره برم؛ ولی دیگه نمیام اینجا، خوشحال شدم از آشناییت عزیزم.-

کردم آزیتا ته دلش از سورن خوشش میاد؛ برای همین با گنگی بهم نگاه کرد و چیزی نگفت. حس می

 گفتم:

یه احساس یک طرفه نکنی؛ سورن بیشتر از اینکه بتونه برای کسی حامی تو هم بهتره خودت رو درگیر -

 عاطفی باشه به حمایت نیاز داره و الزمه که یکم با خودش کنار بیاد.

 آزیتا رو درحالی که بهتش زده بود تنها گذاشتم و به اتاق تعویض لباس رفتم.

 ریختم توی کیفم. ها رو برداشتم پوشیدم، وسایلی که اونجا داشتم برداشتم ولباس



 بدون خداحافظی از آقا خشایار یا ریحانه خانوم، راهم رو گرفتم و از اون خونه رفتم!

دیدم؟ یعنی دیگه سپهر با اون از در که خارج شدم بغض عجیبی گلوم رو گرفت؛ یعنی دیگه سارا رو نمی

 داد؟رفتار رو مخش حرصم نمی

 ی توی زندگیم نبود؟دیگه سورن نبود؟ دیگه سورن نبود؟ دیگه سورن

 نزدیک ظهر بود و هوا زیاد سرد نبود.

 کشیدم تا حالم بهتر بشه.پیاده راه افتادم و تندتند نفس می

 ها. دلم خیلی گرفته بود؛ بعد از مدت

 ها تحمل، صبرم تموم شده بود.ها و ماهبعد از روزها، هفته

 زنم دلم سبک میشه.میبه خودم گفتم، اشکالی نداره! میرم خونه و با زهرا حرف 

 با این فکر خودم رو آروم کردم و تا خونه خودم پیاده رفتم.

حالی رسیدم جلوی خونه، حتی حال نداشتم کلید بندازم؛ با اینکه حالم بهتر شده بود اما هنوز ضعف و بی

 ناشی از اون شوک عصبی تو وجودم بود.

 ها رو زدم.زنگ خونه زهرا این

 برداشت:مامانش آیفون رو 

 بله؟-

 کنین؟سالم خانم صابری، شیوا هستم در رو باز می-

 با نگرانی گفت:

 چی شده عزیزم کلید نیاوردی؟ چیشده این موقع روز برگشتی خونه؟-

 حالم زیاد خوب نیست!-

 کنم! باشه باشه االن در رو باز می-

 به سختی تا آسانسور رسوندم. در رو باز کرد و من خودم رو کشیدم داخل خونه؛ در رو بستم و خودم رو

 کرد!کرد که نمیزدم حرکت نمیاش رو میاز شانسم هرچی دکمه

 جونی به آسانسور زدم: با بغض مشت بی

 بیا دیگه لعنتی!-

 با مشت زدن که نمیاد خانم تابان!-

 پله نگاه کردم و هادی رو دیدم که اومده بود پایین؛ سالم کرد و با نگرانی گفت:به در راه

 حالتون خوبه خانم تابان؟-



 حالی گفتم:با بی

 نه زیاد! چرا آسانسور نمیاد؟ خراب شده؟-

 سرش رو به نشونه مثبت تکون داد:

 آره مثل اینکه یه نقصی پیدا کرده.-

 آه و ناله کردم:

 حاال من چطوری ده طبقه برم باال؟-

 محجوبانه گفت:

 کاری از دست من برمیاد؟-

 یک نیم پله رسوندم و نشستم؛ هادی هم خودش رو به من رسوند و با نگرانی گفت: با آه و ناله خودم رو به

 دیشب نیومدید خونه نگرانتون شدیم! مشکلی پیش اومده؟ -

 دونستم فکر بدی هم راجع به من کرده یا نه! امیدوار بودم که فکر بد نکنه و شاید امید بیخودی بود!نمی

 من اخراج شدم!-

 و با تعجب نگاهم کرد: ابروهاش رو داد باال

 اخراج شدید؟ برای چی؟ خانم تابان من جداً دارم نگرانتون میشم! اگه کسی اذیتتون کرده بگید تا... .-

 با بغض عجیبی گفتم:

 زهرا خونه هست؟-

 سرش رو به طرفین تکون داد:

 نه همسرش اومد دنبالش االن رفتن بیرون.-

 شکمم جمع کردم. ای درهم خم شدم و زانوهام رو تویبا چهره

 تر شد و پرسید:هادی بهم نزدیک

 خواید به مادرم بگم بیاد پایین کمکتون کنه؟می-

 خدایا ای کاش همه جا پر از این جوونمردهای واقعی بود! ای کاش همه قوی بودن!

 سرم رو که به نشونه منفی تکون دادم کالفه شد و ناراحت گفت:

 تونم کاری انجام بدم!نمیخب اگه نگید چه اتفاقی افتاده که -

 با غضب گفتم:

 مگه من ازتون خواستم برام کاری انجام بدید؟-

 کشه و اجازه نده هیچ کاری براش انجام بدم!نه ولی خوشم نمیاد کسی رو ببینم که داره زجر می-



 با خشم داد زدم:

 من هیچ کمکی نخواستم!-

 شد.تر میتر و متعجبدرشت پیچید و نگاه هادیام توی پارکینگ میتیکه آخر جمله

هاش رو مشت کرد و نفس عمیق بگه و بره؛ دست« به درک»اش یه جوری شد که انگار خواست یه قیافه

 سختی کشید.

 دهنش رو باز کرد که چیزی بگه اما نگفت؛ خواست برگرده که بره اما نرفت!

 فهمید و ناراحت بود.زیادم رو میکشید. انگار که غم و درد کرد و سخت نفس میهام نگاه میبه چشم

 با تأسف گفتم:

 ببخشید بد برخورد کردم اما حالم اصالً خوب نیست!-

 انگار که پشیمون شد از خشمش، زود نرم شد و با دلجویی گفت:

 اشکالی نداره! -

 تلفنش زنگ زد، برداشت و گفت:

تونن بیان باال ... مثل اینکه رابه نمیبله مادر؟ ... بله شیواخانوم رو دیدم؛ اومدن داخل ولی آسانسور خ-

تونم بلندش کنم بنده یه مشکلی براشون پیش اومده حالشون زیاد خوب نیست! ... مادر من! من که نمی

برمشون بیرون یکم هوا بخورن شاید بهتر بشن شما هم پیگیری خیلی خب میخدا رو بیارم باال! )بله؟( ... 

 مشون ... نه کاری ندارم خداحافظ.کنید آسانسور که درست شد برگردون

 تلفنش رو قطع کرد و به من گفت:

پاشید شیوا خانوم؛ پاشید بریم یه دوری بزنیم یه چیزی براتون بگیرم فشارتون بیاد باال انقدر ما رو نگران -

 نکنید.

 سرم رو بلند کردم و با غم نگاهش کردم.

 بلند شدم و به سختی به دیوار تکیه دادم.

 رفت ماشینش رو آورد و من رو سوار کرد.هادی هم 

 از ساختمون خارج شدیم و حرکت کردیم.

 با نگرانی گفت:

خورید راستش خیلی نگرانتون شدم اون جوری دیدمتون؛ فشارتون هم که پایین به نظر میاد، چی می-

 براتون بگیرم؟

 چیزی نگفتم که خودش کنار یک سوپری نگه داشت و پیاده شد.



 روی پام. با یک پالستیک پر برگشت و آروم گذاشتش چند دقیقه بعد

 ها رو بخورید حالتون بهتر بشه.این-

 هدف رانندگی کرد، شیشه سمت من رو پایین داد تا باد به صورتم بخوره.و حرکت کرد و بی

 تشکر آرومی کردم و از پالستیک یک آبمیوه خارج کردم و مشغول خوردنش شدم.

 با تردید پرسید:

 حب کارتون مزاحمتون شده؟نکنه صا-

 پوزخندی زدم:

 نه بابا.-

 پس چی شده؟ شما هیچ وقت اینجوری نبودین!-

کردن من اسطوره نامیرا هستم و هیچیم نمیشه! کالً اومدم که همه فکر میدونم چطوری به نظر مینمی

 گفت هیچ وقت اینطوری نبودم.شناخت و میشد من رو میچند ماه نمی

 کردم! به هرحال اون قصد داشت باهام ازدواج کنه!قضیه رو هم براش روشن میخب، باید این 

 دهن باز کردم و همه چیز رو براش گفتم.

های احساسی و دیشب که توی عروسی اون اتفاق از نحوه رفتارم با سورن تا مالقات مادرش و سوءتفاهم

 برای سورن افتاد و اتفاقات امروز.

 گفت.م سکوت کرده بود و چیزی نمیزددر تمام مدتی که حرف می

 در نهایت گفتم:

 اون هم به اصطالح اخراجم کرد تا بتونه فراموشم کنه یا همچین چیزی.-

 چند دقیقه به سکوت گذشت و من هم یک کیک باز کردم تا بخورم، و به چهره هادی نگاه کردم.

 کنه.اومد ولی مشخص بود داره فکر میبه نظر خنثی می

 دقیقه پرسید:بعد از چند 

 یعنی شما دیشب اونجا بودین؟-

 سرم رو تکون دادم:

ربط به آره چون مجبور بودم بعد از مدتها رانندگی کنم حالم خیلی بد شده بود؛ حال امروزم هم بی-

 اتفاق دیشب نیست. چندبار نزدیک بود تصادف کنم!

 با ناراحتی گفت:

 تا مشکالت خودتون یادتون بره! متاسفانه خودتون رو درگیر مشکالت دیگران کردید-



 شاید... ولی روش خوبی نبود.-

 آهی کشید: 

 کنم صمیمیتیه که با اون آقا داشتید.کنم! چیزی که درک نمیدونم؛ درک میمی-

 سرم رو به نشونه تأسف تکون دادم:

ده و تموم آره و خواستم این رو هم بهتون بگم... که بدونید گذشته من هنوز ما من هست! ازم جدا نش-

ها نتونستم جلوی خودم رو هم نشده. من همیشه ادبی باهاشون صحبت کردم ولی باز هم توی بعضی جا

 ها رو رعایت نکردم.بگیرم و... حریم

 با ناراحتی دستش رو روی سرش گذاشت:

 خوره؟آخه شما چرا انقدر صداقت دارین؟ نمیگید به غیرت من بر می-

 گفتم؟نباید می-

 گفت:با ناراحتی 

 دونم!چرا! ولی... اه نمی-

 آهی کشیدم و سرم رو به شیشه چسبوندم و گفتم:

 اگه پشیمون شدین اصالً اشکالی نداره ها. من ناراحت نمیشم.-

 با لحن عجیبی گفت:

 تونم از شما بگذرم؟آخه چطور می-

 بدم! اش رو از نگاهش تشخیصگردنم رو چرخوندم تا ببینمش؛ شاید راست و دروغ بودن جمله

 تاثیر روی من نبود.اومد و این احساساتش هم بیبه نظر که خیلی احساساتی می

 با نگرانی گفتم:

آخه من چی دارم آقاهادی؟ من یه دختر مجرد و تنهام که پدر و مادرش رو خودش کشته! و حتی -

 کنن.فامیالش هم طردش می

 مطمئن گفت:

ام شما رو قبول داریم شیواخانوم. شما م من هم خونوادهکرد. اما هاگه فقط همین بود، مشکل ایجاد می-

بینه؛ توی اخالق و اعتقادات در حال حاضر چیزی کم ندارین. مادرم همیشه شما رو توی مسجد محل می

کنین خواهرم دائم باهاتون در ارتباطه. فامیالتون هم وقتی بفهمن چقدر برای بهتر شدن تالش می

 پذیرنتون.می

 دم؛ مطمئن نبودم که این حس و حرفش همیشه باهاش بمونه!نفس عمیقی کشی



 صداش گوشیش بلند شد.

 از جیبش درآورد و نگاه کرد؛ گفت:

 مامانم پیام داده میگه آسانسور درست شده؛ بهتره برگردیم تا شما هم استراحت کنین.-

 بعد فرمون رو چرخوند و دور زد تا برگردیم.

 با تردید پرسید:

 برگردید سر کارتون؟دوست دارید -

 آهی کشیدم:

کردم. حاال به جز طرح شد و دیگه به مشکالتم فکر نمینه زیاد؛ اما خوبیش این بود که سرم گرم می-

 تونم انجام بدم!سوال امتحانی و تصحیح اوراق کاری نمی

 خندید:

 همین هم کار کمی نیست!-

 ای کرد:بعد تک سرفه

کار رو برای شدین؛ یا بهتره یگم اون آقا انقدر فهمیده بود که من که خیلی خوشحال شدم که اخراج -

شما راحت کنه و از احساس خودش بگذره! ظاهراً به خاطر این اینکار رو کرده که فهمیده شما به سمت 

 تر هستین!بنده متمایل

 اومد انقدر شیطون و انحصارطلب باشه!با تعجب و خجالت نگاهش کردم! بهش نمی

 ادامه داد:

به هرحال حاال که وقتتون آزادتره یه وقتی بذاریم که بریم خدمت پدربزرگتون برسیم؛ هم جهت آشتی -

 هم امر خیر!

 سری تکون دادم و موافقت کردم:

 ام بگم بیاد که کمکمون کنه.بله فکر خوبیه؛ البته قبلش باید به خاله-

 تایید کرد و بعد چیزی نگفت.

و من به سرعت خودم رو رسوندم به خونه و تختم؛ به یک خواب عمیق طولی نکشید که به خونه برگشتیم 

 نیاز داشتم!

*** 

 شیوا؟ شیوای خل! پاشو دیگه!-

 رفت!هام ور میهام رو باز کردم و زهرا رو دیدم که ولو شده بود روی من و به پلکالی پلک



 هلش دادم عقب:

 کنی دیوونه؟اینجا چه کار می-

 ات رو برداشتم!! کلید یدک خونهمامانم مدیر ساختمونه ها-

 وای خدایا از دست این زهرا!

 زهرا رو بیشتر هل دادم.به بالش چسبیدم و 

 پاشو تنبل خانوم شب شده!-

 غر زدم:

 شب شده که شب شده! به اونجام که شب شده! بذار بخوابم!-

 خندید و یکم فاصله گرفت ازم:

 پریودی اعصاب نداری نه؟-

 برو. آره همون! حاال گمشو-

 یکم مهربون شد و پتو رو آروم از روم کنار زد:

پاشو شیوایی از ظهر تاحاال خوابیدی نگرانت شدیم؛ پاشو مامانم برات حلیم بادمجون درست کرده داده -

 بیارم بخوری یکم جون بگیری. پاشو دختر خوب.

 رفت و فکر یه چیز خوردنی حالم رو سرجاش آورد.دلم ضعف می

 م دادم و به زهرا نگاه کردم که با لـبخند بهم زل زده بود.کش و قوسی به بدن

 با سرخوشی گفت:

رفتی بیرون کلی نازت رو کشیده برات کلی چیز خریده! ببین از االن داره  شنیدم که ظهر با داداشم-

 رسه ها... .بهت می

 درجا نیم خیز شدم و خمیازه بزرگی کشیدم و گفتم:

 خورده که اینطوری از من خوشش میاد.احتماالً سرش به سنگی چیزی -

 خندید و ضربه کوچیکی به پیشونیم زد:

سرش به سنگ خورده که بعله! ولی شانس در خونه شما رو هم زده شیوا خانوم! یه عاشق خوشتیپ و -

خواد بیاد خواستگاریت! و یک عدد خواهرشوهر نمونه که قراره دهنت رو سرویس خوشگل که فردا می

 کنه!

 ام پرسیدم:از تـختم آویزون کردم و با صدای گرفته و خسته پاهام رو

 خواد بیاد کجا؟؟فردا می-



 خوایم بیایم! خونه بابابزرگت دیگه.خواد بیاد که نه؛ میمی-

 با تعجب ابروهام رو باال دادم:

 خونه بابابزرگم؟-

 پس کجا بیایم؟-

 سرم رو تکون دادم:

 دربزرگم رو ندارم!ولی من هنوز آمادگی رو به رو شدن با پ-

 ام زد:ای به شونهضربه

خواد که! بابابزرگته دشمنت که نیست! میری به خاک پاش میفتی میگی آقاجون غلط آمادگی نمی-

 کردم شکر دوحرفی خوردم خطا کردم! قَسَمِت میدم به علی بن ابی طالب)ع( که منو ببخشی و فالن.

 آهی کشیدم:

 یعنی به این سادگی تموم میشه؟-

 ونه باال انداخت:ش

ات. باالخره یکی باید کنیم میریم قم خونه اون یکی بابابزرگت! یا خاله انسیهخب اگه نشد که گِردِش می-

 مسئولیت تو رو قبول کنه!

 پوفی کشیدم و بلند شدم ایستادم.

 هام سیاهی رفت و چند ثانیه صبر کردم تا حالم خوب بشه.به خاطر افت فشارم، چشم

 گفت:زهرا نگران 

 حالت خوبه شیوا؟-

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم و یواش یواش رفتم بیرون و خودم رو به آشپزخونه رسوندم. 

 یک لیوان آب خوردم تا تشنگیم برطرف بشه.

 زهرا هم اومد و برام توی کاسه حلیم کشید؛ من هم نشستم پشت میز و مشغول خوردن شدم.

 زهرا پررو گفت:

 چیزیه!تشکر هم خوب -

 خسته گفتم:

 مردم احتماالً.دست مامانت و خودت درد نکنه؛ اگه نبودین من می-

 زهرا با هیجان گفت:

 ایشاال خدانکنه! تو بمیری من چطوری قالب بافی یاد بگیرم؟-



 خندیدم و به خوردن ادامه دادم.

 وسط خوردنم پرسیدم:

 این قضیه فردا چیه؟ برنامه چیدین؟-

 صندلی مقابلم تکیه داده بود؛ یکم تعلل کرد و گفت:اش رو به زهرا شونه

زنه که مامانم گفت بهتره زودتر دست به کار بشیم! قراره فردا من و تو راستش هادی انقدر حرفت رو می-

کنه تو و مامان بریم پیش بابابزرگت. گفتیم معلومه اگه یک دفعه گل و شیرینی ببریم گل و شیرینی رو می

 حلقمون!

 ندیدم و باز نگاهش کردم.از لحنش خ

 کردین با من.پس، فردا آشتی کنونه! حاال یه هماهنگ می-

 هماهنگ کردم باهات دیگه االن!-

 سری تکون دادم:

 از دست تو!-

 ای بذاریم یک وقت دیگه؟چیه اگه خسته-

 کرد.شدم؛ احتماالً فکر سورن ولم نمیموندم معلوم نبود چطوری میاگه تو خونه می

 کارهای دانشگاه مونده بود و هنوز آمادگی رو به رو شدن با باباجون رو نداشتم!از طرفی 

 آهی که کشیدم باعث شد زهرا غر بزنه:

 خوبه بابا فاز افسردگی بر ندار! اخراج شدی عشقت که ولت نکرده.-

 با غم گفتم:

 ها عادت کرده بودم خب!به اون بچه-

 شونه باال انداخت:

 های خودت که نبودن.بچهکردی! نباید عادت می-

 مونم؛ معلوم نبود االن که فهمیده من اخراج شدم به سورن چی میگه!به سپهر گفته بودم که پیشش می

 حاال غصه نخور شیواجونی!-

 کرد.ای شاد بهم نگاه میبه زهرا نگاه کردم که با چهره

 آهی کشیدم:

خورم! اینکه پدر و مارد یت تو رو میخوردی؛ بدونی چقدر حسرت موقعتو هم جای من بودی غصه می-

 و آبرو داشته باشم! اینکه انقدر ضعیف نباشم!



 بهم نزدیک شد و همونطور که ایستاده بود سر من رو توی بـغل گرفت!

 نفس پربغضی کشیدم و سرم رو به زهرا نزدیک کردم.

 ای گفت:با لحن مادرانه

 ور!اشکال نداره شیوایی... همه چیز درست میشه غصه نخ-

 کردم:دیگه رسماً گریه می

 گردن! من دیگه قوی نمیشم. دیگه دختر کامالً پاکی نمیشم!نه درست نمیشه! پدر و مادرم بر نمی-

 با ناراحتی گفت:

خواد آدم رو پر زنی برای خودت نیست ها! برای شیطونه! اونه که هی میهایی که میاالن این حرف-

 غصه و ناراحت کنه.

 شیدم و سرم رو بیشتر به زهرا چسبوندم.چند نفس عمیق ک

 کرد.اون هم سرم رو نوازش می

 گفت:

گفت صبح خیلی حالت بد بوده سراغ من رو گرفتی اشکال نداره گریه کن؛ یکم سبک میشی. هادی می-

 نبودم؛ حاال هستم هر چه قدر خواستی پیشم گریه کن.

 هق زدم:

 زهرا من خسته شدم!-

 ه به یه نفر دیگه میگه، با کالفگی گفت:آروم و جوری که انگار دار

 غرغرهای این عنونه خانوم شروع شد!-

 وسط گریه تک خند زدم!

 زهرا گفت:

 عه خندیدی؟ خب خوب شدی دیگه.-

 و سرم رو هل داد عقب!

 با صورت اشکی و طلبکار نگاهش کردم:

 این چه وضع دلداری دادنه؟-

 ای گرفت:یکم لحن فیس و افاده

 تونم خوب دلداری بدم!هنوز دکترای دلداری دادنم رو نگرفتم! برای همین نمیببخشید من -

 هام رو پاک کردم.از دستش خندیدم و اشک



 چند نفس عمیق کشیدم و به خوردن حلیم ادامه دادم.

 زهرا به قابلمه روی گاز اشاره کرد و گفت:

 یکم شام هم آوردم برات؛ قیمه است.-

 دستت درد نکنه.-

 آشپزخونه بره بیرون که پرسید:خواست از 

 پس به مامانم بگم فردا بریم یا نه؟-

 حلیمی که تو دهنم بود رو قورت دادم و گفتم:

 دم بهت.خبر می-

 پوفی کشید:

چی چیو خبر میدم بهت؟ االن باید برم وسایلمو جمع کنم و برای فردا آماده بشم! بگو بریم یا نه تکلیف -

 من رو مشخص کن!

 و گفتم: یکم فکر کردم

 نه فردا نریم یه موقع دیگه بریم.-

 یکم نگاهم کرد و بعد یک دفعه با قطعیت گفت:

 همین فردا میریم! تو کار خیر نباید تعلل کرد! کنی که میگی نریم! قطعاًتو بیخود می-

 با درموندگی اعتراض کردم:

 پرسی؟خو المصب چرا نظرم رو می-

 اخمی کرد:

 ات! فردا ساعت شیش صبح میریم حرف هم نباشه.خیر سر وا موندهخواستم بهت احترام بذارم -

 خوایم کجا بریم که اون موقع باید راه بیفتیم؟ دو ساعت که بیشتر راه نیست!مگه می-

 یکم فکر کرد:

عه راست میگی! باشه یکم دیرتر میریم ولی در کل، مامانم میگه صبح بریم بهتره اون موقع بابابزرگت -

 کنه باهات.تر آشتی میسریعحالش خوبه 

 آهی کشیدم و با قاشقم به حلیم ور رفتم:

 ام هم بیاد؛ اینطوری نمیشه.گفتم خالهای کاش می-

 زهرا خندید:

 کنیم! فعالً من برم خداحافظ.ات رو ایشاال برای جشن عقد دعوت میخاله-



 و سریع از جلوی چشمم خارج شد.

 نشوند.فش رو همیشه به کرسی میشد حریف زهرا شد! حرهوف واقعاً نمی

اومد تا پاسی از شب های امتحانیم؛ از اونجایی که دیگه خوابم نمیشام رو هم خوردم و رفتم سراغ برگه

 ها رو تصحیح کردم و بعد هم تا صبح چند ساعتی خوابیدم.برگه

*** 

 )سورن(

 دونستم!خوابی، نمییا بی هام پف کرده بود و به زور باز نگهشون داشته بودم؛ از گریه بودچشم

 شدم.گذشت که داشتم رو به موت میاز اون حرکت انتهاری بیست و چهار ساعت هم نمی

 ساعت چهار صبح بود و من روی تـختم نشسته بودم؛ توی بـغلم سارا خوابیده بود.

هم بـغلش من؛ من  دیشب انقدر از دستم ناراحت بود که اومد پیشم و شروع کرد به گریه کردن و زدنِ

 کردم و با خودش شروع کردم به گریه کردن!

 تونستم به اون بچه کوچیک بزنم اما حداقل باهاش همدرد بودم!حرفی نمی

 شدم.ها محتاج شیوا شده بودم و از دوریش اذیت میمن هم مثل بچه

اره! منم دلتنگشم عمو! منم دوستش دارم. ولی اون من رو دوست ند»خواست به سارا بگم، دلم می

 «تونم بذارم اینجا بمونه و شانسش برای خوشبخت شدن رو از دست بده!نمی

 با اینکه تصمیمم ناگهانی بود؛ اما از قبل بهش فکر کرده بودم.

 ها بگذرم.فکر کرده بودم که شاید الزم باشه به خاطر شیوا از خودم و بچه

ما بود که برای همیشه خودمون رو از اون  ها به خاطر ما از خودش گذشته بود و حاال نوبتاون خیلی وقت

 محروم کنیم.

 اش خشک شده بود.دستی به موهای سارا کشیدم و اشکی که روی گونه

 توی خواب زمزمه کرد:

 خاله شیوا نرو... .-

 شاید چندبار توی خوابش این رو گفت.

 تونست شیوا رو ببینه.توی دلم بهش غبطه خوردم! حداقل اون توی خواب می

 اذان صبح بلند شد؛ از گوشی من. صدای

 خم شدم و از عسلی کنار تـخت برداشتمش و صداش رو قطع کردم تا سارا بیدار نشه.

 آروم سارا رو از بـغلم جدا کردم و سرش رو روی بالشم گذاشتم.



 بلند شدم و به سمت سرویس بهداشتی رفتم؛ آبی به صورتم زدم و... وضو گرفتم!

ید تا وضو بگیرم، چون مجبور بودم به خاطر بیارم ترتیب و جزئیاتش چطوری البته چند دقیقه طول کش

 بود.

از سرویس خارج شدم و توی تاریکی اتاق، از نور گوشیم استفاده کردم و رفتم بیرون داخل راهرو؛ برای 

 خوند.اینکه بفهمم قبله کدوم وریه به همون اتاقی رفتم که شیوا معموالً توش نماز می

 نجا بود.مُهر هم او

 آب دهنم رو قورت دادم و بعد از پیدا کردن مهر، قامت بستم.

بعد از رفتن شیوا از گوگل کمک گرفتم در به یاد آوردن اذکار نماز؛ و البته با اینکه سخت بود فقط این کار 

 تونست آرومم کنه تا شب دووم بیارم!بود که می

 ها بگم؛ اما گفتم.خواست به بچهدلم نمی

 هر اخم و سکوت بود و واکنش سارا گریه و ناراحتی.واکنش سپ

 «اهلل اکبر»

 معنی این ذکر میشه خدا بزرگتره؛ ولی از چی یا کی؟ شاید از همه چیز! و همه کس.

 بعد از خوندن نماز صبح، همونجا نشستم و به تاریکی مقابلم زل زدم.

 زمزمه کردم:

 شنوی؟سالم خدا! صدام رو می-

 ای نبود!کردن شوفاژ یا هیچ چیز دیگهسکوت! حتی صدای کار 

 ای کشیدم و ادامه دادم:نفس عمیق خسته

اگه خودم رو شنوی. گفت حرف زدن با تو خیلی خوبه! بقیه هم میگن که تو همه چیز رو میشیوا می-

 تونم گریه کنم و باهات حرف بزنم! بندازم توی بـغل تو، می

 های سنگین من.نفسباز هم هیچ صدایی نبود به جز صدای 

 با ناراحتی گفتم:

شناسی یا نه! من آدمی نبودم که خیلی خوب بوده باشم، یا خیلی گناه کرده دونم اصالً من رو مینمی-

باشم که به چشم تو اومده باشم! من در حاشیه بودم و هیچ وقت باهات کاری نداشتم. حتی دوستت هم 

 نداشتم! حتی ازت متنفر و دلگیر هم نبودم.

 داد!رفتم سجده؛ چون بهم حس خوبی می



کردم اینجوری امواج متالطم و مثل یک بطری آب که وقتی خَمش کنی آبش خالی میشه، من هم حس می

 منفی درونم به پایین هجوم میارن و از بدنم خارج میشن.

یا شاید  خواد مثل شیوا باشم؛ شاید چون دوستش دارمدونم! دلم میخدا من باید چه کار کنم؟ نمی-

 چون اون خیلی قویه! اما خیلی ضعیف و تنهام. خصوصاً این اواخر، خیلی آسیب پذیر شدم!

 هام موکت رو خیس کردن و از شدت بغض دهنم رو باز کردم.اشک

 هق زدم:

جم از تنهایی رو ازم دور کنی و این حی بـغلم میکجا پیدات کنم خدا؟ کجا میای کمکم؟ چطور-

 کنی؟ یا چون بنده خوبی نیستم دوستم نداری؟کار رو میکنی؟ اصالً این می

 چندبار هق زدم و گریه کردم؛ با اینکه نایی برام نمونده بود.

 با غصه گفتم:

؛ من میام. هرجا که الزم باشه میام! فقط یه چیزی رو ازم قبول کن؛ مراقب شیوا باش. باشه خدا-

ی زندگیم برام انجام نداد؛ من هم نخواستم خوشبختش کن! اون کاری رو برام کرد که هیچ کسی تو

خودخواه باشم و اون رو سپردم به تو. خدا خودت مراقبش باش؛ کاری کن با اون پسره زندگی خوبی 

 داشته باشه!

اومد داخل و سر از سجده برداشتم و باز به تیرگی و تاریکی اتاق خیره شدم؛ که نور ضعیفی از بیرون می

 کرد.این تاریکی رو کمتر می

 داد که صبح نزدیکه.های راهرو بود و نشون میاین نور از پنجره

 کنه!حق با شیوا بود، حرف زدن با خدا دل آدم رو سبک می

 هر دو دستم رو به صورتم کشیدم و نفس عمیقی کشیدم.

یه نبودم ه بودن؛ هرچند زیاد اهل حاشها گنایک لحظه یاد تمام کارهایی افتادم که انجام داده بودم و اون

 اما بنده پاک و صالحی هم نبودم!

 از خدا شرمم شد.

 با ناراحتی زیر لـب گفتم:

 ه نکردم! اگه من رو نبخشی اوضاعم بدجوری خرابه.خدا من هم کم گنا-

 کردم؛ اما چجوری؟ ای چیزی میباید توبه

 حتی این چیزها رو هم بلد نبودم!

 وام کمکم کنه!تونستم باز به شیوا متوسل بشم و ازش بخنمی



 خواست من رو فراموش کنه و کامالً بره طرف کسی که دوستش داره.دلم می

 کردم.با درموندگی بلند شدم و ایستادم؛ باید خودم براش یه فکری می

دونستم این جانماز برای خوند نگاه کردم؛ حتی نمیآهی کشیدم و به جانمازی که شیوا باهاش نماز می

 کیه!

 جا گذاشته بودش.شاید ریحانه اون

 سری تکون دادم و از اتاق خارج شدم.

 اومد.توی راهرو و سکوتش ایستادم و آروم قدم زدم؛ احساس سبکی داشتم اما به شدت خوابم می

 برگشتم به اتاقم و کنار سارا دراز کشیدم.

 اون هم مثل یک فرشته کوچیک خیلی ناز و آروم خوابیده بود.

 گفتم:ناخودآگاه لـبخندی زدم و 

 شد.تر میاگه سارا نبود زندگی برام خیلی سخت-

 با کش و قوسی به بدنم، خواستم بخوابم.ای روی موهاش نشوندم و سهبو

 زد؛ برداشتم و روشنش کردم.دی گوشیم چشمک میایاما نور ال

بره با کرد؛ و گفت که قراره شیوا برام چندفایل صوتی سخنرانی فرستاده بود و ابراز نگرانی می

 پدربزرگش آشتی کنه.

 لـبخند زدم و با بغض به گوشی خیره شدم.

 هام رو بستم.براش آرزوی خوشبختی کردم و بعد از خاموش کردن گوشیم؛ چشم

 ناخودآگاه سارا رو به سمت خودم کشیدم.

 هم من و هم سارا حس طرد شدگی داشتیم؛ مادرهای ما، ما رو نخواسته بودن.

ه رو داشتیم! با اینکه هیچ کدوم اعصاب و اخالق درست و حسابی نداشتیم اما اما من و سارا همدیگ

 برادرزاده و عموی خوبی بودیم.

 شدم!تر میتونستم براش پدری کنم؛ البته اگه قویشاید هم می

 توی همین فکرها بودم که چرت زدم.

 بودم! اما بیشتر از یک ساعت نتونستم بخوابم؛ سردرد کرده بودم و بدجوری کالفه

 ساعت هفت صبح بلند شدم و رفتم بیرون؛ یک سر به سپهر زدم که دیدم گوشی به دست خوابیده بود.

 شد.احتماالً اون هم خیلی دلتنگ شیوا می



اومد از رفتن پیش رفتیم بیرون یا... البته به نظر میکردم؛ یا بیشتر با هم میباید برای سپهر یک فکری می

 سهیال راضی بودن.

 گفت که اون براشون کیک پخته و کلی براشون داستان و خاطره تعریف کرده.میسارا 

 آهی کشیدم و رفتم پایین.

 توی آشپزخونه هیچ کس نبود؛ درواقع هنوز دخترها نیومده بودن سرکارشون.

 کشید!هدف به اطراف دستمال میاما وقتی به آشپزخونه پشتی رفتم، آزیتا رو دیدم که داشت بی

 :صداش کردم

 کنی؟این وقت صبح اینجا چه کار می-

 به وضوح ترسید و به سمتم برگشت:

 شمایید آقا؟-

 معلومه که منم! فکر کردی کیه؟-

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 ببخشید آقا! زودتر اومدم که تمیزکاری کنم!-

 آهی کشیدم و گفتم:

 باشه یک قهوه برای من آماده کن بیار اون طرف.-

 چشم آقا.-

رفتم؛ مسافرتی چیزی! خودم هم به تنوع و استراحت نیاز داشتم. خصوصاً که این بود جایی می شاید بهتر

 چند وقت خیلی بهم فشار اومده بود.

 رفتم توی هال نشستم روی مبل و به مقابلم خیره شدم و فکر کردم.

 کردم کجا برم و چه کار کنم؛ کالً زیاد اهل سفر و تفریح نبودم!داشتم بررسی می

 دقیقه بعد آزیتا با فنجون قهوه اومد به سمتم؛ خم شد و قهوه رو گذاشت. چند

 خواست برگرده و بره که گفتم:

 صبر کن.-

 ایستاد؛ گفتم:

 تا زمانی که پرستار جدید نیومده مثل سابق تو به کارهای سارا رسیدگی کن.-

 سرش رو به نشونه مثبت تکون داد:

 چشم آقا!-



 یکم تعلل کردم و گفتم:

 هم برو از اتاق آخری یک چمدون بردار برو تو اتاق سارا؛ وسایل ضروریش رو برای یک هفته جمع حاال-

 و جور کن.

 ابروهاش رو فرستاد باال و گفت:

 خواید بفرستیدش؟جایی می-

 سرم رو به نشونه منفی تکون دادم:

 جمع کنه. ها برم مسافرت؛ سپهر هم که بیدار شد کمکش کن وسایلش روخوام با بچهنه می-

 با تعجب و بهت زدگی گفت:

 چشم آقا.-

 و زود از مقابلم ناپدید شد.

 این دختر هم فاز عجیبی داشت! معلوم نبود که با خودش چندچنده! رفتارهاش معمولی نبودن.

گفتم که به مهدکودک سارا و ام شدم و به مقابلم خیره شدم؛ باید به خشایار میمشغول خوردن قهوه

گفتم تا یک هفته کارهای من رو الع بده که یک هفته نمیرن. خودم هم باید به مرتضی میمدرسه سپهر اط

 تعطیل کنه.

 بعد توی ذهنم نقشه خیالی سفر رو کشیدم.

شد اگه اول از امامزاده صالح شروع کنیم، بعد شهر ری، بعد قم، بعد اصفهان و بعد شیراز و بعد خوب می

 بندرعباس. 

 ام تموم شد. قهوه

بلند شدم ایستادم و رفتم به سمت حیاط؛ در حیاط رو که باز کردم خشایار رو دیدم که مشغول جارو 

 کردن بود.

 صداش زدم و اون نزدیک شد؛ با نگرانی گفت:

 سالم آقا! خدا بد نده رنگتون پریده!-

 سری تکون دادم و گفتم:

برم. با ها رو هم با خودم میر و بچهخوام برم سفخوابم خوب میشم. ببین خشایار من میمهم نیست؛ می-

 مدرسه و مهد هماهنگ کن. 

 یکم خوشحال شد:

 خواید برید؟چشم! به سالمتی آقا کجا می-



 به سمت شیراز.-

 نگران گفت:

 ها خطرناکه سرد هم هست!ایشاال که خوش بگذره ولی آقا تو رو خدا مراقب باشید جاده-

 سری تکون دادم:

 فر الزمم خشایار.دونم! ولی واقعاً سمی-

 ایشاال که حالتون خوب بشه!-

 لـبخندی زدم و ازش تشکر کردم؛ اون هم خوشحال شد که من لـبخند زدم! 

 شدن.شدم خشایار و ریحانه هم خوشحال میچون معموالً اخمو بودم، هروقت خوش اخالق می

 شاید بشه گفت؛ این دو نفر واقعاً در حق من پدری و مادری کردن.

 تکون دادم و گفتم:سری 

 من دیشب خوب نخوابیدم؛ میرم استراحت کنم. قبل از ناهار من رو بیدار کن که عصر حرکت کنیم.-

 چشم آقا!-

 آهی کشیدم و برگشتم داخل خونه.

 ها باال رفتم و خودم رو به اتاقم رسوندم.با خستگی از پله

که دست و پاهاش کامالً باز هستن مثل  در رو که باز کردم دیدم تخـتم به هم ور شده و سارا درحالی

 ساعت روی تـختم چرخیده.

ناخودآگاه لـبخندی زدم و به سمتش رفتم؛ سارا رو به اتاقش برگردوندم و خودم هم برگشتم توی اتاقم و 

 بعد از خوردن قرص، خوابیدم.

*** 

 )شیوا(

 من صندلی عقب نشسته بودم و زهرا و مادرش جلو بودن.

خواست با زهرا و مامانش هماهنگ باشم و باباجون هم چادر سرم کرده بودم؛ دلم میها بعد از مدت

 اینطوری بدونه که واقعاً توبه کردم.

 تابید و برای اینکه توی چشم نزنه عینک دودی زده بودم.با اینکه هوا سرد بود، اما آفتاب تیز می

 کرد گفت:مامان زهرا همونطور که رانندگی می

 ات بود بگو زهرا بهت خوراکی بده.الزم نداری؟ اگه گشنه شیواجون چیزی-

 با لـبخند گفتم:



 ممنون خاله جون؛ نه فعالً که تازه راه افتادیم چی بخوریم آخه.-

 زهرا خندید و گفت:

خاله جون و درد! چند وقت دیگه باید به مامانم بگی مامان! به من هم باید بگی زهراخانوم تک -

 خواهرشوهر عشقم!

 دم از دستش و مامانش بهش تشر رفت:خندی

 دختر تو اگه یکم با ادب باشی چیزیت نمیشه!-

 زهرا مطمئن گفت:

 ها رو نداریم!ول کن مامان! با شیوا دیگه این حرف-

 ای بهش زد و زهرا هم آخ و اوخ کرد.مامانش سلقمه

 مامان زهرا بعد از چند ثانیه خطاب به من گفت:

 شناختم؟ودم که مامانت رو میراستی شیواجون بهت گفته ب-

 ابروهام رو فرستادم باال:

 بله؟-

 با خنده گفت:

آره فرصتش پیش نیومده بود که بهت بگم! ولی از روز اول گفتم چقدر فامیلیت آشناست! منتهی چون -

شمسی خانوم بوده! مادرت همیشه فامیلی پدرته یکم طول کشید تا یادم بیاد که تابان فامیلی همسر 

 کرد و از اقواممون بود.های خواهرم شرکت میاومد توی روضهمی

 با تعجب گفتم:

 جداً؟-

 زهرا خندید:

ات منگل نشه آخه حاصل الکی فامیل هم بودیم! فقط شیوا مراقب باش پس فردا بچهآره دیگه! الکی-

 ازدواج فامیلیه!

 مامانش غرید:

 زهراااا!-

 مادرش شد.کل با من خندیدم و زهرا هم مشغول کل

 شناخت!پس مادرم خانم صابری رو می

 نگاهی به آسمون کردم و توی دلم گفتم:



دونستم که هنوز دوستم داری و دونستم که باهام قهر نیستی و حواست بهم هست! میمامان! می-

 مراقبمی! بعد از این هم خیلی برام دعا کن و از خدا بخواه که حواسش بهم باشه.

 ه و شوخی و خوراکی خوردن گذشت.یکی دوساعتی به خند

دونستن که من مثل مامان زهرا و حتی خود زهرا چندان از گذشته من خبر نداشتن؛ فقط این رو می

و موقع تصادف مامانم مذهبی نبودم و تصادف دوسال پیش تقریباً تقصیر من بوده اما از هشیار نبودنم 

 هام خبر نداشتن.کاریکثافت

ه نیم ساعت مشغول پیدا کردن آدرس بودیم؛ چون خیلی وقت بود نیومده بودم به به ورامین رسیدیم و ی

 اومد.سختی یادم می

 ساعت یازده بود که باالخره رسیدیم مقابل خونه بزرگ پدربزرگم.

 ماشین رو پارک کردیم و پیاده شدیم؛ با همدیگه به سمت خونه رفتیم و زنگ در رو زدیم.

 اشت و گفت:مدتی بعد یک زن آیفون رو برد

 کیه؟-

 صدام رو صاف کردم و گفتم:

 شیوا هستم! -

 شیوا دیگه کیه؟-

 از صداش نتونستم تشخیص بدم کیه؛ احتماالً پرستار بود.

 پرسیدم:

 شما پرستار آقای تابان هستین؟-

 دونین؟ بله! شما از کجا می-

 اشون هستم از تهران اومدم ببینمشون.من نوه-

 ای گفت:با لحن بامزه

 پس خوش اومدین! بفرمایید داخل. عه-

 بعد در رو باز کرد.

 زهرا به من نگاهی انداخت و گفت:

 میگم صداش چه نازک بود بابابزرگت هم پرستار دافی داره ها!-

 خندیدم و مامان زهرا باز بهش چشم غره رفت.

 رفتیم داخل.رفتیم داخل و حیاط باصفا و پر از گل و گیاه رو رد کردیم؛ به ساختمون رسیدیم و 



 پرستار به استقبالمون اومده بود و گفت:

کنن! شیواخانوم کدومتون سالم خوش اومدین! آقای تابان االن رفتن باالی پشت بوم دارن ورزش می-

 هستین؟

 گفتم:

 منم.-

 پرستار پرسید:

 و این دوخانم... ؟-

 زهرا گفت:

 همراهشون هستیم!-

 یکم با تردید نگاهمون کرد و گفت:

 خیلی خب شما بفرمایید بشینید تا من برم صداشون کنم! آهان!-

ساده و سنتی داشت و خبری  که خونه خیلی بزرگ بود اما دکورسری تکون دادیم و به سمتی رفتیم؛ با این

 از مبلمان نبود.

 کنار دیوار روی زمین تشک و پشتی قرار داشت و ما اونجا نشستیم روی زمین.

 زهرا با خنده گفت:

 خواد چه کار؟ابزرگت که میره ورزش میکنه دیگه پرستار میشیوا باب-

 شونه باال انداختم:

دونم! از وقتی مامانبزرگم مرد خواستن براش زن بگیرن مراقبش باشه که قبول نکرد؛ غذا هم بلد نمی-

تکار نبود بپزه برای همین براش پرستار میذارن که غذا بپزه و به خونه برسه. درواقع پرستاره بیشتر خدم

 خونه است تا پرستار بابابزرگم!

 زهرا خندید و چیزی نگفت.

 لرزید!از استرس اینکه چجوری با باباجون رو به رو بشم همه جونم داشت می

 به اطراف خونه نگاه کردم و خاطرات بچگیم برام زنده شد.

بزنم،  چرخیدم، وسایل روی طاقچه که حق نداشتم بهشون دستاون ستون وسط خونه که دورش می

 های زبر و خشن، همگی خاطرات من بودن!تابلوهای قدیمی و موکت

 کرد برام خاطره انگیز بود.حتی نوری که از پنجره راه گرفته بود و خونه رو روشن می



ورودی باز شد و مردی قد بلند وارد شد و همگی بلند سکوت سپری شد تا اینکه در فلزی  ای بهچند دقیقه

 شدیم.

 ای شکسته نشده بود!ای خمیده نشده و ذرهمحاسنش همگی سفید بود اما ذرهموها و 

 ای متعجب و ناراحت به ما نگاه کرد و محکم سالم کرد؛ جوابش رو دادیم.با چهره

 با پشیمونی و بغض بهش خیره شده بودم؛ منتظر بودم داد و بیداد کنه یا بگه چرا اومدی؟!

 دونستم چنین آدمی نیست!اما می

 نزدیک شد و اشاره کرد بنشینیم؛ نشستیم و اون هم کمی با فاصله از ما نشست.

 خطاب به اون زن پرستار گفت:

 های من؟کنی از مهموندخترم یه پذیرایی می-

 پرستار با مهربونی قبول کرد و رفت به آشپزخونه.

 باباجون رو به من کرد و با تحیّر گفت:

 ف؟ اتفاقی افتاده؟شیوا بابا... چی شده اومدی این طر-

 کردم اینطوری رفتار کنه!دونستم باباجون مهربونه ولی فکر نمیآورد! میبغض خیلی به گلوم فشار می

کینه است ولی نه تا کرد! شنیده بودم که بییادمه توی مراسم ختم بابا و مامان خیلی ناراحت نگاهم می

 این حد!

 فتم؛ با ناراحتی گفتم:با همون بغضم نزدیک شدم و دست باباجون رو گر

 کنم من رو ببخش!باباجون من رو ببخش! خواهش می-

 با حیرت نگاهم کرد و خیلی زود اشکش روون شد و گفت:

 شیوا، بابا خودتی؟ دخترم چه قدر عوض شدی! چه قدر خانم شدی! -

 سیدم و گذاشتم روی چشمم؛ با ناراحتی گفتم:خم شدم و دستش رو بو

 خواستی من رو ببینی...!دونم نمیبودی که باعث شدم پسرت بمیره! می دونم ازم ناراحتمی-

 این چه حرفیه عزیز دلم؟ تو بچه منی... میوه دل منی.-

بعد خم شد و من رو به سمت خودش کشید؛ من هم سرم رو روی سـینه باباجون گذاشتم و راحت گریه 

 کردم!

 گفت:کشید و میدست روی سرم می

شاهلل حاج محمدجواد رو بیامرزه؛ حتماً االن خیلی خوشحاله که دخترش به خونه نخدایا شکرت! خدا ا-

 برگشته؛ خانم شده! نجیب شده! 



 هام رو پاک کرد:سید و اشکبعد یکم من رو از خودش فاصله داد؛ پیشونیم رو بو

ها خوای یادی از ما کنی! همین که از بچهکردم بیای! گفتم حتماً دیگه نمیخوش اومدی بابا! فکر نمی-

 گفتن حالت خوبه راضی بودم! شنیدم میمی

 با بغض گفتم:

 تونین ببخشین!دونستم من رو میروی برگشتن نداشتم! نمی-

 دست روی چادرم کشید:

ون اول بخشیدمت بابا! داغ پدر و مادر بد داغیه! خودت که به همین چادر مقدسی که سرته قسم؛ هم-

راه اشتباه؛ جات روی خواستی اونجوری بشه بابا. حاال هم که پشیمونی هم از حواس پرتیت هم از اون نمی

 سر منه.

 تر بـغلش کردم و نالیدم:محکم

 باباجون!-

 ای کرد و آروم و مودبانه گفت:زهرا تک سرفه

 هندی بسه دیگه! شیواجون میگم فیلم-

 یکم خندیدم و از باباجون فاصله گرفتم.

 به زهرا و مامانش اشاره کردم:

 باباجون این زهرا دوستمه و ایشون هم خانم صابری مادرشونن.-

 باباجون سری براشون تکون داد و گفت:

 ممنون که مراقب شیوای ما بودین.-

 مامان زهرا گفت:

 کنم! کاری نکردیم.خواهش می-

 م رو پاک کردم و بعد از جمع و جور کردن خودم توضیح دادم:هااشک

های بابا، یک خونه دیگه گرفتم که به راستش باباجون، خونه رو فروختم و بعد از صاف کردن بدهی-

 دانشگاهم نزدیک باشه.

 با نگرانی گفت:

 تو هم همش تنها بودی بابا؟-

 سرم رو به نشونه تایید تکون دادم:

 خونه کوچیکتر گرفتم که خوف نکنم. آره باباجون! یه-



 خوب کاری کردی.-

 به مادر زهرا اشاره کردم و ادامه دادم:

 یه جدیدم بودن که خیلی کمکم کردن... .خانم صابری همسا-

 مامان زهرا لـبخندی زد:

 کاری نکردیم!-

 باباجون لـبخندی زد و با مهربونی گفت:

 کنن.براتون دعا میخیلی لطف کردین! مطمئنم پدر و مادرش هم -

 مادر زهرا هم آهی کشید:

 شناختم خیلی خانم خوب و بزرگی بودن.آره ان شاهلل خدابیامرزتشون؛ عروستون رو می-

 باباجون سرش رو تکون داد و آهی کشید.

 زهرا خندید و گفت:

 دیگه بحث غمگین نکنید دیگه! ما جهت شادی اومدیم خدمتتون!-

 گفت:مادر زهرا آروم ولی با تشر 

 دختر تو کار بزرگترها دخالت نکن!-

 باباجون از من پرسید:

 قضیه چیه بابا؟-

 مادر زهرا توضیح داد:

راستش ما اومدیم جهت دستبوسی شما و اینکه با شیواخانوم آشتی کنین که خداروشکر به خیر گذشت! -

 اما یه قصد دومی هم داریم اگه اجازه بدین.

 باباجون با احترام گفت:

 دارید دخترم؛ بفرمایید.اختیار-

راستش من شیواجون رو برای پسرم پسنیدیده بودم؛ خود شیوا که موافقت کردن، گفتیم بیایم اینجا که -

 از شما اجازه بگیریم بیایم اینجا رسماً از شما شیوا خانوم رو خواستگاری کنیم.

 باباجون با خوشحالی به من نگاه کرد و گفت:

 آره دخترم؟-

 رو به نشونه مثبت تکون دادم. با لـبخند سرم

 باباجون سرش رو به سمت آسمون بلند کرد:



 خدایا شکرت! -

 بعد رو به مادر زهرا کرد و گفت:

 بزرگوارید حاج خانم؛ من که کسی نیستم اومدید پیش بنده! ان شاهلل که هر چی خیره... .-

 بعد به من نگاه کرد و گفت:

ها پیش اونمادرت هم درجریان بذاری. من میگم بهتره بریم کاشون  ولی دخترم؛ بهتره که با پدر و مادرِ-

 قرارها رو بذاریم.

 با غم گفتم:

 بخشن یا نه!ها هم مثل شما من رو راحت میدونم اوننمی-

 ام گذاشت:دست پیر و چروکش رو روی شونه

 ها هم خیلی دوستت دارن حتماً دلتنگتن.بخشن دخترم؛ اونان شاهلل که می-

کردم انقدر دیدنش برام حس خوبی داشته مهربونی به چهره پیر اما مهربونش نگاه کردم؛ فکر نمیبا 

 باشه!

 انگار که یادم رفته بود یتیمم.

 زهرا آهی کشید:

 ای بابا گاومون زایید! حاال هی باید از این شهر به اون شهر بریم که یه عروس بگیریم!-

 گفت:ما خندیدیم و مادر زهرا با ناراحتی 

 ای بابا این چه حرفیه؛ فدای سرشون.-

 زهرا با اعتراض گفت:

 مادر من! شوخی کردم شوخی بود به موال!-

 ها نکن.زشته دیگه از این شوخی-

 کشید.ها برامون میوه آورده بود اما من میل خوردنم نمیزدنپرستار بین حرف

 به باباجون گفتم:

 باباجون ما دیگه بریم؛ مزاحمت نمیشیم.-

 اخمی کرد:

ها میان؛ بمون و ببینشون دلشون برات تنگ کجا برید؟ تازه اومدید! تازه امروز جمعه است و بقیه بچه-

 شده.

 به زهرا و مادرش اشاره کردم:



 آخه بندگون خدا کار دارن! نمیشه که اینجا بمونن!-

 باباجون به مادر زهرا گفت:

 ا! تا ناهار پیش ما باشین!حاج خانوم به همسر و پسرتون هم بگید بیان اینج-

 مامان زهرا با تعجب گفت:

 نه مزاحمتون نمیشیم!-

 باباجون اخم کرد:

زنم به اعظم دخترم میگم یکم بیشتر غذا درست کنه بیاره. به زشته مهمون همینجوری بره! زنگ می-

 !بهش دختر بدم رو ببینم باهاش حرف بزنم. ناسالمتی قرارههرحال من هم باید آقاپسرتون 

 ن اینجوری دوستم داشته باشن یا نه!ستتوندونستم عموهام هم میاختیار لـبخند زدم؛ نمیبی

 ها، کلی با باباجون گپ زدیم.موافقت کردیم و تا زمان اومدن مهمون

*** 

 هام رو باز نکردم؛ پتوی نازکی روم انداخته شده بود و چادر خودم زیر سرم بود.بیدار شدم اما چشم

 پشتی خونه باباجون بودم و این رو به یاد آوردم.توی اتاق 

 هام رو باز نکنم؛ البته ناخودآگاه بود!اما حس کردن حضور چند نفر توی اتاق باعث شد چشم

 صدای عمه کوچیکم رو شنیدم که گفت:

 تونه انقدر راحت بخوابه؟من موندم آدم بعد از اینکه پدر و مادر خودش رو به کشتن داده چطور می-

 زن عموم جواب داد:و 

 کرد و عین خیالش نبود!واال قبل از اون ماجرا هم خون به دل شمسی خانوم و آقاجواد می-

ش باز من تونستن اینطوری درباره من حرف بزنن؟ اون هم بعد از اینکه با آغودلم فشرده شد؛ چطور می

 رو پذیرفته بودن و با خوشرویی من رو سر سفره ناهار نشوندن؟

 نشون بدم که بیدارم و حرفی بزنم اما نتونستم. خواستم

 کردم.اش برگشته بودن تهران و من احساس غریبی و تنهایی میزهرا و خونواده

 ام گفت:اون یکی عمه

 ب و حیاش که برگشته حتماً خودش هم توبه کرده دیگه.دختر حُجواال این -

 کرد نفی کرد:پچ مییکی دیگه همونطور که پچ

ای که ما کنه برای تظاهر و آبروداری پیش خواستگارش! وگرنه اون سلیطهین کارها رو مینه بابا! ا-

 تونست هدایت کنه!دیدیم رو خود جبرئیل هم نمیمی



 بعد به گفته خودش خندید.

 های نیمه بازم هم بهت و ترسشون رو دیدم.نفس سختی کشیدم و بلند شدم نشستم؛ با چشم

 فت:یکیشون با ناراحتی و ترس گ

 وا عمه تو بیدار شدی؟ -

 آلودم گفتم:سری تکون دادم و با لحن خواب

 نه هنوز خوابم؛ میرم بیرون شما به ادامه جلسه برسید.-

 و پتوم رو برداشتم و با کشوندن پاهام روی زمین، از اتاق خارج شدم.

 هم بود؟ ها توی اتاق بیشتر شد و من دیگه اهمیت ندادم؛ دلم شکسته بود ولی مگه مپچپچ

هام ها رو از فامیلبرای کسی اهمیت نداشت و در هر صورت، من توقع این رفتارها و حتی بدتر از این

 داشتم.

کردن؛ من هم رفتم به اون یکی اتاق که تاریک و سردتر توی هال و پذیرایی عموها داشتن استراحت می

 بود.

 کرد.دار اذیتم نمیو کنایههای نیش با این حال وقتی گوشه اتاق خوابیدم، دیگه حرف

ها زود قلبم سرد بود ولی قلب من هم سرد بود؛ با اینکه به رفتار گرم باباجون دلخوش بودم اما این غصه

 رو احاطه کردن.

 یاد ظهر افتادم؛ هادی و پدرش اومدن اینجا و باباجون خیلی خوشش اومد ازش.

 شیوا بابا چرا اینجا خوابیدی؟-

 کشیده بودم برگشتم به سمت در؛ باباجون توی چهارچوب ایستاده بود.همونطور که دراز 

 با خستگی گفتم:

 سالم.-

 علیک سالم.-

 اومد داخل و با یک سینی کوچیک چای نشست روی زمین.

 بعد بلند شد رفت المپ اتاق رو روشن کرد و برگشت؛ گفت:

 دم غروبه بابا، بهتره دیگه بیدار بشی.-

 وان چای بود نگاه کردم و پتو رو به خودم پیچیدم؛ آروم بلند شدم نشستم.به سینی که توش دوتا لی

 با خستگی چای رو برداشتم و به دهنم نزدیک کردم.

 باباجون گفت:



 چقدر الغر شدی.-

 آهی کشیدم و گفتم:

دونی چقدر سختی کشیدم باباجون؛ دوسال تموم دوندگی کردم تا دیگه بَد نباشم. اما بقیه باورشون نمی-

 میشه که... .ن

 یک قلپ چای خوردم و پرسیدم:

 کنین؟ واقعاً من رو بخشیدین؟باباجون شما من رو باور می-

 یکم بهم نگاه کرد؛ لـبخندی شیرین زد و بعد از صاف کردن صداش گفت:

هات فهمیدم که شناسه نه دنیا رو! من با یک نگاه به چشمآدم بچه خودش رو نشناسه؛ نه خودش رو می-

کنه باباجون! مگه تر شدی. و رنج، چیزیه که آدم رو پخته میوض شدی. خوب که بودی! خوبچقدر ع

 اینکه آدم خودش نخواد پخته بشه! اما تو مثل سفال تو کوره موندی و صبر کردی تا پخته بشی.

 ای کشیدم و با بغض گفتم:نفس عمیق و ناپیوسته

 اوضاع بهتر میشه؟ دردها تموم میشن؟یعنی -

یچ وقت تموم نمیشه باباجون! دنیا نه سرای راحتیه نه سرای وصال! خیلی چیزها از دست میره، درد ه-

 خیلی چیزها از بین میره.

 یک قلپ دیگه چای خوردم تا بغضم رو فرو ببرم.

 باباجون هم یک تیکه خرما برداشت و با چاییش مشغول خوردن شد.

 بعد از اینکه چاییمون تموم شد باباجون گفت:

 ه برنگرد تهرون؛ اگه خواستی با مصطفی برو وسایلت رو بیار اینجا بمون.دیگ-

 گفتم:

 نمیشه باباجون، کالس دارم باید برگردم تا فردا.-

 خندید:

حاال چند روز نری چیزی نمیشه! یکم پیش من بمون؛ اینجا تنهام حوصلم سر میره. دلم هم برات تنگ -

 شده بذار چند روز ببینمت.

 به چهره مهربونش خیره شدم؛ من هم خیلی دلتنگش بودم.لـبخندی زدم و 

 گفت. موندیم و باباجون برامون داستان میهایی که اینجا میدلتنگ شب

 شد.صدبار داستان آشناییش با مامانجون رو تعریف کرده بود و از گفتنش خسته نمی

 داد.همیشه هوامون رو داشت و بهمون خوراکی می



 اینجا؟مونی چیشد دخترم؟ می-

 سری تکون دادم:

 هام برسه.مونم؛ ولی خب باید هماهنگ کنم یکی از همکارهام به کالساگه شما بگید بمون می-

 لـبخندی زد:

آفرین دختر خوب! حاال برو یه آب به دست و صورتت بزن بیدار بشی، بعد هم یه کمکی به عمه اعظمت -

 بده شام درست کنه.

 چشم باباجون.-

 ترم؛ من دیگه میرم مسجد.بال دخچشمت بی-

 و بلند شد و ایستاد.

 بهش گفتم:

 باباجون برای من هم خیلی دعا کن!-

 مهربون بهم کرد و خندید:نگاهی 

 کنیم.ها باید برای ما دعا کنید! ولی چشم؛ دعا میواال شما جوون-

 کم بلند شد.و رفت؛ صدای اذان هم کم

 دلم برای چرت و پرت گفتن زهرا تنگ شده بود!

ام یه سر به دستشویی زدم و حالم که جا اومد رفتم به آشپزخونه؛ هنوز تا شام خیلی مونده بود اما عمه

 گذاشت.داشت آبگوشت بار می

 من هم رفتم کمکش.

 همزمان هم باهاش شروع کردم به حرف زدن و از این در و اون در گفتن.

دل مهربونی هم داشت و باهاش احساس غریبی عمه بزرگم هم مثل خاله انسیه سنش باال بود و نوه داشت؛ 

 نداشتم.

 آبگوشت رو بار گذاشتیم و من رفتم توی حیاط.

کردن و دخترعموهام که از من خیلی کوچیکتر بودن روی تـخت پسرعموهام داشتن والیبال بازی می

 زدن.شکستن و حرف میسنتی حیاط نشسته بودن و تخمه می

 پادری نشستم و گوشیم رو درآوردم.من هم توی ایوون روی یه تیکه 

ها رو برام بفرسته! هیچی تونم بهش بگم عکس بچهسوخت که حتی نمیسورن بالکم کرده بود و دلم می

 نشده دلم براشون خیلی تنگ شده بود.



 ها انداختم و آهی کشیدم.نیم نگاهی به حیاط و بچه

 انقدر شدید حسش نکرده بودم!کردم؛ احساسی که شاید قبالً خیلی احساس تنهایی می

 به قولی همیشه قوی و محکم بودم نه اینطوری که خیلی زود دپرس بشم.

های مغزیم که کرد به سلولشد و حمله میشد؛ هر چندماه یک بار شدید میالبته به عادتم هم مربوط می

 کرد تا بیشتر افسرده باشن.کمبود شادی داشتن و تحریکشون می

 به اکانت هادی زدم؛ آنالین بود. آهی کشیدم و سری

 اما چیزی نداشتم بهش بگم و دوست هم نداشتم باهاش حرفی بزنم.

کرد که من از هادی بیشتر خوشم میاد برای همین به قول خودش عقب کشید و جالب بود که سورن فکر می

 حتی یک بار هم نظر خودم رو نپرسید!

 وابم تایید این فکرش بود!پرسید جتر اینکه اگر هم نظرم رو میو جالب

تر بودم با اینکه یکم هم ازش با اینکه خودم به این وضوح بهش فکر نکرده بودم ولی واقعاً به هادی متمایل

 ترسیدم.می

 یک پیام برام اومد؛ رفتم بازش کردم.

 از آزیتا بود که نوشته بود:

ها رو شدن حال و هوا بچه اوضاع بعد از رفتنت بدجوری به هم ریخت! ولی آقاسورن برای عوض»

 «برداشته و رفته سفر برای یک هفته.

 یکم به گوشیم خیره شدم؛ بعد نوشتم:

 «تو سورن رو دوست داری درسته؟»

 پیامم سریع دیده شد اما جوابی نیومد.

ها توی چه موقعیتی دونستم چرا این رو برام فرستاده بود اما ازش ممنون بودم؛ حداقل فهمیدم بچهنمی

 ن.هست

 به رو به روم خیره شدم و چند دقیقه تو حال خودم بودم که یک پیغام دیگه برام اومد.

 یک پیام طوالنی از آزیتا بود.

ها این راز مثل سنگی ته دلم نویسم! اما طی این سالها رو برای تو میدونم چرا دارم اینشیوا من نمی»

کنن! دوست دارم ولی نه اونطوری که بقیه فکر می دونستم باهاش چه کار کنم. من آقاسورن روبود و نمی

عرضه هستم که عاشق آقاست ولی حتی جرئت نداره یکم این کنن من یک دختر خجالتی بیهمه فکر می

هاش به راحتی این حس خونده میشه ولی کسی بهش اهمیت حسش رو نشون بده درحالی که از چشم



داره من از وقتی بچه بودم اینجا بودم؛ مادرم اینجا کار  نمیده حتی خود آقا. اما شیوا داستان من فرق

 «کرد و وقتی از دنیا رفت من همینجا موندم و بزرگ شدم. اما در واقع من... می

مکث کردم و سرم رو باال گرفتم تا چشمم یکم استراحت کنه؛ مطمئن نبودم چیزی که در ادامه داشتم 

 خوندم درست باشه!می

 د یا چیز دیگه هم نبود!اما حتی این خطای دی

در واقع من خواهر ناتنی آقا هستم! مادر من با پدرِ آقا ازدواج موقت کرده بود اما وقتی پدرم از اینجا »

دونی آقاسورن برادر منه! هرچه قدر هم نسبت به رفت مادرم به کسی نگفت که من دختر کی بودم. می

و کردی... الش میتفاوت باشه من دوستش دارم! برای همین خوشحال بودم وقتی که تو خوشحمن بی

ازت ممنونم که اون شب کمکش کردی با اینکه خودت هم حال خوبی نداشتی. من ازت ممنونم که انقدر 

 «برای خونواده من زحمت کشیدی شیوا

 چند نفس عمیق و محکم کشیدم و سعی کردم ماجرا رو هضم کنم!

 سورن یک خواهر داشت! اون هم چه خواهر مهربون و دل نازکی.

شد از اینکه هنوز یک نفر دیگه رو توی این از این موضوع خبر نداشت؛ وگرنه خیلی خوشحال می احتماالً

 دنیا داره که دوستش داشته باشه!

 سریع برای آزیتا تایپ کردم:

 خبره؟سورن از این موضوع بی-

 سریع جواب داد:

 آره.-

 گرفته بود! خواستم باز چیزی بنویسم که گوشیم زنگ خورد؛ سورن بود! تماس تصویری

 هول شدم و سریع وصلش کردم؛ منتظر بودم که خود سورن رو ببینم ولی دوتا بچه رو دیدم.

 سارا و سپهر بودن که رو به دوربین ایستاده بودن و پشتشون یک گنبد طالیی بود.

 صدای سورن رو شنیدم که گفت:

 ها به خاله شیوا سالم کنین.بچه-

 و سالم کردن؛ من هم براشون دست تکون دادم و سالم کردم!سارا و سپهر برام دست تکون دادن 

 سورن گفت:

این دوتا گودزیال از زیارت شاه عبدالعظیم اومدن زیارت حضرت معصومه بعدش هم قراره برن حرم -

 کنن.شاهچراغ. گفتن یه دستی هم برای خاله شیواشون تکون بدن و بگن از طرفش زیارت می



 کردن!خندیدن و نگاهم میا ذوق به سپهر و سارا نگاه کردم که میهام جاری شد و باشک از چشم

 ها پرسید:سورن از بچه

 ها؟خب دیگه کاری، حرفی چیزی ندارید بچه-

 سارا بلند گفت:

 خاله دلم برات خیلی تنگ شده مراقب خودت و دومادت باش!-

 سپهر هم گفت:

 کنم!ات میشیوا اگه خوشبخت نشی خودم خفه-

 سورن خندید:

کنیم. و من خیلی دلم ها از طرف من به شیوا بگید که جاش اینجا خیلی خالیه اما با به جاش دعا میبچه-

 براش تنگه.

 تونستم بفهمم که بغض داره و حال عجیبی داره.دیدم اما میاش رو نمیبا اینکه چهره

 به سختی گفتم:

 کنم!میها از طرف من به آقاسورن بگید من هم براش دعا بچه-

 ها رو برای هممون رقم بزنه.ای سکوت شد؛ به حرم نگاه کردم و با لـبخند از بانو خواستم بهترینلحظه

 سورن بعد از چند لحظه گفت:

 خب دیگه خداحافظی کنید.-

 ها خداحافظی کردن و من هم براشون دست تکون دادم؛ و مالقاتمون به پایان رسید.بچه

ها رو خصوصاً ز شد! خیلی خوشحال شدم و عمیقاً احساس خوبی کردم که بچهکوتاه بود اما دلم خیلی با

 توی اون مکان قشنگ دیدم!

 ها از کنارم رد شد و پرسید:یکی از دخترعمو

 زدی؟شیوا داشتی با کی حرف می-

 خندیدم:

 هام بودن! رفته بودن حرم گفتن یه زنگی هم به من بزنن.بچه-

 لـبخندی زد:

 بی!چه دانشجوهای خو-

هام بودن که ها دانشجوم نبودن، واقعاً بچهمن هم سری تکون دادم و به روی خودم نیاوردم که اون

 ازشون پرستاری کرده بودم.



 رسیدن.ها هم توی حیاط داشتن به کار خودشون میدخترعموم هم رفت توی خونه و بقیه بچه

 به آزیتا پیام دادم:

 خوای به سورن چیزی بگی؟نمی-

 جواب داد: چند لحظه

 خودم اینطوری راحت ترم! -

 خواستم موهاش رو بگیرم بکنم! وای می

گفت خودم سوخت و این دختره میاون سورن وا مونده در فراق و حسرت یک عضو واقعی خونواده می

 ترم!اینطوری راحت

 پیام داد:

 دم تو هم بهش چیزی نگی!شیوا به مقدسات قسمت می-

 نمش.خواستم بزدیگه رسماً می

 بدون اینکه به آزیتا چیزی بگم برای سورن پیامک زدم:

 یه خواهر گمشده داری؛ دور و برت بگرد و پیداش کن.-

*** 

 )سورن(

 تونست بخوابه برای همین کنار خودم خوابوندمش تا براش قصه بگم.سارا نمی

 هم کردم.سپهر هم سرش تو گوشیش بود و هنوز نخوابیده بود؛ من هم برای سارا یک قصه سر 

 نگاهی به چهره سارا کردم و در کمال تعجب دیدم که خوابیده.

 ها یکم گشت و گذار کردیم، هتل گرفتیم تا استراحت کنیم.توی اصفهان توقف کردیم؛ بعد از اینکه با بچه

 قبالً سفر مجردی رفته بودم. اما این سفر انگار یک مزه دیگه داشت.

هاش، نبودنِ شیوا و سختی آدرس پیدا کردن؛ هاش، سپهر و غرزدنگیریبهونهسخت بود به خاطر سارا و 

 ها بودم و جاهای خوبی رفتم.ارزید چون با بچهاما می

 به پیام شیوا دوباره نگاهی انداختم.

 «یه خواهر گمشده داری؛ دور و برت بگرد و پیداش کن»

 ه! اما بهش پیامی ندادم و ازش چیزی نپرسیدم.زندونستم منظورش دقیقاً چیه یا چرا این حرف رو مینمی

 شد اوضاع رو خراب کنم.خواست حاال که داشت خوشبخت میدلم نمی

 سپهر آروم گفت:



 دایی میشه چراغ رو خاموش کنی؟-

 ای گفتم و بعد از گذاشتن سارا روی تـخت کناریم، المپ رو خاموش کردم و دراز کشیدم.«باشه»

 سپهر همونجوری آهسته گفت:

 پشیمون نیستی که از شیوا گذشتی؟-

 خواد.دونستم کسی نیستم که اون مییکم فکر کردم؛ نه پشیمون نبودم! خوشحال بودم چون... می

 خواستم جوابش رو بدم که با ناراحتی زمزمه کرد:

 کشیدی! شیوا ارزشش رو داشت که براش بجنگی.ولی به نظر من نباید کنار می-

 با غم گفتم:

 ای وقتیه که بدونی اون هم دوستت داره؛ یا حداقل ازت خوشش میاد.جنگیدن بر-

 سپهر ساکت شد و چیزی نگفت.

 هام رو بستم.گفتم و چشم« شب به خیر»من هم توی تـختم به خودم کش و قوسی دادم؛ 

 هام دوباره باز شد؛ به تـخت سپهر نگاه کردم که اون طرفِ سارا بود و نور گوشیش افتادهولی الی پلک

 بود روی صورتش.

 دونم.شاید من واقعاً یک ترسوی فراری بودم! نمی

 بغض خیلی بدی توی گلوم بود.

 ها خیلی دردودل کردم.هایی که امروز داشتیم کمکم کرد بهتر بشم؛ با اون آدم خوباما زیارت

 خیلی حرف زدم و خیلی گِله کردم.

 هرچی حرف داشتم گفتم!

 هام هنوز باقی مونده بودن.حرف اما شاید کامالً سبک نشدم؛ چون

 هنوز خیلی درد داشتم که درمان نشده بودن و کارهای زیادی که انجام نداده بودم.

 یاد چند روز قبل افتادم؛ وقتی که به مالقات هادی صابری رفتم.

که  ایهایی که تجربه کرده بودم و از کمک خالصانه و صادقانهباهاش حرف زدم و از احساسم گفتم؛ از غم

 شیوا بهم کرده بود.

اش همه چیز رو به اون پسره گفته باشه؛ برای همین خواستم اون پسر دونستم ممکنه شیوا از گذشتهمی

 بدونه که شیوا شاید یک زمانی بد بوده باشه اما حاال قلبی به زاللی آب داره.

 قلی مثل اون باشه!طبق انتظارم واکنشش عاقالنه بود؛ همونطور که شایسته شیوا بود با پسر عا



امروز هادی صابری بهم زنگ زد و تشکر کرد؛ گفت که شیوا رفته پیش پدربزرگش و باهاش آشتی کرده و 

 اوضاع داره خوب پیش میره.

 خوشحال بودم که توی عمرم تونستم یک کار هرچند کوچیک برای شیوا انجام بدم.

 توی همین فکرها بودم که خوابم برد.

 شدم؛ ساعت پنج و نیم صبح بود. با زنگ گوشیم بیدار

 رفتم وضو گرفتم و نماز صبح خوندم؛ تقریباً روز دوم عبادتم بود.

 سیدم.هاشون رو بوها هر دو خواب بودن؛ رفتم باالی سرشون و پیشونیبچه

 لباس پوشیدم و از اتاق نسبتاً بزرگمون رفتم بیرون.

 که خودم احساس تازگی و طراوت خاصی داشتم!خواست صبح به اون تازگی قدم بزنم؛ همونطور دلم می

 به پیشخوان رسیدم و به هتلدار گفتم:

 گردم.زنم برمیمن میرم یکم قدم می-

 پرسید:

 کلید اتاقتون همراهتونه؟-

 سری تکون دادم:

 ها توی اتاقن.نه بچه-

 سری تکون داد:

 باشه مشکلی نیست.-

 توی خیابون شروع کردم به قدم زدن.تشکری کردم و از البی خارج شدم؛ رفتم بیرون و 

چسبید! زدم ولی خیلی بهم میهدف قدم میاول صبح بود و خیابون کامالً خلوت بود و ساکت؛ من هم بی

 خصوصاً نفس عمیق کشیدن توی اون هوا حس خیلی خاصی داشت!

 فکر کنم.بود، اما سعی کردم به هر چیزی به غیر از اون خواست شیوا پیشم میبا اینکه دلم می

 اما باز ذهنم رفت سمت خودش!

 کرد؟کردم یا اصالً من رو دعوت مییعنی توی عروسیش شرکت می

 دونستم که طاقت دیدنش توی لباس سفید وقتی من مردش نیستم رو دارم یا نه!دونستم؛ حتی نمینمی

  دادم که چرا تالشی نکردم؟ چرا انقدر زود عقب کشیدم؟از یه طرف به خودم فحش می

 کردم!شاید... شاید واقعاً ترسوتر از چیزی بودم که فکر می

 همه این احساسات باعث شد توی صبح به اون قشنگی بغض کنم و بخوام از ته دل زار بزنم!



 با همون بغضم به آسمون نگاه کردم؛ ابرهای قشنگ اما غمگینی توی آسمون بودن؛ مثل خودم!

 زمزمه کردم:

 خودت بهم نشون بده چه کار باید انجام بدم. خدایا خودت کمکم کن!-

 هام اجازه دادم یک قطره اشک بریزن.به چشم

 تک خندی زدم و آروم گفتم:

 کنی که.خواستی یکم هوایی عوض کنی حالت بهتر بشه! داری بدترش میمثالً می-

 ودم.تا سر خیابون رفتم و برگشتم به سمت هتل؛ هنوز وقت صبحونه نشده بود و من گرسنه ب

 از سوپری نزدیک هتل یک کیک و ساندیس گرفتم و رفتم توی البی هتل.

 نشستم روی مبل و مشغول خوردن کیک و ساندیسم شدم.

توی حال و هوای خودم بودم که صدای باز شدن در اتوماتیک ورودی بلند شد و من سرم رو به اون سمت 

 چرخوندم.

 قدم برداشت و به سمت پذیرش رفت. یک خانم چادری با چمدونش وارد شد و با اقتدار

 خواستم.سالم خسته نباشین یک اتاق می-

 مسئول پذیرش که هنوز یکم خواب بود با خستگی گفت:

 دیم.شرمنده خانوم ما ساعت دو بعد از ظهر اتاق تحویل می-

 اون زن آهی کشید و از اینکه همه جا همینجوره غر زد و بعد بقیه شرایط رو از مسئول پرسید.

شنیدم و فهمیدم که آخر حواسم به آکواریوم مقابلم بود اما صدای مکالمه اون زن و مسئول هتل رو هم می

 سر اتاق گرفت اما مجبور بود تا ظهر توی البی منتظر بمونه.

 ها اومد و روی مبل مقابل من نشست.زن هم آهی کشید و بعد از پر کردن فرم

 هاش رو بست.داد و چشم از شدت خستگی سرش رو به پشتی مبل تکیه

 دونستم روحیاتش هم مثل شیوا هست یا نه!اومد؛ ولی دیگه نمیبه نظر هم سن و سال شیوا می

 فقط یک شیوا توی دنیا بود و اون هم مال من نبود.اما 

هاش رو باز کرد و با تعجب کیک و ساندیسم رو تموم کردم؛ خواستم بلند بشم و برم که اون خانم چشم

 پرسید:

 عه شما آقای تهرانی هستین؟-

 نشستم سرجام و آروم گفتم:با تردید 

 بله.-



 یکم جمع و جورتر نشست و با احترام گفت:

بینمتون؛ شما کجا اینجا کجا؟ با خانومتون دیدیم! باعث افتخاره میکم سعادت بودیم شما رو نمی-

 اومدین؟

 ست!کی ه دونستم این اصالًخدا سر گرگ بیابون نیاره! من نمی

 به زور لـبخندی ضایع زدم؛ شاید اصالً من رو با یکی دیگه اشتباه گرفته بود.

 گفتم:

 ببخشید به جا نیاوردم!-

 ای کرد:تک سرفه

شناسم ولی شما من رو زیاد ندیدین. بنده نامداری هستم دختر آقای آهان ببخشید! من شما رو می-

 نامداری؛ یک مدت کوتاهی حسابدار شرکتتون بودم.

 م فکر کردم تا یادم بیاد.یک

 بعد گفتم:

 آهان! درسته... خیلی خوشبختم از دیدارتون؛ پدرتون خوب هستن؟-

 سری تکون داد:

 الحمدهلل به خوبی شما! -

 سالمت باشن ایشاال.-

 سری تکون داد:

 کنم.تشکر! خب دیگه من مزاحم نشم بفرمایین خواهش می-

 عه خوب شد خودش فهمید مزاحمه!

 تعارف زدم: بلند شدم و

 مراحمید خوشحال شدم از دیدنتون؛ سالم برسونید.-

 رسونم! خدانگهدارتون.ارادت مندیم بزرگواریتون رو می-

 دیگه همینجوری با تیکه تعارف انداختن دور شدم ازش و سریع رفتم توی آسانسور!

 وای خداوندا دیگه آشنا سر راهم نذار من اعصاب این همه تعارف بازی ندارم.

های بابابزرگ بود که به کمک بابابزرگ خودش تونسته بود کسب و داری مرد خوبی بود؛ از زیردستنام

 کرد.خواستم رد نمیکار برای خودش به هم بزنه ولی همیشه هروقت ازش کمک می

 دون شکستن بلد بودن.ها هم فقط نمک خوردن و نمکها خیلی شاکِر و قدردان بودن؛ بعضیبعضی آدم



 از خونواده ما متشکر بود.اید دیگه دِینی به ما و بابابزرگمون نداشت اما هنوز هم نامداری ش

 آهی کشیدم و با باز شدن در آسانسور؛ رفتم بیرون و مقابل در اتاقمون ایستادم.

 چند تقه به در زدم؛ اما کسی در رو باز نکرد.

 کردم.ها رو بیدار میخب ظاهراً باید بچه

خارج کردم و شماره سپهر رو گرفتم؛ بعد از چند لحظه صدای زنگ خوردن گوشیم رو از توی جیبم 

 گوشیش رو از پشت در شنیدم.

 آلودگی جواب داد:چند ثانیه بعد با خواب

 بله؟-

 خندیدم:

 پاشو خوابالو! من پشت درم.-

 ای! موهای پریشون و صورت خسته!چیزی نگفت؛ کمی بعد در رو باز کرد با وضع آشفته

 م و رفتم داخل:لـبخندی زد

 صبح به خیر پهلون!-

 هاش رو کرد توی هم:یکم اخم

 کجا رفته بودی دایی؟-

 آهی کشیدم و در رو پشت سرم بستم:

 قدم بزنم! حاال تو هم زود پاشو دست و صورتت رو بشور یک ربع دیگه بریم پایین صبحونه بخوریم.-

 بدقلقلی کرد:

 امون رو نمیارن باال؟مگه صبحونه-

 تکون دادم:سری 

 نه من چنین درخواستی ندادم! چون خوشم نمیاد اینجا چیزی بخوریم.-

 اومد غر زد:سپهر با کالفگی به سمت تـختش رفت و همونطور که روی تـخت فرود می

 ایه! دایی این چجور هتل پنج ستاره-

 شونه باال انداختم:

 انقدر غر نزن تنبل نباش!-

 افتاد روی زمین.داشت میو به سمت سارا رفتم که تقریباً 

 وضعیتش رو درست کردم و نشستم کنارش؛ موهاش رو نوازش کردم و گفتم:



 خوایم حرکت کنیم!سارایی... عمویی پاشو قربون شکلت برم. پاشو بریم صبحونه بخوریم بعدش می-

 سپهر درحالی که صورتش توی متکا بود باز غر زد:

 ایه انقدر زود بریم؟حاال چه عجله-

 ا بیدار شد و با صدای گرفته گفت:سار

 ریم؟عمو سورن دریا هم می-

 خندیدم:

 ریم! دریای جنوب خیلی قشنگه! صاف و خوشرنگه.آره که می-

سارا رو بلند کردم و بردمش تا دست و صورتش رو بشوره؛ خودم هم مشغول جمع و جور کردن وسایل 

 شدم تا بعد از صبحونه سریع حرکت کنیم.

 تونم اتاق رو به طور موقت بدم به دختر نامداری.رم رسید مییک لحظه به فک

به هتلدار بگم اگه قبول شد که قبلش خواستیم زودتر بریم؛ پس میساعت دوازده تحویل اتاق بود اما ما می

 کرد تا اون موقع این دختره هم یه استراحتی بکنه بنده خدا.

 شد دیگه.حاال فوقش نمی

بلند کردم و مجبورش کردم لباس بپوشه؛ بعد هممون آماده شدیم و وسایل و به زور سپهر رو از جاش 

 هامون رو جمع کردیم.چمدون

 به سمت آسانسور رفتیم.ها از اتاق رفتیم بیرون و با بچه

 سوار که شدیم؛ سارا به خودش توی آینه زل زد و بعد اعتراض کرد:

 عمو سورن نگاه کن! موهام رو درست نبستی!-

 خرگوشیش نگاه کردم و با اخم گفتم:به موهای 

 خوبه دیگه کجاش مشکل داره؟-

 به وسط سرش اشاره کرد:

 کردی قشنگ قرینه بشه! این یه جوریه!باید اینجاها رو شونه می-

 نوک دماغش رو گرفتم و گفتم:

 کنی.خوایم بریم! تو هم دودقیقه دیگه کال موهات رو افشون میخیلی گودزیالیی! پارتی که نمی-

 آسانسور بلند شد و ما وارد راهرو شدیم؛ به سمت غذاخوری رفتیم.« دینگ»صدای 

ها رو نشوندم روی صندلی و به سفارشات صبحونه رسیدگی کردم، به سمت بیرون رفتم و بعد از اینکه بچه

 موضوع دختر نامداری رو با هتلدار مطرح کردم.



 اون گفت که مشکلی نداره.

رچونه رفتم که روی مبل نه چندان راحت هتل نشسته و با دهن باز خوابیده من هم به سمت اون دختر پ

 بود.

 ای کردم و صداش زدم:سرفه

 خانم نامداری؛ خانم نامداری!-

 یک دفعه از جا پرید و هول گفت:

 چیه؟ چی شده؟-

 تک خندی زدم:

تاق ما؛ ما داریم میریم. چیزی نیست! من به مسئول هتل گفتم و گفتن که اشکالی نداره که شما برید توی ا-

 من قبالً تسویه حساب کردم و فقط کافیه ساعت دوازده شما کلید ما رو بهشون تحویل بدید.

 یکم گنگ و گیج نگاهم کرد تا منظورم رو بفهمه؛ بعد با خنده گفت:

 الزم نیست جناب تهرانی!این کار بابا اصالً -

 سری تکون دادم:

 اینجوری اینجا بخوابید که؛ حتماً خسته هستین.به هرحال درست نیست بذاریم -

 نامحسوس کش و قوسی به بدنش داد و خمیازه کوچیکی کشید.

 با خستگی گفت:

گیرم! دیگه ببخشید می های شدیدکنید! راستش دیگه مطمئن بودم که از اون کمردردواقعاً لطف می-

 دیگه، من زیاد تعارفی نیستم.

 باز تک خند زدم:

 حرفیه؛ خوشحالم تونستم کمکی کنم.این چه -

 بعد از سر کنجکاوی پرسیدم:

 برای چی اومدید اصفهان؟-

 سرش رو با درموندگی تکون داد:

 شاغل بودن هم مصیبتیه؛ البته خوبه یه تنوعی هم هست.سفرهای کاریِ وامونده! -

 سری تکون دادم؛ بعد نفسم رو فوت کردم:

های ما رو بیاره پایین؛ بهشون بگید چمدون شما رو ببرن باال خیلی خب! من به پیشخدمت گفتم چمدون-

 و... .



 کلید رو از جیبم خارج کردم و مقابلش گرفتم:

 ان دیگه.ها رو وادار کنم تمیز باشن ولی خب بچهفقط شرمنده اگه اتاق زیاد تمیز نیست؛ سعی کردم بچه-

 با قدردانی کلید رو ازم گرفت:

ها کجان باهاشون یه سالم علیکی داشته طف کردین! فقط... خانوم بچهاشکال نداره همین رو هم ل-

 باشیم؟

 لـبخندی محجوبانه و دخترکش زدم؛ نگاهم رو به زیر انداختم و گفتم:

 توی غذاخوری هستن و خیلی گشنشونه!-

 سری تکون داد و بلند شد؛ با شرمندگی گفت:

رو خدمتشون برسونید تا بعداً بیایم برای آهان پس ببخشید مزاحم نمیشم! خودتون دیگه سالم ما -

 دستبوسی.

خواستم بگم مجردم! حس جالبی اومد و نمیکرد من متاهلم خوشم میدونم چرا از اینکه فکر مینمی

 داشت.

 حتماً خانم نامداری؛ شما هم سالم خدمت پدر برسونید.-

 بزرگوارید!-

 گرفت!ام میدهبازم تعارف! وای خدا از این همه تعارف و ادب داشت خن

چون اصوالً اعصاب این همه تشریفات و آداب معاشرت رو نداشتم و با یک اخم، به سالم و خداحافظ اکتفا 

 کردم.می

های ما رو آورده بود گفتم چمدون نامداری رو ببره باال و خود نامداری هم به پیشخدمت که تازه چمدون

 رفت.

اش رفتم، نگاهش به چمدون صورتی سارا افتاد و با لـبخند حین عبور از راهرو که من هم تا قسمتی باه

 گفت:

 آخی! دخترخانومتون چه کیف قشنگی دارن!-

 نظر لطفتونه!-

 رفت داخل آسانسور و با خوشرویی گفت:

 بازم تشکر! دیگه عذرخواهی کنید از خانواده که مصدع اوقاتتون شدم؛ سالم برسونید! خداحافظ!-

 نفس عمیقی کشیدم! آخیش.در آسانسور بسته شد و من 

 رسه.برگشتم به غذاخوری تا به سارا غذا بدم؛ که دیدم خود سپهر داره بهش می



 پس من پدرشونم؛ چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوبه!

 ایم که همدیگه رو دوست داریم.ایم! اما به هرحال یک خونوادهایم؛ کوچیک و خستهما یک خونواده

 خوردن صبحونه شدیم. رفتم کنارشون نشستم و مشغول

بعد از تموم کردن صبحونه، پیشخدمت وسایلمون رو تا کنار ماشین آورد و بعد از جاسازی، به اون بنده 

 خدا انعام دادم و خودمون زدیم به دل جاده.

 هنوز از اصفهان خارج نشده بودیم که پدر نامداری پیامک تشکر فرستاد.

ها مطالب رو انتقال میدن؛ پس چطور از تجرد من یه کنه که اینسی انقدر سریع اخبار تهبیفکر نکنم بی

 اطالع بودن؟بی

 دونم شاید خودم ازدواج کرده بودم و خبر نداشتم.نمی

*** 

 )شیوا(

خیلی وقت بود که عادت جویدن ناخن رو ترک کرده بودم؛ ولی اون موقع انقدر استرس گرفته بودم که 

 جویدم.هام رو میداشتم ناخن

 انسیه کنار خودم نشسته بود و دستم رو محکم گرفته بود.خاله 

 کرد.داد و از من دفاع میکرد با صدای بلند جواب میدر جواب داییم که هی کارشکنی می

اش خیلی هام اون هم جلوی هادی و خونوادهالبته دعوا در حد حاد نبود؛ اما همون جروبحث بین فامیل

 کننده بود.ناراحت

 گفت: د اوضاع خرابهباباجون که دی

 آقا یک صلوات بفرستید.-

 جمعیت صلوات فرستادن. )شما هم بفرستید(

 ولی حاج آقا پدربزرگ مادریم، با بغض غریبی به باباجون گفت:

ام! توی جوونی دخترم، جیگرگوشه تونی راحت ببخشی! من چجوری ببخشم؟حاجی شما دلت بزرگه می-

 پرپر شد.

 گذره!خواست بدونم تو فکرشون چی میر هادی انداختم و دلم مینگاه پربغضی به پدر و ماد

 اومدن؛ یعنی از اصرار هادی روی من ناراضی بودن؟ناراحت به نظر می

 جوشید.دلم مثل سیروسرکه می

 خاله انسیه به حاج آقابابام گفت:



شما هم کوتاه بیاید خواسته که پدر و مادرش از دنیا برن؟ بابا مگه تقصیر خودش بوده؟ مگه خودش می-

 دیگه!

 .ای خیره شده بودکرد و با اخم عمیقی به نقطهیمامانبزرگم که کالً نگاهم نم

 دایی بزرگم گفت:

کنه؛ با اون گندهایی که باال آورده االن نباید از ما این دختر اومده اینجا فقط داغ دل ما رو تازه می-

 انتظار داشته باشه آبروش رو حفظ کنیم.

 با ناراحتی اعتراض کرد: باباجون

خدا قهرش میاد آقاعبداهلل! میگن دیدی یه نفر یه روز یه کار بدی میکنه فرداش جوری نگاهش کن -

 انگار که توبه کرده و پاک پاکه!

گذاشت تکون خواست بلند بشم برم که خاله محکم گرفته بود و نمیاین بحث تمومی نداشت! دلم می

 بخورم.

 موافقین سرسختی داشت!این وصلت مخالفین و 

 خواستن به عنوان خویشاوند من توی بله برون حرفی بزنن.مخالف که نه؛ ولی نمی

باباجون از قسمت آقایون اومد به سمت من؛ خونه مادربزرگم خیلی بزرگ بود و این فرایند یکم طول 

 کشید.

 باباجون خم شد و دستم رو گرفت و به زور بلندم کرد و گفت:

بیا دست و پای حاج آقا رو ببوس به ضمانت من ببخشنت؛ خدا که خیلی وقته بخشیده حاال بیا دخترم! -

 هم آبروی تو حرمت داره نباید بیشتر از این قضیه کش پیدا کنه.

 ترسیدم.با بغض به باباجون نگاه کردم و بلند شدم؛ خیلی می

 کردن گذشتم.از بین اون جمعیت نه چندان زیادی که بهم نگاه می

کردن و ترین نگاه، نگاه زهرا و هادی بود که با لـبخند کمرنگ اما قدرتمندی نگاهم میها مهربوناون بین

 معلوم بود به احترام بزررگترها چیزی نمیگن وگرنه... .

اش و عرقچین سفیدش روی صندلی چوبی نشسته بود و با جلوی حاج آقا رسیدیم که با قبا و عبای کهنه

 کرد.گریه نگاهم می

سیدم و گذاشتم های حاج آقا رو بومن هم گریه کردم و به اصرار باباجون رفتم جلوتر؛ خم شدم و دست

 هام.روی چشم

 سرم رو روی پای حاج آقا گذاشتم.



 اون هم بلند هق زد و گفت:

 یا جدة سادات! این امتحان سختیه!-

 هام گذاشتم.هاش رو روی چشمگریه کردم و دست

 گفتم:سرم رو بلند کردم و 

 حاج آقا من خیلی بیشتر از شما سوختم!-

 سرش رو به نشونه منفی تکون داد:

 نذار دلم بشکنه و بگم ای کاش بچه خودت رو از دست بدی بفهمی چی کشیدم!-

 باباجون گفت:

 نه دیگه حاج آقا نزنید این حرف رو! بذارید به خوشی تموم بشه.-

 و به باباجونم نگاه کرد و گفت: حاج آقا با همون چهره اشکی سرش رو بلند کرد

 آقا سخته به خدا برام!-

 باباجون هم گریه کرد:

 دونم برای من هم سخت بود! می-

 شد.کردن؛ داغ مامان و بابام داشت تازه میفکر کنم همه دیگه توی اون جمع داشتن گریه می

حس سنگینی و نپذیرفته شدن زد اما سرم روی پاهای پیر و الغرش با اینکه حاج آقابابا من رو پس نمی

 داشت!

 های حاج آقا توی دستم بود گفتم:یکم عقب رفتم و همونطور که دست

 حاج آقا تو رو خدا گوش بدید به من... .-

 ریخت.گذشت و روی قباش میبهم نگاه کرد؛ اشک از محاسن سفیدش می

 با بغض ادامه دادم:

ات توی راه اشتباهیه و داره خودش رو ببینی بچه دونم از دست دادن بچه خیلی سخته! ولی اینکهمی-

دیدن! ی عمر من رو میهمه تره... و مامان و بابای من سوختن و تباه شدنِکنه خیلی سختنابود می

ها خیلی سخت بود اما من هم تاوان همه اشتباهاتم رو توی زندگیم یکی یکی پس دونم برای اونمی

 ومد این بود که عوض بشم!دم. تنها کاری که از دستم برامی

 ریخت.نفس گرفتم و به حاج آقا نگاه کردم که اشک می

 ادامه دادم:



دونم که خدا و مامان و بابام بخشم! اما این رو میبه خدا که تا به اندازه کافی رنج نکشم خودم رو نمی-

 .من رو بخشیدن... 

 های من رو فشار داد.حاج آقا هق زد و دست

 س شده بود که گفتم:صورتم کامالً خی

دونست اون هدایت شدنی نیست! شما هم مگه پیامبر قاتل حضرت حمزه)ع( رو نبخشید؟ با اینکه می-

لباس پیغمبر تنتونه... من رو ببخشید به خاطر آسودگی دل خودتون! تا هرجا که بشه خودم کنیزیتون رو 

 کنم به جای مادرم! اینجوری مامانم هم خوشحال میشه.می

 سیدم.و گریه حاج آقا رو که دیدم، بلند شدم؛ یکم خم شدم و پیشونی حاج آقا رو بوسکوت 

 نفس پر بغضی کشیدم و رفتم توی بـغل باباجون.

 هام رو پاک کرد و گفت:باباجون اشک

 بیا بریم از حاج خانوم هم عذرخواهی کن.-

 داییم فوراً گفت:

 نزدیک مامانم نبریدش! قلبش ضعیفه اذیتش نکنید.-

ای نشسته بود و گریه گوشه چشمی به مامانبزرگم نگاه کردم که همون گوشه خونه روی مبل رنگ و رو رفته

 کرد.می

 چادرمشکیم رو جمع و جور کردم و به حاج آقا نگاه کردم.

 سری تکون داد و با مشت آروم به قلبش زد:

 دم! بخشیدم. شیوا هم بچه منه... بخشیدمش!بخشی-

 تر رفت؛ نزدیکش شدم و نشستم روی زمین.ولوم صداش که پایین

 سیدم و با بغض گفتم:پای خسته و الغرش رو بو

 حاج آقا بزرگی به خدا! -

 صدای مامانبزرگم بلند شد که با بغض و ناراحتی گفت:

 بخشم!اگه حاج آقا ببخشه من هم می-

 داییم با تعجب گفت:

 مامان؟-

 رفت با صدای بلند گفت:بدوبدو سمت آشپزخونه میخاله انسیه بلند شد و همونطور که با چادرش 

 هاتون رو خشک کنید وقتشه شیرینی بیارم!همه اشک-



 تک خندی زدم و با اشاره باباجون، به سمت مامانبزرگم رفتم.

داد و چقدر سیدم و کلی بغـلش کردم! بغـلی که بوی مامانم رو میپیشونی، دست و پاهاش رو بو

 دلتنگش بودم.

 کرد و هنوز ماجرا رو هضم نکرده بود.مونده بود که با بهت نگاهم می فقط داییم

 ای که هادی خریده بود رو پخش کردن و دهن همه شیرین شد.ام شیرینیخاله انسیه و دخترخاله

 ولی خب هنوز مونده بود.

و حرف اومدن، باالخره دهن باز کردن های من غریب و تنها به نظر میخونواده هادی که بین فامیل

 قرارها و عددها رو وسط کشیدن.

 باباجونم مهر من رو تعیین کرد و پدر هادی قرار عقد رو سیزدهم ماه رجب پیشنهاد داد.

 مامان هادی به سمتم اومد و انگشتر ظریف و قشنگی برای نشونی دستم کرد.

 در اون حین که با خجالت و غم سر به زیر انداخته بودم، با خوشرویی بهم گفت:

 روس که انقدر افسرده نمیشه!ع-

 سرم رو بلند کردم و به زور لـبخندی زدم.

 چشمکی زد و گفت:

 من که همون روز اول که دیده بودمت برات نقشه کشیده بودم! -

 خندیدم و چیزی نگفتم؛ معلوم بود اخالق زهرا به کی رفته! مادر و دختر از هردوجهان فارغ بودن.

 زهرا اومد کنارم نشست و گفت:

 میگم؛ بابابزرگت که حاج آقاست بگو یه محرمیت بخونه بینتون!-

 مامانش ابرویی باال انداخت و گفت:

 زهرا عجب فکری کردی! بذار به علی بگم به حاج آقا بگه.-

 زهرا اخمی کرد:

 چرا علی بگه؟ بگو بابا بگه دیگه.-

 مامانش اخم شدیدتری کرد:

 رو نگاه کن االن!بابات -

این سر مجلس به اون سر مجلس نگاه کردیم و آقای صابری رو دیدیم که سخت و شدید و هر سه تایی از 

 عمیق درگیر بحث سـیاسی با داییِ من شده بود!

 زهرا سری تکون داد:



خیالش کنه! همون؛ میرم به تونه بیها دیگه فقط خود جرج کلینتون میآره بابا وقتی بره تو این بحث-

 علی بگم.

 خنده گفتم:و پاشد رفت! با 

 نظر من هم اصالً مهم نیست!؟-

 ها زد و خندید:مامان زهرا باز از اون چشمک خوشگل

خواد؟ فقط از حاال بگم قرار نیست با هادیِ ما تنها باشی؛ تو که از خداته عروس خانوم! مگه پرسیدن می-

 زهرا خودش به طور اتوران در همه جا و همه زمان با شما و مراقب شما هست!

 نیش باز خندیدم که مامان زهرا نچ نچی کرد:با 

 های قدیم.خنده! عروس هم عروسنگاه کن خوشش اومده چجوریم می-

 خاله انسیه اومد این طرف من نشست و خطاب به مامان زهرا گفت:

 کنی بیخ گوش دختر ما چی میگی؟ای مادرشوهر زبل! چه کار می-

 مامان زهرا هم خندید و گفت:

 کشم!شو میهیچی دارم ناز-

 ای گفت:خاله انسیه نگاه متعجبی کرد و با لهجه بامزه

کَشید مثل شمر اوه مای گاد! خدایا ما از این مادرشوهر مهربونا نداشتیم! اگه پلومون خوب دم نَمی-

 کرد!نگاهمون می

 همه خندیدیم و من مشغول میوه پوست کندن و تعارف زدن به خاله و مامانِ زهرا شدم.

آقا هم پاشد رفت به سمت باباجون و زهرا بود که کنار گوش داداش بزرگش حرفی زد و علی نگاهم پی

 حاج آقابابام.

 کردم.توی کل این مدت کمتر به هادی نگاه می

کرد چون با نگاهش ولی یه نگاهی هم به سمتش انداختم؛ انگار برعکس من، اون همیشه به من نگاه می

 غافلگیر شدم!

 عاً محرمیت بخونن یک جوری شدم.از فکر اینکه واق

 کردم اینجوری تحت تعهد قرار بگیرم و انقدر رسمی کارم پیش بره!هیچ وقت فکر نمی

 ای به من زد:خاله انسیه با آرنج ضربه

 کنی دختره خیره؟ پسر مردم رو چه کار داری؟به کجا نگاه می-

 با ناراحتی بازوم رو مالش دادم و گفتم:



 کنه!می پسر مردم هی نگاهم-

 مامانِ زهرا خندید:

 دستت درد نکنه پسر من شد پسر مردم؟-

 با لـبخند گفتم:

 نفرمایید خاله جان!-

 خاله انسیه اخمی کرد:

ات منم از این به بعد باید به خاله جان؟ چَشم سیفید تو یک بار به من نگفتی خاله جان! بعدشم خاله-

 ایشون بگی مامان!

 تونستم نخندم.شدم! واقعاً لحن خاله جوری بود که نمیاز شدت کنترل خنده یکم خم 

 خنده.زیرچشمی دیدم که هادی هم از خنده من می

 کردم بتونم انقدر خوشبخت باشم! فکر نمی

 انگار که منتظر یک مشکلی بودم؛ یکی چیزی که نگذاره همه چیز انقدر خوب پیش بره.

 اومد؛ چون بیشتر تلخی چشیده بودم.آخه این همه اتفاق خوب زیاد به مذاق من خوش نمی

 اما به قولی، راحتی و سختی خودشون به سراغ آدم میان؛ منتهی آسیاب به نوبت!

 هام به سمتمون اومد و گفت:یکی دیگه از خاله

 خوان محرمیت بخونن؛ شیواجون بیا.حاج آقا می-

 نگاهی نگران به خاله انسیه انداختم که با مسخره بازی همیشگیش گفت:

 کنی؟ پاشو برو به عشقت برسی دیگه!چته چرا همچی نیگا می-

 تک خندی زدم و با استرس بلند شدم؛ چادرم رو جمع و جور کردم و قدم برداشتم.

 هادی هم بلند شد و همراه هم رفتیم کنار حاج آقا نشستیم.

 جمعیت به طور ناخودآگاه ساکت شد.

 به هادی محرم شدم. حاج آقا هم شروع کرد و لحظاتی بعد، من موقتاً

دونم چه حسی بود هرچی بود واقعاً عجیب بود و یکم ازش ولی حسی خیلی فراتر از این داشت! نمی

 ترسیدم.می

 همونطور که مامانِ زهرا گفت؛ نه تنها ما رو تنها نگذاشتن، بلکه ما رو از هم جدا کردن.

های نم؛ و هادی هم رفت وسط بحثمن رفتم توی آشپزخونه تا به بقیه توی آماده کردن شام کمک ک

 آقایون.



هام بودیم چون جوون بودیم و بقیه سن و سالی توی آشپزخونه سنتی و قدیمی، فقط من و دخترخاله

 ازشون گذشته بود.

البته به زهرا هم تعارف زدم بیاد ولی رفت توی اتاق با نومزدش پیامک بازی کنه؛ اگه همینطوری به 

 اومد!های خوبی برای من و هادی پیش میشد فرصتنومزدش مشغول می

 از این فکر شیطونیم لـبخندی به لـبم اومد!

 ام تیکه انداخت:دخترخاله

 ها رو بکش!خندی! برنجحاال یه شوهر کردی نهنگ آبی که تور نکردی اونطوری می-

 خندیدم:

 چشم!-

 رو محصور کرد!همچنان مشغول کشیدن بودم که حس کردم یک چیزی از باال اومد و گردنم 

 بست!سرم رو چرخوندم و مامانبزرگم رو دیدم که خم شده بود و داشت یک گردنبند رو برام می

ماتم برده بود؛ ولی صبر کردم تا گردنبند رو از زیر روسریم ببنده؛ بعد نگاهی به پالکش کردم که نقش 

 خیلی قشنگی داشت.

 مانبزرگ برگشتم و سفت بـغلش کردم.ای ول کردم و به سمت مادیس و کفگیر رو برای لحظه

 آروم گفت:

 دختر لهم کردی!-

 از فاصله گرفتم و با بغض نگاهش کردم:

 خیلی دوستت دارم مامانبزرگ!-

 با اشک نگاهم کرد:

 منم دوستت دارم آتیش پاره!-

 گفت آتیش پاره!هنوز هم بهم می

 سیدم و باز بـغلش کردم.های چروکش رو بودست

 تشکر کردم؛ برگشتم تا کارم رو تموم کنم.وقتی حسابی ازش 

 ها یک شام دورهمی درست و حسابی خوردم.اون شب بعد از مدت

*** 

 استاد خسته نباشید!-

 نگاهی اخمو به دانشجو انداختم و گفتم:



 خوای چه غلطی بکنی؟مثالً اگه خسته باشم می-

 یکم فکر کرد و با حاضرجوابی گفت:

 دم.خب ماساژتون می-

 شیدم:پوفی ک

 هاتون.دید مغزاتون خسته شده؛ پاشید برید خونهخیال شماها دیگه کار نمیبی-

ز ته تکشون دیدم؛ این بار دیگه خسته نباشید گفتنشون غلیظ و ابرق خوشحالی و رضایت رو توی نگاه تک

 تموم کردن کالس! برای التماس قلب بود نه ناامیدانه و جهت

 کردم.ها تشکر می«خسته نباشید»دم و درجواب من هم مشغول جمع کردم وسایلم ش

 چادرعربیم رو از روی صندلی برداشتم و سرم کردم؛ کیفم رو روی دوشم انداختم و از کالس رفتم بیرون.

 رفتم که گوشیم زنگ زد.شدم و میها رد میداشتم از بین بچه

 برداشتم و تماس رو وصل کردم؛ زهرا بود.

 الو سالم شیوا!-

 خندیدم:

 این وقت روز؟ لیک سالم! چه شده زنگی به ما زدیع-

ده ها! باز تو روت خندیدم پررو شدی؟ خواهرشوهر هم خواهرشوهرهای قدیم! ابهتی داشتن برای -

 خودشون. یعنی حق ندارم یه زنگ بزنم بهت؟

 سری تکون دادم و از سالن خارج شدم:

 بهم؟واال شما صاحب اختیاری! حاال چه کار داشتی زنگ زدی -

 خیلی خونسردانه گفت:

 ات.خوام شب تلپ بشم خونهمی-

 با تعجب گفتم:

 گیری؟مگه هرشب که تِلِپ میشی ازم اجازه می-

 با شیطونی گفت:

 ی تو، برم خونه مادرشوهرم اینا بمونم.آخه امشب فرق داره! قراره به بهونه تِلِپ شدن تو خونه-

ها رو بدن دستش، بود این بشر! کافی بود دور زدن تحریمای یه دستی زدم تو سر خودم! عجب اعجوبه

 کرد!ایران رو ابرقدرت می

 آهان!-



آره دیگه گفتم درجریان باشی، من با لباس گشاد گلمنگلی میام خونه تو ولی تو لباس شب و مانتو -

 خوشگل موشگل بذار دم دست تا بپوشم برم پیش آقامون!

 خندیدم:

 امر دیگه باشه؟-

 گفت:با پررویی 

 تونی بری کاریماما.نه امری ندارم می-

 سوتی کشیدم:

 زلیخای کی بودی تو!-

 عمم!-

 گوشی رو قطع کردم. خندیدیم و بعد از خداحافظی

رسیدم به خیابون و خواستم تاکسی بگیرم که دیدم یکی برام دست تکون داد؛ به اون طرف نگاه کردم و 

 هادی رو دیدم.

دور زدن تحریم مهارت داشتن! مثالً قرار بود تا عقد فقط مجازی در ارتباط پس خواهر و برادر هر دو توی 

 باشیم!

 دیکش شدم و با خنده سالم کردم.دادم نزکه به نشونه تأسف تکون میبا لـبخند و سری 

 جوابم رو داد و به ماشینش اشاره کرد تا سوار بشم.

 یم.تعارف نکردم و سوار شدم؛ اون هم سریع سوار شد و حرکت کرد

 پرسیدم:

 چی شد اومدین اینجا؟-

 مهربون نگاهم کرد:

 دلم تنگ شده بود! -

 نویسن!ای می«خ»دونستم خجالت رو با چه خجالت کشیدم و سر به زیر انداختم؛ گرچه قبالً نمی

 هادی خندید و با خوشحالی گفت:

 تر میشی ها!کشی جذابخجالت که می-

 لـبخندهای ضایعم رو بگیرم.باز چیزی نگفتم و فقط سعی کردم جلوی 

 هادی یکم جدی شد و گفت:



تونیم بریم بیرون یا تونیم یکم تنها باشیم! اگه بخوای میامروز کاری ندارم ولی به مامان اینا نگفتم؛ می-

 ای بریم خونه.اگه خسته

 خسته بودم ولی با دیدنش خستگی از تنم رفته بود.

 با تردید گفتم:

 ید.دونم؛ هرچی شما بگنمی-

 خندید:

 خوای با من راحت باشی؟ کالً دوست داری رسمی بمونی؟نمی-

 سری تکون دادم:

 نه! ولی خب برام یکم سخته.-

 ریزی!توی فضای چَت که خوب راحت میشی و زبون می-

زدم که هایی میتر بودم و حرفیادش افتادم آه از نهادم بلند شد! دست خودم نبود با نوشتن خیلی راحت

 تونستم!عیت نمیتوی واق

 من رو به خودم آورد و گفت:

 یه بار من رو به اسم صدا کن ببینم!-

 ابروهام پریدن باال و با تعجب گفتم:

 چی؟-

 تک خندی زد:

 نترس چیزیت نمیشه!-

 ترسیدم انگار.توی دلم یک استرس خفیفی پیچید؛ می

 انگار فهمید که زیاد راحت نیستم و بحث رو عوض کرد:

 ؛ نظرت؟و برگردیم خونه بخوریم ها برم فست فودی یه پیتزایی چیزی بگیرمبعد از مدتخب من میگم -

 کردم اهل فست فود هم نباشه!گفت بچه سالمیه ولی فکر نمیزهرا می

 سری تکون دادم:

 موافقم.-

 سری تکون داد و به رانندگیش ادامه داد؛ یک آهنگی گذاشت و زیر لـب با ریتمش همراهی کرد.

 مخلفات گرفتیم و برگشتیم خونه.پیتزا و 

 با هم از آسانسور باال رفتیم و رسیدیم مقابل واحدهامون؛ آروم گفتم:



 فهمه ها.مادرتون می-

 لـبخندی زد و گفت:

 ها تیزتر میشن!وقتی مادر تیز باشه، بچه-

 تک خندی زدم؛ به سمت خونه من رفتیم و کلید انداختم و رفتیم داخل.

 ش که بیرون بود رو آورد داخل و توی جاکفشی گذاشت.هاهادی خم شد و کفش

 با خنده گفت:

 فهمه!خب این اثر هنری رو پاک کردیم دیگه نمی-

 خندیدم و گفتم:

 ماشینتون هم پایین پارکه!-

 شونه باال انداخت:

و واقعاً  ای بخواد رخ بدهبینه که برگشتم؛ مگه اینکه یه قضیهچون دیرتر از بابام اومدیم دیگه بابام نمی-

 ما رو رسوا کنه!

 با خنده سری تکون دادم و بعد از آروم بستن در، رفتیم داخل.

 داد.ترسوند یا یک استرس خاصی بهم میاولین بار بود یک جا باهاش تنهای تنها بودم! و این من رو می

 ها با سورن تنها بودم اما چنین حسی نداشتم.با اینکه خیلی وقت

 فتادم و خنده از صورتم پاک شد و آه کوچیکی کشیدم.دونم چرا یادش انمی

ها خوب دونستم از سفر برگشته یا نه؛ امیدوار بودم حال بچهیک هفته بود که ازش هیچ خبری نداشتم! نمی

 باشه و توی سفر مریض نشده باشن.

 هام و چیدن میز بودم و هادی هم رفته بود دستشویی.مشغول شستن دست

 الی سرم و گفت:نفهمیدم کی اومد با

 چی شده چرا غمگینی؟-

 نگاهی خسته اما با لـبخند بهش انداختم:

 ام.غمگین نیستم! یکم خسته-

 اون هم لـبخندی زد و اومد پشت میز نشست؛ من هم نشستم و منتظر موندم تا اون اول شروع کنه.

 کردیم.خیلی ریلکس مقابل هم نشسته بودیم و به هم نگاه می

 با خنده گفتم:

 بخوریم دیگه!-



 تر کرد و گفت:لـبخندش رو عمیق

 کنی یه چیزی کمه؟فکر نمی-

به میز نگاه کردم، پیتزاها رو توی بشقاب گذاشته بودم و سُس رو هم گذاشته بودم؛ حتی دوغ و سبزی هم 

 آورده بودم.

 سری تکون دادم:

 چی نیاوردم؟-

 به خودم اشاره کرد:

 میز رو نمیگم؛ خودت رو گفتم!-

 ودم نگاهی کردم؛ چیز عجیبی نبود! به خ

 با حالت خنگی گفتم:

 شستم! نکنه چیزی رو صورتمه؟که هام رو دست-

 خندید؛ نه خنده بلند و با تمسخر! بامزه خندید و گفت:

 عزیزم من و شما االن محرمیم بعد با همون لباس تدریس نشستی جلوی من!-

 سرم درآوردم و گذاشتم پشت صندلیم! ام رو ازاز خجالتِ خنگیم سرخ شدم و سریع مقنعه

های مانتوم رو هم باز کردم و اون رو هم به پشتی صندلی آویزون کردم؛ دستی به موهام که بکم دکمه

 آشفته بود کشیدم و بلوزم رو مرتب کردم.

 هادی با لـبخند گفت:

 کردم کشف حجاب کردی!زودتر از چیزی که فکر می-

رکت ناگهانیم سرخ بودم؛ برای همین نگاهش نکردم و همونطور که سر به همچنان از خنگیِ خودم و این ح

 زیر انداخته بودم اولین تیکه پیتزا رو برداشتم و خوردم.

 اون هم دیگه حرفی نزد و شروع کرد به غذاخوردن.

 در سکوت غذامون رو همزمان تموم کردیم و بعد من مشغول جمع کردن میز شدم.

 رد؛ تعارف زدم بره بیرون بشینه ولی قبول نکرد.هادی هم بلند شد و کمکم ک

 میز رو جمع کردیم و هادی همچنان توی آشپزخونه موند!

 تفاوت باشم و چای دم کنم؛ که تقریباً موفق بودم.اش بیمن هم سعی کردم به نگاه خیره

 چای رو گذاشتم دم بکشه و به کابینت تکیه دادم.



کرد؛ من هم بهش لـبخندی زدم و ده بود و با لـبخند نگاهم میبه هادی نگاه کردم که به اپن تکیه دا

 گفتم:

 ممنون دست شما درد نکنه؛ خیلی وقت بود فست فود نخورده بودم!-

 تک خندی زد:

 پس تو هم مثل من پاستوریزه هستی.-

 شونه باال انداختم:

آشپزیم خوب نیست! معموالً ام کوچیک شده؛ آخه خودم زیاد تقریباً! این مدت کالً کم غذا شدم و معده-

 کنم.با نون پنیر و این چیزها سر می

 ؛ من هم تعارف زدم و گفتم:و چیزی نگفت سری تکون داد

 شید.بفرمایید بیرون بشینید اینجا خسته می-

 موافقت کرد و رفت بیرون؛ من هم باهاش رفتم که تنها نباشه.

 همدیگه!های متقابل نشستیم و خیره شدیم به با هم روی مبل

 با تردید گفتم:

 میگم؛ تا چای دم بکشه شما یه استراحتی بکنید من هم برم دوش بگیرم خستگیم در بره.-

 سری تکون داد:

 باشه راحت باش.-

 خواستم برم به سمت اتاقم که حموم اونجا بود؛ که با صدای زنگ در متوقف شدم!

 نگاهی به هادی انداختم؛ جفتمون یکم ترسیده بودیم.

 به سمت در رفتم و از چشمی نگاه کردم؛ زهرا بود! آروم

 برگشتم به پذیرایی و آروم به هادی گفتم:

 زهراست!-

 هاش رو درشت کرد و سریع بلند شد؛ گفت:چشم

 شیوا گاومون سه قلو زایید! زهرا بفهمه من اینجام کل ایران خبردار میشن!-

 آروم خندیدم و گفتم:

 رفت بهت میگم.خب برو تو حموم قایم شو هروقت -

 هادی هم بلند شد و آروم آروم رفت همه آثار حضورش رو پاک کرد و پاورچین به سمت اتاق رفت!

 من هم آروم به سمت در رفتم و بازش کردم.



 زهرا با اخم گفت:

 زنم کجا بودی؟سالم! شیش ساعته دارم در می-

 تک خندی زدم:

 که به خاطر شما مجبور شدم کنسلش کنم!شدم برم حموم! سالم حاج خانوم! داشتم آماده می-

 اخم ظریفی کرد و گفت:

 ات! خودتو تحویل گرفتی؟بوی پیتزا میاد از خونه-

 خندیدم:

 آره یه قرن بود نخورده بودم.-

 الکی بغض کرد:

 تنهاتنها خوردی نامرد؟-

 خندیدم:

 دونستم تشریف میاری!نمی-

 یکم اخم کرد:

 ا رو بهت بدم.هنیومدم تشریف بیارم! اومدم این-

 یک پالستیک بزرگ به سمتم گرفت؛ ازش گرفتم و پرسیدم:

 این چیه؟-

 پوفی کشید:

 هامن دیگه! برای برنامه امشب!خنگیا! لباس-

 سری تکون دادم:

 آهان! با لباس گل منگلی میای اینجا، با لباسِ پسرکُش میری بیرون!-

 خندید و لپم رو کشید:

 نداری من برم؟ قربون زن داداشِ چیزفهم! کاری-

 نه از اولم کاری نداشتیم!-

 خندید:

 شاغال خانوم! خداحافظ.-

 خداحافظ.-

 برگشت به سمت واحد خودشون؛ نفس عمیقی کشیدم و در رو بستم! خداروشکر لو نرفتیم.



 زدیم دیگه.کردیم؛ فوقش به هم زل میگفتم لو نرفتیم انگار چیکار داشتیم مییک جوری می

 سمت اتاقم رفتم؛ الکی بچه مردم رو چپوندم توی حموم!با نفس عمیقی به 

 در حموم رو باز کردم و به هادی گفتم:

 رفت.-

 خندید و اومد بیرون؛ پرسید:

 چیکار داشت؟-

 پالستیک رو نشونش دادم:

 خواد بپیچونه بره پیش آقاشون.شب می-

 لـبخندی گشاد زد و خندید:

 خواهر خودمه دیگه!-

 گذاشتن پالستیک گوشه اتاقم؛ مشغول برداشتن لباس از کشوم شدم تا برم حموم.لـبخند کجی زدم و با 

کردم؛ فهمیدم که هادی هنوز توی اتاقه و گوشام از خجالت داغ کرده بود اما باید عادی رفتار میمی

 !ام هیچی باقی نموندهخواستم فکر کنه که دارم ادای دخترهای خجالتی رو درمیارم تا بگم از گذشتهنمی

شد دورویی و عدم صداقت گرچه واقعاً یه حس خجالتی داشتم! اما زیاد نشون دادن این خجالت می

 کافی.

 کرد.هام رو برداشتم و زدم زیر بغـلم؛ به هادی نگاه کردم که نگاهم میلباس

 تـختم رو نشون دادم و گفتم:

 گیرم.تا یه استراحتی کنی منم یه دوش کوتاه می-

 ک زد و گفت:با لـبخند آروم پل

 !باشه-

 یکم مشکوک نگاهش کردم و رفتم به سمت حموم.

 در رو بستم و قفل کردم؛ و بعد با نفس عمیقی مشغول شدم.

اومد توی عمرم حمومی با اون استرس گرفته باشم! انگار هنوز باورم نشده بود که دارم ازدواج یادم نمی

 کنم و نامزد دارم.می

 رو دوست داشتم؛ و از انتخابم مطمئن بودم. روحیه و خیلی از خصوصیات اون

 امیدوار بودم که هادی هم هیچ وقت از این تصمیمش پشیمون نشه یا بهتره بگم من پشیمونش نکنم.



رفتم بیرون؛ این بار خودم رو خشک کردم و لباس تمیز پوشیدم و میام رو میبا اینکه همیشه حوله

 پوشیدم.

 ون.در حموم رو باز کردم و رفتم بیر

هادی رو دیدم که روی تـخت دراز کشیده و تـَخت خوابیده بود! یک جوری خوابیده بود که انگار شیش 

 ساعته خوابیده!

 لـبخندی زدم و المپ اتاق رو خاموش کردم تا اذیتش نکنه.

 .سشوار رو به برق زدم ، کنار اپنسشوار رو از کشوی میزم خارج کردم و رفتم بیرون؛ در دورترین نقطه

 و مشغول خشک کردن موهام شدم. نشستم روی زمین

 و همزمان به این اتفاقات جدید فکر کردم.

 خونه سورن و قضیه آزیتا رو بهش بگم! اما تردید داشتم.خواست برم دلم می

 کنه حرفم رو یا نه.دونستم بهم چه واکنشی نشون میده یا اصالً باور مینمی

خبر باشه؛ اون هم خواهر مهربونی مثل د خواهرش هرچند ناتنی بیبه نظر من واقعاً حیف بود که از وجو

 آزیتا! من توی عمرم دخترهایی مثل اون خیلی کم دیده بودم! 

 دختری که مهر و عاطفه خالص بود و اصالً کینه و بغض توی دلش جایی نداشت!

سراغ یک پسر مجرد  البته یک نکته دیگه هم بود؛ من دیگه متعهد بودم و نباید بدون مشورت با هادی

 رفتم.می

 همونطور که دوست نداشتم اون بدون اینکه به من بگه بخواد بره به دختری کمک کنه!

 کشیدم که یک نفر سشوار رو از دستم کشید!روم به دیوار بود؛ به دیوار زل زده بودم و سشوار می

 با تعجب برگشتم به سمت هادی و با ترس گفتم:

 ترسیدم! -

 گفت:لـبخندی زد؛ 

 تالفی اینکه بیدارم کردی!-

معذرت خواهی کردم و خواستم سشوار رو ازش پس بگیرم که قسمتی از موهام رو توی دستش گرفت و با 

 آرامش پرسید:

 اجازه هست؟-

 کنم!خواهش می-

 و آروم پشتم رو بهش کردم و اجازه دادم موهام رو سشوار بکشه.



های خیس رو از همدیگه کرد و ترهت موهام رو خشک میاون هم با آرامش مشغول شد؛ خیلی با مالیم

 کرد.جدا می

 با صدایی که به خاطر خوابیدن یکم گرفته بود گفت:

 خیلی توفکر بودی.-

 تایید کردم:

 ام و پرمشغله.آره درگیر بودم؛ یکم خسته-

 خندید:

تی رفتیم خونه ای! اینطوری پیش بره وقخوب شد از یکی از کارهات فارغ شدی و هنوز پرمشغله-

 مونم.خودمون همش من گشنه می

هام رو به شدت روی هم فشار دادم؛ فکر کنم برعکس من که زیاد به آینده فکر تک خندی زدم و لـب

 نکرده بودم، هادی همه چیز رو درنظر گرفته بود.

 یا نیست! مردد بودم قضیه آزیتا و سورن رو به هادی بگم یا نه! چون خودم شک داشتم این کار درسته

 گفت.شنید یا اینکه فرد دیگه بهش میشاید بهتر بود سورن از خود آزیتا واقعیت رو می

 کشید.موهام بلند و خوشرنگ بود؛ خشک کردنشون طول می

 به هادی گفتم:

 تونی بدیش به من.دستت خسته میشه می-

 ادای داد زدن درآورد اما واقعاً داد نزد:

 شنوم چی میگی!نمی ها؟ صدای سشوار خیلی بلنده-

 خندیدم! اتفاقاً صداش خیلی کم بود و برای همین امیدوار بودم که اون رو بیدار نکنه!

ام رو نوازش کرد و من هیچی نگفتم؛ به روش نیاوردم به بهونه خشک کردن موهام چندبار پیشونی و شقیقه

 ولی از این کارش خیلی خوشم میومد.

 ستم؛ حس خوبی داشت و امیدوار بودم که خوب بمونه.هام رو بنفس عمیقی کشیدم و چشم

باالخره بعد از نیم ساعت سکوت و نوازش؛ موهام خشک شد و هادی سشوار رو خاموش کرد و زمین 

 گذاشت.

 کرد.ها رو از هم جدا میکشید و اونهاش رو الی موهام میاما همچنان انگشت

 با صدای بمی پرسید:

 ببافمشون؟-



 پرسیدم:

 بلدی؟-

 ای گفت و منتظر موند جواب بدم؛ من هم سریع گفتم:«اوهوم»

 گیره.باشه ولی سفت نباشه سرم درد می-

 با خوشحالی گفت:

 باشه!-

 خواست بپرسم گیس کردن مو رو از کجا یاد گرفته.و مشغول گیس کردن موهام شد؛ دلم نمی

 کرد.ون رو ناراحت میخواستم؛ چون جفتمافتاد و من این رو نمیشاید یاد نامزد قبلیش می

 دونم!هوف باالخره اقرار کردم هادی رو مال خودم می

کِش رنگی که دور دستم بود رو بردم عقب و هادی ته گیس رو با کش بست و گیس رو تاب داد و روی 

 بافتش دست کشید.

 اش رو ببینم!خواست قیافهکردم؛ دلم میها رو فقط حس میهمه این

هام رو گرفت؛ صورتش رو از کنار نزدیک و ازش تشکر کنم که خم شد و شونه خواستم به سمتش برگردم

ام گذاشت و بدون هیچ حرکتی چند ثانیه صورتم کرد و بعد از نفس عمیقی، لـبش رو آروم روی گونه

 موند!

 کشیدم.زد و حتی نفس هم نمیقلبم داشت از حلقم بیرون می

ه بود؛ انگار که اون هم فهمید زیاد حالم خوش نیست که سریع به مقابلم زل زده بودم و رنگ از صورتم رفت

 ازم فاصله گرفت و خیلی عادی گفت:

 خب شیوا یک چایی به ما بده گلومون تازه بشه!-

سری تکون دادم و از روی زمین بلند شدم؛ از کنار هادی که نشسته بود گذشتم و سریع خودم رو به 

 آشپزخونه رسوندم.

 دیدم! اون حس واقعی بود.صورتم آب زدم؛ خواب نمی سراغ سینک رفتم و به

 توی دوتا لیوان چای ریختم و با گز و پولکی بردم بیرون.

*** 

 )سورن(

 زد!بال میپام رو که توی شرکت گذاشتم، مرتضی رو دیدم که مثل مرغ سرکنده داشت بال

 با آرامش به سمتش رفتم و پرسیدم:



 چی شده؟-

 دادی؟ته کدوم گوری بودی؟ چرا گوشیت رو جواب نمیسالم سورن! تو این یک هف-

 شونه باال انداختم:

 گفتم که، رفتم سفر.-

 اومد غر زد:و به سمت دفترم حرکت کردم؛ مرتضی هم همونطوری که دنبالم می

تونستم هرکاری رو انجام بدم؛ باید باهات هماهنگ بابا نصف کارها روی هوا مونده بود! من که نمی-

 فکری سورن!دادی... خیلی بیتو هم جواب تماسم رو نمیکردم و می

 سری تکون دادم و در دفترم رو باز کردم:

 خیلی خب بابا! هرچی کار عقب مونده هست برام بفرست انقدر سرم غر نزن!-

 هاش رو از حرص نشون داد:ی دندونهمهانگار که آتیش گرفته باشه 

 کنم! دق!دادیم؟ من از دست تو دق میدونی چندتا جلسه مهم رو از دست آخه می-

و با همون حالت حرصی سالن رو طی کرد و به سمت دفتر خودش رفت؛ تک خندی زدم و به منشیم نگاه 

 کردم که با تعجب به ما نگاه کرد.

 با تحکم گفتم:

 شماره مظفری رو برام بگیر و سریع وصلش کن!-

 چشم!-

 وارد اتاقم شدم و در رو بستم.

 کشیدم و به سمت میزم رفتم؛ روی صندلیم نشستم و به میز بزرگم نگاه کردم.نفس عمیقی 

ایم، قاب عکس کوچیکی درآوردم و روی میز گذاشتم؛ قابی که سپهر و سورن رو قاب از جیب کت سرمه

 خندیدن.گرفته بود که کنار دریا ایستاده بودن و می

 ها خونواده من بودن؛ و من دوستشون داشتم!اون

 لـبخندی زدم.بهشون 

رفت مدرسه اما به آزیتا گفتم بذاره سارا بخوابه و استراحت کنه؛ لزومی نداشت بره می شنبه بود و سپهر

 مهد کودک.

 دیروز غروب رسیده بودیم تهران و خیلی خسته بودیم.

 تلفن بوقی زد و برداشتمش، منشی گفت که به فرد مورد نظرم وصل کرده.

 ه قالب خشک و جدی کاریم برگشتم.ای کردم و بمن هم تک سرفه



 کردم که یک دفعه در دفترم باز شد.هنوز تلفن به گوشم بود و داشتم صحبت می

از اونجایی که صندلی رو چرخونده بودم نتونستم کسی که وارد شد رو ببینم؛ و از اونجایی که هنوز 

 صحبتم ادامه داشت، برنگشتم.

 در نهایت گفتم:

 بینمتون؛ ممنون خداحافظ.یبله آقای مظفری فردا م-

گذاشتم نگاه عصبانیم رو معطوف کسی که وارد شده بود چرخیدم و همونطور که تلفن رو سرجاش می

 کردم.

 که یک دفعه خشکم زد.

 از روی صندلیم بلند شدم و با بهت زمزمه کردم:

 فریبا!-

همونطور که یک پاکت قدم نزدیک شد و  اش خنثی بود؛ چندتیپ لَش همیشگیش رو زده بود و چهره

 کرد روی میزم گفت:رو پرت می کوچیک پستی

 هفته قبل اومدم ولی نبودی گفتن این هفته میای.-

 روی میز نگاه کردم؛ بعد دوباره نگاهم رو به فریبا دوختم و پرسیدم: به پاکت

 این چیه؟-

 شونه باال انداخت:

 بهت.دونم! بابات این رو پست کرده برای من که بدم چه می-

شد، مسببین حال بدم داشتن دونم چرا وقتی داشت حالم بهتر میهام رو کشیدم توی هم؛ نمیاخم

 !؟شدنیکی ظاهر مییکی

 برای چی برای تو فرستاده؟-

 با پوزخند گفت:

 گرفت.چون قبالً از طریق من ازت خبر می-

 کرد.میبا بهت و تعجب بهش خیره شدم؛ چرا اون ناپدر باید چنین کاری 

 با تعجب و عصبانیت پرسیدم:

 کردی؟تو... تو برای بابام جاسوسی می-

 یک ابروش رو برد باال و تک خندی زد:

 چیه سنگینه برات؟-



با عصبانیت میزم رو دور زدم و یکم بهش نزدیک شدم؛ یعنی همه رفاقتمون، همه وقت گذروندنمون، همه 

 اش فقط نقشه بود؟و همه

 دادی؟از من بهش میبرای چی؟ چه خبری -

 ژست فکر کردن گرفت و یک قدم جا به جا شد؛ با خونسردی رومخی گفت:

بذار ببینم؛ خب خودت که اعصاب و حوصله بابایی که ولت کرده بود رو نداشتی! اون هم پدره باالخره -

 داد به من تا ازت خبر بدم بهش.دل نگرونه! هرماه یه قدری پول می

 هاش رو هضم کنم!سعی کردم حرفبا گنگی نگاهش کردم و 

 باز پرسیدم:

 یعنی از همون اول... .-

 خودش کامل توضیح داد:

شد یکم تحملت کرد؛ ولی در کل اومد؛ االن هم خوشم نمیاد! بد نبودی میاز اول من از تو خوشم نمی-

 اومدم!اگه بابات نبود سمتت هم نمی

 ه وگرنه... .دونستم بیشتر برای اذیت کردن من اینطوری میگمی

 زدم!وگرنه چی؟ شاید من فقط یک ساده لوح بودم که داشتم خودم رو گول می

 تونستم.خواست گریه کنم ولی جلوی فریبا نمیدلم می

 حالم رو که دید پوزخندی زد و به سمت در رفت و گفت:

 ترت کرده.ها سفر کردن احساساتیراستی! سفر به خیر! با جوجه-

 رفت.و در رو باز کرد و 

 به سمت میزم برگشتم و با غم نشستم روی صندلیم.

 های کوتاه دیدم.به پاکت روی میز نگاه کردم و برداشتمش؛ بازش کردم و مقدار زیادی برگه با متن

 شدن و تا چند ماه پیش ادامه داشتن.ها که تایپی بودن، از چندسال پیش شروع میتاریخ نوشته

 داشتم و وقت خوندن اون متون نبود.آب دهنم رو قورت دادم؛ کلی کار 

سرم رو تکون دادم و به منشی گفتم برام قهوه بیاره؛ خودم هم پاکت رو توی کشوم گذاشتم تا بعداً برم 

 خونه و بخونمش.

 برام سخت بود اما کارهای زیادی داشتم و مرتضی به اندازه کافی از دستم شاکی بود.

اداری رو توی دفترم انجام دادم و بعدش با مرتضی رفتیم برای ام یک سری از کارهای بعد از خودن قهوه

 امضای چندقرارداد و چندجلسه که داشتیم.



 درنهایت نزدیک ظهر بود که با خستگی و کالفگی برگشتیم به شرکت خودمون.

 مرتضی ناهار سفارش داد و توی دفتر من مشغول خوردن شدیم.

 همین پرسید: قضیه اومدن فریبا رو براش گفته بودم؛ برای

 االن اون پاکته اینجاست؟-

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم و به خوردن غذام ادامه دادم؛ به کشوم اشاره کردم.

مرتضی هم که روی صندلی که کنارم گذاشته بود نشسته بود؛ خم شد و کشو رو باز کرد و پاکت رو بیرون 

 کشید.

 آورد گفت:همونطور که کاغذها رو در می

 ای داشته.بابات هم چه حوصله این-

 آهی کشیدم:

 کردم برای پول فریبا رو گذاشته بپای من باشه.نطرف نداشت، فکر میاگه خودش کلی مال و اموال او-

 مرتضی چندسری کاغذها رو ورق زد و با خنده گفت:

 عاشقانه و مکش مرگ ما میفته! خیلی ادبی نوشته.های آدم یاد نامه-

 با خستگی گفتم:

خواد بخونمش! باز طی این بیست و چند سال اون زنش چندبار سراغی ازمون گرفت؛ اما تی دلم نمیح-

این حتی به پدر خودش هم زنگ نزد بپرسه حالت خوبه؟ طفلک بابابزرگم آخر عمری چشمش به در خشک 

 شد.

نیومی غذا مرتضی سری تکون داد و کاغذها رو گوشه میز گذاشت؛ بعد در همون حین که از ظرف آلومی

 خورد گفت:می

 راستی اون یارو نامداری که بود؛ چهارشنبه اومد که ازت تشکر کنه.-

 ام گرفت! با دهن پر خنده

 ام رو قورت دادم و گفتم:لقمه

 کنن!ها هم عجب آدمایی هستن! صدبار تشکر و عذرخواهی میاین نامداری-

 مرتضی چشمکی زد:

زنی و کلی بینی لـبخند ضایعی میمیشه! هروقت نامداری رو می رسی نطقت خوب بازتو هم به اینا می-

 گیری.تحویلش می

 نفس عمیقی کشیدم:



دست خودم نیست! از وقتی یادم میاد این آدم رو خندون و مهربون دیدم؛ از وقتی که بچه بودم و اون -

 خنده و خوش اخالقه!زیر دست بابابزررگم بود تا همین االن. همیشه می

 تایید کرد:مرتضی 

 آره منم ازش خوشم میاد؛ فکر نکنم هیچکسی از این آدم ناراضی بوده باشه!-

 سرم رو به نشونه تایید تکون دادم و بعد هردو به خوردنمون ادامه دادیم.

 بعد از چند دقیقه مرتضی پرسید:

 خواست تشکر کنه ازت؟حاال چه کار کرده بودی که می-

 گفتم:

خواست توی هتل ما اتاق بگیره ولی بدموقع اومده بود. ما هم شناخت؛ می توی اصفهان دخترش من رو-

شد؛ من هم اتاقمون رو دادم بهش تا اتاق کردیم و اونم داشت از خستگی تلف میداشتیم حرکت می

 خودش رو تحویلش بدن.

 سوتی کشید:

 شود!سورن سوپرمن می-

 تک خندی زدم و چیزی نگفتم.

 توی سطل آشغال و گفتم: ظرف خالی غذام رو انداختم

 خب دیگه برو بیرون بذار به کارم برسم.-

 ظرفش رو نشونم داد:

 بذار تموم کنم این کوفتو!-

 هام رو براش تنگ کردم.سری براش تکون دادم و چشم

ها شدم که رفتن تر کردم و توجهم رو بردم سمت کامپیوترم؛ انقدر درگیر پروژهصندلیم رو به میزم نزدیک

 و اصالً حس نکردم.مرتضی ر

 بعد از دوساعت باالخره کارم تموم شد؛ پاکت رو برداشتم و برگشتم خونه.

*** 

 با خشم به خشایار گفتم:

 ها برن پیشش!تونم بذارم بچهبهش بگو این هفته نمی-

کرد که من خشایار به تلفن که توی دستش بود نگاهی کرد و با تردید اون رو نزدیک گوشش برد؛ فکر نمی

 خوام با نامادرم حرف بزنم.ن



شد مشغول رد کردن درخواست اون زن به باالخره از من فاصله گرفت و درحالی که از اتاق من خارج می

 طرز مودبانه شد.

 های ناپدرم شده بودم.اعصابم خورد بود؛ درگیر خوندن متن

 گرفت!می تقصیره حرصمکرد که توی رها کردن ما بیاز اینکه اون تا این حد تظاهر می

 درسته که از طرف مامان ضربه بزرگی بهش وارد شد اما چرا باالی سر ما نموند؟ ما بهش نیاز نداشتیم؟

 اون هم مثل ما قربانی خودخواهی مامان شده بود اما خودش هم خودخواهی کرد و به ما اهمیتی نداد.

 کشیدم.به سختی نفس می

 ؛ آروم و کودکانه پرسید:سارا آروم در رو باز کرد و اومد داخل اتاقم

 ذاری بریم پیش مامان بزرگ؟عمو سورن... چرا نمی-

 «بیا پیشم!»به چهره معصومش نگاه کردم و دستم رو به سمتش دراز کردم که یعنی 

سارا هم به سمت من که روی صندلی نشسته بودم اومد و کنارم ایستاد؛ من هم دستم رو دورش انداختم و 

 با غم عجیبی گفتم:

 خواد شما پیشم بمونین.الم خوب نیست سارا؛ دلم میح-

 با ناراحتی کودکانه دستش رو روی دستم کشید و گفت:

 عمو سورن! ناراحت نباش! باشه؟-

 سیدم و گفتم:با لـبخند بهش نگاه کردم؛ دست کوچیکش رو بو

 خورم.باشه عمو، تا تو باشی غصه نمی-

 از پیشم رفت.ناراحتی چهره سارا کمتر شد و با لـبخند 

آهی کشیدم و به بقیه کاغذهای داخل پاکت نگاه کردم؛ شاید واقعاً ارزشش رو نداشت که همش رو 

 بخونم.

 ها نکات مهمی نوشته شده بود.اما توی بعضی قسمت

کرد اما قلبم ها کمکی نمیها و دالیل این هرج و مرج خونوادگی! با اینکه دونستن اونمثل حرف از گذشته

 داد.تسکین میرو یکم 

 دونستم اون همه سختی که کشیدم؛ مقصر اصلیش کی بوده.حداقل می

 .باعث و بانی این فاجعه بود« رگتربه اصطالح بز»شعوری چند که طبق معمول نفهمی و بی

 آهی کشیدم و تصمیم گرفتم اون کاغذها رو یه نگاه سرسری بندازم و بریزمشون دور.



متون شدم و یکی یکی کاغذها رو بعد از نگاه سرسری روونه سطل  خیال خوندن بقیهبرای همین بی

 کردم.آشغال زیر میزم می

 رسیدم که یک کاغذ که تاریخش مال یک ماه پیش بود توجهم رو جلب کرد.داشتم به کاغذهای آخر می

طب کنی! در ابتدا مخاشنیدم که برادربزرگت هم از دنیا رفته و احتماالً خیلی احساس تنهایی می»

هام هر سه تاتون بودین اما حاال فقط تو موندی سورن. پس دیگه فکر کنم بهتره بهت بگم که هنوز نوشته

یک نفر دیگه برات مونده که شاید بدت نیاد بپذیریش؛ از بقیه شنیدم که روحیه خوب و دلپذیری داره که 

 «احتمال زیاد به مادرش رفته

 نه؟زیک نفر باقی مونده؟ داره از چی حرف می

 مجبور شدم کاغذ بعدی رو پیدا کنم تا بقیه حرفش رو بخونم.

شدم؛ تا اینکه تصمیم گرفتم یکی از حتماً یادت هست که وقتی مادرت از ایران رفت من داشتم دیوونه می»

خواست وقتی اون زن خیلی راحت به من پشت دخترهای خونه رو مخفیانه صیغه خودم کنم. دلم نمی

 «کردای رفته بود من تنها بمونم؛ اما اون دختر واقعاً کمکم میدیگه کرد و سراغ مردمی

 خط کج و ماوج و ناخواناتر شد.

خواست برم. ثریا رو رها کردم و رفتم؛ ولی بعدها تونستم توی اون خونه بمونم؛ دلم میاما باز هم نمی»

منه. و باز هم از بقیه شنیدم که حاال ای دنیا آورده، فهمیدم که اون بچه وقتی از بابام شنیدم که ثریا بچه

 «دونم خبر داره که خواهر توئه یا نه.کنه؛ اما نمیاون دختر تنها توی اون عمارت داره زندگی می

 کاغذ رو مچاله کردم و انداختم توی سطل!

 سخت نفس کشیدم و فکر کنم اشک هم ریختم؛ پس منظور شیوا این بود. 

 کرد!شوخی نمی

 داشتم.کاغذ بعدی رو بر

میگن اسمش رو گذاشته آزیتا؛ ولی دیگه نتونستم بفهمم و نخواستم بفهمم چطوری بزرگ شد. اون دختر »

هم مثل تو و سام و سیمین سرنوشت سختی داشته. من اون رو هم مثل شماها ول کردم و رفتم. دیوونگیه 

 «که... اگه بخوام برگردم مگه نه؟ از طرف دیگه انقدر اینجا درگیر کارهام هستم 

 دیگه نخوندم؛ دیگه ادامه ندادم.

کنه و وقتی داره با اون برام مهم نبود اون عوضی چه احساساتی داره! برام مهم نبود چطور فکر می

 ها به یاد ما میفته!کنه چطور شبثروتش حال می



بدون اینکه شد برام مهم نبود؛ ولی از این ناراحت بودم که یک نفر دیگه هم این وسط داشت قربانی می

 هیچ کس بفهمه!

 نفس عمیق و خشداری کشیدم و همه کاغذهای باقی مونده رو مچاله کردم و ریختم توی سطل.

 از جام بلند شدم و ملتهب و آشفته از اتاقم بیرون زدم.

 غروب زمستونی دلگیری بود!

 کرد رد شدم.تندتند قدم برداشتم و از کنار سپهر که با تعجب نگاهم می

لرزوند و بغض گلوم روحم رو خراش و طی کردم و خودم رو به حیاط رسوندم؛ سوزِ هوا تنم رو میها رپله

 داد.می

 آزیتا؛ اون دختر همیشه با همه مهربون بود اما مهربونیِ خاصش نسبت به من و سام همیشه عجیب بود.

گفتن که یه! یا شاید میای چیز کنن دیوونهخندن و فکر میتونستم حس کنم بقیه خدمتکارها بهش میمی

 چون از بچگی اینجا بزرگ شده عاشق منه اما چون خجالتی و ضعیفه من بهش محل نمیدم.

 هیچ وقت حس خاصی بهش نداشتم و برام مهم نبود چرا باهام مهربونه.

 فهمم که اون هم یک قربانی بوده و به احتمال زیاد از این قربانی بودنش خبر داشته.اما حاال می

 حتی نتونست درست و حسابی درس بخونه! طفلک

 ی سنگیِ ایوون تکیه زدم و عطر اکالیپتوس مقابلم رو به ریه کشیدم.به نرده

 یکم حالم بهتر شد.

 آقا هوا سرده چرا شما اینجایین؟-

 کنه؛ حتی برام پالتوم رو هم آورده بود.برگشتم به سمتش و دیدم که خودشه که با نگرانی بهم نگاه می

 خیره من رو که دید یکم تعجب کرد و به نظر ترسید.نگاه 

فوری نزدیک شد و پالتوم رو بهم داد و خواست برگرده؛ مضطرب و با عجله رفت و من هم جلوش رو 

 نگرفتم.

 دونستم باید بپذیرمش یا نه!هنوز آمادگی پذیرفتنش رو نداشتم و حتی نمی

کردم، نه چاق بود نه الغر و پیراهن مشکی و سارافن از مقابلم محو شده بود اما همونطور مقابلم تصورش 

 دونستم موهاش چه رنگیه.اومد. همیشه کاله مخصوص سفیدش سرش بود و نمیسفید بهش می

 انداخت.اش چندان شبیه ما نبود؛ اما من رو یاد مادربزرگ پدریم میاما چهره

دونستم قبالً اون رو جایی کردم مییو تاحاال متوجه این شباهت نشده بودم؛ اما همیشه وقتی نگاهش م

 دیدم.



 آهی کشیدم که به خاطر سردیِ هوا بخار شد.

تونستم حداقل شنیده بودم بله برونِ شیوا به خیر گذشته و االن دیگه با اون پسره نامزد کرده؛ خب می

 برای اون خوشحال باشم.

ونستم در حقش بکنم؛ اینکه از زندگیش تاون خیلی بهم لطف کرده بود و شاید این نهایت لطفی بود که می

 های عصبی خودم نکنم!برم و اون رو درگیر مشکالت و تیک

 دونست.دونستم؛ البته فریبا هم میکارم به قرص اعصاب کشیده بود و این رو فقط خودم می

ایشی اومد کارهاش نموای خدایا فریبا دیگه چه موجودی بود؟ چرا با من اون کار رو کرد؟ به نظر نمی

 بوده باشه.

 شاید... واقعاً احساسات رو درون خودش کشته بود.

 تونستم این کار رو بکنم.خوش به حالش؛ ای کاش من هم مثل اون می

 توی حال و هوای خودم بودم که صدای باز شدن در ورودی حیاط رو از اون انتها شنیدم.

 برگشته بود! اما اون که کلید داشت. یعنی چه کسی اومده بود؟ احتماالً خشایار رفته بود بیرون و

 کم نزدیک شد.به انتهای حیاط خیره شدم و یک زن چادری رو دیدم که کم

 ریحانه از داخل خونه اومد بیرون و بهم گفت:

 سالم آقا؛ خانم نامداری اومدن من هم در رو باز کردم.-

اش پیدا شده ن دختر باز سروکلهدید که به خاطر بغض و اشک بود؛ ولی... واقعاً اوهام خوب نمیچشم

 بود؟ 

 اعصاب این یک قلم جنس رو نداشتم!

 سری برای ریحانه تکون دادم:

 باشه تو برو داخل.-

 چشم آقا.-

 تر شد و وقتی بهم رسید با احترام گفت:نامداری با اون لـبخند ضایعش نزدیک و نزدیک

 سالم مهندس!-

 بود.تک خندِ کجی زدم؛ یک بسته شکالت توی دستش 

 از ایوون پایین رفتم و مقابلش ایستادم.

 سالم خانم نامداری؛ این کارها برای چیه؟-

 بسته شکالت رو داد دستم:



دار نیست! دیگه ببخشید سرزده اومدم؛ مامان و بابام اصرار کردن بیام حتماً از شما و خانومتون قابل-

 خوابیدم!بابت اون روز تشکر کنم! قشنگ یه چهار ساعت تـَخت 

 بعد یکم گردن کشید سمت خونه و گفت:

 خانومتون داخل هستن؟-

 دم با ناراحتی بهم خیره شد و گفت:تک خندی زدم و باز نگاهش کردم؛ اون هم که دید جوابی نمی

کنن برم یه وقت دیگه بیام! راستی اگه فرصت شد نکنه... نکنه بدموقع اومدم؟ اگه دارن استراحت می-

وفا بودیم ها تشریف بیارید کلبه محقر ما! چندسالی میشه تشریف نیاوردید ما هم بیم بچهیه سر با خانو

 دعوتتون نکردیم.

 سری تکون دادم و آهی کشیدم:

 من هنوز ازدواج نکردم خانم نامداری.-

 یکم گنگ نگاهم کرد؛ انگار واقعاً هنگ کرده بود.

 با تعجب و هنگی پرسید:

 پس رزا خانوم چی شد؟-

 دی زدم:پوزخن

 اون خانومِ داداشم بوده؛ االن ازدواج مجدد کرده.-

 اش حالت عجیبی گرفت! زیر لـب گفت:با همون تحیر تندتند سرش رو تکون داد و قیافه

 ات کمه تو گوشم نمیره.ای خدا من چقدر خنگم! همه چی رو قاطی کردم؛ مامانم میگه یه تـخته-

 خندیدم و سری تکون دادم:

 ها حتماً خوشحال میشن.این لطفتون؛ بچه باز ممنون از-

 به ساختمون اشاره کرد و پرسید:

 کنین؟یعنی االن با دخترِ برادرتون زندگی می-

 سرم رو به نشونه مثبت پایین بردم:

 به اضافه پسرِ خواهرم که وقتی کوچیک بود مادرش فوت کرد.-

 اش متأسف و دلرحم شد:چهره

داری. خدا اجرتون خدا بهتون صبر بده واقعاً؛ خیلی هم ثواب داره یتیمآخی! حتماً خیلی اذیت شدین! -

 بده.

 اش تو ذهنم مونده بود.آهی کشیدم و تشکر کردم؛ ولی هنوز اون قیافه



 سری تکون داد:

ها خبر ها رو بیارید پیش ما. البته من فکر کنم پدرم از این قضیهباشه بازم ممنون؛ بعداً قسمت شد بچه-

 من خنگ و فراموشکارم باز ببخشید اگه سوء تفاهم شد. داشته ولی

 کنم چه حرفیه خیلی زحمت کشیدین.خواهش می-

 قربان شما بزرگوارید ان شاهلل دومادیتون الطاف شما رو جبران کنیم.-

 نفرمایید ایشاال اول عروسیِ خودتون.-

 د.ام گرفته بوتک خندی زد و من هم از این مکالمه تعارفی و بامزه خنده

 لـبخندی عمیق زد و بعد از خداحافظی رفت و از خونه خارج شد.

به مسیر رفتنش نگاه کردم و آهی کشیدم؛ خوب بود که حداقل توی اون شرایط بد باز خدا یک نفر رو 

 فرستاد که یکم حال و هوام عوض بشه.

 دن به سمتش.ها با دیدن شکالت خیلی خوشحال شدن و حمله کربا خستگی برگشتم داخل خونه؛ بچه

 کردن؟ها چیکار میکردم بچهروی مبل راحتی نشستم و به فکر فرو رفتم؛ اگه من ازدواج می

های سمّی موندم و دیگه نزدیک اون زنخب نیازی به ازدواج نداشتم. شاید بهتر بود تا ابد مجرد می

 کردن.شدم! به جز شیوا هرکدومشون یه جور اذیتم مینمی

تونستم براشون نستم پدر نسبتاً خوبی باشم؛ سپهر و سارا رو واقعاً دوست داشتم و میتوهمینجوریش هم می

 وقت بذارم.

 باز هم سفر بریم و بیشتر وقت بگذرونیم.

 انداخت.کردم که قوی بشن و دیگه هیچ چیز ما رو از پا نمیها هم کمک میشدم؛ به اوناگه من قوی می

 آقا بفرمایید قهوه.-

 خارج شدم و به آزیتا نگاه کردم که خم شده بود و سینی رو به سمتم گرفته بود.از فکر و خیال 

 با تردید قهوه رو برداشتم و روی میز گذاشتم؛ تشکر کوتاهی کردم و آه عمیقی کشیدم.

 آقا دیگه با من کاری ندارین؟-

 بارید.اش میگوشه چشمی بهش نگاه کردم؛ ترس از لحنش و قیافه

 دونستم.کردم؟ نمیچه کار میواقعاً باید باهاش 

گذاشتم اما اگه واقعاً به من به عنوان برادرش حسی همیشه مهر و محبتش رو به پای احساساتی بودنش می

 داشت چی؟



خواست که اون رو به عنوان آخرین فردی که واقعاً کشید و من هم دلم میآیا واقعاً خون، خون رو می

 برام مونده بود بپذیرم؟

 رس گفت:آزیتا با ت

 کنین؟آقا...! چرا اونجوری نگاهم می-

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 هیچی نیست؛ برو.-

 سری تکون داد و آروم ازم دور شد.

 هام ماساژ دادم و نفسم رو فوت کردم.با کالفگی صورتم رو با دست

 یه جای دیگه.خواست از اون خونه اشرافی و بزرگ برم کرد؛ حتی دلم میخیلی چیزها باید تغییر می

 ها رو ببینم و باهاشون وقت بگذرونم.یه خونه کوچیک ولی باصفاتر که بتونم بیشتر بچه

شد که رفته بود یه جای دیگه؛ کرد اما چند سالی میآزیتا تا هجده سالگی توی همین عمارت زندگی می

 ظاهراً با یکی دیگه از دخترها خونه گرفته بودن.

ت خدمتکاری توی عمارت بمونه و ساکن بشه؛ به جز ریحانه و خشایار که گذاشبابابزرگ هیچ وقت نمی

 بهشون اعتماد کامل داشت.

 ولی اینکه چطور ثریا و دخترش مونده بودن، رازش حاال فاش شده بود.

اومد؛ ولی این نامادری و ناخواهری، خیلی خیلی بیشتر از کارهای با اینکه چندان جالب به نظر نمی

 مل بودن.مامانم قابل تح

فنجون خالیِ قهوه رو از روی میز برداشتم و به سمت آشپزخونه رفتم؛ فنجون رو توی ظرفشویی آب 

 کشیدم و گذاشتم توی آب چکون.

 کردم!باید مثل شیوا؛ غرور و تکبر بیش از حدم رو خورد می

*** 

 )شیوا(

 و با خستگی پاشدم نشستم.گذاشت به خوابیدنم ادامه بدم؛ باالخره پتو رو کنار زدم نور اتاق نمی

 شد!هام هنوز باز نمیچشم

خمیازه بزرگی کشیدم و دستم رو دراز کردم سمت باالی بالشم و گوشیم رو برداشتم؛ به سختی آالرم 

 بیدارباش که تازه صداش بلند شده بود رو خاموش کردم و به دیوار کنار تـختم تکیه دادم.

 رسان.گوشیم رو باز کردم و رفتم توی پیامهای بسته صفحه طبق عادتم با همون چشم



یه صبح بخیر زدم برای هادی؛ بعد گوشی رو گذاشتم روی بالشم و همونطور که به دیوار تکیه زده بودم 

 یکم چرت زدم.

 رفتم.ای لعنت به دانشگاه؛ باید می

 های بسته یه چیزی کوفت کردم و لباس پوشیدم و رفتم بیرون.پاشدم با همون چشم

 ی گرفتم و سوار شدم.تاکس

 صبح زمستونیِ قشنگی بود؛ هوا هم سوز نداشت.

 «کار خودشونه»راننده تاکسی شروع کرد به غر زدن و گفتن جمله همیشگیِ 

کردم؛ این یکم موتورم رو گرم کرد که برای کردم و گاهی هم باهاش بحث میمن هم گاهی تایید می

 هام آماده باشم.کالس

 طالعات داری! آبجی دمت گرم خوب ا-

 لـبخندی زدم:

 تونیم پیشرفت کنیم.نظر لطفتونه آقا؛ به هرحال تا مطالعه نکنیم که نمی-

 ای گفت:با لحن بامزه

نه! آخه خوشم میاد پیگیر همه چیز هستی آبجی! واال تو این یه هفته برای هرکی جلسه گذاشتم یا هیچی -

 بود.گفت زر مفت بلد نبود یا بال نسبتِ شما هرچی می

 خندیدم و چیزی نگفتم؛ رسیدیم مقابل دانشگاه و من پیاده شدم.

 هاشون.رفتم که یکی دوتا دانشجو سریع به سمتم اومدن برای سوالداشتم به سمت اولین کالسم می

کردم وگرنه بعد از که به سختی از دستشون خالص شدم و رفتم به سمت کالسم؛ باید رفع اشکال می

 خوردن.رو میامتحانشون کله من 

 وارد کالس شدم و دیدم هیچکس نیست!

 دست به کمر زدم و با اخم به کالس خالی نگاه کردم؛ نامردا پیچونده بودن!

 شد رو صدا زدم؛ اومد به سمتم.یکی از دانشجوها که داشت از سالن رد می

 بله استاد؟-

 به کالس خالی اشاره کردم:

 از اینا خبر نداری؟-

 ست تکون داد:سرش رو به چپ و را

 شناسمشون.ها که به ما محل نمیدن؛ نمینه استاد این ترم باالیی-



پرسید رو پوفی کشیدم و گوشیم رو از کیفم درآوردم؛ شماره یکی از اون خرخوناشون که همش سوال می

 اش رو گرفتم.درآوردم و شماره

 آلود جواب داد:یکم بعد با صدای خواب

 بله؟-

 با لحن شاکی گفتم:

 هایی که گفتم بیان برای رفع اشکال نیومدن؟فالنی این چه وضعیه چرا هیچ کدوم از اونالم! س-

 بعد از یکم مکث با تعجب پرسید:

 استاد تابان شمایید؟-

 زنه! تو خودت که همش بودی سر کالس!ه داره باهات حرف مینه پس عمت-

 با ناراحتی و تحیر گفت:

رحیم شما رو زده بود ما قرار بود فردا بیایم تشییع جنازتون! البته دور استاد واال یکی تو گروه اعالمیه ت-

 از جونتون!

 کردم که چی شده!یکم با حالت پوکر به مقابلم زل زدم؛ یعنی داشتم هضم می

 حتی یک لحظه فکر کردم نکنه واقعاً مردم و خبر ندارم؟

 با دستم یه ضربه آروم به صورتم زدم و گفتم:

 ام هنوز! واال من زنده-

 فالنی هم با ناراحتی گفت:

 خداروشکر استاد حالتون خوبه به خدا من انقدر گریه کردم که... .-

 با تشر گفتم:

خواری کنی! فقط من بفهمم اون نسناسی که خبر مرگ منو پخش کرده کی خواد پاچهخوبه خوبه نمی-

انداختمش! این خوابید فوقش میگرفت تو خونه میمیخواست شرکت کنه خب بوده! بابا یه کالس نمی

 ادا اطوارا برای چیه؟

 تونم دربیارم کی بوده ها.دونم چی بگم استاد! اگه بخواید مینمی-

 پوفی کشیدم:

 خواد! بذار خوش باشه! فعالً.نه بابا نمی-

 های موذی!و گوشی رو قطع کردم؛ پدرصلواتی

 خیلی از اساتید فوت کردن من رو تسلیت عرض کردن. رفتم توی گروه دانشگاه و دیدم که



 حتی بعضی جاها خودم رو تگ کرده بودن و به خونوادم تسلیت گفتن.

 خواستم کلم رو بکوبونم توی دیوار!یعنی می

شدم همه جا خلوت بود اما داشتم؛ وقتی وارد دانشگاه میاز کالس خارج شدم و با عصبانیت قدم بر می

 کردن.شتن رفت و آمد میحاال دانشجوها دا

 شناختن با دیدنم گفتن:چندتاشون که من رو می

 اید؟ خداروشکر!عه استاد شما زنده-

 گفتم!دادم و چیزی نمیمن هم با عصبانیت سری تکون می

به سمت مدیریت رفتم و قضیه رو بهشون گفتم؛ که دیگه حداقل به اساتید بگن که خبر فوت من رو پخش 

 نکنن!

 ها با خودشون؛ اعصاب این کارها رو نداشتم.گیبقیه رسید

ها پوفی کشیدم و رفتم توی همون کالس خالی پشت میز نشستم؛  از طرفی از این کار اون مارمولک

 ام گرفته بود!خنده

 دادن!شیطون رو درس میرفتن ها باید میاین

گه برگزار بشه عالف نشم این کالس بعدیم هم به فنا رفت؛ اما هماهنگ کردم سومین و آخرین کالسم دی

 وقت روز.

 توی همون کالس خالی نشستم و با هادی یکم چت کردیم.

 قضیه رو بهش گفتم که خیلی ناراحت شد.

 با جدیت نوشت:

 شیوا از اونجا هم بیا بیرون!-

 با شکلک تعجب نوشتم:

 در و دیوار زل بزنم؟چی؟ ولی اگه دانشگاه هم نباشم دیگه چه کار کنم؟ بیکار توی خونه بشینم به -

 ها باشی! فقط دوست ندارم دیگه بین اون آدمدونم! من نمی-

 گذشت!چند شکلک متعجب فرستادم؛ هنوز دوهفته از نامزدیمون نمی

 کردم؛ ولی ته دلم خیلی ناراحت شدم.خواستم ناراحتش کنم و باید مسامحه رفعش میبرای همین نمی

کنه و ممکنه خیلی مشکالت پیش بیاد. دیگه؛ دانشجو اذیت می خب کارتدریس این چیزها رو هم داره

 نمیشه که عقب کشید و تسلیم شد.

 بعد از کمی مکث نوشتم:



 خوام هم ولش کنم.ولی من تدریس رو دوست دارم؛ نمی-

 شکلک ناراحت فرستاد:

 یعنی نظر من اصالً برات مهم نیست؟-

 نوشتم:

احترام بذار؛ حاال این دانشجوها یه بار شیطنت کردن اون هم ضرری چرا عزیزم مهمه اما به نظر من هم -

 که به من نرسوند! فقط خودشون از کالس رفع اشکالشون موندن.

 پیام رو فرستادم و دوباره تایپ کردم:

دونم شاید یکم برات ناخوشایند باشه؛ و کالً نخوای من کار کنم! اما کار من فقط محض سرگرم شدن می-

خوام از این محروم درآوردن نیست. یه کار علمیه! یه جور جهاد محسوب میشه و من نمی خودم و پول

 باشم.

 ها رو خوند و یکم مکث کرد؛ بعد درحال تایپ شد.پیام

 مدتی گذشت تا پیامش اومد:

 کم جمعش کن یا دنبال جای بهتری باش.باشه اما به خاطر من کم-

 ستادم؛ گیف بغل کردن کارتونی هم فرستادم.لـبخندی زدم و استیکر خوشحال و قلبی فر

 اموجی خنده فرستاد و چیزی نگفت.

های تأهل هوف از حاال بدبختی کم سروکله دانشجوها پیدا شد و من هم از هادی خداحافظی کردم.کم

 شد!شروع می

 کردن.ها توی کالس اولش با نیش باز اومده بودن و یک جور خاصی سالم میبچه

 کردم با اخم کردن بهشون رو ندم که دوباره اون بحث رو باز نکنن!من هم سعی می

هاشون نیومده برای همین خیلی جدی شروع کردم به مطرح کردن مباحث مهم؛ با اینکه هنوز بعضی

 بودن.

 حتی حضور غیاب هم نکردم؛ از بس که اعصابم خورد بود از دستشون.

 «یعنی کدومشون این سم رو منتشر کرده؟»گفتم کردم و با خودم میتکشون نگاه میبه تک

گفتم بیخیال به کسی تهمت نزن؛ ممکنه هرکسی باشه حتی اونی که ظاهرش مظلومه. ولی باز به خودم می

 )دیدم که میگم(

 هاشون رو جواب دادم و رفع اشکال تموم شد.دیگه به سختی سوال



برای اینکه تقریباً آبرویی برام نمونده بود ها رو به خدای بزرگ سپردم و از کالس خارج شدم؛ من هم اون

 توی دانشگاه، خیلی سریع از دانشگاه رفتم بیرون.

 حتی تاکسی هم نگرفتم و پیاده به رفتن ادامه دادم تا به یه جایی برسم.

 رفتم که دیدم نزدیک خونه شدم!همینجوری داشتم راه می

 خوردم!م و حرص میرفتبه ساعتم نگاه کردم؛ یک ساعت و نیم داشتم راه می

 شد.چند نفس عمیق کشیدم؛ دیگه چیزی نمونده بود با اینکه پاهام از خستگی داشت قلم می

 یکم سرپا ایستادم و استراحت کردم؛ بعد دوباره به رفتن ادامه دادم.

هم با  دیگه یکی دوتا کوچه تا خونه مونده بود که یک نفر از مقابلم به سمتم اومد و با تعجب نگاهم کرد! من

 دیدنش سرعتم رو کم کردم و ایستادم.

 رفت! ولی به کجا؟اون سورن بود که داشت پیاده می

 رو به روی هم ایستادیم و من سر به زیر انداختم:

 سالم.-

 اون هم آروم سالم کرد؛ یکم ایستاد و مردد بود که چیزی بگه.

 اما در نهایت گفت:

 مراقب خودت باش؛ خداحافظ!-

 رد بشه که گفتم: خواست از کنارم

 صبر کن!-

 دیگه نرفت؛ اما برنگشت به سمتم.

 پرسیدم:

 ها خوبه؟ دلم براشون تنگ شده.حال بچه-

 با لحن غمگین و پربغضی گفت:

 ها هم برای تو تنگ شده.خوبن؛ دل اون-

 یک جوری گفت که من هم بغض کردم!

 م پرسید:اومد که بره. آروهاش رو محکم مشت کرد؛ انگار که دلش نمیدست

 کنه؟شوهرت... چطوره؟ اذیتت نمی-

 تک خندی زدم:

 نه فعالً که آزاری نداره!-



 نفس عمیقی کشید:

دوستش داشته باش اون مرد خوبیه؛ اگر هم اختالفی پیش اومد مطمئنم که از پسش برمیای ولی نگذار -

 اذیتت کنه یا ناراحتت کنه. لطفاً خوشبخت شو.

 گفتم:سری تکون دادم و با لـبخند 

 باشه!-

 تری کشید و رفت.آه غمگین

تونم زدم باز هم توی شرایط سختیه؛ منتهی دیگه من نمیمن هم دیگه جلوش رو نگرفتم چون حدس می

 کمکش کنم و این خودشه که باید به خودش کمک کنه.

 هاش توی جیبش بود.کشید و دستبرگشتم و رفتنش رو نگاه کردم؛ پاهاش رو روی زمین می

 کرد.رز راه رفتنش دل سنگ رو آب میاون ط

 یک لحظه مکث کرد و ایستاد؛ برگشت و به سمتم نگاه کرد.

 هاش حالم بدتر شد!اش و اشکمن هول شده بودم و ترسیدم اما با دیدن چهره

 خواستم یک قدم به سمتش برم که سریع چند قدم ازم فاصله گرفت و با بغض گفت:

 ن اذیتم نکن!برو شیوا فقط برو! بیشتر از ای-

 نفهمیدم چی شد که یک دفعه چند قدم فاصله رو سریع پر کردم و مقابلش قرار گرفتم؛ با ناراحتی گفتم:

 کنی؟تو داری با خودت چه کار می-

 هاش رو پاک کرد و گفت:سریع اشک

 به تو هیچ ربطی نداره! برو گمشو!-

محکمی به شکم سورن زدم که از شدت نگاهی به اطراف انداختم؛ خیابون خلوت بود برای همین مشت 

 درد خم شد.

 با اخم گفتم:

کنی! آدم با کسی که جای مادر و معلمش رو داره دفعه آخرت باشه با من اینطوری صحبت می-

 کنه!اینطوری صحبت نمی

ام بگیره که با جدیت ادامه یک لحظه جفتمون از این حرفی که زدم ماتمون برد؛ نزدیک بود خودم خنده

 دادم:

کنی و اصالً درگیر چی هستی! اما من چهارتا چیز یادت دادم پس دونم االن اینجا چه غلطی میمن نمی-

 به من مدیونی! دیگه نه رفیقتم نه زیردستت؛ استادی هستم که نگرانته و... .



 هاش از حدقه بزنه بیرون؛ برای همین سریع حرفم رو زدم:نزدیک بود چشم

ش سورن؛ تو این همه نجنگیدی که حاال تسلیم بشی! خودت رو پیدا کن و دیگه خواهشاً اینطوری نبا-

 اینجوری نباش!

 آب دهنش رو قورت داد؛ هنوز دستش روی شکمش بود.

کردم؛ ازش فاصله گرفتم سرم رو به حالت هیستریک تکون دادم و درحالی که به نقطه نامعلومی نگاه می

 و به راهم ادامه دادم.

 چه غلطی بود که من کردم؟اه لعنتی این 

 ناخودآگاه لـبخندی روی لـبم نشست! من به سورن گفتم جای مادرشم!

 کردم.درواقع انگار که واقعاً توی خونه تهرانی من سه تا بچه داشتم و باید از هر سه تاشون مراقبت می

 اومد، دعا کردن بود.خب، در این مرحله تنها کاری که برای سورن از دستم بر می

*** 

 پیام آزیتا روی گوشیم افتاد:

 تو به سورن درباره من چیزی گفتی؟-

 از گروه تلگرام اساتید خارج شدم و رفتم توی واتساپ؛ یکم به پیامش نگاه کردم و آهی کشیدم.

پس اون حالی که سورن سر ظهر داشت ممکن بود به این مربوط باشه! اما من که چیزی بهش نگفته بودم؛ 

 فقط سرنخ دادم!

 نه من بهش درباره تو چیزی نگفتم!-

 شد دیگه، واقعاً چیزی نگفته بودم.خب دروغ هم نمی

 ترسم ازش.کنه! من میپس چرا رفتارش عجیب شده؟ یک جوری به من نگاه می-

 تونستم غم و اضطراب آزیتا رو بفهمم.به پیامش نگاه کردم؛ انگار از پشت گوشی هم می

 دونم.من چیزی نمی-

 پیامی ندادم و گوشیم رو گذاشتم کنار بالشم.دیگه بهش 

 دونستم چه کار کنم!یکم به سقف خیره شدم و پوفی کشیدم؛ خیلی خسته بودم و نمی

دیدم که دخالتی نکنم و به خودشون خواستم به سورن و آزیتا کمک کنم و از طرفی بهتر میاز طرفی می

 بسپارم.

 د.کرناهار نخورده بودم و شکمم قار و قور می

 گوشیم رو دوباره برداشتم و به زهرا پیام دادم:



 چرا برای من ناهار نیاوردی؟-

 یک دقیقه بعد دید و جواب داد:

 عروس انقدر پررو نوبره واهلل! چقدر تو متوقعی آخه؟-

 شکلک خنده فرستادم و گفتم:

خستگی نتونستم هیچی خب چه کار کنم مامانت لوسم کرده! امروز از دانشگاه تا خونه پیاده اومدم و از -

 درست کنم.

 شکلک با بغض و ناراحتی فرستاد و نوشت:

 خوای بیارم برات؟دلم برات کباب شد! یکم عدس پلو مونده اگه می-

 نوشتم:

 بیار بیار؛ غنیمته.-

 برام نوشت و آفالین شد.« شکمو»یک 

 بده. آهی کشیدم و خیالم راحت شد که یه چیزی توی راهه که من رو از گرسنگی نجات

 باز آزیتا بهم پیام داد:

 ترسم! رفتار آقا واقعاً یه جوری شده!شیوا من می-

 پوفی کشیدم؛ نوشتم:

 اش کمه!نترس اون همینجوریش هم یه تخته-

 اموجی عصبانی فرستاد و نوشت:

 درباره آقا اینطوری حرف نزن!-

خداوکیلی به عنوان خواهر  کردن عاشق سورنه! ولیناخودآگاه خندیدم؛ بیخود نبود که همه فکر می

 زیادی خوب بود.

 داد.حتی زهرا هم چندتا فحش به هادی می

 نوشتم:

دونی که سورن چقدر عاطفیه! اگر هم بفهمه تو ببین؛ اصالً جای ترسیدن نداره! خودت بهتر از من می-

به  خواهرشی واکنشش بد نیست. درحال حاضر هم به خاطر برگشتن مادرش خیلی اوضاعش خرابه که

 مرور خوب میشه. فقط براش دعا کن.

 چیزی ننوشت و آفالین شد.

 زنگ در خونه من هم به صدا در اومد و من بلند شدم و به سمت در رفتم.



 گلی رو پیچیده به خودش و یه کاسه غذا به سمتم گرفته.در رو که باز کردم زهرا رو دیدم که چادر گل

 بیا بگیر گشنه! -

 گرفتم:خندیدم و غذا رو ازش 

 سالم دستت درد نکنه! میای تو؟-

 دل کرد و گفت:یکم دل

 خوام برم بخوابم!نه! می-

 خندیدم:

 باشه برو بخواب! دستت درد نکنه زحمت کشیدی؛ سالم برسون.-

 ادب شده بود!ای گفت و رفت! بی« اوهوم»

 روی میز.سری تکون دادم و در رو بستم؛ رفتم توی آشپزخونه و کاسه عدس پلو رو گذاشتم 

 کنه؟ گفتم االن مامانِ هادی چه فکری درباره من می

 تعارف بودم! بعدشم... .بیخیال من کالً بی

ها من رو دادم! خیلی وقتکردم یه غذای درست حسابی بهشون میهوف بهتر بود یک شب دعوتشون می

 از هالکت در اثر گرسنگی نجات داده بودن.

 نگیم رو از بین برد؛ بعدش یکم میوه خوردم که سیر بشم.عدس پلو زیاد نبود اما ضعف و گرس

 از آشپزخونه رفتم بیرون؛ یکم توی خونه راه رفتم. 

 دونستم چه کار کنم.رفت! از وقتی سورن اخراجم کرده بود نمیام داشت سر میحوصله

انقدر که سرم هام درد گرفته بود چرخیدم ولی دیگه خسته شده بودم! چشممعموالً توی فضای مجازی می

 توی گوشی بود!

 کشید.کردم که چه کار کنم؛ میلم به قالب بافی هم نمیداشتم فکر می

 برگشتم توی اتاقم و دراز کشیدم روی تـختم تا یکم سخنرانی و پادکست گوش بدم.

 گیرم!مشغول گوش کردن بودم که دیدم دارم زخم بستر می

وی جیبم، رفتم بیرون و شروع کردم به قدم زدن توی همونجور که هندزفری توی گوشم بود و گوشیم ت

 سالن.

 سخت توی قکر و درگیر مطالب بودم که یک دفعه صدای گوشیم بلند شد.

 سخنرانی رو قطع کردم و تماس رو وصل کردم؛ هادی بود.

 الو سالم!-



 با خنده گفت:

 خانوم! چطوری خوبی؟ سالم -

 ارها غریبه بودم! مصنوعی خندیدم؛ واقعاً هنوز یکم با این رفت

 خیلی ممنون تو خوبی؟-

 با لحن خاصی گفت:

 تو که خوب باشی من هم خوبم! چه خبر؟ زهرا میگه امروز از دانشگاه پیاده برگشتی.-

 کردم.ها عادت میها و ابراز محبتکم به این پیگیرینفس عمیقی کشیدم؛ باید کم

ولی خب خیلی خسته شدم! یه دوساعتی توی راه  خبری نیست؛ آره یکم اعصابم خورد بود پیاده برگشتم-

 بودم.

 پوفی کشید:

 هایی خوبه پیاده روی؛ ولی خیلی مراقب خودت باش خطرناکه.اشکال نداره یک وقت-

 سریع گفتم:

 باشه حتماً.-

 با ناراحتی گفت:

 تونیم بریم بیرون؟یعنی شب نمی-

 بریم بیرون؟ کجا بریم؟ 

گفت تا وقتی که عقد نکردین بهتره کمتر پیش د. خود مامانِ هادی میرفت و آمد ما تاحدودی محدود بو

 هم باشین.

 دونم!نمی-

 هادی توضیح داد:

ای گفتم بذارم برای خواست باهم بریم یکم بگردیم؛ البته نظر زهرا بود. که دیگه دیدم خستهدلم می-

 بعداً.

کنی چقدر خسته گم که ممنون که درک میخوای میام و یا بگفتم نه اگه میگفتم؟ میاالن باید چی می

 هستم!؟

 وقتی دید سکوت کردم با نگرانی گفت:

 حالت خوبه عزیزم؟-

 سریع گفتم:



 آره آره خوبم! چیزی نیست.-

 آخه ساکتی چیزی نمیگی.-

 با تردید گفتم:

 ده.اس خوب کار نمیدونم آخه! مغزم یکم خستهنمی-

 خندید و به شوخی گفت:

 شگلت استراحت بده زیاد ازش کار نکش برای ما هم انرژی بمونه دیگه!خب یکم به مغز خو-

 چشم! چون شما میگی چشم.-

 باز ساکت شدم؛ هادی که انگار یکم ناراحت شده بود گفت:

خیلی خب عزیزم برو استراحت کن صدات هم خیلی خسته است؛ حالت که جا اومد یک زنگ به من بزن -

 باشه؟

 لـبخندی زدم و گفتم:

 ! باشه-

 عزیزمی! مراقب خودت باش خداحافظ.-

 خداحافظ!-

 تماس رو قطع کرد و من با خستگی و کالفگی به صفحه گوشیم خیره شدم.

 دونستم که انقدر پیچیده است.هادی رو دوست داشتم! اما واقعاً... نمی

خواد کی میدونستم تا های من کالفه میشه؛ و من نمیداد اما مشخص بود از بعضی بیخیالینشون نمی

 هیچی نگه!

 امیدوار بودم فعالً به اختالفِ جدی برنخوریم؛ چون اعصابش رو نداشتم.

 ذهنم درگیر بود برای همین دوباره سخنرانی رو پلی کردم تا حواسم رو متوجه مطالب کنم.

 ولی در نهایت نتونستم به اندازه کافی روی سخنرانی تمرکز کنم!

 کَس و کار بودنم... .آزیتا، دردسرهای خرید جهیزیه و بیناراحتیِ هادی، مشکل سورن و 

 سخنرانی رو متوقف کردم و شماره سورن رو گرفتم!

 هندزفری هنوز توی گوشم بود و اینطوری صحبت با گوشی رو بیشتر دوست داشتم.

 خیره شده بودم.« سورن تهرانی»زدم و به اسم همچنان داشتم قدم می

 کرد! یکم که گذشت؛ تماسم رو قطع

 با تعجب به صفحه گوشیم نگاه کردم؛ چرا تماسم رو قطع کرد؟



 اش رو گرفتم؛ باز تا چندثانیه بوق خورد و بعد قطع شد.دوباره شماره

 بهش پیام دادم:

 بردار سورن!-

 جواب داد:

 خوام باهات حرف بزنم!شیوا نمی-

 کردم.میبا تعجب به پیامش نگاه کردم؛ این واقعاً سورن بود؟ اصالً درکش ن

 گفت؟چرا چنین چیزی می

 دونستم چرا بیشتر از حد معمول از این حرفش ناراحت شدم.نمی

 براش نوشتم:

 ولی من کار مهمی باهات دارم!-

 اش رو گرفتم؛ وصل کرد و سریع گفت:و دوباره شماره

 بگو!-

 با تمسخر گفتم:

 خورمت!نترس نمی-

 پوزخندی واضح زد:

ها نیستی! من فقط نگرانم که پس فردا خوری! در و حد و اندازه این حرفمیمن نگفتم تو من رو -

 شوهرت نیاد یقه ما رو بگیره دری وری بارمون کنه.

 های از حدقه در اومده به مقابلم خیره شدم و با عصبانیت گفتم:با چشم

 ها رو! باهات کار دارم بذار زرم رو بزنم!سورن بس کن این حرف-

 که بگو!منم اول گفتم -

کردم ازش اضافه حقوق بگیرم! از بچه هم پوفی کشیدم؛ واقعاً باید بابت اون مدتی که ازش نگهداری می

 تر بود.بچه

 دونی؟سورن تو درباره آزیتا چی می-

 مکث کرد و چیزی نگفت؛ بعد با آرامش ولی کمی تردید پرسید:

 دونم؟چی درباره آزیتا چی می-

 داد.ش همه چیز رو لو میفهمیدم که فهمیده! اون لحن

 با نگرانی پرسیدم:



 از کجا فهمیدی که اون خواهرته؟ -

 با تردید پرسید:

 دونه؟اون هم می-

 خندیدم؛ گفتم:

 دونه.هی سوال رو با سوال جواب نده پسر! آره اون می-

 با ناراحتی گفت:

  شنیدم؟صاحابم میپس چرا زودتر بهم نگفتی؟ حتماً باید از اون بابای بی-

 عه پس مجرم خودش خودش رو لو داد به سالمتی.

 سورن با عصبانیت گفت:

 شد.خیلی حالم خرابه شیوا! همش تقصیر توئه! اگه یک ذره، فقط یک ذره دوستم داشتی اینطوری نمی-

 قیدی جواب دادم:با بی

ها رو؛ برو به این دختره بگو که فهمیدی. خواهرته دیگه! دیدی که چقدر دوستت حاال ول کن این حرف-

 داره. طفلک ترسیده فکر کرده من بهت چیزی گفتم. 

 با غم عجیبی ناله کرد:

 تونم بپذیرمش؛ هیچ حسی بهش ندارم.تونم شیوا! نمینمی-

 با نگرانی گفتم:

 خوای بیام کمکت؟ می-

 کرد:نفی 

تونم آزیتا رو بپذیرم و هم اینکه نگرانم بعد از افشای حقیقت خوام تو رو ببینم، نه مینه نه! اصالً! نه می-

 توسط بقیه مسخره بشه.

 کرد. ایول؛ به آبروی اون دختر هم فکر می

 پیشنهاد دادم:

کردم و برام می خب از اون خونه برو؛ ببین سورن من هم یک زمانی توی یک خونه خیلی بزرگ زندگی-

ها و خواهرت رو بگیری و از اونجا بری یک کردم. تو هم بهتره دست بچهخیلی وحشتناک بود! خوف می

 جای متوسط. دوتا واحد بگیر که بعداً هم اگه خواستی زن بگیری راحت باشی.

 خندید؛ ضعیف و کوتاه، اما باالخره خندید.

 ای خوشم بیاد.هکنم بعد از تو از هیچ زن دیگشیوا فکر نمی-



 لـبخند از صورتم محو شد؛ این جو رو دوست نداشتم برای همین تک خندی زدم:

کنی! اگر هم پیدا چرا بابا! مطمئن باش یکم که اخالقت رو درست کنی صد برابر بهتر از من رو پیدا می-

 گیرم.نکردی خودم برات زن می

 تلخ، خندید و چیزی نگفت.

 یکم جدی شدم و گفتم:

وکیلی از اون خونه برو؛ اونجا خاطرات خوبی نداری. برو یه جای دیگه و یه زندگی نو رو شروع خدا-

 کن.

 نفس عمیقی کشید:

 یک فکرهایی توی ذهنم بود؛ ولی ممنون که گفتی. -

 کنم.خواهش می-

 برای چند ثانیه جفتمون سکوت کردیم؛ بعد سورن گفت:

 هشاً دیگه این کار رو نکن! به خدا برام سخته.خیلی خب شیوا ممنون که زنگ زدی اما... خوا-

 تایید کردم و گفتم:

 فهمم؛ نگران نباش بهتر میشی این رو بهت قول میدم.می-

 عمیقاً ازم تشکر کرد و تماس رو قطع کردیم.

*** 

 )سورن(

 داد.کردم؛ اون هم با دقت گوش میداشتم به سپهر توی حل کردن یک مسئله کمک میتوی اتاقم 

 هردومون پشت میز من نشسته بودیم و غرق مبحث شده بودیم.

 خودکار رو مقابلش گرفتم و گفتم:

 حاال خودت یک بار حلش کن.-

 خودکار رو از دستم گرفت و مشغول نوشتن روی کاغذ چکنویس شد.

 با صدای تقه در گفتم:

 بیا داخل.-

 کردم.راه حل سپهر رو چک می در باز شد و یک نفر اومد تو اتاق؛ من سرم پایین بود و داشتم

 یک سینی با دوتا آبمیوه روی میز قرار گرفت.

 من هم تشکر آرومی کردم و گفتم:



 تونی بری.می-

نگاه بهش انداختم و با مطمئن شدن از اینکه اون دختر آزیتا نبود نفس عمیقی کشیدم؛ این اواخر یک نیم

 شد!از حضورش حالم یک جوری می

 گاه کردم.باز به کاغذ سپهر ن

 توی یک جا گیر کرده بود؛ پرسید:

 دایی اول باید از رادیکال خارجش کنم یا اول تجزیه کنم؟-

مشکلش رو نشونش دادم و اون هم ایرادش رو برطرف کرد؛ وقتی به جوابی که مثل جواب من بود رسید 

 لـبخندی زد و گفت:

 دستت درد نکنه دایی! قشنگ یاد گرفتم.-

 م:مثل خودش لـبخند زد

 کنم؛ فقط سر کالس خوب گوش بده که شب امتحان اینطوری دست به دامن من نشی.خواهش می-

 تک خندی زد:

 چشم.-

 و بلند شد و بعد از برداشتن بند و بساطش از اتاقم رفت.

 به ساعت دیواری اتاقم نگاه کردم؛ نزدیک شام بود.

 وسی به خودم دادم و خمیازه کشیدم.ام کشیدم و از صندلیم بلند شدم؛ کش و قدستی به شکم گرسنه

 های عجیب شیوا. روز سختی بود؛ دیدن شیوا و تماس

 اما درنهایت خوشحال بودم؛ چون حالم رو یکم بهتر کرده بود و حس خوبی داشتم. 

این به خودم بستگی از طرفی هم ناراحت بودم که دیگه شاید هیچ وقت نبینمش و صداش رو نشنوم؛ البته 

 اما من واقعاً دوست نداشتم زندگیش رو به هم بریزم. داشت

 کنه زندگی کنه.اون حق داشت که توی زندگیش با کسی که بیشتر از من درکش می

 آهی کشیدم و ولو شدم روی تـختم.

 کردم؟با آزیتا چه کار می

 به زور مونده بودم.ایده شیوا ایده خوبی بود؛ دیگه دوست نداشتم توی این خونه بمونم. انگار تا االن هم 

رفت. عمارتمون نوساز نبود و تعمیرات زیادی نیاز داشت؛ برای همین شاید زیاد به قیمت باال فروش نمی

 تر خرید.شد با پولش یک خونه باصفاتر اما کوچیکاما می

 تونستن برن اونجا.خشایار و ریحانه هم توی شهرستان خونه داشتن و می



 تم دنبال خاطرات بچگیم!به سقف اتاقم خیره شدم؛ رف

 کردن و مامانِ آزیتا خیلی هوای سیمین رو داشت.زمانی که سیمین و آزیتا با همدیگه بازی می

اومد که همش دخترها رو اذیت کنه؛ برای همین هربار یک جور سر به سرشون سام خوشش می

 گذاشت.می

نشست و با غصه از سیمین زیتا عقب میافتاد؛ آکرد و حسابی به جون سام میبا اینکه سیمین تالفی می

 خواست که بس کنه و سام رو اذیت نکنه.می

دونستیم؛ با اینکه اون همیشه آزیتا تنها بچه توی عمارت به جز ما سه تا بود و ما اون رو مثل خواهرمون می

 کرد، بود.با ما همونجوری که مادرش رفتار می

 داد و انگار که از این کار اصالً ناراضی نبود!انجام می گذاشت هم کارهامون روهم بهمون احترام می

داد؛ البته بیشتر به سیمین دلداری خوردیم اون دلداریمون میهروقت به خاطر نبودن مامانمون غصه می

 داد.می

 جرئت نزدیک شدن به من و سام رو نداشت.

ها خیلی غصه ع فوت هردوی اونسام و سیمین حتی نفهمیدن که آزیتا خواهرشونه؛ اما آزیتا هربار موق

 خورد.

 کردیم به خاطر اینه که اون با ما بزرگ شده و به ما عادت کرده.همه فکر می

 اش و احساسی بودنِ شدیدش... .شاید این هم بود؛ اما حس خواهرانه

 آقا شام حاضره.-

 ضربتی بلند شدم نشستم؛ خودش مقابلم ایستاده بود.

 کرد؛ انگار که دوست نداشت هیچ وقت من حقیقت رو بفهمم.ه میهمون ترس خاصش به من نگابا 

 من هم که اصالً ضایع نبودم با اون طرز نگاه کردنم!

 به سختی چشم ازش گرفتم و پاهام رو از تـخت آویزون کردم؛ حال نداشتم برم پایین.

 گفتم:

 حالم زیاد خوب نیست.-

 آزیتا با نگرانی گفت:

 کرده؟ یا... خدای نکرده مریض شدین؟چی شده؟ کسی ناراحتتون -

 از گوشه چسم نگاهش کردم و تک خندی زدم:

 نه مریض نیستم! فقط خستم.-



 نفس عمیقی کشید:

 خواید شامتون رو براتون بیارم باال؟خداروشکر که خوبین! خب... می-

 ها باشم. خواد جدا از بچهیکم مکث کردم؛ اومدم بگم آره که دیدم دلم نمی

 نیست. میام پایین. نه الزم-

 و بلند شدم ایستادم؛ چند قدم برداشتم و به سمت در رفتم.

 ش رد شدم؛ خواستم از در برم بیرون که گفت:کنار آزیتا رفت کنار و من از

 کنین! خطایی از من سر زده؟آقا چیزی شده؟ این چند وقت یک جوری به من نگاه می-

 برنگشتم؛ کمی درنگ کردم و نفس عمیقی کشیدم.همونطور که پشتم بهش بود ایستادم و 

آزیتا تمام این مدت از واقعیت خبر داشت و هیچی نگفت! هم از دستش ناراحت بودم و هم دلیلش رو 

 فهمیدم.می

 برگشتم به سمتش و با مکث نگاهش کردم.

 اون هم با نگاه نگرانش بهم خیره شد و منتظر بود دهن باز کنم و چیزی بگم.

 ظرش نگذاشتم و گفتم:من هم منت

 دیگه الزم نیست اینجا کار کنی.-

 هاش رو درشت کرد و با تعجب صداش رو بلند کرد:چشم

 چی؟!-

 در اتاق رو بستم و اخم کردم:

 شنون.تر! صدات رو میآروم-

 دستش رو گذاشت روی دهنش و با همون ترس و تعجب نگاهم کرد.

 آهی کشیدم:

ها بهم دونم؛ پدرم یک سری کاغذ و متن برام پست کرد و توی اونمی خواد بترسی! من همه چیز رونمی-

 گفت.

 هاش جمع شدن.هاش خیلی سریع جاری شد و گوشه چشماشک

 هاش خیره شدم. پرسیدم:هاش رو گرفتم و به چشمنفسم رو به سختی بیرون دادم؛ با دو دستم شونه

 کنی؟ برای چی گریه می-

 و نفس پربغضی کشید و با گریه گفت:دستش رو از روی دهنش برداشت 



کنم ترم خواهش میکنم؛ به خدا من اینطوری راحتبذارید همه چیز مثل همیشه باشه! خواهش میآقا! -

 کنم!طوری رفتار کنید انگار اصالً چنین چیزی وجود نداشته! خواهش می

 با ناراحتی و تأثر بهش نگاه کردم.

 لـبم رو جویدم و گفتم:

من حواسم به حرف بقیه و اینکه تو اذیت نشی هست! اما... خجالت نکش و ناراحت نباش! نگران نباش -

 شده.تو که زبونم الل بچه حرومی نیستی. بابای من برعکس مامانم یک ذره حالل و حروم حالیش می

 با همون شدت گریه نگاهم کرد و هق زد.

هاش رو پاک کردم؛ بعد کتفش رو گرفتم و هام رو بلند کردم و اشکیکم که نگاهش کردم، با تردید دست

 به خودم نزدیکش کردم.

 ام چسبوند.اون هم من رو بـغل کرد و سرش رو به شونه

 دستم رو روی روسریش کشیدم؛ من هم بغضم گرفته بود.

 گفتم:

تو هم مثل ماها رها شده بودی؛ تو هم تنها بودی. ولی انصافاً خیلی قوی بودی دختر! این همه سال -

 ون اینکه بفهمیم برای ما سه تا خواهری کردی بدون اینکه ما بفهمیم.بد

 باز هق زد و چیزی نگفت.

 چند نفس عمیق کشیدم و کتفش رو یکم نوازش کردم.

 کرد.اش دادم و به صورتش نگاه کردم؛ با حالتی بین خنده و گریه نگاهم میبعد از خودم فاصله

 لـبخندی زدم و گفتم:

 حساساتی هستی!مثل همیشه خیلی ا-

 هاش رو روی هم فشار داد و بعد به سختی گفت:یکم لـب

 کردم انقدر خوب درک کنید آقا.فکر نمی-

 اخم کمرنگی کردم:

 کم عادت کنی بهم بگی داداش سورن!وقتی از اینجا رفتیم باید کم-

 با تعجب ابروهاش رو داد باال:

 بریم؟ کجا بریم؟-

 تک خندی زدم:

 جایی که این حجم از خاطرات تلخ نباشه. یک خونه نقلی و خوب.یک جای بهتر! -



 با بهت بهم نگاه کرد؛ انگار که هنوز باورش نشده بود.

 یکم عقب رفتم و گفتم:

کنیم ولی در اش صحبت میبعداً دربارهخب ببخش اگه مجبورم زود این فیلم هندی رو تمومش کنم! -

 . و از من نترس هرحال، دیگه خودت رو قایم نکن

 یکم بهم نگاه کرد و بعد با تردید سرش رو به نشونه تایید تکون داد.

 کردم که برم بیرون گفتم:درحالی که در رو باز می

 دست و صورتت رو هم همینجا بشور بعد بیا.-

 چشم.-

 بال.چشمت بی-

 و از اتاق خارج شدم.

 کردم کار سختی نبود! خداروشکر؛ اونقدری که فکر می

 رو به بهترین شکل ممکن بسازم.خواستم ای که میندگی تازهکردم تا زفقط باید تالش می

 ها سر میز نشسته بودن و منتظر من مونده بودن.ها پایین رفتم؛ بچهسالن رو طی کردم و از پله

 از این انتظار لـبخندی زدم؛ این یعنی دوستم داشتن!

 :به سمتشون رفتم و با خوشحالیِ مخفی گفتم

 ها؛ ببخشید دیر شد.ممنون منتظرم موندین بچه-

 سارا با لـبخند گفت:

 کنم!خواهش می-

 ها شروع کردیم.به چهره قشنگش لـبخند زدم و پشت میز نشستم؛ بعد با بچه

طبق گفته من، دیگه خدمتکارها موقع سرو غذا کنار میز نایستاده بودن؛ چون واقعاً با مفاهیم جدیدی که 

 ، از این عمل بدم اومده بود.گرفتمیاد می

شام تموم شد و سپهر و سارا پاشدن رفتن؛ سر راهشون هم از کنار آشپزخونه رد شدن و از دخترها تشکر 

 کردن.

 اختیار لـبخندی زدم؛ این کارشون واقعاً قشنگ بود.بی

 های خالی نگاه کردم.یکم پای سفره موندم و به ظرف

نشستم و همیشه بهترین غذاها در اختیارم بود و همه جور دسری میحدود سی سال بود که پشت این میز 

 سر میز حاضر بود.



 شد.ها آماده میبه خاطر پیشینه خانوادگی، همیشه توی این خونه بهترین

اما من از این اشرافیت خیری ندیده بودم! برعکس بعضی از همکارها یا آشناهام که تشنگی 

 اشتن.ای نسبت به تجمالت دافسارگسیخته

 های فامیلمون.خصوصاً دخترها و زن

اومد! اصالً از دالیلی که جذب فریبا شدم این بود که اما من به خاطر همین خصوصیت از همشون بدم می

 کرد نه بقیه!داد و برای خودش زندگی میبه تجمالت و فرهنگ الکچری اهمیت زیادی نمی

نگاه کردم؛ هنوز مقدار زیادی غذای دست نخورده باقی بلند شدم و از میز فاصله گرفتم اما باز بهش 

 مونده بود.

 آه عمیقی کشیدم و زیر لـب گفتم:

کرد! این اسراف و این بریز و بپاش که از بچگی شاید همین حجم از تجمالت بود که روحم رو آشفته می-

 به ما تحمیل شده بود.

دونستم که یک نقطه قوت دارم و اون م یا نه؛ میدونستم انقدر قوی هستم که این فرهنگ رو کنار بذارنمی

 هاشه! نفرت از این خونه و خونواده و یادگاری

 هایی که باعث شد به سختی بزرگ بشم و نتونم یک انسان نرمال باشم.سنت

 آقا... .-

 برگشتم و دیدم آزیتا داره به سمتم میاد.

 نزدیک شد و گفت:

 اجازه هست میز رو جمع کنم؟-

 نشونه منفی تکون دادم: سرم رو به

 بهت گفتم دیگه الزم نیست اینجا کار کنی! همین االن برگرد خونه و این رو به بقیه بسپار.-

 با اعتراض گفت:

 ولی آقا!-

 اخم کردم:

 همین که گفتم! تا همین االن هم زیادی کار کردی.-

 اس واقعیم چیه!هام نگاه کرد؛ شاید برای اینکه مطمئن بشه احسبا تردید و تعجب به چشم

 نفس عمیقی کشیدم و از کنارش رد شدم و رفتم.

 کردم.تر اوضاع رو درست میباید هرچه سریع



*** 

 ها از صندلی عقب پیاده شدن.کنار خونه ویالیی بزرگی پارک کردم؛ بچه

 من هم پیاده شدم و به سمت صندوق عقب رفتم تا وسایلشون رو براشون ببرم.

ویالیی هم باز شد و زن نسبتاً مسنی اومد بیرون؛ به من با احترام سالم کرد و  طولی نکشید که در خونه

 اومد به سمتم.

 ها هم از من خداحافظی کردن و رفتن داخل.ها رو ازم گرفت و به سمت خونه برد. بچهوسایل بچه

اونجا ایستاده و به دونستم مامانم با لـبخند رفتنشون رو نگاه کردم و بعد به پنجره خونه خیره شدم؛ می

 کنه!نحوه خاصی من رو نگاه می

 آهی کشیدم و بعد از بستن در صندوق، برگشتم پشت فرمون و حرکت کردم.

 خشایار بهم زنگ زد و جواب دادم:

 بله؟-

 ای کرد:تک سرفه

 خواد معامله کنه.سالم آقا؛ خواستم بگم مشتری خونه رو پسندیده می-

 پرسیدم:ابروهام رو انداختم باال و 

 به همون قیمت؟-

 آره آقا به همون قیمت.-

 خب خوب بود؛ اینطوری دیگه الزم نبود وام اضافه بگیرم.

 پرسیدم:

 کشی در چه حاله؟وضع اسباب-

کشی هم داره میاد. کارهای هایی که گفتید رو بسته بندی کردیم آماده دم دره؛ کامیون اثاثآقا اون-

 م انجام دادم.تسویه حساب کارگرها و خدمه رو ه

 با قدردانی گفتم:

 دستت درد نکنه آقاخشایار! زحمت کشیدی.-

 انگار که از این قدردانی من متعجب شده بود با خنده عجیبی گفت:

 آید؟کنم آقا وظیفمونه. شما دارید میخواهش می-

 ها رو گذاشتم خونه مادرم؛ دارم میام.آره تازه بچه-

 رم سراغ بقیه کارها.باشه پس آقا اگه امری نیست من ب-



 فرمون رو چرخوندم و گفتم:

 نه دستت درد نکنه مراقب باش آسیب نبینی.-

 خداحافظی کردم و قطع کردم؛ این تغییرات روحی و رفتاریم برای خودم هم عجیب و تازه بود.

 تونستی بکوبی چندتا برج بسازی حداقل!خوای عمارت رو بفروشی! میای میها گفتن دیوونهخیلی

 ما واقعاً نه اعصاب این کارها رو داشتم و نه وقتش رو.ا

کالم پخش کردم. ریتم ها ادامه دادم؛ دستم رو بردم سمت سیستم و یک موزیک بیبه روندن توی خیابون

 قشنگی داشت.

 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم مقصد بعدی رو به یاد بیارم.

 رو طی کنم و چندبار هم اشتباه رفتم! مسیرش سرراست و خوب نبود؛ مجبور شدم مسافت زیادی

 ای نگه داشتم.تا باالخره مقابل خونه کوچیک و رنگ و رو رفته

 با گوشیم به آزیتا تک زنگ زدم؛ چند ثانیه بعد دم در بود با یک چمدون!

 پیاده شدم و کمکش کردم چمدون رو بذاره توی صندوق عقب؛ ازش پرسیدم:

 فقط همینه؟-

 مثبت تکون داد و بعد سر به زیر انداخت!سرش رو به نشونه 

 با ناراحتی گفتم:

 یعنی واقعاً طی این همه سال همینقدر وسیله برات مونده؟-

اش اومد! اما روحیهبا نگرانی نگاهم کرد و چیزی نگفت؛ از این سکوت و حرف نزدنش اصالً خوشم نمی

 اینجوری بود.

 جویی درب و داغون بود.به خونه نگاهی کردم؛ بیشتر شبیه خوابگاه دانش

 از آزیتا پرسیدم:

 این خونه رو شریکی با دوستت خریده بودی یا اجاره کرده بودی؟-

 ای کرد و گفت:تک سرفه

کرد؛ پول پیش اینجا رو داده بود ولی اتون کار میمهال دوستم، یعنی همون که قبالً توی خونه-

 کردیم.تقسیم میتونست هر ماه اجاره بده. اجاره خونه رو با هم نمی

 کردن.سری تکون دادم؛ این یعنی نیاز نبود پولی پس بگیره و در واقع تا حاال هم داشتن بهش لطف می

 چیزی نگفتم و رفتم سوار شدم؛ اون هم سوار شد و حرکت کردیم.

 روندم توضیح دادم:همونطور که به سمت خونه جدید می



و هر طبقه سه خواب داره. بزرگه ولی قابل مقایسه با یه ویالیی تمیز و نوساز گرفتم؛ دوطبقه است -

 عمارت نیست.

 با عذاب وجدان و ناراحتی پرسید:

 آقا واقعاً الزم بود به خاطر من این کار رو بکنید؟ ما...مادرتون مشکلی ندارن؟-

 تک خندی زدم و از کوچه تنگ و کثیف خارج شدم. گفتم:

تونه مشکلی داشته نه لعنتی خسته شده بودم! مادرم هم نمیفقط به خاطر تو نیست؛ خودم هم از اون خو-

 باشه! دیگه زندگی ما به اون ربطی نداره.

 آرومی گفت و باز ساکت شد.« آهان»

 اومد فقط تا سوم راهنمایی خونده بود؛ برای همین پرسیدم:تا اونجایی که یادم می

 چرا دبیرستان رو ادامه ندادی؟-

 با تته پته گفت:

 ستان؟چی؟ دبیر-

 با کالفگی گفتم:

زنم آزیتا انقدر از من خجالت نکش! من برادرتم! نه از من بترس و نه اینطوری وقتی باهات حرف می-

 خجالت بکش.

 چشم.-

 بعد ادامه داد:

راستش شناسنامه من جعلی و نصفه نیمه بود؛ فامیلیِ من فامیلیِ مادرمه و کالً... اما با این حال باالخره -

 تونستم دیپلم بگیرم.یک جوری 

 نفس عمیقی کشیدم و پرسیدم:

 ای؟چه رشته-

 انسانی.-

 نگاهی بهش انداختم:نیم

 خواستی بری دانشگاه؟نمی-

 تک خند آرومی زد:

 شد که دانشگاه دولتی قبول بشم! درسم زیاد خوب نبود.چرا ولی خب نمی-

 کشیده.اش بوده و خجالت میشاید هم به خاطر مشکل شناسنامه



 ای رو درآوردم و به دستش داده تا ببینه؛ توضیح دادم:خم شدم و از داشبورد برگه

نامه رو پیدا کردم؛ با وکیلم صحبت کردم قراره شنبه هفته بعد بریم ثبت احوال بین اسناد پدرم این صیغه-

 برای شناسنامه جدیدت.

 با تعجب بهم نگاه کرد و پرسید:

 چی؟-

 خیال توضیح دادم:بی

ای هم بخوان! که مشکلی نداره من تا آخرش هستم و اصالً نگران حرف بقیه نباش اننم تست دیفکر ک-

 چون قرار نیست با کسی رفت و آمد داشته باشیم.

 اما... آقاسورن.-

 با اخم گفتم:

 داداش سورن!-

 تعجب و حیرتش بیشتر شد و بعد از نفس عمیقی ساکت شد.

 یکم که گذشت با لحن مهربونی گفت:

 یلی ممنونم... داداش سورن!خ-

 با لـبخند سرم رو به سمتش چرخوندم و نگاهش کردم؛ با آه عمیقی گفتم:

 کردم که تا این حد ازم بترسی!ببخش اگه همیشه جوری رفتار می-

 تک خندی زد و با مهربونی گفت:

 اصالً اشکال نداره! هر جوری هم که باشین، من... دوستتون دارم!-

 تر کردم و نگاهم رو برگردوندم سمت خیابون و مسیر رانندگی.عمیقلـبخندم رو 

 بعد از چند دقیقه ازش پرسیدم:

 ای هست که دوست داشته باشی بخونی؟راستی رشته-

 بعد از چند ثانیه جواب داد:

 آره خب... دوست داشتم تاریخ بخونم! تاریخ رو خیلی دوست دارم.-

 رو کشیدم؛ به سمتش رو کردم و گفتم:پشت چراغ قرمز ایستادم و ترمز دستی 

برای کنکور سال بعد بخون؛ اگر هم قبول نشدی اصالً نگران نباش. دانشگاه غیرانتفاعی هم هست و من -

 هم کم پول ندارم.

 با نگرانی گفت:



 ولی... اصالً الزم نیست که... .-

 چراغ سبز شد و حرکت کردم؛ حرفش رو قطع کردم:

یک غریبه بودی من حق نداشتم توی زندگیت دخالتی بکنم ولی از حاال به بعد چرا الزمه. تا وقتی که -

من خونواده تو هستم! من دوست دارم درس بخونی و آینده داشته باشی؛ یک ازدواج خوب داشته باشی. 

 این، وظیفه من هم هست!

 بعد از چند ثانیه با خوشحالی گفت:

 م!کنم که توی کنکور قبول بشپس همه سعیم رو می-

 لـبخندی زدم:

 آره به نفعته که قبول بشی! -

 و ادامه دادم:

راستی فکر نکن بریم توی خونه جدید کاری برای انجام دادن داری! چون که قراره یک خانمی رو -

 رسی.شینی به درست و کارهایی که دوست داری میاستخدام کنم برای کارهای خونه. تو هم می

 با تعجب گفت:

 اما... اما... .-

 دیگه اما و اگر نداریم. ببینم هنری چیزی بلدی؟ -

 با تردید و خجالت گفت:

 یکم کار با رزین و خیاطی بلدم!-

 با خوشحالی تشویقش کردم:

تونی هر لباسی دلت خواست برای خودت بدوزی و راه به راه من رو نکشونی سمت این خیلی عالیه! می-

 پاساژ!

 بامزه خندید:

که خیاطیم عالی بشه! ولی تاحاال برای خودم چیزی ندوختم چون... جایی ندارم البته هنوز راه داره -

 که بپوشم!

 یک لحظه اومدم غمگین بشم اما بعد سرم رو تکون دادم و با جدیت گفتم:

کنی و میری تولدشون، عروسیشون. های خوبی پیدا میکنی! وقتی رفتی دانشگاه دوستجا هم پیدا می-

 ی پارتی مختلط بری؛ ببینم تاحاال که با پسری نبودی؟البته بگم که حق ندار

 یکم خندید و گفت:



 نه نبودم.-

 سرم رو به سمت آسمون گرفتم:

کنی، شینی توی خونه هنرهات رو تقویت میخب الحمدهلل! از این به بعد هم مثل یه دختر خوب می-

ا شد که خان داداشت گیری و بعدش هم اگه آدم خوبی پیدخونی، چیزهای جدید یاد میدرس می

 تونی عروس بشی.پسندید می

 از لحنم خندید و بعد با لـبخند بهم خیره شد.

 نفس عمیقی کشیدم و به روندن ادامه دادم؛ بعد از نیم ساعت باالخره رسیدیم.

 هامون هم رسیده بودن و توی حیاط چیده شده بودن؛ خشایار هم اونجا بود.اثاث

 ایل رو بردن توی طبقه اول.ها و بقیه وسکارگرها کارتن

از اون جایی که چیزی که توی عمارت زیاد بود اثاثیه بود؛ به راحتی وسایل کامل دو طبقه تامین شد و نیاز 

 به خرید مجدد نداشتیم.

 وقتی خشایار و کارگرها رفتن؛ من و آزیتا مشغول چیدن وسایل شدیم.

 شدم.زود خسته می از اونجایی که توی عمرم انقدر فعالیت بدنی نداشتم؛

گفت که برم استراحت کنم اما... توی عمرم هیچی مثل اون خستگی و کار کردن با آزیتا همش بهم می

 برام قشنگ نبود.خواهرم 

*** 

 )شیوا(

از دفتر اسناد رسمی خارج شدیم؛ چادرم رو جمع کردم و به سمت ماشین هادی رفتم که با سوئیچش 

 دزدگیرش رو زد.

 حرکت کردیم.سوار شدیم و 

 با آه عمیقی گفتم:

 حاال واقعاً چنین کاری الزم بود؟-

 حین رانندگی کت اسپرتش رو درآورد و انداخت عقب؛ گفت:

 بله که الزم بود! چی فکر کردی؟-

 خندید و به رانندگی ادامه داد؛ من هم به بیرون از ماشین زل زدم.

رو کامالً خریدن و قرار شد قسطی پولش رو بهم  ها واحد آپارتمانی منبه اصرار هادی و خونوادش؛ اون

 پرداخت کنن.



 با این وجود هادی نصف خونه رو به نام خودم زد.

 ام زیادی ساده و خالی بود.قرار شد من هم یه جهیزیه درست و حسابی بخرم؛ خونه

 هادی پرسید:

 خب کجا بریم شام بخوریم؟-

 سرم رو به سمتش برگردوندم و گفتم:

 زیاد گرسنه نیستم.دونم! نمی-

 ام نیست! پس بیا بریم همون کافه که اولین بار قرار گذاشتیم!منم زیاد گرسنه-

 با خنده گفتم:

 فکر خوبیه!-

 فرمون رو چرخوند و مسیرش رو به سمت اون کافه تغییر داد.

 آه عمیقی کشید و پرسید:

 خوای یه ماشین برای خودت بگیری؟نمی-

 با تعجب گفتم:

 ی؟پرسچرا می-

 شونه باال انداخت:

اون موقع گفتی که به خاطر اون پسره سورن مجبور شدی رانندگی کنی؛ گفتم شاید ترست ریخته و -

 شی.بتونی رانندگی کنی! اینطوری دیگه موقع رفتن به دانشگاه اذیت نمی

 آه عمیقی کشیدم و بعد از چندثانیه مکث گفتم:

 ندارم! به هرحال، ازش خاطره وحشتناکی برام مونده.دونم! هنوز حس خوبی نسبت به رانندگی نمی-

 سری تکون داد:

 خیال ببخشید اگه ناراحت شدی.کنم! بیدرک می-

 نه اشکالی نداره.-

 هر دو آهی کشیدیم و دیگه سکوت کردیم.

 همونطور که به جلو خیره شده بودم یک پیام برام اومد؛ از طرف آزیتا.

آقاسورن من رو پذیرفت! االن اومدیم خونه جدید و قراره کنار هم شیوا! باورت نمیشه که چی شده! -

 باشیم.

 لـبخندی زدم و براش نوشتم:



 خیلی خوبه! برات خوشحالم.-

 نوشت:

دونستم آقاسورن خیلی تازه باورت نمیشه... به من گفت که درس بخونم؛ دیگه کار نکنم! شیوا من می-

 رین برادر دنیاست.مهربونه اما نه تا این حد؛ اون واقعاً بهت

 باز هم لـبخند زدم؛ خوشحال بودم.

 هم برای آزیتا هم برای سورن. با اینکه این دفعه من واقعاً هیچ کاره بودم اما خیلی دعا کردم.

ساخت و واقعاً انقدر قوی بود که این کار خوشحال بودم که سورن داشت مسیر جدیدی برای زندگیش می

 اون پسر مغرور و رومخ افتخار کنم!تونستم به رو انجام بده! می

 خنده؟چیه خانومم داره تنهاتنها می-

 ای کردم و گفتم:تک سرفه

 هیچی یه خبر خوب بهم دادن.-

 بگو چه خبریه ما هم بشنویم!-

 گفتم:

 اون آقای تهرانی که بهت گفتم... .-

 هاش رفت توی هم! ولی سعی کرد عادی باشه که البته ضایع بود.یکم اخم

 خب؟-

 ای کردم:تک سرفه

اش رو پیدا کرده! یعنی درواقع االن دیگه مثل قبل تنها نیست و اون خواهرش هم بعد از خواهر گمشده-

 ها باالخره یه سایه باالسر پیدا کرد.سال

 با همون حالت عجیبش گفت:

 خیلی خوبه!-

 با تردید پرسیدم:

 مطمئنی؟-

 سرش رو به حالت هیستریک تکون داد:

 . فقط... .آره آره..-

 با تردید سرش رو به سمتم برگردوند و پرسید:

 هنوز با آقای تهرانی در ارتباطی؟-



 خشکم زد؛ این لحن برام یک زنگ خطر بود یعنی این حالش آرامش قبل از طوفانه.

 بینی کنم چه رفتاری ممکنه داشته باشه.تونستم پیشتاحاال عصبانیت هادی رو ندیده بودم و نمی

 استرسم رو پنهان کنم و اوضاع رو آروم کنم.سعی کردم 

 نه باهاش در ارتباط نیستم؛ خواهرش که باهام در ارتباط بود بهم خبر داد.-

 پوزخندی زد:

 شناخت؟مگه خواهره گم نشده بود از کجا تو رو می-

 با اینکه از این لحنش خیلی ناراحت شدم، توضیح دادم:

کردم باهاش دوست بودم و کرد! من وقتی اونجا کار میخواهرش توی همون خونه از بچگی کار می-

 دونستم.قبل از اینکه خود آقای تهرانی ماجرا رو بفهمه من از طریق این دختر ماجرا رو می

 چهار چشمی حواسم به هادی بود.

 با این حرفم اخمش باز شد و با حالتی خنثی به رانندگیش ادامه داد.

 اوهوم؛ خوبه... .-

 کرد!اگه حداقل بابت بدبینیش یه معذرت خواهی می هوف! بد نبود

 دوباره در سکوت به بیرون زل زدم که یک دفعه زنگ گوشیم که روی پام بود بلند شد.

 نگاهم رو بردم سمت گوشیم و از تعجب ابروهام رفت باال! 

ا تعجب به شد! سریع نگاهم رو بردم سمت هادی که بروی گوشیم خاموش و روشن می« سورن تهرانی»اسم 

 کرد!گوشیم نگاه می

 بعد نگاهش رو سمت من انداخت.

 دونستم باید چه کار کنم.من با دست لرزونم گوشیم رو برداشتم و بعش نگاه کردم؛ نمی

 چرا جواب نمیدی؟-

های درشت شده به هادی نگاه کردم که اخمش شدیدتر از قبل شده بود و من هم داشتم از استرس با چشم

 لرزیدم.می

 ب دهنم رو قورت دادم ولی نتونستم حتی دستم رو تکون بدم.آ

 هادی با تحکم گوشی رو از من گرفت و جواب داد:

 بله؟-

رفتیم؛ خداروشکر توی رانندگیش اخاللی ایجاد نشده با تعجب به هادی نگاه کردم و بعد به مسیری که می

 بود.



 صدای سورن رو شنیدم که گفت:

 الو سالم.-

 خنده عصبی گفت: هادی با کنایه و

 علیک سالم!-

 سورن با تردید پرسید:

 هادی تویی؟-

 شناخت؟اون هادی رو از کجا می

 هام رو بیشتر تیزکردم؛ اما صدای هادی که بغل دستم نشسته بود یکم زیادی بلند شد.گوش

 تونم بپرسم برای چی باید شما به گوشیِ شیوا زنگ بزنی؟بله خودمم! آقای تهرانی می-

 با کالفگی پوفی کشید و گفت:سورن 

گذارمش برای رسه! ببین یه کار ضروری بود ولی مهم نیست میاعصاب خوردی ملّت همش به ما می-

 بعد! فردا بهم زنگ بزن؛ خداحافظ.

 بعد گوشی رو قطع کرد!

 هادی گوشیم رو به سمتم انداخت و با عصبانیت گفت:

 بگیرش!-

 با تعجب و ترس گفتم:

 شناختی؟ باهاش حرف زده بودی؟رو می تو آقای تهرانی-

 کرد با نفس عمیق خشمش رو کنترل کنه به سمتم برگشت و گفت:درحالی که سعی می

های ما هم مردونه است پس شما آره باهاش صحبت کرده بودم؛ البته اون اومد باهام حرف بزنه! و حرف-

 لطفاً دخالت نکن!

 سکوت کردم و فرو رفتم توی خودم.

 خواست که... .گفت؟ نکنه میاشت که باید به هادی میسورن چی د

خواسته از هادی بخواد بیخیال من بشه؟ یا اینکه بخواد جنتلمن بازی دربیاره و بگه نباید شیوا رو نکنه می

 اذیت کنی؟

 هاست! شاید قرار کاری داشتن.ها مال فیلمپوفی کشیدم؛ فکر کنم این

 شد!مربوط نمیولی کارِ سورن که به کار هادی 

 باالخره به اون کافه رسیدیم و یکم جلوتر جای پارک پیدا کردیم؛ پیاده شدیم و رفتیم به سمت کافه.



 رفتیم سر اون جای قبلی نشستیم؛ من چادرم رو جمع کردم و سر به زیر انداختم.

کنم؛ برای همین نمایی میفکر کنه دارم مظلومخواستم اون ام یکم گرفته و شرمگین بود اما نمیچهره

 لـبخندی زدم و بهش نگاه کردم.

 ها اخم کرده بود.اما اون به نقطه نامعلومی خیره شده بود و مثل بچه

 تک خندی زدم و گفتم:

 آقاهادی... .-

 نگاهی بهم کرد و گفت:نیم

 خوام حرف بزنم!نمی-

 آهی کشیدم و دست به سینه نشستم؛ اون هم سکوت کرد.

دوتا کیک بستنی سفارش داد و برگشت؛ نشست مقابلم و درحالی که نفس عمیق چند دقیقه بعد رفت 

 کشید پرسید:می

 کنی؟چرا خریدهات رو مرور نمی-

اون روز رفته بودیم حلقه و چندتا چیز دیگه خریده بودیم؛ بیشتر چیزها توی ماشین بود اما حلقه و چند 

 شئ فانتزی توی کیف دستیم بود.

 ز گذاشتم.درشون آوردم و روی می

 هادی یکیشون رو که قلب کوچولو بود به سمت خودش کشید و مشغول تماشاش شد.

 من هم حلقه خودم رو درآوردم و دستم کردم.

 اومد!ساده بود اما خیلی به دستم می

 هامون رو آوردن و ما مشغول خوردن شدیم.کیک بستنی

ت خونه مادرش و من هم برگشتم به کلبه به سکوت طی شد و بعد برگشتیم خونه؛ بدون هیچ حرفی اون رف

 تنهاییم.

 ام کرده بود!فکر اینکه سورن با من چه کار داشت و یا با هادی چه ارتباطی داشت؛ دیوونه

 هام رو درآوردم و به سمت آشپزخونه رفتم تا یکم آب بخورم.با حرص و غم لـباس

حالم رو جا آوردم؛ بعد به سمت گوشیم  بعد از خوردن یک لیوان آب اون هم یک نفس، با چند نفس عمیق

 رفتم و سریع به زهرا زنگ زدم.

 الو؟-

 نشستم روی مبل و با صدای خسته و داغونم گفتم:



 سالم زهرا.-

 با نگرانی گفت:

 با این داداشِ ما چه کار کردی عین برج زهر مار اومده خونه؟-

 دونستم چی باید بهش بگم.پوزخندی زدم؛ نمی

 پرسیدم:

 وبه؟حالش خ-

خوب که... چی بگم ظاهراً مشکل جدی نداره ولی اعصابش خورده. خداروشکر زیاد جدی نیست -

 زنه.نگران نباش نامزدی رو به هم نمی

 بعد صدای مادرش رو شنیدم که چیزی گفت؛ زهرا هم خطاب به مادرش گفت:

 زنم که نُفوس بد نباشه!چشم مادر من حرفش رو نمی-

 باز کرده بودم به هم ریختم و گفتم: با یک دستم موهام رو که

 ای یکم غیرتی شد.سر یه مسئله-

 سوتی کشید:

 دعوا هم کردین؟-

 هام رو روی هم انداختم و گفتم:پلک

 نه!-

خداروشکر! همین یعنی اوضاع تحت کنترله. اگر هم چیزی شد اصالً طوریت نباشه دعوا نمک زندگیه! -

 با آقامون دعوا داریم!منتهی زندگیِ من یکم خوش نمکه هر روز 

تک خندی زدم وچیزی نگفتم! دعواهای زهرا با دعواهای معمولی قابل مقایسه نبود؛ بیشتر حالت شوخی و 

 مسخره بازی داشت.

 ای گفت:زهرا که دید سکوت کردم با لحن بامزه

وض من تونه بیاد باهات حرف بزنه! درعاس نمیآخی! نازی! دلت برای آقاتون تنگ شده؟ حیف خسته-

 میام اون طرف خریدهات رو ببینم.

 لـبخندی زدم و گفتم:

 باشه! بیا.-

 خب قربونت فعالً.-

 و قطع کرد؛ چند دقیقه بعد دم در بود.



در رو براش باز کردم و اون هم مثل همیشه که یک چادر کشیده بود سرش و زیرش لباس باب اسفنجی 

 پوشیده بود.

 از سرش برداشت!خودش رو انداخت توی خونه و چادر رو 

 ولو شد روی مبل و گفت:

 ات غر بزنم دلم خنک بشه! پاشو برو خریدهات رو بیار ببینیم!خیلی خب وقتشه یکم به سلیقه-

 های خرید رو از اتاق بیرون آوردم و به زهرا نشون دادم.پالستیک

دلداریم داد که خیلی ای از ماجرای اون روز رو بهش گفتم و زهرا هم ها، خالصهحین بررسی خرت و پرت

 زود درست میشه و نباید الکی اعصاب خودم رو خورد کنم.

*** 

 )سورن(

 کردیم، فقط یکی از واحدها رو تونسته بودیم تکمیل کنیم.با اینکه تمام مدت داشتیم کار می

تر کوچیکخواستم واحد پایینی واحد اصلی باشه و خودم و سپهر اونجا باشیم؛ و واحد باالیی که یکم می

 بود برای سارا و آزیتا باشه.

های عمارت نبودن، اما باز هم بزرگ و ها قابل مقایسه با اتاقهر واحد سه اتاق خواب داشت؛ با اینکه اتاق

 جادار بودن.

 آزیتا به اتاقی که برای سپهر آماده کرده بودیم رفت تا اونجا استراحت کنه.

 کردم.با چشم باز فکر می من هم توی اتاق خودم دراز کشیده بودم و

دودل بودم که حضوری برم پیش هادی یا بهش زنگ بزنم؛ لعنتی اعصابم از اینکه اون گوشی شیوا رو 

 برداشته بود حسابی خورد شده بود.

 خواستم از شیوا یک تشکر کوتاه بکنم اما همین باعث شر شده بود!من فقط می

 راب کنم.اصالً دوست نداشتم رابـطه شیوا و هادی رو خ

 با اینکه قبالً با خود هادی صحبت کرده بودم؛ و از احساسم بهش گفته بودم! 

 کنه. که خب واقعاً بهتر درک کرد.کردم چون یک مشاور خبره است، بهتر درک میفکر می

عاشق نامزدش هستم و هنوز نتونستم این حس رو از بین کرد که ای بود گردنم رو خورد میهرکس دیگه

 ببرم.

ن کله خری کرده بودم و از نامزدِ کسی که دوستش داشتم کمک خواسته بودم تا حسی که به دختره م

 داشتم رو از بین ببرم!



 کنه و جوش میاره!خب معلومه یه جایی طرف داغ می

 پوفی کشیدم و زیر لـب به خودم گفتم:

 خیلی احمقی!-

 و جور بود. بلند شدم نشستم؛ به اتاق جدیدم نگاه کردم که ساده و جمع 

 به جای شصت متر، سی متر بود و تـخت بزرگم شده بود یک تـخت کوچیک و گوشه اتاق.

حتی فرش هم نداشتم و موکت کلفتی کف اتاق رو گرفته بود؛ در کل واقعاً خالی بود و به جز چند دست 

 لباس که توی کمد دیواری بود؛ چیز خاصی برنداشته بودم.

 کردم.کلی کار داشت و باید کلی پرونده و سند و قفسه رو مرتب میاصل کاری اتاق کارم بود که 

 خوشحال بودم که یک اتاق خالی داشتم! با دیوارهایی خالی و حتی یک عسلی کوچیک هم نداشتم.

 این برای ذهنم خیلی خوب بود.

 گوشیم که توی جیب شلوارم بود لرزید؛ درش آوردم و اسم هادی رو روش دیدم.

 اب دادم:وصلش کردم و جو

 بله؟-

 کرد عصبانیتش رو کنترل کنه تقریباً داد زد:درحالی که سعی می

 بله و بال! هیچ معلوم هست تو چته؟ مریضی چیزی هستی؟-

 تک خندی زدم و گفتم:

 اومدم!اگه مریض نبودم که پیش تو نمی-

 تا بیاد چندتا فحش دیگه بده سریع گفتم:

 نداشتم فقط بابت یک ماجرایی خواستم ازش تشکر کنم! ام قصد و غرضیهادی من به خدا شرمنده-

 به سختی نفس عمیقی کشید و دستوری گفت:

 توضیح بده لطفاً!-

دیدم شیوا رو دوست داره خوشحال بودم! اگه نامزدِ کسی تک خندی زدم که اون نشنید؛ اما از اینکه می

 وم بودم؛ نه کس دیگه.سوختم. اما این وسط من بودم که محکشد که حسی بهش نداشت میمی

گشت که یک دفعه دیدمش؛ همونطور که گفته بودی رفتم پیاده فکر کنم داشت از دانشگاه پیاده بر می-

 روی تا حالم بهتر بشه.

 مکثی کردم و اون منتظر گفت:

 خب؟-



 اعصابم به هم ریخت از کنارش رد شدم و... .خب که خب به جمالت؛ -

 شیوا زد رو بهش گفتم؛ حتی گفتم که شیوا بهم گفته مثل مامانمه!هایی که ماجرای اون روز و حرف

و گفتم که قصد شیوا فقط های مکرر شیوا توی بعد از ظهر اون روز رو هم کامالً شرح دادم قضیه تماس

خواستم کمکم کنه و اون هم به زور این کار رو نکرد فقط توی شرایط کمک بوده و بس! با اینکه من نمی

 تم نجاتم داد.سختی که داش

 هام تموم شد هادی با مکث و نفس عمیق پرسید:وقتی حرف

 االن حالت چطوره؟-

 کردم هیچ وقت انقدر خوشبخت نبودم! ناخودآگاه بغض کردم؛ حس می

که افرادی رو داشته باشم که دوستم داشته باشن و بتونم زندگی جدیدی بسازم؛ اتاق خالی و بدون 

ی، بدون میزغذای بزرگ و رنگارنگ! بدون هرچیزی که ذهنم رو یاد اون های طالیکاریتجمالت و گچ

 خاطرات بندازه و عصبیم کنه!

 من االن خیلی خوبم!-

 با ناراحتی گفت:

 دونی که... .ببخشید اگه عصبی شدم! می-

 سریع گفتم:

شد اگه ر میتدونه چقدر برام سختفهمم و برای جفتتون خوشحالم؛ خدا میکنم! واقعاً مینه درک می-

دونه چقدر خوشحالم که تو دوستش داری و کردی... و خدا میخودت توی حل این مشکل کمکم نمی

 کنم!هات هست! تو هم الیق توجهش هستی و من حسادت نمیمراقبشی... به خدا اون الیق خوبی

 لرزید.هام میام گرفته بود؛ شونهگریه

 م ضعفم رو ببینه؛ اما این الزم بود.داداولین بار بود که به یک مرد اجازه می

خواستم بدونه که صادقانه خوشبختی و خوشحالی اون و شیوا رو خواستم بهم ترحم کنه فقط مینمی

 خوام.می

 هادی با لحن خاصی گفت:

ای هستی! تو هیچ وقت بیمار نبودی... چون بیمارهای واقعی هیچ وقت به ما سورن تو مبارز قوی-

کنن؛ افرادی میان اینجا که توسط بیمارهای واقعی بیمار شدن! و تو اونقدر قوی عه نمیها مراجروانشناس

کنه و یک دختر های بقیه رو خنثی کردی. ایشاال خدا هم کمکت میبودی که ضعف و زخم ناشی از ضربه

 کنه.خوب نصیبت می



 با لـبخند گفتم:

 ممنون.-

 ای کرد و گفت:هادی تک سرفه

 وقت شب مزاحمت شدم! حالم اصالً خوب نبود نشد تا فردا صبر کنم.خب ببخشید این -

 کنم؛ خوشحالم که این سوء تفاهم رفع شد.نه خواهش می-

 با لحن شوخی گفت:

 ولی بیا و زن بگیر! هم خودت حالت خوب میشه هم خیال من راحت میشه!-

 تک خندی زدم:

 کنی؟جدی میگی یا شوخی می-

 یکم مکث کرد و گفت:

کنی که آمادگی و تواناییش رو نداری ولی به ز شوخی، به نظرم این برات خوبه. خودت فکر میدور ا-

کنه؛ ات هم کمک مینظر من انقدر پخته و بزرگ هستی که بتونی تشکیل خونواده بدی و این به روحیه

اگه  چون که تو خوشبختانه هیچ وقت تنوع طلب نبودی و به گفته خودت فقط با یک نفر دوست بودی.

 کردی تا آمادگی تعهد رو پیدا کنی.اینطور نبود باید خیلی بیشتر کار می

 آهی کشیدم:

 ها و خواهرم چی؟پس... بچه-

 خیلی ریلکس گفت:

ها به طور همزمان سخت باشه ولی ها رو ول کنی! شاید رسیدگی به زن و بچه و اونقرار نیست اون-

 غیرممکن نیست!

شدم ممکن بود حسم بهش کمتر بشه و یا دار میطی چندسال آینده بچه به سارا فکر کردم؛ اگه خودم

 کمتر بهش توجه کنم؟ 

 یا اصالً زنی پیدا میشه که با این شرایط کنار بیاد؟

 کنم.باشه ممنون از راهنماییت؛ بهش فکر می-

خودم کنم پسر. فقط توروخدا مراقب خودت باش؛ اگر هم نتونستی کسی رو پیدا کنی به خواهش می-

 بگو. 

 لـبخندی زدم:

 باشه ممنون؛ خب ببخشید باعث ناراحتیت شدم و دستت هم درد نکنه. شبت به خیر.-



 شب به خیر؛ یا علی.-

 تماس رو قطع کردم و هوفی کشیدم؛ خداروشکر به خیر گذشت!

 آور بود.گرچه خیلی سخت و خجالت

 رفتم که با کلی بدبختی مرتبش کرده بودیم. از روی زمین بلند شدم و از اتاقم رفتم بیرون؛ به آشپزخونه

 یک لیوان آب خوردم و رفتم بیرون نشستم.

گفت که تاحاال باید ها بزنم؛ اما ساعت میخواستم تلوزیون رو روشن کنم که به سرم زد یه زنگ به بچه

 خوابیده باشن.

 با گوشیم به سپهر پیام دادم:

 بیداری؟-

 خیلی زود حواب داد:

 آره!-

 کرد که آنالین بود!پدرصلواتی! معلوم نبود باز داشت با چه دختری چت میای 

 خندیدم و براش نوشتم:

 چه خبر؟ اوضاع چطوره؟-

 نوشت:

 کنه. دستپختشم خوبه!رسه و کلی برامون خاطره تعریف میخوبه؛ مامان بزرگ خیلی بهمون می-

 کرد؟ عجیب بود.یعنی خودش آشپزی می

 برای همین نوشتم: خواستم یکم فوضولی کنم

 کنه؟ خبر نداری؟دیگه چه کار می-

 یه دودقیقه درحال تایپ بود تا باالخره پیامش رو فرستاد؛ نوشته بود:

زنه... یه زنه باهاش حرف میهایی به دوستش زنگ میواال چیز مشکوکی ندیدم ازش! یه وقت-

خونه. حالش هم یه جور عجیبیه! کتاب میکنه بیشتر بافه! وگرنه کار خاصی نمیهایی هم بافتنی میوقت

 ترسه ولی درکل خوب با هم جورن.مثال به من خیره میشه شیش ساعت هیچی نمیگه! سارا یکم ازش می

 نوشتم و براش فرستادم.« آهان»یک 

 بعد پرسیدم:

 سارا خوابه؟-

 نوشت:



 اع خونه چجوره؟ها مثالً خوابیدم. اوضآره یک ساعت پیش خوابید؛ من هم توی یکی از اتاق-

 نوشتم:

 واحد پایین رو کامالً احیا کردیم؛ اتاق تو هم ردیفه فقط وسایالت رو گذاشتم خودت بچینی. -

 نوشت و بعد دیگه چیزی نگفت.« آهان»

 یکم بعد درحال تایپ شد و نوشت:

 خوای جدا کنی؟راستی دایی چرا زنونه مردونه رو می-

 ستش خندیدم و نوشتم:و شکلک خنده فرستاده بود؛ من هم از د

خواد مثل یک خوام زیاد باهات احساس صمیمیت کنه! دلم میچند وقت دیگه سارا بزرگ میشه؛ نمی-

 خانم واقعی بشه.

 استیکر تعجب فرستاد. بعد نوشت:

 خدایی؟-

 نوشتم:

 مگه من با تو شوخی دارم بچه؟-

 بعد ازش پرسیدم:استیکر خنده فرستاد و من هم مثل خودش یه استیکر جلف فرستادم. 

 هات چه خبر؟از لیدی-

 نوشت:

 خیال ما بشو! یک بار کالً خواستیم مخ بزنیم! اونم انقدر شما گفتی که طرف کات کرد باهام.دایی بی-

 ای خدا این نسل گودزیال رو برای ما حفظ کن! 

 خندیدم و نوشتم:

درست رو بخون بعد خودم برات عیب نداره فدای سرت؛ اصالً خوب نیست اینجور ارتباطات. صبر کن -

 گیرم.زن می

 دایی یکی باید برای خودت زن بگیره.-

 با شکلک خنده و زبون دراز نوشتم:

 گیرم!خودم برای خودم می-

 خندید و چیزی نگفت؛ من هم نوشتم:

 خیلی خب دیگه بسه برو بخواب؛ شبت به خیر.-

 شب به خیر دایی.-



های خونه رو خاموش کردم و بعد از یکم تقال، رفتم؛ چراغگوشیم رو خاموش کردم و به سمت اتاقم 

 باالخره خوابم برد.

*** 

 )شیوا(

هام رو که باز کردم از حالت تابش نور خورشید فهمیدم لنگ ظهره؛ برای همین سرضرب پاشدم چشم

 نشستم.

دونستم! رو میهام هم پف کرده بود که دلیلش بیرون خوابیده بودم و بدنم حسابی کوفته شده بود؛ چشم

 دلیل.های بیخوابی و گریهبی

 جمعه بود و کالسی چیزی نداشتم؛ برای همین خیالم راحت بود.

 به گوشیم که کنارم روی زمین بود نگاه کردم؛ چند میس کال از هادی افتاده بود.

 با خستگی غرغر کردم و به سمت دستشویی رفتم تا یک صفایی به خودم بدم!

رفت خودم رو هام سیاهی میماموریت و شستن دست و صورتم، اومدم بیرون و با اینکه چشمبعد از انجام 

 به آشپزخونه رسوندم تا یه چیزی بخورم که نمیرم!

 مشغول خوردن چند تیکه بیسکوییت با شیر بودم که زنگ در خونه خورد.

را رو دیدم که با چادر و لـب به سمت در رفتم و آروم یکم بازش کردم؛ سرم رو کشیدم بیرون و مامانِ زه

 خندون ایستاده.

 هول شدم و سریع گفتم:

 سالم! خوبین؟ بیاین داخل!-

 خندید و گفت:

 سالم! راحت باش دخترم نیومدم که مزاحمت بشم؛ اومدم ببینم حالت خوبه یا نه.-

 چون سرباز بودم کامل در رو باز نکردم. گفتم:

 مراحمید! خوبم به خوبیِ شما.-

 اشاره کرد و گفت:به چشمش 

کامالً مشخصه! دیگه ببخشید اگه هادی اذیتت کرد! مردا همینن مامان! جون به جونشون کنی بازم -

 ان!بچه

 خندیدم و چیزی نگفتم. اون هم لـبخندش عمیق شد و گفت:



ریم خونه پدربزرگت برای هماهنگ کردن یک سری کارها؛ حاال که نتیجه با حاج آقا داریم می-

 خوایم از محضر وقت بگیریم.ن اومده میآزمایشتو

 با لـبخند گفتم:

 کشید.دستتون درد نکنه! زحمت می-

 کرد گفت:یکم از در فاصله گرفت و درحالی که داشت رو به آسانسور می

 ها گفتم بیان پیشت تنها نباشی.قربونت مامان؛ مراقب خودت باش! به بچه-

 تشکر و خداحافظی کردم و اون هم رفت.

آورد ولی هایی خشک مقدس بازی در میکردم! یه وقتتر از چیزی بود که فکر میخیلی مهربون هوف!

 انداخت.درکل خیلی دوستش داشتم! من رو یاد مامان خودم می

 در رو بستم و آه عمیقی کشیدم.

 رفتم باز به شکمم رسیدم.

 خوندم که زنگ در به صدا در اومد.یکی دو ساعت بعدش، داشتم نماز می

نماز رو تموم کردم و با چادرنماز به سمت در رفتم؛ در رو باز کردم و هادی رو دیدم که با لـبخند عمیقی 

 کنه.ایستاده و نگاهم می

 سالم کردیم و پرسیدم:

 زهرا کجاست پس؟-

 شونه باال انداخت:

 دونم ولی شاید آقاشون بدونه!من نمی-

 خندیدم و رفتم کنار تا بیاد داخل.

 هام نگاه کرد و پرسید:در رو بست؛ به چشماومد تو و 

 گریه کردی؟-

 به زمین نگاه کردم و چیزی نگفتم.

 آهی کشید و باز پرسید:

 شیوا؟ به خاطر من گریه کردی؟ آره؟-

 تونستم دروغ بگم برای همین یکم سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم.نمی

 دونم چرا باز بغضم گرفت!ید؛ نمیبا ناراحتی دستش رو دراز کرد و من رو به سمت خودش کش



این رفتارش نبود که ناراحتم کرد؛ جمع شدن چندتا درد روی همدیگه بود! یتیم و تنها بودم، هادی تنها 

 خواستم دوستش داشته باشم.کسی بود که اجازه داشتم و می

 فشرد.توجهی و شک و تردیدش دلم رو میبی

 سرم رو توی بـغلش گرفت و گفت:

 زدم.باید اونطوری حرف میببخشید ن-

 ام گفتم:با همون صدای خسته

 اش...اشکال نداره!-

 هام نگاه کرد و گفت:خندید و من رو از خودش فاصله داد؛ توی چشم

هات ازت تشکر خواسته به خاطر کمکآقای تهرانی زنگ زد به من و عذرخواهی کرد؛ گفت فقط می-

 کنه!

 شد!ثری از ناراحتی توش دیده نمیها و صورتش نگاه کردم؛ هیچ ابه چشم

 ای کردم و گفتم:تک سرفه

 شناختی؟تو آقای تهرانی رو می-

 یکم با تردید نگاهم کرد و گفت:

 آره قبالً باهم مالقات کرده بود و درباره تو حرف زده بود.-

 هام درشت شد!چشم

 هادی خندید و گفت:

 گفت زن زندگی هستی!و میکرد ریف میات نگفت! اتفاقاً همش ازت تعنترس چیز بدی درباره-

 زده؟فهمیدم چرا سورن باید با هادی حرف مینفس عمیقی کشیدم و چیزی نگفتم. باز هم نمی

 هادی که دید ذهنم مشغوله گفت:

حاال زیاد خودت رو درگیرش نکن! خداروشکر اون هم االن حالش خیلی خوبه و داره به خونوادش -

 باید براش آستین باال بزنیم که تنها نمونه که فکر و خیال اذیتش کنه.رسه؛ منتهی سر وقتش می

 تک خندی زدم و گفتم:

 باهاش رفیق شدی؟-

 تر کرد:لـبخندش رو عمیق

 یک جورهایی؛ همونطور که قبالً گفته بودی آدم پخته و خوبیه.-

 سری تکون دادم و چند قدم ازش فاصله گرفتم؛ گفتم:



 خوای یک پیاز بردار رنده کن تا من بیام.مونده؛ اگه ناهار میمن یکی از نمازهام -

 به سمت آشپزخونه رفت:

 اطاعت، بانوی من!-

 خندیدم و به اتاقم برگشتم.

 خواست برای سورن آزیتا رو تور کنم؛ که از قضا خواهرش در اومد! شانس نداشت این بچه.دلم می

گفت که بهتره براش زن بگیریم پس دم؛ وقتی هادی میکرگشتم یه دختر خوب براش پیدا میحاال باید می

 دونست.حتماً یه چیزی می

 گفت صحبتشون بیشتر از یک دوستی ساده و تعریف از خانم بودن من بوده.حسم می

 گذاشتم هرچی هست بین خودشون بمونه.تونستم تو کارشون فوضولی کنم و بهتر بود که میولی نمی

 م و نفهمیدم چطور نمازم تموم شد و مشغول جمع کردن جانمازم شدم.کردهمینجوری داشتم فکر می

 های هادی سرخ شده.رفتم توی آشپزخونه و دیدم چشم

 پیاز و رنده رو ازش گرفتم و گفتم:

 دستت درد نکنه تا همینجا کافیه.-

 دماغش رو باال کشید و به سمت ظرفشویی رفت تا دست و بالش رو بشوره.

 رو تموم کردم. من هم کار رنده کردن

 هادی ایستاد و گفت:

 ای هست که بخواید انجام بدم؟خب بانو کار دیگه-

 سری تکون دادم:

 کنم.نه شما برو بشین؛ من خودم ناهار رو آماده می-

 با شیطنت پرسید:

 خوای چی درست کنی؟می-

 چند سیب زمینی برداشتم و مشغول پوست کندنشون شدم؛ با نفس عمیقی گفتم:

 خدا قبول کنه قراره کتلت بخوریم؛ تازه یاد گرفتم درستش کنم! اما خیلی خوشمزه میشه.اگه -

کردم ای گفت و دست به سـینه به اپن تکیه داد؛ من هم هر از چندگاهی حین کارم بهش نگاه می«آهان»

 کرد.که با لـبخند خاصی بهم نگاه می

 عقد و عروسی یکی باشه و دیگه معاطل نمونیم.دوهفته تقریباً تا جشنمون باقی مونده بود؛ قرار بود 



خوام سریع همه چیز رو گفت که خودش یک ساله نامزده و من تازه میانداخت و میزهرا بهم تیکه می

 جمع کنم بره!

 مایه کتلت رو درست کردم و مشغول سرخ کردنشون شدم.

 هادی هم اومد باالی سرم و گفت:

 خوای بده من سرخ کنم؟می-

 ها نگاه کردم.نگاهی بهش انداختم و بعد دوباره به کتلتنیم

 بلدی؟-

 چشمکی زد:

 آره اینو دیگه بلدم!-

لـبخندی زدم و از گاز فاصله گرفتم؛ هادی ظرف مایه رو ازم گرفت و مشغول ریختن کتلت توی ماهیتابه 

 شد.

 دست به سـینه به کابینت تکیه زدم و گفتم:

 کرد.ه میبابای من هم گاهی کار خون-

 با دقت زیادی محو کارش شده بود؛ اما حواسش به من هم بود.

 شستن؟خدابیامرزتشون. ظرف هم می-

 تک خندی زدم:

 کرد!آره! بابام تو خونه بیشتر از من کار می-

 با لـبخند گفت:

 مرد نمونه بوده.-

 سری تکون دادم:

ونه برای مرد خیلی ثواب داره. با اینکه گفت کار خخوردن؛ میآره همه به خاطرش به مامانم غبطه می-

 شد.کار زیاد داشت اما از اینجور کارها هم غافل نمی

 نگاهی به من انداخت؛ خندید و با شیطنت گفت:نیم

 اونجوری نگاهم نکن من انقدر آدم خوبی نیستم همش کمکت کنم!-

 خندیدم و گفتم:

 ها رو.بده اصالً اون کتلت-

 ابروهاش رو فرستاد باال:ظرف رو عقب کشید و 



 خوام ثواب ببرم! بذار ثواب کنم اذیت نکن شیطان رجیم!نه! االن می-

 گفت حواسش به من هم هست!ها بود اما لـبخند عمیقش میخندیدم و نگاهش کردم؛ حواسش به کتلت

 و این برام خیلی دوست داشتنی بود!

 اش.کردم و سرم رو گذاشتم روی شونه آروم دست بردم و بازوش رو گرفتم؛ خودم رو بهش نزدیک

 هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم.چشم

کردم! هرجوری حساب دونستم برای داشتنش باید چجوری خدا رو شکر میدونستم؛ واقعاً نمینمی

 کردم من الیق اون نبودم!می

 من اصالً انقدری بنده خوبی نبودم که خدا اون رو به من بده! 

کردم قراره توی این مسیر اما خدا خیلی هوام رو داشت! نگذاشت زیاد اذیت بشم! وقتی که فکر می

 ها رو داشته باشم... . ها رو بشنوم و بدترین سرنوشتبدترین حرف

 دونی هم نیستم!کردم الیق سگفکر می

 عر زده بودم!خواست همون موقع از زور شوق گریه کنم؛ با اینکه شب قبلش از غم کلی دلم می

های من از سر ناسازگاری و ناسپاسی نبودن؛ من فقط یکم درد داشتم که به خاطر شرایطم طبیعی اما گریه

 بود اما در کل، به مهربونی خدا باور داشتم.

هام رو از پشت گرفت و باالی موهام صدای کنار گذاشتن قاشق فلزی رو شنیدم؛ هادی با اون دستش شونه

 سید.رو بو

 خوای گریه کنی دختر؟که می باز-

 سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم.

 آب دهنم رو قورت دادم اما بغضم از بین نرفت؛ گفتم:

 هادی من لیاقتت رو دارم؟-

 دستی به سرم کشید:

 زنی؟معلومه که داری! این چه حرفیه که می-

 تر گرفتمش و گفتم:سفت

 !دعا کن بتونم خدا رو به خاطر داشتنت شکر کنم-

 با خنده گفت:

 تو هم برای من همین دعا رو بکن!-

 خندیدم و زیر گوشش گفتم:



 کنم(خدایی که تو را آفریده است را شکر میک! )قَلَذی خَالَّ لهِلِمدُالحَ-

*** 

 پریم به سینگلی و بدبختی سورن ایح(های شیوا و شوعرش می)از عاشقانه

 

 )سورن(

 سارا چسبید به پاهام و با ذوق گفت:

 عمو سورن اینجا خیلی قشنگه!-

 به اتاقش نگاه کردم و گفتم:

 جدی؟ از اینجا خوشت میاد؟-

 سرش رو به نشونه مثبت تکون داد:

 هاش رو دوست دارم!آره! اینجا خیلی خوشگله؛ پنجره-

ن های عمارت بود! اما این برام جالب بود که حتی این بچه هم از اوتر از پنجره اتاقپنجره اتاقش کوچیک

 عمارت بزرگ و ترسناک خسته شده بود.

 بعد از لـبخندی که به سارا زدم گفتم:

 های دیگه.هات رو مجبور شدیم بدیم به بچهبازیخوشحالم که خوشت اومده؛ گرچه خیلی از اسباب-

 با خوشحالی گفت:

 ها بازی کنن!تونن با اونی دیگه میخب اینجوری به عالمه بچه-

 تـختش گذاشته بود اشاره کرد و گفت: بعد به عروسکی که روی

 کنم؛ بقیشون رو دوست نداشتم!اما من فقط با همین بازی می-

 باز لـبخند زدم و گفتم:

 خوبه! -

 و بعد از کنارش بلند شدم و خواستم برم بیرون که گفت:

 راستی عمو سورن... چرا خاله آزیتا باهامون اومده اینجا و من باید پیشش باشم؟-

 ها چیزی نگفته بودم! بچههنوز به 

 برگشتم به سمتش و گفتم:

 ی توئه.اون خاله نیست؛ عمه-

 ابروهاش رو انداخت باال و گفت:



 ی منه؟یعنی آزیتا عمه-

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم:

 یادته چطور مادربزرگ پیداش شد؟ عمه هم یک دفعه پیدا شد و ما خوشحالیم که پیداش کردیم.-

 خوشحالی نگاهم کرد و بعد بدو بدو از اتاق بیرون رفت!با 

تک خندی زدم و آروم به دنبالش رفتم؛ از اتاق رفتم بیرون و دیدم که سارا رفته سراغ آزیتا که توی 

 ی باال مشغول مرتب کردن وسایل بود.آشپزخونه

 سارا با خوشحالی گفت:

 ی من هستی! راسته؟عمو سورن میگه که شما عمه-

 با تعجب به من نگاه کرد و بعد با لـبخند به سارا گفت: آزیتا

 آره عزیزم! -

 سارا پاهای آزیتا رو بـغل گرفت و تقریباً جیغ زد:

 آخ جون! سپهر هم وقتی بفهمه عمه دار شدیم حتماً خوشحال میشه!-

 براش توضیح دادم:

 ی سپهر!ی تو میشه خالهببین سارا عمه-

 گوشه پیراهنش ور رفت و پرسید:با گیجی بهم نگاه کرد؛ به 

 ها؟ چجوری ممکنه؟-

 آزیتا توضیح داد:

 ببین عزیزم من خواهرِ پدرت هستم اما برای سپهر خواهرِمادرش میشم.-

سارا باز نفهمید و آزیتا یک راه دیگه رو برای توضیح دادن بهش امتحان کرد؛ با اینکه مهربون بود اما مثل 

 رار کنه.تونست خوب ارتباط برقشیوا نمی

 اوف باز یادش افتادم!

 خیال آزیتا و سارا شدم و برگشتم طبقه پایین.بی

سپهر رفته بود مدرسه و قرار بود از این به بعد با سرویس مدرسه بره و بیاد؛ گفتم اینطوری هم مثل من 

 تر میشه.مغرور و گنددماغ نمیشه و هم اجتماعی

 زل زده بودم. توی خونه سوت و کور نشسته بودم و به مقابلم

ارزید اما هنوز همه وسایل عمارت رو فروختیم و پولش رو دادیم کمیته امداد؛ خود عمارت هم کلی می

 دونستم پولش رو چطوری خرج کنم که بیشتر به درد بخوره.نمی



 خواست با پول به اون زیادی هرکاری انجام بدم.دلم نمی

 کردم.تونن خونه بخرن اقدام کنم؛ اما باید بیشتر فکر مینمیکه شیوا یک بار گفته بود برای افرادی 

هام وقتی شنیدن عمارت رو فروختم به عقلم شک کردن؛ اما دیگه اون خیلی از آشناها و هم سن و سال

 دونستم.گفتن عقل رو عقل نمیها بهش میچیزی که اون

ه زنگ بهش زدم و کارها رو پیگیری اون روز شرکت نرفته بودم و کارهام رو سپرده بودم به مرتضی؛ ی

 کردم.

 نزدیک ظهر بود که توی دستشویی یک فکری به ذهنم رسید!

 بعد از وضو گرفتن اومدم بیرون و با گوشیم مشغول گرفتن شماره نامداری شدم.

 طولی نکشید که جواب داد:

 سالم! جانم آقای تهرانی؟-

 لـبخندی زدم و گفتم:

 ها شروع شد!(خوبه؟ )باز تعارفسالم آقای نامداری! حالتون -

 با خوشحالی گفت:

تر هم هستیم! چه خبر یادی از ما فقیر فقرا کردید؟ سعادت نداریم صداتون شما که به ما زنگ بزنید خوب-

 رو هم بشنویم؟

 تک خندی زدم و گفتم:

 اختیار دارید این چه حرفیه! راستش جهت یه کار خیری تماس گرفتم.-

 با تقدیر گفت:

 تونم انجام بدم؟خداروشکر! خیلی هم عالی؛ بفرمایید چه کار می-

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 آقای نامداری برادرتون توی کار امالک بودن درسته؟-

 تایید کرد:

 آره چطور؟-

 توضیح دادم:

تر گرفتم و چندتا کنم! خونمون رو فروختم یه جای کوچیکحقیقتش من دارم سر خودم رو خلوت می-

ها رو بفروشم و با این پول خونه، تا هرچندتا که میشه واحد ین هم اطراف تهران دارم. دوست دارم اونزم

 خونه بخرم.



 با اشتیاق پرسید:

 ها چه کار کنید؟خب بعد با خونه-

تونن راحت خونه بخرن؛ چه برسه به ها زندگی نمیها بعد از سالدونید خیلیشما دیگه بهتر از من می-

 های جوون بذارم.که تازه ازدواج کردن. قصدم اینه که هر واحد رو سه سال در اختیار زوج هاییاون

 با خوشحالی گفت:

خیلی خیلی کار پسندیده و خوبیه! اتفاقاً یکی از آشناهامون این کار رو کرده بود چقدر دعاش -

 دونی که؟کردن. منتهی این کار خیلی دردسر داره پسرم! میمی

 کشیدم؛ و نامداری ادامه داد:نفس عمیقی 

ها بالنسبت کنن و تازه با این اوضاع جوونکنن! بدقلقی میها خوب و نجیب نیستن؛ اذیت میهمه آدم-

خوام بگم همه کنه بخوان بیشتر از دو، سه سال بمونن. نمیکنن و ممشما تنبلن! درست حسابی کار نمی

که االن بخوای این کار رو بکنی خیلی راحته و از  اینجوری هستن ولی این چیزها هم هست! فکر نکنی

 ها.این حرف

 سری تکون دادم و به سمت شوفاژ رفتم تا یکم گرم بشم.

 بله متوجهم آقای نامداری؛ به هرحال قصد دارم این کار رو بکنم.-

 خیالی گفت:با بی

 کنم!خیلی هم عالیه! من هم تا جایی که بشه کمکت می-

 ستتون درد نکنه!کنید دخیلی لطف می-

 با تقدیر و احترام گفت:

خواید یه سر به ما بزنید؟ چند ساله االن سعادت نداریم پذیرایی کنیم کنم! راستی نمیخواهش می-

 ازتون؟

 تک خندی زدم:

 افتید.نیازی به این کارها نیست! به زحمت می-

وفش رو بذاره که بپذره. شما هم های معرها چیه! االن به خانمم میگم از اون خورشت مرغنه این حرف-

 تا دوساعت دیگه بیاید اینجا یه ناهاری بخوریم!

 خندیدم و گفتم:

 ها درگیر خونه جدید هستیم.نه آقای نامداری واقعاً نیاز نیست! االن با خواهرم و بچه-

 با اشتیاق گفت:



ون وضع هم که آدم دلش دیگه واجب شد که بیاید اینجا! یکم کار رو رها کنید خستگی در کنید! با ا-

 خواد شال و کاله کنید تو مثل پسر خودمی دیگه راحت باش با پیژامه بیا اینجا! نمیره غذا بپزه. نمی

 ام گرفته بود! به خاطر همین روحیاتش بود که دوستش داشتم.دیگه واقعاً خنده

خونه! اگه اجازه بدید رسه است دو ساعت دیگه تازه میآخه آقای نامداری سپهرمون االن مدرسه-

 حداقل شب خدمت برسیم!

 باز اصرار کرد:

نه دیگه فایده نداره همین االن خانمم مرغ رو بار گذاشت! شما بیاید اینجا آقاسپهر رو هم توی راه -

 بیاریدش.

 ام گرفته بود هم از این اصرارش کالفه شده بودم.هم خنده

 انقدر عجله داره! کنه یا واقعاًآخه معلوم هم نبود که تعارف می

 دیگه مجبور شدم قبول کنم!

بعد از قطع تماس رفتم باال و به آزیتا و سارا گفتم که حاضر بشن؛ خودم هم یک سری کارهای فنی طبقه 

 باال رو تموم کردم و حاضر شدم.

ساعت یک و نیم حرکت کردیم به سمت مدرسه سپهر؛ از اونجا سوارش کردیم و به سمت خونه نامداری 

 رفتیم.

 سارا توی راه پرسید:

 ریم؟عمو سورن ما دقیقاً داریم کجا می-

 بشم!« دقیقاً گفتنش»ای قربون اون 

 خندیدم و گفتم:

 کرد.های بابابزرگِ من. آقای خوبیه وقتی من بچه بودم همیشه باهام بازی میخونه یکی از دوست-

 آزیتا که کنارم نشسته بود گفت:

 ؛ هنوزم همینطوره؟باهاشون خیلی راحت بودین-

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم:

کردم؛ اما کرد قبول نمیآره خیلی باهاش احساس راحتی دارم! االن هم هرکس دیگه انقدر اصرار می-

 کنه، واقعاً مهربونه.نامداری بارها ثابت کرده که فقط تعارف نمی

 سارا هم گفت:

 چه آقای خوبی!-



 اوهوم!-

 ر که با لباس مدرسه صندلی عقب نشسته بود کرد و گفت:بعد سارا رو به سپه

 ی توئه!راستی سپهر! آزیتا خاله-

 هاش رو باز کرد و گفت:هاش روی هم افتاده بود با تعجب چشمسپهر طفلک که از خستگی پلک

 چی؟-

 تک خندی زدم و گفتم:

 سارا نیازی نبود انقدر یهویی بهش بگی!-

 سپهر با تعجب به من گفت:

 اینجا چه خبره؟ مگه آزیتا پرستارِ سارا نیست؟ دایی-

 پوفی کشیدم:

 خواستم بهت بگم ولی همش تو اتاقت بودی و وقت نشد. ما فهمیدیم که... .نه باالم جان! دیروز می-

 آزیتا حرفم رو قطع کرد و خطاب به سپهر گفت:

 دونم یکم عجیبه.من دخترِ کوچیک پدربزرگتونم؛ می-

 خطاب به شخص نامعلومی گفت:سپهر تک خندی زد و 

 دار! ببینم بابابزرگ هم زنده است؟دار شدیم بعد خالهاول مادربزرگ-

 آهی کشیدم:

کنه. اما دورادور حواسش به ما است و توی ونکوور داره پول پارو میمتاسفانه یا خوشبختانه هنوز زنده-

 هست.

آوردم! معموالً آمار همه چیز و همه کس رو در میهای خودم افتادم؛ من هم ناخوداگاه یاد جاسوس بازی

 پس البد به بابام رفته بودم.

 جون خندید و دیگه چیزی نگفت.سپهر یکم بی

 رسیدیم به خونه نامداری و پیاده شدیم؛ در نظر نداشتم درباره آزیتا با نامداری چطور صحبت کنم!

کس اجازه نمیدم که درباره من و اون فکر بدی دونستم که اگه خودم محکم وایسم؛ به هیچ اما این رو می

 کنه یا حرف بدی بزنه!

 وارد خونه شدیم و مشغول سالم و احوال پرسی با نامداری و خانمش شدیم.

 خونه متوسط اما قشنگی داشت که دوستش داشتم.

 ها اشاره کردم و گفتم:همون دم در ورود به بچه



 ایشون هم آزیتا خواهرم هستن.ام و ام، سارا برادرزادهسپهر خواهرزاده-

 نامداری با خوشحال ابراز ارادت کرد و حتی نپرسید این خواهرت از کجا اومده!

 زد و راهنماییمون کرد بریم بشینیم.خانمش هم که با چادر ایستاده بود لـبخند می

ش هم با ما هم رفتیم توی پذیرایی و نشستیم؛ چند ثانیه بعد اون دختره که تو اصفهان دیده بودم

 ها هم سالم و احوال کردیم.دوتاخواهر دوقلوش که کوچیک بودن اومدن و با اون

 خورد!دیگه داشت حالم از هرچی سالم و احوال پرسیه به هم می

 کردم!البته بدک هم نبود؛ هرچی تو عمرم کم حرفی کرده بودم اونجا جبران می

 ها کردیم.ی فروش زمینمن و آقای نامداری شروع به صحبت درباره همون کارها

 خندید.اش هنوز سرزنده بود و خودش هم مینامداری همه موهای سرش سفید شده بود اما چهره

کردن که یادم افتاد نمازم رو تر بودن، داشتن از ما پذیرایی میدخترهاش که به نظر یکم از سارا بزرگ

 نخوندم!

 شد که گفتم:فتم؛ اون دختر بزرگه داشت رد میبلند شدم و به سمت اتاق انتهای خونه ر« ببخشید»با 

 دین؟ببخشید یه مهر به من می-

 با گشاده رویی جانماز کوچیکی بهم داد و جهت قبله رو بهم گفت و من هم ازش تشکر کردم.

 کشید!های قبل یکم بیشتر از من خجالت مینسبت به سری

ای کشونده بودن ا رو دیدم که سارا رو به گوشههرفتم توی اتاق و نمازم رو خوندم؛ وقتی خارج شدم، بچه

 کردن.و داشتن باهاش منچ بازی می

 لـبخندی زدم و ازشون تشکر کردم.

به سمت پذیرایی برگشتم و دیدم خود نامداری با سپهر گرم گرفته و آزیتا هم مشغول صحبت با اون دختر 

 بزرگه و مادرشه.

 یادم رفته بود.دونستم! یعنی اوف حتی اسمشون رو هم نمی

 من اون وسط بی یار و یاور مونده بودم که خداروشکر اون وضع زیاد طول نکشید.

 ها کمک کرد تا سفره ناهار رو بچینن.آزیتا رفت به خانم

ها کلی ابراز خوشحالی کردن و نامداری گفت باید درباره آزیتا فقط یک توضیح کوتاه دادیم اما اون

 بهشون شیرینی بدیم!

 کردی!های بی غل و غش و مهربونی رو ای کاش کپی پیست میچنین آدم ای خدا

 دیگه انقدر خسته بودم که نفهمیدم چطور تا عصر موندیم و بعد برگشتیم خونه.



*** 

 )شیوا(

 خورد گفت:زهرا درحالی که داشت بستنیش رو می

 ای شیوا خدا خفت نکنه کسی آخه تو زمستون بستنی میده آخه؟-

 فاع کرد:هادی از من د

 به این خوبی چه ایرادی داره؟ ملت که راضی هستن.-

ما به ملت نگاه کردیم؛ همونجا، دقیقاً مقابل چشممون یک خانم رو دیدیم که داشت با حرص به بچه 

 گفت:داد و میکوچیکش بستنی می

 !هاستای خدا به عروس و دومادهای این مملکت عقل عنایت کن! اگه بچم مریض بشه گردن این-

 ریز خندیدیم.

 زهرا گفت:

 گیره!اتون رو میای درد! بخندید فردای قیامت همین خانومه یقه-

 هادی یه تیکه بستنی که روی کت دومادیش افتاده بود رو با دستمال پاک کرد و گفت:

 اشون دو هفته دیگه که بهار شد بخورن.تونن ببرن خونهبابا اجباری درکار نیست که! می-

 اد:زهرا توضیح د

 ها حالیش نیست!مستر داماد! بچه که این حرف-

 باز خندیدیم و چیزی نگفتیم.

 بعد از اینکه توی جمکرون عقد کردیم برگشتیم تهران و توی تاالر مراسم گرفتیم.

 اما هنوز اثری از سورن و آزیتا نبود! 

 خواست سارا و سپهر رو ببینم؛ اما خب... شاید واقعاً نتونستن بیان.دلم می

لباسم تقریباً پوشیده بود و مجلسمون بعد از شام نیمه مختلط شده بود؛ منتهی صرفا محض احوال پرسی و 

 ها.تبریک و کادو و این حرف

 ها هم رو ندیده بودن دلشون از تنگی دربیاد و یاد ما بیفتن.هایی که مدتیکم طول کشید تا فامیل

 ایستاد و میکروفن رو به دست گرفت:باالخره خاله انسیه اومد باالی سن جلوی ما 

 خب نوبتی هم که باشه نوبت کادوهای عروس و دوماده! اول بزن دست قشنگه رو!-

جمعیت دست زدن و زهرا هم کنار گوش من کِل کشید؛ خیر ندیده از اول تا آخر همش کنار گوش من 

 زد!جیغ می



ی که هدیه داده بود از دور عرض ادب کرد و ما به فردهمونطور که خاله داشت کادوها رو اعالم می

 کردیم؛ یک نفر نزدیک شد.می

 دقیقاً مقابل ما ایستاد! اون سورن بود.

 خاله انسیه با لحن خاصی گفت:

 بله دوتا سکه تمام بهار از خاله بزرگه عروس!-

 .لـبخندی زدم و بهش نگاه کردم؛ با لـبخونی ازش تشکر کردم و اون هم برام با مهربونی پلک زد

یکم طول کشید تا برای همه رو اعالم کنه؛ اما من بیشتر حواسم پی سورن بود که ایستاده بود و با 

 کرد.لـبخندی عجیبی نگاهمون می

کرد که سورن سریع از ال به الی دیگه خاله آخرین کادو رو هم اعالم کرد و داشت بساطش رو جمع می

 جمعیت خودش رو به سن رسوند.

 له گفت:اومد باال و به خا

 ببخشید مادرجان میشه میکروفن رو بدید به من؟-

به خاطر سروصدای جمعیت نفهمیدم خاله چی گفت ولی سورن با خواهش و التماس میکروفون رو ازش 

 گرفت.

 هادی به سمتم خم شد و با خنده گفت:

 نکنه بخواد مجلس رو به هم بزنه؟-

 با تعجب به هادی نگاه کردم و گفتم:

 ها اتفاقی افتاده؟ها باهاش نیستن! نکنه برای بچهلی نگرانم خصوصاً با وجود اینکه بچهدونم! خینمی-

 هادی خندید:

 به دلت بد راه نده!-

 سورن چند بار توی میکروفن فوت کرد و گفت:

 ها آقایون... .خانم-

 زدن.کرد و چندتا بچه نق میجمعیت هنوز سروصدا می

سمت ما نگاه کرد؛ من به هادی نگاه کردم و دیدم اون داره به  سورن میکروفن به دست با لـبخند به

 زنه!سورن لـبخند می

 باز به سورن نگاه کردم؛ اون هم گفت:

 خیال مهم اینه که خودتون بشنوین و من دوست دارم بقیه هم بدونن.بی-



 پیچید و من دلشوره گرفته بودم.صداش تو سالن می

 کنن جوری ایستاد که هم رو به ما باشه هم پشت به جمع نباشه.میسورن که دید چندنفر بهش نگاه 

 گفت:

اول از همه بگم که من خیلی دیر رسیدم به خاطر مسائلی که پیش اومده بود اما واجب دونستم که این -

 مطالب رو حتماً بگم!

دونستم یکرد و نملرزید؛ به شدت استرس داشت و این استرسش دلشوره من رو هم بیشتر میصداش می

 چرا!

 بارید گفت:سورن به هادی نگاه کرد و با لحنی که احساس ازش می

 خوام.ها رو میبرات خیلی خوشحالم رفیق! واقعاً شب خاصیه برات و من هم از خدا برات بهترین-

 بعد رو به جمع کرد و گفت:

 اومد!من می این عروس و دامادی که اینجا نشستن؛ اگه نبودن معلوم نبود چه بالیی به سر-

 کردن؛ برای همین جرئت پیدا کرد و ادامه داد:دیگه تقریباً کل سالن ساکت شده بود و همه بهش گوش می

چه عروس خانوم که واقعاً در حق من خواهری و شاید حتی مادری کرد و نگذاشت توی بحرانی که قرار -

 داشتم غرق بشم؛ و چه آقادوماد که هیچ جوره کم نگذاشت برام. 

 هام جمع شده بود!کر کنم همراه لـبخندی که زده بودم، اشکی هم توی چشمف

دونستم بخندم یا گریه کنم! چون واقعاً دیدن سورن خصوصاً وقتی که گفت من براش مادری کردم! نمی

 توی اون شرایط و جمع و جور کردنش مثل مادری کردن برام سخت بود.

 د و ادامه داد:هاش رو پاک کرسورن کامالً بغض کرد؛ اشک

ها عروس و دوماد معمولی نیستن که براشون دست بزنید و کل بکشید و بهشون بگید تا آخر عمر به این-

 دونید... پای هم پیر بشن! جنس این عروس و دوماد خیلی فرق داره می

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

کنن و من خیلی خوشبخت بودم که هایی هستن که خدا آفریده تا به بقیه کمک ها از معدود فرشتهاون-

 از کمکشون بهره گرفتم!

 صدای دست و سوت جمعیت بلند شد و سورن بعد از تشکر کوتاهی میکروفن رو زمین گذاشت.

 به سمت ما اومد؛ هادی براش ایستاد و من هم پاشدم.

 هاش رو پاک کرد و توی آغوش گرم هادی قرار گرفت.سورن اشک

 کردم اینطوری بشه!یوای خدایا هیچ وقت فکر نم



 خندید و من هنگ کرده بودم!کرد و میهادی کمر سورن رو نوازش می

 سورن از هادی یکم فاصله گرفت و رو به من گفت:

 شیواخانوم از شما هم خیلی ممنونم!-

اومد شد! اون یه صاحب کار مغرور و از خود راضی که زورش میدیگه دهن من از کف زمین جمع نمی

گفت شیوا خانوم! ای خدا قربون دستت قربون حکمتت! چه خلق کنه داشت به من می آدم رو صدا

 ای؟کرده

 کنم قربان شما لطف دارید.خواهش می-

 تک خندی زد و یک پاکت از جیب کتش خارج کرد.

 پاکت رو به سمت هادی گرفت و گفت:

 هادی جان ناقابله ایشاال عاقبت به خیر بشید.-

نه تشکر کردیم و سورن هم خواست خداحافظی کنه و بره؛ توی اون شرایط هم هادی و من خیلی محترما

 ها و آزیتا چیزی بپرسم.وقت و فرصت نبود که از بچه

 برای همین سورن سریع خداحافظی کرد و رفت!

 اما من هنوز توی بهت بودم.

داحافظی گفتن و از ما خاومدن تبریک میها هم میجمعیت به وضع عادی خودش برگشت و خیلی

 رفتن.کردن و میمی

 دیگه فرصت نشد با هادی ببینیم هدیه سورن چیه!

دیدم؛ مثل کورها دستم کم جمع و جور کردیم و زهرا کمکم کرد با وجود شنلم که جایی رو نمیدیگه کم

 رو گرفت و تا ماشین من رو رسوند.

 سوار شدیم و حرکت کردیم.

 نبالمون نیومد.چون برنامه قبلی نداشتیم دیگه کسی هم د

 ها رسیدیم خونه و رفتیم داخل.اینما زودتر از مامان

 هادی کمکم کرد با وجود پف لباسم از آسانسور رد بشم! با خنده گفت:

 خوب شد پف لباسته و خودت انقدر تپل نیستی!-

 خندیدم:

 مگه داریم آدم انقدر تپل؟-

 چرا نداشته باشیم؟-



 سری تکون دادم و چیزی نگفتم!

 های تنگ خالص شدم!انداخت و رفتیم داخل؛ باالخره از شر اون کفش کلید

 با جوراب شلواری سفید پام رو روی فرش نو کشیدم و گفتم:

 آخیش! راحت شدم!-

شنلم رو برداشتم و انداختم روی مبل و خودم هم ولو شدم اونجا! هادی هم نشست کنارم و نفس عمیقی 

 کشید.

شدیم؛ از شیش صبح بیدار شده بودیم و دنبال کارها بودیم تا دوازده میجفتمون از خستگی داشتیم نفله 

 شب.

ها حس تازگی و باحالی داشت و امون نگاه کردم؛ بوی فرش و مبلمانِ نو و حتی کاغذدیواریبه خونه

 کرد!خستگی رو از تنم دور می

دونستم اینجا میشه کجا باید میاون دفعه اول که توی تاریکی اومده بودم اینجا و چمدونم رو گذاشتم، از 

 ی بختم؟همون خونه

 هادی ازم پرسید:

 از فامیالت کسی میاد اینجا؟-

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم:

 ام گفته بود میاد؛ فکر کنم باباجونم هم میاد خداحافظی کنه ازم.خاله-

 با دلسوزی گفت:

داریم تلف میشیم یه وقت خوابمون نبره و این خب یه زنگ بهشون بزن ببین جایی نمونده باشن؛ ما هم -

 بندگون خدا این همه راه بیان پشت در بمونن.

 سری تکون دادم و بلند شدم دنبال کیفم بگردم.

 با کالفگی گفتم:

 کیفم دست زهرا جا مونده!-

 هادی گفت:

 عه خب پس نگران نباش همین االن پیداش میشه.-

 زنگ در خورد؛ به سمت در رفتم و بازش کردم. پنج ثانیه از حرف هادی نگذشته بود که

 های پاشنه بلندش رو درآورد و خودش رو پرت کرد توی بغـلم!زهرا به سرعت کفش

 ای خدا شیوا خله خدا نکشتت چقدر خوشگل شده بودی امشب!-



 لـبخندی زدم و با پام در رو بستم؛ زهرا اومد تو و چادر و مخلفاتش رو درآورد.

روی مبل ولو شده بود به زهرا سالم کرد؛ زهرا هم با نگاهی چندش به هادی تشر  هادی همونطور که

 رفت:

بخار میشه؟ بابا تازه امشب باید پاشی سرحال باشی! رمانتیک باشی! چندتا شعر آخه دوماد انقدر بی-

 بخونی! یه قری به کمر بدی!

 با خنده لـبم رو گاز گرفتم:

 وا زهرا زشته!-

 زهرا اخم کرد:

 عمته!  زشت-

 بعد به سمت هادی رفت و کنارش روی مبل نشست؛ بهش گفت:

 مثل اینکه هنوز حالیت نشده امشب چه خبره نه؟ -

با خنده به سمت کیفم رفتم که زهرا روی اون یکی مبل انداخته بود تا گوشیم رو بردارم؛ در اون حین 

 شنیدم که هادی گفت:

 ولمون کن! ببین زهرا هیچ خبر خاصی نیست تو رو سر جدت-

 زهرا خندید:

 آره ارواح عمتون!-

گردن خیال اون دوتا شدم و شماره خاله انسیه رو گرفتم؛ خاله گفتش که دیر شده و دارن برمیبی

 شهرشون.

 ام رفت و برام دعای خیر کرد.اما همونجوری تلفنی کلی قربون صدقه

کرده بودیم دیگه نیومد؛ اما قرار شد به باباجون هم زنگ زدم که اون هم چون دم در تاالر خداحافظی 

 بعداً بیاد پیشم.

 تماس رو قطع کردم و رو به زهرا گفتم:

 تنها اومدی؟-

 دست از اذیت کردن هادی کشید و جواب داد:

 ایناست رفته تو اتاقم بگیره بخوابه. ی ماماننه با شوهرم اومدم؛ االن خونه-

 هادی هم یکم ازش فاصله گرفت و گفت:

 کنی؟سراغِ اون! چرا شوهرِ مردم رو اذیت میخب برو -



 زهرا دماغش رو برای هادی چین داد و گفت:

 نکشیمون! شوهرِ مردم!-

 ازش پرسیدم:

 پس مامان اینا هنوز نیومدن؟-

 هاش گفت:انداخت روی کپه شینیونزهرا بلند شد و درحالی که چادرش رو می

خالصه نشد خودشون رو برای این لحظه حساس  ها شدن ونه هنوز نرسیدن؛ دیگه درگیر خداحافظی-

 برسونن!

 رفت ادامه داد:بعد درحالی که به سمت در می

 شما هم راحت باشین من بهشون میگم شماها الال کردین!-

 هادی بلند شد و اومد کنار من ایستاد؛ رو به زهرا گفت:

 ای الهی بری دیگه برنگردی!-

 خداحافظی، رفت.زهرا برای هادی زبون درآورد و بعد از 

ها خالص کاری و چسب و اینمن و هادی یکم از دست زهرا خندیدیم و بعد رفتیم از شر اون حجم از بتونه

 بشیم.

کردم و موهام رو آزاد های نیمه باز از شدت خستگی داشتم آرایشم رو پاک مییه نیم ساعت با چشم

 کردم.می

 اومد به کمک من در عملیات پاکسازی.هادی اما خیلی زود لباس راحتیش رو پوشید و 

 کرد گفت:درحالی که گیره موها رو از سرم جدا می

 گیریم ما؛ انقدره ساده عروس میشن! های خوبشون رو یاد نمیها فرهنگدونم چرا از این خارجینمی-

 تایید کردم:

ا نداشتن وضع دقیقاً دقیقاً. راحت هم میرن سر خونه زندگیشون! یعنی اگه انقدر فساد و فحش-

 هاشون از ما هم بهتر بود.خونواده

 خندید و چیزی نگفت.

 لباس عروسم رو درآورده بودم و تی شرت و شلوار طوسی پوشیده بودم.

 آوردم از هادی پرسیدم:همونطور که داشتم گیره مو در می

 راستی... آقای تهرانی چی بهت داد؟-

 با خنده گفت:



 اگه بگم باورت میشه؟-

 ؟چرا نشه-

 کشید گفت:هاش رو الی موهام میآخرین گیره رو هم درآورد و درحالی که انگشت

 دوتا بلیط کربال بهمون داده؛ برای بعد از عید!-

 سوتی کشیدم:

 کردم!این دیگه خیلی مشتیه! اصالً فکرش رو نمیبابا -

 هام نگاه کرد و گفت:ام رو گرفت و من رو چرخوند؛ با خنده توی چشمشونه

 هات این اتفاقات قشنگ داره میفته.کردم! اما به لطف تو و خوبیفکرش رو نمیمنم -

 هام خمار شده؛ همونجوری نگاهش کردم و لـبخند زدم.دونستم به خاطر خستگی االن چشممی

 اون هم لـبخند زد و بعد از یک ابراز محبت کوچیک؛ رفت مثل خرس گرفت خوابید!

ها رو خاموش کردم. بعدش دیگه ها رو جمع و جور کردم و چراغایلچیزی نگفتم و رفتم بیرون؛ یکم وس

 نفهمیدم چجوری خودم رو به رخت خواب رسوندم و مثل مِیِت خواب رفتم.

 )تو خماریش بمونید :(

*** 

 )سورن(

 خواستم رو سرچ کردم و گوگل برام آورد.موس رو بردم سمت گوگل کروم و بازش کردم؛ چیزی که می

 ها بودم که صدای پیام واتساپ برام اومد.چک کردن پروژه مشغول بررسی و

گوشیم رو از روی میز کارم برداشتم و روشنش کردم؛ برام اطالعات زوج جوونی رو فرستاده بودن که 

 هردو ظاهر موقر و باطن جالبی داشتن.

 های عاقلی هستن.اومد که هدفشون زندگیه و جوونبه نظر می

ال و پایین کردم و به مسئولی که مشخص کرده بودم پیام داده بودم که اوکیه؛ یک سری اطالعاتشون رو با

 بفرستنشون و یکی از واحدها رو تحویلشون بدن.

 به ساعت دفترم نگاه کردم؛ نزدیک ده و نیم بود.

 باز برام پیام اومد؛ این دفعه از طرف هادی بود که نوشته بود:

 ها با شرایطت موافقت نکرد.یشرمنده سورن؛ ولی این دختره هم مثل قبل-

 و شکلک ناراحت فرستاده بود؛ اما من شکلک مهربون فرستادم و نوشتم:

 اصالً ایرادی نداره داداش خودت رو ناراحت نکن! البد قسمت نیست ما زن بگیریم!-



 دیگه چیزی نفرستاد و من به رو به روم خیره شدم.

کردن برای من زن بگیرن ولی خب ا داشتن سعی میهگذشت و اونسه ماه از ازدواج هادی و شیوا می

 کردن با اینکه من سرپرست دوتا بچه یتیم و خواهرم بودن مشکل داشتن.هرکسی که معرفی می

داشت به زدم؛ مشخص بود که احتمال گذاشتم از مال و اموالم حرفی نمیالبته من وقتی باهاشون قرار می

و سپهر یا حتی آزیتا رو اذیت کنن. حاال خودم چندان اهمیت  خاطر پول جذبم بشن و بعداً بخوان سارا

 نداشتم!

 ای کشیدم و با تلفن دفتر به آبداچی گفتم برام یک قهوه بیاره.خمیازه

 و بعد به کارم ادامه دادم.

گفتم قربون شکلت برم این گره از کار زدم؛ میکردم و با خدا یکم حرف میتوی همین حین داشتم فکر می

 باز کن.ما رو 

دونستم کم گناه نکردم و آدم خوبی نبودم اما از لطف خدا هم ناامید نبودم؛ با اینکه خیلی خیلی طی می

 تحولی که داشتم اذیت شده بودم اما راضی بودم به همه تغییراتم چون حس بهتری داشتم!

 کردم.نمیآوردم و حتی دختر مناسب خودم رو پیدا حتی اگه درقبالش چیزی به دست نمی

 آقا براتون قهوه آوردم.-

 سرم رو بلند کردم و پیرمرد آبدارچی رو دیدم؛ بلند شدم و گفتم:

 چه قدر سریع! دستت درد نکنه!-

هایی بود که بابت تغییر رفتارم متعجب شده بود؛ با لـبخند قهوه رو به سمتم آورد و اون هم از دسته آدم

 روی میزم گذاشت.

 ردم و وقتی که رفت، سر جام نشستم.من باز هم ازش تشکر ک

 تر بشه.باز به کارم ادامه دادم تا قهوه یکم خنک

 خوردمش که تلفن دفتر زنگ زد.چند دقیقه بعد فنجون قهوه رو بلند کردم و داشتم می

 برداشتمش و گفتم:

 بله؟-

 منشیم گفت:

 ببینن.خوان شما رو آقای تهرانی؛ خانمی به اسم نامداری اومدن میگن می-

اش؛ البته بد نبود من ازشون خوشم داشت! نه خودش نه بچهننه ننه؛ این نامداری دست از سر ما بر نمی

 اومد.می



 بهشون بگید اگه ایرادی نداره ده دقیقه دیگه بیان من این کارم رو تموم کنم.-

 چشم.-

 دستتون درد نکنه!-

 و تلفن رو سر جاش گذاشتم.

 تر تمومش کنم.دتند تایپ کردم تا سریعغرق شدم تو بحر کارم و تن

نفهمیدم چطور گذشت اما چند تقه ریتمیک به در دفترم خورد؛ چند ثانیه طول کشید تا کارم رو تموم کنم 

 «بفرمایید»و بتونم بگم 

 در باز شد و دختر نامداری اومد داخل.

 بلند شدم و گفتم:

 سالم خانم نامداری خیلی خوش اومدین.-

 دونم چرا حس کردم خیلی ترسیده و رنگ و روش پریده!ن زد و نزدیک شد؛ نمیجولـبخندی بی

 سالم آقای تهرانی خوب هستین؟ خونواده خوبن؟-

 خیلی ممنون.-

 بهش اشاره کردم روی صندلی مقابل میز بشینه؛ نشست و خودم هم نشستم.

 گفتم:

 چرا رنگتون پریده؟ حالتون خوبه؟-

 و با تته پته گفت: با نگرانی دست روی صورتش گذاشت

 چی؟ من؟ رنگم؟-

 تک خندی زدم و گفتم:

 خواید بگم براتون چیزی بیارن؟بله انگار حالتون خوب نیست! اگه می-

 سرش رو به نشونه منفی تندتند تکون داد:

 نه نه الزم نیست! خیلی ممنون از لطفتون؛ خواستم بگم مزاحم شدم که... .-

 دستم رو باال بردم:

 کنین. یک لحظه صبر-

رفت! خصوصاً که بعد با تلفن از آبدارچی خواستم یک چیز شیرین براش بیاره؛ بدبخت داشت از حال می

 بینه.یک حال و هوای عجیبی داشت انگار خوب نمی

 آقای تهرانی واقعاً الزم نبود!-



 تونم براتون بکنم؟چرا الزم بود باالخره شما مهمان ما هستید؛ بفرمایید چه کار می-

 هاش رو روی همدیگه فشار داد؛ با کمی مکث گفت:بهت بهم نگاه کرد و لـببا 

کنه و... به خونه نیاز داره! راستش خواستم بگم یکی از آشناهای دورمون... داره ازدواج می-

 اشون رو بدم بهتون تا... .خواستم... شماره

 حال خرابش پاشده بود اومده بود؟ تونست به باباش بگه شماره طرف رو برام بفرسته؛ چرا با اینخب می

 بله چشم.-

 یک کاغذ و خودکار از میزم برداشتم و بردم براش روی میز عسلی مقابلش گذاشتم.

 کنم.اینجا برای من بنویسید من رسیدگی می-

نامداری مشغول نوشتن شد و همون موقع آبدارچی اومد و بیسکوییت و چای روی میز نامداری گذاشت و 

 رفت.

اهم پی نامداری بود که یک وقت غش نکنه بیفته روی دستم و یکم نگاهم پی مقاله روی مانیتورم بود نگنیم

 کردم.و بررسیش می

 وقتی چای و بیسکوییتش رو خورد قشنگ رنگ به صورتش برگشت!

حالش جا اومد؛ یک تشکر حسابی کرد و بلند شد به سمتم اومد؛ درحالی که اون کاغذ رو مقابلم 

 گفت:گذاشت می

 بازم میگم آقای تهرانی واقعاً ازتون ممنونم خیلی لطف کردین.-

 کنم.کنم کاری نمیخواهش می-

چلوند و هی هاش رو توی همدیگه میکاغذ رو گرفتم و گذاشتم توی جیبم؛ به نامداری نگاه کردم و دست

 دودل بود یه چیزی بگه.

 پرسیدم:

 ای هست که بخواید بگید؟چیز دیگه-

 ام نگاه کرد و نفسش رو فوت کرد؛ من آروم پلک زدم و برای اطمینان خاطرش گفتم:هتوی چشم

 آروم باشین آخه چرا انقدر استرس دارین مگه من ترس دارم یا هیوالیی چیزی هستم؟-

 لـبش رو محکم گزید و با تردید گفت: 

م بزنم بین خودمون خواکنم هرشرایطی! این حرفی که میدید که تحت هر شرایطی، تاکید میقول می-

 بمونه؟

 هاش نگاه کردم و گفتم:توی چشم



 تونم قولی بدم! چون ممکنه اون شرایط جوری باشه که مجبور باشم حرفی بزنم.راستش نمی-

 با ناامیدی آهی کشید و گفت:

 گید!فهمم؛ اما حداقل بگید حتی االمکان به کسی نمیمی-

 سرم رو تکون دادم:

 مونم.بتونم و ببینم به شما یا بقیه آسیبی وارد نمیشه رازدار میباشه تا اونجایی که -

نفس عمیقی کشید و گوشه چادر عربیش رو کنار زد؛ از توی کیفش جعبه مستطیلی شکل و باریکی رو 

 خارج کرد و روی میز گذاشت.

 لرزید و استرس شدیدی داشت!هاش به وضوح میدیدم که دستمی

 شدم.دیگه داشتم نگرانش می

سریع جعبه رو به سمت خودم کشیدم و بازش کردم؛ یک جعبه فانتزی بود که توش یک شاخه گل سرخ به 

 طرز خیلی رمانتیکی خوابیده بود.

 سرم رو بلند کردم و درحالی که خودم هم از استرس نامداری استرس گرفته بودم پرسیدم:

 این چیه؟-

 بردم.سرم رو باال میمن نشسته بودم و اون ایستاده بود؛ برای همین باید 

 یکم با تردید نگاهم کرد؛ آب دهنش رو قورت داد و بعد از چند نفس عمیق، جدی و با اطمینان گفت:

 من فقط برای اون مشکل به اینجا نیومدم آقاسورن... من اومدم اینجا تا ازتون خواستگاری کنم!-

 کردم.زدن بیرون بهش نگاه هایی که داشتن از حدقه میبا تعجب و چشم

 بعد به گله نگاه کردم و بعد دوباره به نامداری؛ دوباره به گل و بعد دوباره به نامداری!

 باز رنگش پرید و با ناراحتی گفت:

 شم!کنین دستپاچه میاینطوری که نگاه می-

 با عذرخواهی گفتم:

 ببخشید ببخشید! -

هاش نگاه زدم و رو به نامداری، به چشم هام به میزم تکیهبعد تک خندی زدم و بلند شدم ایستادم؛ با دست

 کردم و با آرامش گفتم:

 ادامه بدین.-

 با دستپاچگی گفت:



کنین خب...خب... من یه بیست سالی میشه منتظرم شما ازم خواستگاری کنین! دیدم هیچ کاری نمی-

 گفتم خودم... .

 ابروهام رو انداختم باال و پرسیدم:

 بیست سال؟-

 بکارانه گفت:نفس عمیقی کشید و طل

دونم اما از وقتی بچه است من هم میاست و خیلی مسخرهدونم به ظاهر احمقانهاونطوری نگید خب! می-

 اومد؛ ولی خب دیگه زمان گذشت و فراموشتون کردم تا االن... .بودم ازتون خوشم می

 با ناراحتی سر به زیر انداخت و یکم بغض کرد:

دارم یا مثالً لوسم تاحاال ازدواج نکردم و فقط خواستم که درس بخونم کنن چون خیلی ناز همه فکر می-

 و کار کنم! اما واقعاً هیچ مورد مناسبی نبوده یعنی... .

 دیدم یکم بگذره واقعاً اشکش درمیاد؛ سریع بحث رو عوض کردم:

 خیلی گل قشنگیه! این رو از کجا خریدین؟-

 کشید:با تعجب بهم نگاه کرد و بعد نفس عمیقی 

 از... از یه جایی... یادم نیست دقیقاً توی کدوم فروشگاه بود.-

 دونستم؛ ولی اون لحظه حس کردم اون رو خدا برام فرستاده!ای خدا من هنوز اسمش رو نمی

تونم بهش و به خودم یک فرصت بدم؛ برای همین خواستم ناراحت و معذب بشه فقط به خودم گفتم مینمی

 گفتم:

تونم برای شما وقت بگذارم. خانم نامداری از حسن توجهتون کاریِ منه متاسفانه زیاد نمیاالن ساعتِ -

 خیلی ممنونم و این رو هم بدونید که شما الیق احترام و توجه هستید!

 با نگاهی مستاصل بهم خیره شد و آب دهنش رو قورت داد.

 :لـبخندی مهربون زدم و ادامه دادم

 گیرم که ازشون اجازه آشنایی بیشتر بگیرم.ب با پدرتون تماس میشما تشریف ببرید خونه من ش-

 دهنش نیمه باز مونده بود اما به زور نفس عمیقی کشید و با قدردانی گفت:

 من... من خیلی ممنونم!-

 ای خیره شدم:به نقطه دیگه

 کنید.نه من از شما ممنونم؛ حاال بیشتر از این خودتون رو اذیت نکنید برید خونه استراحت -

 سریع گفت:



 چشم! ببخشید وقتتون رو گرفتم! خ...خداحافظ!-

 و دیگه نفهمید چجوری مسیر بین میز و در رو طی کرد و رفت! 

از این حال و هواش لـبخندی روی لـبم نشست؛ این شجاعت و ریسک پذیریش قابل ستایش بود نه تحقیر 

 برانگیز.

 خداروشکر کردم که تونستم خوب واکنش نشون بدم.

نشستم پشت میزم و به عکس سپهر و سارا که روی میز بود نگاه کردم؛ خب حداقل دختر نامداری از 

 وضعیتم خبر داشت و این یعنی که با این شرایط مشکلی نداشت.

 تونسته دنبال پول بوده باشه.وضع مالی پدرش هم با وضع مالی من برابر بود و با این حساب نمی

 ها برام تازگی داشتن.هاش و صداقتش... اینبه عالوه اون حس توی چشم

اش کرده بودم؛ روحیه اون سبک متفاوتی داشت یادم افتاد وقتی اولین بار که دیده بودمش با شیوا مقایسه

 ولی باز هم برام دوست داشتنی بود.

 دادم تا حقوقم مشکل پیدا نکنه.به کارم پرداختم؛ باید حواسم و توجهم رو به کارم می

ارزید؛ انگار که برکت دادم که پاک زندگی کنم! سخت بود اما میخیلی حساسیت به خرج می داشتم

 داشت.

 ساعت دو کارم تموم شد و جمع کردم برگشتم خونه.

 به محض اینکه پا توی حیاط گذاشتم سارا سریع به استقبالم اومد و من هم بـغلش کردم!

 سالم عمو سورن!-

 سیدم:موهاش رو بو

 و نباتم؛ حالت چطوره؟سالم نقل -

 خندید:

 من خیلی خوبم!-

 شدم. با همدیگه رفتیم داخل خونه؛ داشتم از گرسنگی تلف می

حتی با وجود اینکه یکی رو استخدام کرده بودم کارهای خونه رو انجام بده، آزیتا دست از کار بر 

 پخت.داشت و هر روز غذا مینمی

 ده بود.اون روز هم بوی قرمه سبزیش تو خونه پیچی

بعد از سالم کردن به آزیتا رفتم توی اتاقم؛ مشغول عوض کردن لباسم شدم و همزمان حواسم بود که سپهر 

 هم تازه رسیده خونه.



 با همدیگه دور میز کوچیکمون جمع شدیم و شروع کردیم به غذاخوردن.

 به آزیتا گفتم:

 دستت درد نکنه عجب خورشتی شده!-

 خندید:

 .نوش جونت خان داداش-

 اخم ریزی کردم:

 یجوری میگی خان داداش انگار با سیبیل چخماغی اینجا نشستم!-

 گفتم.« بسم اهلل»خندید و کاسه ترشی رو کنار دستم گذاشت؛ ازش تشکر کردم و 

بردم دونستم درباره دخترنامداری چیزی به آزیتا بگم یا نه؛ باالخره برای خاستگاری باید یکی رو مینمی

 یا نه؟

 ام باهاش قاراشمیش بود.ابطهتونستم بگم؛ هنوز رنم که نمیبه ماما

 وسط غذا بودیم که از آزیتا پرسیدم:

 راستی اسم دختر آقای نامداری چی بود؟-

 اش رو قورت داد و گفت:لقمه

 دوقلوها؟ یا اون بزرگه؟-

 بزرگه.-

 یکم فکر کرد و گفت:

 رقیه بود.دوقلوها که فاطمه و طاهره بودن؛ بزرگه -

 سری تکون دادم و چیزی نگفتم.

 سپهر که تیز بود با شیطنت پرسید:

 دایی چیشده یاد اون افتادی؟ -

 چپ نگاهش کردم و چیزی نگفتم؛ اون هم لـبخندی زد و به خوردن غذاش ادامه داد. چپ

بودم کرد؛ اون گلش رو هم گذاشته پوفی کشیدم و سعی کردم غذام رو بخورم اما فکر این قضیه ولم نمی

 خواست برم زودتر ببینمش.توی اتاقم و دلم می

ها سعی کرده بودن بهم نزدیک بشن و مزاحم زیاد داشتم اما هیچ کدومشون ها خیلیطی تمام اون سال

 اینطوری صادقانه و خالصانه بهم ابراز عالقه نکرده بودن.

 و هیچ کدومشون گل به اون قشنگی بهم نداده بودن.



 شدن برام هم خیلی عجیب بود هم خیلی دردناک.این حس دوست داشته 

 چون از بچگیم همیشه یه حس کمبودی داشتم و این بغض خیلی وقت بود که توی دلم مونده بود.

 اما حاال یک نفر پیدا شده بود که... .

سرم رو تکون دادم و توی دلم پوزخندی زدم؛ مگه دختر هجده ساله بودم که از یه ابراز محبت اینطوری 

 ک و پرم ریخته بود؟کر

 خیر سرم یک مرد گنده بودم با ریش وسیبیل و ابهت مسخ کننده. )ارواح عمش(

 اما خب منم آدم بودم! دل داشتم!

 غذا رو تموم کردم و از آزیتا تشکر کردم؛ بلند شدم و سریع برگشتم توی اتاقم.

 نتونستم با وسوسه برداشتن اون گل مخالفت کنم!

 اید این هم قسمتم نبود فقط یک امتحان بود تا دماغم بسوزه و آدم بشم.البته مطمئن نبودم؛ ش

کردم از خستگی خوابم دراز کشیدم روی تـختم و به اون گل زل زدم؛ همینطور که به اون گل نگاه می

 برد.

 دم غروب بود که بیدار شدم.

 اشدم و نشستم!ام مونده بود درجا پخسته و کالفه بودم اما با دیدن اون گل که روی سیـنه

 یک لحظه گفتم نکنه همه اون چیزهایی که دیدم خواب بوده باشه!

 اش برگردوندم تا سالم بمونه.لـبخندی زدم و گل رو به جعبه

 پاشدم رفتم بیرون و خودم رو به دستشویی رسوندم؛ پروژه تخلیه انجام دادم و وضو گرفتم.

اتاقش بیرون اومد و با لـبخند ضایعی نگاهم کرد و رفت به شدم که نماز بخونم؛ سپهر از داشتم آماده می

 سمت آشپزخونه.

 صداش کردم:

 کنی؟چیه بچه چرا اونجوری نگاهم می-

 هیچی دایی مهم نیست!-

 سری تکون دادم؛ خواهرزاده من بود دیگه؛ مثل خودم شمه تیزی داشت!

 نماز خوندم و بعد از تعقیبات، گوشی به دست رفتم توی حیاط!

ای بود و من عاشق قدم زدن توی اون حیاط کوچولو بودم! کوچولو که خر بهار بود و هوا هوای عالیاوا

 داد.یعنی درمقایسه با عمارت خیلی کوچیک بود اما مثل عمارت بهم حس زندونی بودن نمی



خواستم بزنم رو یکم مرور هایی که میای کردم و همونطور که گوشیم توی دستم بود حرفتک سرفه

 کردم.

 درنهایت شماره نامداری رو گرفتم و منتظر موندم.

 بعد از چند ثانیه جواب داد:

 سالم جانم مهندس؟-

 کردم!اکه هی تازه حس رقیه رو وقتی صبح جلوم ایستاده بود درک می

 استرس بدی بود.

 سالم آقای نامداری... حالتون خوبه؟-

 با خوشرویی گفت:

 خوبیِ شما خوبیم شما چطورید؟ خونواده چطورن؟بله مگه میشه بد باشیم؟ به -

 آب دهنم رو قورت دادم:

 رسونن!همه خوبن؛ سالم می-

 سالمت باشن؛ جانم مهندس کاری داشتی؟-

 یکم من و مون کردم:

 واال عرضم به خدمتتون که... امر خیره!-

 با خوشحالی گفت:

 به سالمتی ان شاهلل! کی هست اون عروس خوشبخت؟-

 ای کردم:اره و شصتم سیبیلم رو یک نوازشی دادم و تک سرفهبا انگشت اش

 واال هنوز که چیزی معلوم نیست؛ زنگ زدم با شما هماهنگ کنم... .-

 مکثی کردم و ادامه دادم:

 برای دختر بزرگتون... .-

 یکم مکث کرد و لحنش یکم عجیب شد؛ با خنده مصنوعی گفت:

هاست توی خونه کنگر خورده لنگر انداخته هیچ کسی به دلش واال چی بگم مهندس! این دختر سال-

 اگه خودش بخواد که چه کسی از شما بهتر؟نشینه! نمی

 با تردید گفتم:

 یعنی... یعنی شما مخالفتی ندارید؟-

 یکم مکث کرد که یعنی آره یکم مخالفت دارم!



 ایط شما... .آخه چطوری بگم آقای مهندس... شر-

 گفت.ها و آزیتا میآهی کشیدم؛ پس به خاطر بچه

 چیزی نگفتم و صبر کردم خودش چیزی بگه؛ اون هم بعد از نفس عمیقی گفت:

من مخالفتی ندارم پسرم؛ اگه خود دخترم راضی باشه چرا که نه! شما عزیز مایی خیلی ارادت داریم -

 نسبت بهت.

 نظر لطفتونه.-

 آهی کشید:

کنم و اگه موافق بود بهت خبر میدم که با گل و شیرینی بیای. پسرم من با خودش صحبت می خیلی خب-

 کاری نداری فعالً؟

 نه خیلی ممنون از لطفتون.-

 خداحافظی کردیم و تماس قطع شد.

 نفس عمیقی کشیدم؛ یکم سخت بود اما شدنی بود.

 سرم رو بلند کردم و به خدا گفتم:

 ن کن!خدایا نوکرتم؛ خودت کمکمو-

*** 

 )شیوا(

برای مراسم سالگرد سام رفته بودیم بهشت زهرا؛ با اینکه فقط یک سال گذشته بود به نظر من خیلی 

 اومد.تر میطوالنی

 ها گذشته باشه!انگار سال

کرد؛ سارا و سپهر هم اون جلو من و هادی دور از مزار ایستاده بودیم و مداح داشت مراسم رو اجرا می

 ایستاده بودن.کنار سورن 

 توی نگاه سورن خیلی چیزها بود!

 اما از اینکه یک زن کنارش ایستاده بود خوشحال بودم.

 کرد.مادرِ سورن هم به مراسم اومده بود و شاید تنها کسی بود که خیلی گریه می

 رسید.آزیتا هم خیلی غمگین به نظر می

 هادی یکم خم شد و کنار گوشم گفت:

 تسلیت بگیم و برگردیم؟اگه حالت خوب نیست -



 سرم رو به نشونه منفی تکون دادم:

 خواد ببینمشون.ها رو ندیدم دلم مینه خوبم؛ خیلی وقته بچه-

 پرسید:

 دونن که ما اومدیم.خوای بری پیششون؟ به نظر میاد نمیها هم برای تو تنگ شده؛ نمیحتماً دل اون-

رم جلو. از طرفی هم دلم خیلی برای سارا تنگ شده تردید داشتم؛ گفتم شاید وسط مراسم خوب نباشه ب

 بود.

رقیه دوماه پیش زن سورن شد و این وسط ما خیلی خوشحال شده بودیم؛ خصوصاً وقتی فهمیدیم رقیه 

 ها رو دوست داره و مراقبشونهچقدر بچه

 گذاشت کمبودی احساس کنه.کرد و نمیاالن هم داشت به سارا رسیدگی می

 مدهاش متوجه حضور من شد و به سمت من اومد.آزیتا طی رفت و آ

 سالم شیواجان خوشحالمون کردی اومدی.-

 لـبخندی زدم و گفتم:

 ها خوبن؟ام بود؛ تو خوبی؟ بچهکنم وظیفهخواهش می-

 با خوشرویی گفت:

 خداروشکر خوبن؛ ما هم خوبیم.-

 چشمکی زدم و سر به سرش گذاشتم:

 فردا خوندی؟ای شاگرد تنبل! ببینم برای امتحان -

 تک خندی زد:

 هنوز نه استاد! درگیر مراسم بودیم نتونستم چیزی بخونم.-

آزیتا دانشجویِ دانشگاه ما شده بود و یکی از واحدهاش با من بود؛ و من هم خوشحال بودم که اون 

 خوند.داشت درس می

 داد.درواقع خوشحال بودم که سورن به درس خوندنش انقدر اهمیت می

 م:لـبخندی زد

 کنم!اشکال نداره فوقش یکم برات پارتی بازی می-

 خندید و رفت تا به ادامه پذیرایی بپردازه.

ای شده بود؛ رد نگاهش رو گرفتم و به سورن آه عمیقی کشیدم و به هادی نگاه کردم که محو نقطه

 رسیدم.



کرد و گاهی هم به میخورد! به قبر سام نگاه ریخت و غصه میای اشک میسورن به طرز مظلومانه

 مادرش! انگار از این وضعیت زیاد راضی نبود.

با اینکه وقت زن گرفتنش ریش سفیدها کمک کردن تا با مامانش آشتی کنه، ولی خب حق داشت که هنوز 

 ناراحت باشه!

یاد وقتی افتادم که بهش نهیب زدم به خودش بیاد و قوی باشه؛ چون اون موقع واقعاً داشت فرو 

 ت!ریخمی

 تر بود.اما االن خیلی قوی

 آهی کشیدم و گفتم:

 ان شاهلل خدا خودش به این پسر کمک کنه.-

 هادی گفت:

 کنه! وگرنه که االن اون خانمِ خوشبخت کنارش نبود. کمک می-

تک خندی زدم و چیزی نگفتم؛ واقعاً جفتشون خوشبخت بودن که همدیگه رو داشتن و من هم دعا  

 رو برای همدیگه نگه داره.ها کردم خدا اونمی

 همونطور که ایستاده بودیم؛ سپهر رو دیدم که آروم از کنار جمعیت رد شد و به سمت ما اومد.

 لـبخند عمیقی زد و بهمون سالم کرد.

 جوابش رو دادیم؛ اون هم به من نزدیک شد و گفت:

 شیوا آخرش کار خودت رو کردی!-

 با خنده پرسیدم:

 چه کار کردم؟-

  انداخت و با بیخیالی گفت:شونه باال

 خواد ببره.دایی سورن امسال راهی میشه کربال؛ منم می-

 من و هادی همزمان گفتیم:

 به سالمتی!-

خوب »گفت سپهر نگاهی رضایت بخش به هادی انداخت و باز با لـبخند به من نگاه کرد؛ انگار داشت می

 «شوهری کردیا!

 نداشتیم ما. گرچه کالً از دست این گودزیالها آسایش

 با لـبخند گفتم:



 خیلی خوبه؛ رفتی جای ما رو هم حسابی خالی کن برامون دعا کن.-

 ابروهاش رو انداخت باال و با تعجب پرسید:

 رید کربال؟یعنی شما برای اربعین نمی-

 هادی جواب داد:

 بریم.خیلی دوست داشتیم بریم؛ ولی یه کارهایی داریم به خاطرشون مجبوریم سال دیگه -

 سپهر سری تکون داد:

 آهان؛ خب موفق باشین. مراقب خودتون هم باشین. من دیگه برم... .-

 سری تکون دادم:

 ممنون آقاسپهر؛ راستی تسلیت میگم خدا آقاسام رو بیامرزه.-

 ممنونم.-

 بعد از نگاه مهربون و قدردانش؛ ازمون دور شد و به سمت سورن برگشت.

 هادی کنار گوشم گفت:

 کردی؟ه دیگه مردی شده واقعاً تو باید ازش مراقبت میاینک-

 تک خندی زدم:

تونست شلوارشو باال بکشه... گرچه کالً آقایون هشتاد سالشون هم بشه به قد و هیکلش نگاه نکن! نمی-

 مونن!بازم بچه می

 با اخم مصنوعی نگاهم کرد و پرسید:

 عه؟ اینجوریه؟-

 با اعتماد به نفس گفتم:

 اینجوریه؟پس چی که -

 دستم رو گرفت و محکم فشار داد.

 باشه شیواخانوم؛ دیگه ببین تقصیر من نبود خودت اینطور خواستی!-

 با تردید نگاهش کردم و پرسیدم:

 خوای بگی؟چی می-

 شیطون نگاهم کرد و بعد گفت:

 سی رازمون رو لو میدم!بیبه بی-

 ابروهام رو با شدت انداختم باال و با وحشت گفتم:



 خوای به زهرا بگی؟گو که مین-

 سرش رو به نشونه مثبت تکون داد:

 خوام همین کار رو بکنم! دقیقاً می-

بعد سریع از جمعیت فاصله گرفت و رفت؛ من هم با دستپاچگی دنبالش راه افتادم و اصالً نفهمیدم چطور 

 از جمعیت و صدای مداح دور شدیم!

 خوردم!خندید و من حرص میهادی می

 خیال از محیط قبرستون بلند گفتم:رو به دست گرفت و مشغول شماره گیری شد و من بیگوشیش 

 هادی قطعش کن بابا اصالً غلط کردم یه چیزی گفتم.-

 رفت؛ گفت:هادی رو به من بود و عقب عقب می

 الو سالم زهرا خوبی؟-

سمت ما افتاد و داشت رفت؛ چند نفر توی قبرستون نگاهشون تر میرفتم اون عقبهرچی به سمتش می

 شد.آبروریزی می

 خیال نزدیک رفتن شدم و همینجور به هادی نگاه کردم که بعد از سالم و احوال پرسی به زهرا گفت:بی

خوره خواستم یک چیزی بهت بگم که کل ایران دونم نخود توی دهنت خیس نمیزهرا از اونجایی که می-

 رو مطلع کنی!

 اما هادی عمیقاً خندید و با لحن خاصی گفت:نفهمیدم زهرا چی جواب داد 

 بهت تسلیت میگم! داری عمه میشی!-

دیگه آب از سرم گذشت برای همین با تاسف نزدیک هادی شدم و صدای غرغر زهرا رو از پشت گوشی 

 گفت:شنیدم که می

جوونم سنی ها! مگه دنبالتون راه افتادن انقدر زود اقدام کردین؟ آخه من هنوز فالن شدهای فالن-

ندارم با این سن کم چطور مسئولیت سنگین فحش خوردن رو تحمل کنم؟ چرا قبلش با من مشورت 

دادم بچتون دختر بشه پس فردا شر نسوزونه من نکردین؟ حداقل چندتا داروگیاهی به خوردتون می

 فحش بخورم!

 نده!خندیدیم! دل من که درد گرفته بود از شدت خصدا میمن و هادی داشتیم بی

 هادی گوشی رو داد به من و گفت:

 زهرا باهات کار داره.-

 گوشی رو گرفتم و جواب دادم:



 بله؟-

 با خوشحالی و حال عجیبی گفت:

 ذاره یا نه؟شیوا جون من بگو راسته یا دروغه؟ این هادی سر به سرم می-

 تک خندی زدم:

 چی بگم واال!-

 خوشحالیش بیشتر شد و جیغ زد:

زار بار! باالخره طعم تلخ عمه شدن رو به من چشوندی! از اون طرف منتظر بودم خدایا شکرت صد ه-

بخارها یه بچه بیارن ولی ازشون آبی گرم نشد! شیوا توروخدا خداروشکر کن به خدا ملت اسیرن اون بی

اشون نمیشه کلی گرفتاری دارن؛ تو برو امامزاده صالح یه مرغی خروسی چیزی قربونی کن چشم بچه

 یک وقت. نخوری

 با خنده گفتم:

 ها شدی؟مرسی از توجهت! ولی زهرا چرا یک دفعه مثل ننه بزرگ-

 خندید:

ذارم! ولی خدایی خیلی خوشحال شدم... خب دیگه قطع کن من برم فامیل رو دارم سر به سرت می-

 مطلع کنم.

 خندید.سری به نشونه تأسف تکون دادم و با لـبخند به هادی نگاه کردم که می

 تماس رو قطع کردم و گوشیش رو بهش برگردوندم.

 با هم به سمت جمعیت عزاداری نگاه کردیم که ازشون دور شده بودیم؛ آهی کشیدم و گفتم:

 برگردیم خداحافظی کنیم یا چی؟-

 هادی شونه باال انداخت:

 دونم! احتماالً سرشون شلوغه تو هم رنگ و روت پریده؛ من میگم برگردیم خونه.نمی-

 رو تکون دادم: سرم

 آره موافقم! خیلی خستمه.-

 و با همدیگه به سمت ماشینمون حرکت کردیم.

 با اینکه مرگ سام اتفاق ناگهانی و تلخی بود؛ اما در بازیِ سرنوشت باعث اتفاقاتِ زیادی شد.

از خدا خواستم که روح سام رو به آرامش برسونه و به دخترش سارا کمک کنه که قوی و محکم باشه؛ 

 رچه باوجود عمویی مثل سورن دور از انتظار نبود که اون دختر قوی و محکم بار بیاد.گ



برای رقیه هم از خدا طلب خیر کردم که به زندگی سورن نور و صفا بخشید؛ دختر خوبی بود و خیلی به 

 سورن کمک کرد! شاید خیلی بیشتر از من. چون پای همه مشکالت سورن موند و ترکش نکرد.

رفتیم و دست همدیگه رو گرفته بودیم؛ شاید قدم زدن توی قبرستون چندان رمانتیک به ا راه میبین قبره

 اومد!نظر نمی

 اما برای من جالب بود. 

 های زیادی داشت... .چون مرگ اگرچه تلخ بود؛ اما درس

 ارزید که به خاطرش مدام حرص بخوریم و روح خودمون رو اذیت کنیم.زندگی کوتاه بود و نمی

کردم حتی لیاقت مادر بودن رو پیدا کنم، خدا داشت بهم یک فرشته کوچولو و با اینکه قبالً فکر نمی

 داد که حس مهربونی و لطافت مادرونه رو کامالً درک کنم!می

 سردت نیست؟-

ها از پیشم ها و کم و کاستیها و بدخلقیبه هادی نگاه کردم؛ مرد مهربون زندگیم که با وجود سختی

 ت.نرف

 تر کردن.هایی که من و اون رو پختهباال و پایین

 نه خوبه.-

 تر گرفت.لـبخند عمیقی زد و دستم رو محکم

 کنم.مراقب خودت باش؛ بارِ شیشه داری ها! سرمابخوری به عنوان باباش ازت شکایت می-

 اخم ظریفی کردم:

 ترم.حساستر از مادر باشی! مطمئن باش من از تو الزم نکرده دایه مهربون-

 با تعجب خندید:

وای خدا از حاال داره بهش حسودیم میشه! میگم نکنه وقتی که اومد اون رو بیشتر از من دوست داشته -

 باشی؟

 شونه باال انداختم و قاطعانه گفتم:

 معلومه که اون رو بیشتر دوست دارم! بچمه ها!-

 تک خندی زد و گفت:

 از دستِ تو!-

 ه دادیم. خورشید درحال غروب بود و ما لـبخند به لـب داشتیم.خندیدیم و به راهمون ادام



هامون شکرگزار بودیم. ولی با این حال ما خوشبخت بودیم اما نه کامالً؛ همدیگه رو داشتیم و بابت نعمت

 باز هم منتظر چیزی بودیم!

 چیزی از جنسی دیگه؛ از جایی دیگه.

 و دیگه ما یتیم نباشیم؛ بلکه صاحبمون و اماممون)عج( بیاد.ما منتظر روزی بودیم که مبارزه به پایان برسه 

 اما... آیا الیق این انتظار بودیم؟

 

*** 

 سخن آخر:

اینکه درست در سالروز شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی این رمان تموم بشه برای من معنای خاصی 

 داره.

درواقع سعی کردم سیر جنگیدن این رمان اجتماعی و تراژدی بود و ربطی هم به مسائل جنگی نداشت اما 

تونیم قهرمان کشورمون باشیم و کارها بسیار بزرگ های متفاوت رو نشون بدم؛ چون ما همه نمیدر جایگاه

 انجام بدیم!

و این ارزشمند میشه اگه حواسمون باشه  کنیمجنگیم و مبارزه میاما در زندگی خودمون هر روز داریم می

 جنگیم و توی زندگیمون منتظر چه چیزهایی هستیم؟برای چی داریم می

ها هم با ما هست و ما تونید قهرمان زندگیِ خودتون باشید و مطمئناً روح سرداردلتک تک شما عزیزان می

 نیم.کها و مشکالت رو از این بزرگوار دریافت میروحیه مبارزه با بدی

ام که برای نوشتن مایه دلگرمی من بودن کمال از خداوند متعال و تمامی عزیزانم، دوستانم و خانواده

 تشکر و قدردانی رو دارم.

 

 فاطمه ب، سیزدهم دی ماه  –پایان 

 تقدیم به بزرگان راه مقاومت، سرداران شهید، قاسم سلیمانی، مهدی المهندس و حاج حسین همدانی.

 ها: تهران دود، عشق با معادله جبری، شمشیر سفید و بازگشت امیددیگر رمان

 «و انتظار درد دارد اما... صبر نزد خداوند به شدت اجر دارد»
 


