
 



 چشمانت راز آتش است 

 و عشقت پیروزی آدمى است 

 که هنگامی

 شتابد،به جنگ تقدیر می

 و آغوشت 

 اندک جایی برای زیستن

 ...اندک جایی برای ُمردن

 #شاملو 

 مهدیه شکری    -بی فام  

 

 .گریختم که تنها باشم. مجالی داشته باشم که خودم را پیدا کنم. خودم بسازم...خودم باشم

 .که تعیین می شد و دست و پایم را غل و زنجیر می کرد، آزاد شدم هایی تکلیفاز این 

 !خشت به خشت رویاهایم را باال بردم و حاال

حاال همان است که باید می شد اما زمین جوری چرخید و سرنوشت طوری رقم خورد که فقط یک چیز می خواهم...  

 !”“دل سوزاندن

 .زنجیرهای مزخرفشان را از صندوقچه ای پوسیده بیرون کشیده اند غل وباره آتش زدن تمام کسانی که دوباره و دو

 .همراه با فرستادن فحشی دستهایم لبه های پالتوی کوتاه را کنار زد و در جیبم فرو رفت

 .راهروی عریض و طویل را بین آنهمه سر و صدای تمام نشدنی طی کردم تا به همان جایی که آدرس داده اند، برسم

 .ای نزدیک شدم و نگاهی به ساعت مچی ام انداختمشیشه  دیوارهبه 

اکثر آدمهای پشت شیشه ناخوداگاه زمزمه کردم: یه کاری می کنم همتون به غلط کردن بیفتید  !با دیدن شادی 

 با من هستید؟-



 .ش کردمبا شنیدن صدای نازک دخترانه ای سرم را با تعجب چرخاندم و از کنار شانه ام نگاهی به سرتا پای

در این برف و سرما یک تاپ با یقه ی باز زیر پالتویی کوتاه پوشیده است. شالی که بود و نبودش هیچ فرقی به حال  

 .خودش ندارد ولی برای بقیه چرا! هستند کسانی که دیدن این مناظر تحریک کننده را دوست دارند

 .تار داشانم قر م با دختر طوری بود که خط سینه اش واضح جلوی چشم َفاصله َقد

 « !سرم را چرخاندم و بی تفاوت گفتم: » خیر 

 «دختر ولی قصد رفتن و بیخیال شدن نداشت: » اومدید استقبال کسی؟  

اگر داشت با دیدن شخصی بدون چمدان این سوی  جوابش را ندادم و فکر کردم اندازه جلبک هم مغز ندارد که 

 .ه باشدخی دادبلکه ندیواره شیشه ای بی معنی ترین سوال را پرسیده 

جای او بودم طور دیگری شروع می کردم مثال از یک شباهت! من هم در این سرما و برف با وجود پالتو دو دکمه 

راه  را برای  باالی پیراهنم مثل همیشه باز است پس راحت می توانست از یقه های باز و دمای بدنم بپرسد و

 .صحبت بیشتر باز کند

 .ودم که یک آن او را بین جمعیت دیدمافکارم ب لب غرق دربا نیشخندی روی 

 .پالتوی بلندی به تن داشت که تا مچ پایش می رسید، شلوار جذب و چکمه هایی که تا زانویش آمده بود

بلوز یقه اسکی و شالی که فقط برای خالی نبودن عریضه روی موهای مشکی اش انداخته بود. شالی که دو سر آن  

 .می خورد هوا تکان آزاد و رها در

 .خودش را در مشکی غرق کرده بود

با آن ابروهای در هم گره خورده و انتخاب رنگ مشکی بین آن جمعیت رنگارنگ و شاد مانند وصله ناجوری قدم  

 .برمی داشت

با دیدن بندهای ظریف کوله ای کوچک روی شانه هایش که برق می زد نگاه کوتاهی به اطرافش انداختم. هیچ 

 .نداشتنی همراه چمدا

 .چشم در چشم شدیم. جلو آمد

 .انگار مرا می شناسد. مثل من که فقط عکسی از او دیده ام



 .کمی جلو آمد که متوجه عصای نازک و براق مشکی در دست راستش شدم

 .نوک نقره ای عصا را با هر قدم به زمین می کوبید و مستقیم به سمت دیواره می آمد

 « !وحشتناک  فتم: » چهپوزخندی زدم و در دلم گ 

 .پشت دیوار شیشه ای، درست رو به رویم ایستاد

 .به چشمهای عسلی رنگ با رگه های نامرتب سیاه که در آنهمه مشکی خودنمایی می کرد، خیره شدم

 .مثل من بدون هیچ واکنشی به چشمانم خیره شد

وشتی او هم ولی لب های گ روی لب بیاوردهر دو منتظریم که دیگری سری تکان دهد یا لبخندی محض آشنایی بر 

 .مثل لب های من روی هم محکم چفت شده بود

 .با ضربه ای که به آرنجم خورد غافلگیر شدم و نگاهم را با تعجب به کنارم دادم

 « .الهی قربونت برم مادر » -

که آن  ا بغض به پسریزن بی توجه به تنه ای که زد، جلوتر رفت. دستهایش را روی دیواره شیشه ای گذاشت و ب

 .شه بود، گفت: الهی فدات شم، دورت بگردمطرف شی

 .نگاهم به جای قبلی برگشت. دیگر سر جای قبلی نیست. از همین چند لحظه غافلگیری من استفاده کرد و غیب شد

 .چند قدم از دیواره شیشه ای فاصله گرفتم و عقب رفتم تا در خروجی مسافران جلوی چشمم باشد 

 .به سمتم آمدپیدایش شد و  باالخره

 .دستهایم با شدت در جیبهایم مشت شد

دوست داشتم مشتهایم غیر از اینکه حرصم را به آنها انتقال بدهم، نقش پررنگ تری داشته باشند... مثال برای سیاه  

 !کردن زیر چشم این دختر مشکی پوش 

 .ت سرش می آمدکارگر فرودگاه در حالیکه چمدان مشکی را روی زمین می کشید،  پش

 .حتی یک قدم هم به جلو برنداشتم

 .نزدیک شد. این بار بدون اینکه دیواره شیشه ای بین ما باشد به هم خیره شدیم



 .در نگاهش چیزی نیست جز غروری بی پایان که به نظرم بسیار بی معنی است

 باشند؟چرا آدمها نمی فهمند در چه موقعیتی هستند و باید چه عکس العملی داشته 

 .که پاشنه های پهن نه چندان بلندی دارند تا پایین شانه ام رسیدچکمه هایی  قدش با آن 

 .فاصله اش را با من طوری تنظیم کرد که مجبور نباشد سرش را خیلی باال بگیرد

 !گویا قصد حرف زدن نداشت مثل من 

داها را می خواهد تمامی ص  ودند اما حاال دلمعالقه ای ندارم صدایش را بشنوم. أصوات برای من زمانی قابل احترام ب

 .از زندگیم حذف کنم

 !شاید او هم به اجبار در این موقعیت قرار گرفته است مثل من

 .اما این چشمها اجباری ندارند،  بیشتر آمده اند تا بجنگند

 .تر را ندارمکاش از همین حاال پرچم سفید باخت را باال ببرد، حوصله ی سر و کله زدن با امثال این دخ

 .به سمت یکی از درهای خروجی فرودگاه که نزدیک ماشین است ، حرکت کردم  دم وچرخی

 .صدای کوبش عصا روی زمین نشان می داد پشت سرم در حال حرکت است و به دنبالم می آید

 .کندشک ندارم این عصا فقط برای ابراز وجود است. می خواهد با کوبش آن به زمین بودنش را ثابت  

 .شد دم. صدای عصا قطعکنار ماشین ایستا

 .برگشتم و دیدم که کوله از روی دوشش برداشت. نیم چرخی زد و رو به روی کارگر ایستاد

حرکات پر از آرامش او برای بیرون کشیدن کیف پول آن هم در این سرما چیزی است که در تواِن کشش اعصابم  

 .نیست

 .ی به کارگر دادموردم و با عجله  تراولکیف پولم را از جیب بغل پالتو درآ

 « !زیاده آقا » -

 « .خورد ندارم. برو به سالمت » -

 « .دست شما درد نکنه  » -



ریموت را زدم و کارگر چمدان نه چندان بزرگ را در صندوق عقب جا داد و برای فرار از باد سردی که می وزید با عجله  

 .به سمت در ورودی دوید 

 .هایش حرکات من و کارگر را رصد کردمانجا ایستاد و با چشم محض رضای خدا تشکری ه بدون هیچ حرفی یا

 .پوزخندی زدم و سرم را به چپ و راست تکان دادم

 .خواستم کمی مودب بودن را گوشزد کنم به طرف ماشین رفتم و در صندلی جلو را برایش باز کردم

 .جلو آمد و بدون تشکری در را بست

 .قب را باز کرد و نشستقدمی برداشت درِ ع

 « !خواست در را ببندد که مانع شدم و آن را محکم نگه داشتم: » من راننده ات نیستم خانم

عصا را روی صندلی گذاشت و با خونسردی گفت: » من نگفتم شما راننده من هستید. بهتون هم نمیاد که راننده 

 « .باشید، منتها من اینجا راحت ترم

 «نیشخند زدم: » راحت تری؟ 

 « !داد: » بلهمحکم جوابم را 

 .خم شدم و به صورتش خیره شدم

اگر   این لبهای گوشتی و خوش حالت بدون رژ و براق شده از برق لب جذاب است. اگر هر وقت دیگری بود شاید 

 .شخص دیگری بود می دانستم از این لب ها چطور استفاده کنم

 .از جیب پالتو درآوردمشد و دندانهایم روی هم قفل شد. سوویچ را  چشمهایم بی اختیار باریک

دستش را گرفتم و آرام آن را برگرداندم. تمام سرمای بدنش در دستهایش جمع شده بود. سرمای دستش با سرعت  

 .به دستهای گرمم انتقال پیدا کرد

 «سوویچ را محکم کف دستش گذاشتم و آن را به کف دستش فشار دادم: » ببینم پات مشکلی داره؟ 

آرامش چند لحظه پیش داده بود. فشار لبهای روی هم رفته اش را خشمی که جایش را به  چشمهایش گشاد شد و با

 .زیاد کرد و خیره به صورتم ماند



راه می رفتی. ماشین هم که اتوماته. منم که بهم نمیاد راننده باشم.  منتظر جواب نماندم و ادامه دادم: » شق و َرق

 «ری پس خودت تشریف بیار همونجایی که آدرسشو دا

 .بدون توجه به قیافه مات شده اش در ماشین را رها کردم و سوار اولین تاکسی پیش رویم شدم

 !مفت خوری 

 !ست و از قضا اطراف من هم  پر از این آدمهای بی خاصیتمتنفرم از این کلمه، از این روندی که انتخاب خیلی ها ا

 .و کله ی کفتار صفتشان پیدا می شود بی خاصیتهایی که صبر می کنند تا به سرانجام برسی بعد سر

مثل همین دختر که نمی دانم سر و کله اش از کجا پیدا شد؟! مثل بختک روی زندگی من فرود آمده و باز هم مرا به  

 .اجباری واداشته است. اما اين بار فرق دارد من ديگر زير بار پذيرفتن اين تكاليف نخواهم رفتانجام تکالیف 

 !می خواهم همان شود  ظر فرصتم تا هر چهتحمل می کنم و منت

 .صدای راننده بلندتر از صدای ذهنم شد

 « !فرودگاه هم دیگه مثل قبل نیست، این اسنپیی ها کار مارو خراب کردن آقا » -

در درهم و خراب بودم که تازه متوجه حضور راننده شده ام. راننده ای تمیز و مرتب، از آن مسئولیت پذیرهای  آن ق

 .ک که تمام حواسش را به رانندگی در برف داده بوددرجه ی

اگر هر زمان دیگری غیر حاال بود همراهش می شدم و با خیال راحت این سیستم های عجیب و غریب و بی بند و بار 

کلی فحش می دادم ولی اینقدر فکرم مشغول است که هنوز هم دوست دارم فکر کنم در یک خواب مزخرف  را 

 .هستم

 .نده بی حوصله چند بار سر تکان دادمحرفهای ران  در واکنش به

 .زیر چشمی نگاه کرد و خیالش راحت شد که تایید را گرفته و به غرغرهایش ادامه داد

 !جماعت تایید طلب

 !ستم بگویم خفه شود ولی او هم یکی مثل من است، گرفتار در این کالفهای ناخواستهکاش می توان

حضرت عباس! زمین یخه این با چه سرعتی داره ن سرعت کنار کشید و گفت: » یا  چند دقیقه بعد ماشین را از الی

 « !میاد؟



 .نگاهم از پنجره ی کنار به رو به رو کشیده شد

هایت سرعت از کنار تاکسی عبور کرد ناخوداگاه دستم جلو رفت و کف دستم را محکم  با دیدن پالِک ماشینی که با ن

 .به کنسول ماشین کوبیدم

 ؟ « د جناب» چی ش -

به جای جواب فقط با فک قفل شده و خشمی بی پایان به ماشین افسارگسیخته ای نگاه کردم که حاال دیگر فقط دو  

 .سرعت سرسام آور از بین ماشین ها الیی می کشیدچراغ قرمز از آن دیده می شد و با آن 

 !ماشین خودم و آن دختر بختک

 « !ریعتر برو. فقط بروی قفل شده ام بیرون دادم: » برو، یه کم س صدایم دورگه شده ام را از البالی دندانها

قدری خودم را کنترل  راننده کمی سرعت را بیشتر کرد و من در ذهنم دنبال راهی بودم که تا رسیدن و دیدن او آن 

 .کنم تا بالیی سرش نیاورم

دختر را با تکه و پاره کردن زجرکش   برای اولین بار در عمرم دلم خواست نقش اول فیلم سکوت بره ها باشم و این

 .کنم

» برای من عصا گرفته دستش بعد می شینه پشت ُرل با دویست تا گاز می ده، من تورو به فنا میدم االِغ بی همه  -

 «.ز! یه کاری می کنم روزی ده بار به گه خوردن بیفتی از به دنیا اومدنتچی

 » با من بودید؟«  -

 .یز شده امپوفی کشیدم. از همه چیز لبر

هر چه عصبانیت داشتم را سر راننده خالی کردم: » نمی فهمم وقتی شمارو خطاب قرار نمی دم چرا فکر می کنید با  

دا ! خیلی تعجب داره یکی با خودش صحبت کنه؟ تو روز چند بار باید اینو  شما هستم؟ همه هم همین شکلی هستی

 « !زندگی خودتون باشهجمله “ با من هستید “ رو بشنوم؟ بابا سرتون به 

 «.چرا عصبانی میشید؟ فقط یک سوال کردم » -

 « .داد زدم: » نپرس، هیچی نگو! فقط برو. یکم پاتو فشار بده رو گاز برو



تکان داد و گفت: » قربونت برم برف اومده زمین یخ بسته! خطرناکه وگرنه که منم خیلی دوست  تاسف بار سرش را 

 « .مدارم نصفه شبی زودتر برسم خون

 .هردو دستم را داخل موهایم کردم و آنها را محکم کشیدم. عصبی پوزخند زدم در ذهنم تصاویر جالبی را تجسم کردم

 «  !.ماشین فدای سرم. خالص می شم از دستش» آره زمین یخ بسته. آخ کاش چپ کنه..  -

 .خشم و حرص را همراه فحش های رکیک خوردم و فرو دادم

 .فکرهایم جدا کردحرکت برف پاک کن مرا از 

 !دانه های کریستالی برف روی شیشه با آن اشکال متفاوت عمر کوتاهی داشتند، درست مثل عمر تنهایی من

 .اصلی ماشینم را دیدمباالخره با پیچیدن تاکسی به خیابان 

وانست به  احتماال به دنبال آدرس بوده که همزمان با هم رسیده است وگرنه که با آن سرعتی که داشت حاال می ت

 .شهر دیگری رسیده باشد

 «.با دست اشاره ای به کوچه کردم:» من داخل همین کوچه پیاده می شم

 «.چشم قربان » -

 «.ببخشید اگه من تند برخورد کردم! بفرماییدکیف پولم را از جیب کتم درآوردم: » 

د همه این روزا همینن، ما دیگه عادت راننده که تا همینجا ساکت مانده بود با خنده ای به حرف آمد:» اختیار داری 

 «.کردیم

نکنیم! کار  روی تراول قبلی گذاشتم و بی حواس گفتم:»عادت کنیم که عادت  تراول دیگری هم از کیفم خارج کردم و 

 «.درستی نیست این عادت کردن به هر چیزی! اما درست میشه، باالخره درست میشه

 «!کرد: » زیاده نگاهی به تراولهایی که میان دستش گذاشتم

 .با باز کردن کمربند راه نفسم تازه باز شد

 «.عصبی اما آرام خطاب به راننده لب زدم: »همینکه می دونی و می گی زیاده یعنی آدمی

 .بی توجه به قیافه مات زده راننده که فکر می کرد با یک آدم روانی طرف است در را باز کردم و از ماشین پیاده شدم



 .ین رفتمند به سمت ماشبا چند قدم بل

تمام فکرم این است که وقتی در ماشین را باز کردم دستهایم را به بازویش قفل کنم یا گردنش تا بتوانم او را راحت 

 .ماشین به بیرون پرت کنمتر از 

 .یک قدم مانده به ماشین خودش در را باز کرد

 .م کردم یک پایش را با سرعت بیرون گذاشت و من با خشم فاصله ام را ک

 .تا دهانم باز شد که فریادهای فروخورده ام را داد بزنم در کسری از ثانیه از ماشین خارج شد

 .اشت و محتویات معده اش را خالی کردزانوهایش را کنار جوب خیابان روی زمین گذ

 .پلکهایم را از حرص محکم روی هم فشار دادم. سرم را باال بردم و نفس داغ شده ام را فوت کردم

 .دانه های برف روی صورت گُر گرفته ام آب می شد

 .از اینکه نتوانستم خودم بالیی سرش بیاورم، ناراحت شدم

 .با آن دیگری به سینه اش مشت زد تا سرفه هایش بند بیایدیک دستش را بند جدول کنار جوب کرد و 

 .همانجا ایستادم و نظاره گر حال خرابش شدم

 .یده نشدپاهایم یک سانت هم به جلو کش

 .کرخت و خسته با صورتی رنگ پریده بلند شد و ایستاد. دیگر خبری از آن پوست گندمی رنگ و آن لبهای براق نبود

 «.تم و یک پایم را داخل بردم: » بشیندستم را به در ماشین گرف

 .با قدمهای بی حال ماشین را دور زد. در عقب را باز کرد و داخل شد

 «.» لجبازِ عوضی! تو این حال هم دست بردار نیستتم و زیرلب زمزمه کردم:  نیم نگاهی به آینه انداخ

 .روی صندلی دراز کشید

 .پوفی کشیدم و ریموت در را زدم تا باز شود

 .ی سنگ ریزه های یخ زده زیر چرخها در ماشین پیچیدصدا

 .اندمنگاهی به ساختمان ویالیی که سمت راست بود، انداختم. فرمان را به همان طرف چرخ



 « !جلوی ویالیی که قرار بود زمانی حکم آزادی من باشد متوقف شدم:» بلند شو

 .در ماشین را باز کردم و پیاده شدم

 .عقب بیرون کشیدمچمدان را از صندوق 

پاهایش را که از ماشین بیرون گذاشت، نیشخندی زدم و چمدان را جلوی پایش گذاشتم: » عالوه بر راننده ها قیافم 

 «!کارا هم نمیاد، چمدونتو بردار راه بیفتبه خدمت

 .دسته کلید را در دستم فشردم و به سمت ویال رفتم

 .سنگفرش نشان داد هنوز حالش جا نیامده است صدای قدمهای آهسته و کشیدن چرخهای چمدان روی

 .پوتین هایم را روی پادری کشیدم و در را باز کردم

اصلی فاصله داشت خودم را به سالن  از راهروی پهن که فقط دو قدم تا سالن  حین درآوردن پوتینها پریز برق را زدم و

 .رساندم

 .کردکفشهایش را درآورد و چمدان را همانجا کنار در رها 

 .از کنارم رد شد و به سمت چند پله پیش رویش که اتاقها را از سالن جدا میکرد، رفت

 «؟ اینکه برگردد با صدای نزاری گفت: » اتاق من کدومه در حالیکه تمام وزنش را روی عصا انداخته بود، بدون

 «!این چند تا پله رو اگه بتونی بری باال سمت چپ » -

لین پله گذاشت که خودم را کنار در رساندم و لگدی به چمدانش زدم:» چمدونتو از جلو بدون حرفی پایش را روی او

 «!در بردار. اون اتاق جز تخت و کمد چیز دیگه ای نداره

 «!انجا روی پله اول ایستاد و به طرفم برگشت: » نگران چی هستید! لباس خواب من؟مه

 «!روی مبل پرت کردم:» وایستا بینمروی پله دوم رفت که با خشم پالتو را از تنم کندم و 

 .همانجا با دستی لرزان که عصا را محکم چنگ زده بود،ایستاد

یچ اصالتی ندارم. احترام زل زدم:» ببین دختر خانم من دیگه از امروز هجلو رفتم. از همان پایین پله ها به چشمهایش  

 «.بگیرهو شرافت برام معنی نداره!  وقتی عدالتی نیست بذار جاشو وقاحت 



 !چیزی جز همان رگه های نامرتب مشکی در زمینه عسلی چشمهایش ندیدم، پر است از خونسردی و بی خیالی

نی به هوای تحریک هورمونای من حرف  روی سرش کشیدم:» پس اگه فکر می کدستم را باال بردم و شالش را از 

امی که شما جماعت مفت خور دنبالش  لباس خوابتو بیاری وسط تا نصفه شب بیام سراغت و بیفتم تو همون د

 «!هستید باید بگم خیلی اشتباه می کنی

 «!یش و پا افتاده و دم دستیسرم را جلوتر بردم:» پس با من بازی راه ننداز اونم سر این چیزای پ

 .در کمال خونسردی جوابم را نداد و همانطور خیره ماند

 .متوجه شدم آن قدرها که نشان می دهد بیخیال نیستاز لرزش نامحسوس لبها و دو دو زدن مردمک چشمهایش 

 «داد زدم:» فهمیدی یا جور دیگه ای حالیت کنم؟ 

 .یداز صدای بلند جا خورد و شانه هایش باال پر

 .بدون حرفی نگاهی به پایین پایش انداخت و بعد هم عصا را روی پله سوم گذاشت تا به راهش ادامه دهد

 .رتم فشار دادم. عصا از دستش افتادبازویش را گرفتم و با تمام قد

 .آخ نگفت. حتی صورتش درهم نشد. چقدر بی حس است.فقط یک ربات را در زندگی کم داشتم

 .دم همانقدری که انرژی داشت را هم از دست دادفشردن پلکهایش حدس ز  با بستن چشمهایش و 

 «حامله ای؟ هان؟چشمهایم را باریک کردم:» دم در حالت به هم خورد!؟ نکنه  

اگه این باشه   بلندتر داد زدم:» دودمانتو به باد می دم این شکلی پاتو گذاشته باشی تو خونه ی من، تو امنیت من. 

که عددی نیستی از هیچ کسم نمی ترسم و باجم نمی دم. یه جوری سر به نیستت می کنم آب  که بذار بهت بگم تو 

 «!از آب تکون نخوره

 .و سرش را پایین انداخت لبخندی روی لبش آمد

 .سرش را باال آورد و با همان لبخند محوی که داشت دستش را روی شانه ام گذاشت و پله آخر را باال رفت

 .فتی آهسته به سمت اتاق ر بدون لنگ زدن با قدمها 

 «.هاج و واج به رفتنش نگاه می کردم که گفت:» خیلی خسته ام، شبتون بخیر



اتاق خواب...پرده های مخمل مشکی که یادم رفته آنها را بکشم. در نهایت این نور کورکننده  شیشه های قدی بلند 

 .ای که از خواب بیدارم کرد

 .کمی به سقف خیره شدم

 .تهایم را روی صورتم بکشم و در جایم بنشینمشته باعث شد دسیادآوری شِب گذ

 .زیر نور خورشید چشمانم را زد. سریع سرم را برگرداندم یک زانویم را خم کردم و گردنم را به چپ چرخاندم. برِق برف

تخت به پایان   نگاهی به شلوار کتان کرمی که به پا دارم کردم. شب گذشته  را با درآوردن پیراهن و دراز کشیدن روی

 .رساندم

 .دستی به گردن کشیدم و نشسته پاهایم را از تخت پایین بردم. خیره به منظره سفید رو به رو ماندم

 !خاطره ی مشترکی بین زمستان و باغ ندارم بالعکس باغ و تابستان

 .از یک جا به بعد این باغ انگار فقط فقط در زمستان بود. سرم را تکانی دادم و بلند شدم

 .در کمد دیواری را باز کردم همراه با خمیازه ای کش دار حوله ام را برداشتم

 .می شد در را باز کردم با حوله ای که انتهای آن روی زمین کشیده

همینکه در را بستم، در اتاق را باز کرد و با همان لباسهای دیشب و موهایی آشفته بیرون آمد. فقط پالتو را به تن 

 .ولور یقه اسکی و شلوار جذب مشکینداشت، با همان پ

 «.در را بست و سرش را باال آورد:»سالم

تم معذب شود. با سری باال و گردنی کشیده خیره به دنبال جواب سالم  پرروتر از این حرفاست که با دیدن نیم تنه لخ

 .نگاهم کرد

خودم هنوز یکسال نشده که جز   چقدر راحت است انگار صد سال بوده که اینجا زندگی می کرده و من خبر نداشتم!

 !ار صاحب خانه استن وقت این مزاحم طوری رفتار می کند که انگبه جز این خانه را ساختم و در آن ساکن هستم آ

به جای جواب سالم که در دهان تلخم جای نگرفت چند بار کوتاه سرم را باال و پایین کردم و چرخیدم تا در حمام را باز 

 .کنم

 « دوم طرفه؟دستشویی ک » -



گفتم: » مگه این  بدون اینکه برگردم حوله را روی رخت آویز دیوار حمام آویزان کردم و از بین دندانهای بهم فشرده ام 

 «!خونه چند متره یا چند تا در داره که می پرسی؟ بگرد پیداش کن

یکی از دستهایش را روی پیشانی   قبل از بستن در زیر چشمی نگاهی کردم. همانجا کنار در اتاق سر به زیر ایستاده و

 .اش گذاشته بود

 .محکم بستم  در دلم به این حاِل پریشانی که داشت به درکی گفتم و در حمام را

تمام مدت زیر دوش در حال فکر کردن بودم که این مدت چه خواهد شد؟! چطور تحمل کنم؟! اصال این مدت قرار 

 !است چند روز باشد؟! چند ماه باشد؟

 .بستم و با حوله کوچکی حین خشک کردن موهایم از حمام خارج شدم تنی را  بند حوله

 .رفتم تا دیوار کنار حمام را رد کنم و سالن را ببینمبا نگاهی به در بسته اتاق چند قدم جلو 

ل  از باالی پله ها کل سالن پذیرایی که دور تا دورش شیشه ای است و آشپزخانه رو به روی سالن دیده در دید کام

 .است

روی   پاهای نازکش را پایین درهای باز یخچال ساید دیدم و دستهایش که تند تند هر چه می خواست را در می آورد و

 .میز آشپزخانه می گذاشت

 « !حوله را روی صورتم کشیدم تا صدایم خفه شود: » چقدر پررویی بشر 

 .حلقه ای و شلوارک را تن کردم و جلوی آینه ایستادم

 .ان موهایم کشیدم و آنها را به عقب بردم تا به طرف باال حالت بگیرندشتانم را میچند بار انگ

 .کوتاه است فاخته ذوق می کند. همیشه می گوید مثل پسر بچه های تخس می شومهر وقت موهایم اینقدر  

 .لبخند کجی زدم و موذیانه به آینه خیره شدم

عمرش را با تحان می کنم. راه بعدی را امتحان کنم باید باقی  اگر با توپ و تشر شرش را کم نکرد راه بعدی را ام 

 .قلبی شکسته سر کند

 .باره دستی روی موهایم کشیدم و بهمشان ریختم نیشم بیشتر باز شد و دو

 .در را باز کردم و از اتاق خارج شدم



 .روی پله اول بودم که با صدای شکستن چیزی همانجا ایستادم

 .ار اپن آشپزخانه رساندمته کردم و کفری خودم را کنچشمهایم را یکبار باز و بس

 .بود و با سری پایین دستش را تند تند فوت می کردبا پای برهنه میان تکه های شکسته قوری چای ایستاده 

 «.نفسم را فوت کردم: » دست پا چلفتی من همون یک قوری رو داشتم

 .شده دیدم  سرم را کمی خم کردم و صورت درهمش را از بین موهای پخش

 «!نلبهایم را با زبانم خیس کردم: » تا جایی که یادمه حرف زدن بلد بودی...حداقل یک عذرخواهی بک

دستش را چند بار باز و بسته کرد و سرش را باال آورد. هیچ نشانه ای از پشیمانی در قیافه اش نبود و لبخندی هم  

 .گوشه لبش داشت

 «!فت: » لطفا یک دمپایی برای من بیاریدنگاهی به تکه های شکسته کرد و محکم گ

 «!یکبار در دهانم چرخاندم:»اَمرِ دیگه لیدی؟لحظه ای چشمهایم از این حجم پررویی گرد شد و زبانم را 

 .دستهای چفت شده به لبه ی اپن را برداشتم و نیم چرخی زدم تا وارد آشپزخانه شوم

ده ا فکر می کند قرار است از وضعیتی که در آن گیر کر زیرچشمی دیدم که چشمهایش برقی از خوشحالی زد. حتم

 .خارج شود

های شکسته که کل آشپزخانه را پر کرده بود، گذاشتم و از بین آنها خودم را پشت   با خونسردی صندلهایم را روی تکه

 .میز رساندم

م! به نظرم تشکر کردن و پشت میز نشستم و نیم نگاهی به حالت مچاله اش کنار گاز انداختم: »بابت صبحانه متشکر

 «.عذرخواهی کردن رو تمرین کن

 «.برای من بیارید دوباره سمج درخواست کرد:» لطفا یک دمپایی

نان تست را برداشتم و روی آن را از کره بادام زمینی و مربا پر کردم:» همونطوری که با نقشه وارد خونه زندگی من  

 «.کن...حتما میتونیشدی االنم راهتو از بین خورده شیشه ها پیدا 

 «.کردی نیست. تالش کن دخترم پوزخندی زدم و به پاهای جفت شده اش نگاه کردم:» باور کن سخت تر از کاری که



 «.آرام زمزمه کرد: » متوجه حرفاتون نمی شم ولی کامال درست می گید می شه یک راهی پیدا کرد

 .سرم را باال بردم و گاز بزرگی به تست زدم

 .دنی بود. دستهایش را باال برد و موهایش را با یک حرکت سریع جمع کردک شده اش دیچشمهای باری

دهانم را با زبانم پاک کردم:» مردا با موی باز بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرن، حداقل باهاشون یک خندیدم و دور 

 «!عشوه میومدی. کل حرکتت فول بود جوجه

 .محکم گرفت و خودش را باال کشید  با نگاهی خیره دستهایش لبه ی کابینت را

حرکتش را تایید کنم:»باریکال...بعدش؟! تا کی اون باال قراره گاز دیگری به تست زدم. لبهایم را به پایین کش دادم و 

 «بمونی؟

هر دو موذیانه به هم خیره شده بودیم که با یک لبخند پهن پنجره پشت سرش را باز کرد و با یک چرخش سریع از 

 .ه حیاط پریدپنجره ب

اعتناتر از لحظات قبل بلند شدم و  همینکه پاهایش به سنگفرش پوشیده از برف زیر پنجره رسید آخ بلندی گفت. بی 

 .اینبار پاهایم با فشارِ بیشتری تکه های شکسته را خورد کرد تا خودم را به پنجره برسانم و آن را ببندم

 .می رسید فریادهایش از پشت در با صدای خفه ای به گوش 

 «!باز کنید » -

 « !باز کنید این درو » -

 «آقای فراز لطفا باز کنید » -

 .ه آخرین گاز را هم به نان تست زدم و دستهایم را به هم زدم تا خورده های نان را بتکانمایستاد

شود سالنه سالنه    با خونسردی و قدم هایی که آرزو می کردم پیش نروند یا آن قدر دیر برسند تا به تکه ای یخ تبدیل

 .به سمت در رفتم

زد، گم می شد و باز هم تغییری در سرعت من ایجاد  فریادهایش میان صدای مشتهای پر قدرتی که روی در می 

 .نمی شد

 «.باز کنید یخ زدم » -



 «.دستگیره را در دستم گرفتم و با صدای بلندی گفتم: » ساکت باش، میخوام صدامو بشنوی

 .وقفه اش را تمام کرد د و داد و بیداد بیمشتی محکم روی در ز 

 .که نیشخندی موذیانه داشت به در نزدیک کردم صورتم را با طمانینه دستگیره را رها کردم و

واقعا چطوری با خودت فکر کردی؟ توی باغ به این بزرگی در ورودی خونه اینهمه بی دروپیکر میشه؟ اینجارو با   » -

 «وقتی داشتی می پریدی بیرون خیلی قشنگ بود. عین برنده ها! االنم قشنگی یا نه؟کجا اشتباه گرفتی؟ قیافه ات 

 .داد، از کوبش های بی امان هم خبری نشدجوابی ن

 .حفاظ چشمی در را باال بردم و نگاه کردم

 .کمی جلوتر رفتم و دستگیره ی در را میان انگشتانم گرفتم

 !پشت در نبود با چشمهای باریک شده دوباره نگاه کردم. واقعا

حکم هل داد. طوری که من و در را با هم به دستگیره را به پایین فشار دادم و هنوز آن را باز نکرده بودم که در را م

 .دیوار کوباند و لنگ لنگان طرف پله ها رفت

اگه درو نگه نمی داشتم دماغم خورد می شد  «!در را با خشم هل دادم و داد زدم:» هی لیدِی وحشی 

 .درت روی چهارچوب هل دادمبا ق در را

 .صدای وحشتناک بسته شدن در با آخ گفتن بلندش درهم شد

 .وی پله دوم نشست، نفس زنان خم شد و ساق پایش را محکم با دستهایش گرفتر

 .قیافه اش از درد زیاد مچاله شده بود

 «...خ پام. آخمدام دستهایش را روی ساق پایش می کشید و پشت سر هم ناله می کرد:» آخ... آ

 .خودم را باالی سرش رساندم و کمی نگاهش کردم

 .نداشتم، حتی ذره ای دلسوزی در وجودم نبودهیچ حسی از درد کشیدن او 

آرام روی پله نشستم و آرنجهایم را روی پله باالیی تکیه دادم. کمی سرم را پایین بردم و صورت درهم و چشمهای  

 .مبراق شده از اشکش را خوب نگاه کرد



 .فت شده بود ماندروی جورابهای مشکی خیس و دستهایی که روی ساق پا چنگاهم از روی صورتش پایین رفت و

 .آه و ناله هایش تمام شد و با فکی قفل شده نفسهایش را محکم از بینی اش خارج کرد

تم که می بینی. نمی سرم را به عقب برگرداندم و نگاهم را به سقف دادم: » اوضاع همینه! منم دقیقه همینی هس

 «!خود دانیتونی با من در بیفتی. جمع کن برو! بمونی از این بدتر میشه. دیگه 

 .سرش را روی زانویش گذاشت، موهایش از آن پیچی که به آنها داده بود رها شد و پایین ریخت 

 .دیگر نتوانستم صورت درهمش را ببینم

 .کف دستش را روی پله ی باالیی گذاشت و بلند شد

باالی سرم ایستاده بود و با در همان حالتی که نشسته بودم گردنم را به عقب کشیدم تا صورتش را ببینم. درست 

 .سختی تالش می کرد تا از پله ها باال برود

 «!راستی یادت نره اون گندی که به آشپزخونم زدی و جمع کنی » -

 .بدون هیچ نگاه و حرفی، لنگ لنگان به سمت اتاق رفت

ب چنان جا خوردم که  ان حالت باال نگه داشته بودم که از صدای بر هم خوردن شدید در روی چارچودر هم سرم را

 .شانه هایم پرید

 «!پلکهایم را روی هم فشار دادم: » یکی دو بار َسر و تَِهت کنم درست میشی 

 .بلند شدم و به طرف آشپزخانه رفتم

 .اه پیدا کرده بودخرده های چینِی شکسته شده تا بیرون آشپزخانه ر 

و بعد از گذاشتن ماگ زیر سرریز آن، دکمه اش را  بی توجه به خورد شدن تکه ها زیر صندل به سمت قهوه ساز رفتم

 .فشردم

دستهایم را لبه ی کابینت بند کردم و همانجا جلوی قهوه ساز ایستادم. نگاهم را به پنجره ی رو به باغ دادم، باغی که 

 .زوی بزرگ بودتصاحب آن برایم یک آر

ازی گرفت. ذهنی که هوای گذشته ها به صدای ُشرُشر قهوه که داخل ماگ سرریز شده بود سکوت ذهنم را به ب

 !سرش زده بود



 .خیره به درخت های گردوی لخت و عور جلوی چشمم با انگشتانم روی کابینت ضرب گرفتم

 !. اینجا زمانی با سکوت غریبه بوداین درختان زمانی شاهد شیطنت ها و بازی های بچه ها بوده اند

 !ترکه ی آلبالوی سرهنگ  سوخت ناخوداگاه کف دستم را پهلویم گذاشتم...جای  

 .لبهایم به پایین کش آمد و محکم پلکهایم را روی هم فشار دادم

 

 !نزن بابا سرهنگ - »

 تخم سگ برای چی بهش دست زدی؟؟  -

 !م بابا سرهنگ نزن، فقط می خواستم صورتشو بشور -

 « .تو خونه زندگی منتو گه خوردی مادرسگ. معلوم نیست از کدوم جهنم دره ای این توله رو آورده  -

 

همه چیز در این خانواده اجبار بوده و زور! همه چیز! آخر هم این جبر همه را دور کرد! دور شدیم. عادت کردیم که دور  

 !شویم و دور بمانیم

 .خانه پیچید سالن را داشتم که صدای زنگ تلفن درماگ قهوه را برداشتم، قصد رفتن به 

 «!تلفن بی سیم را برداشتم: » سالم مامانپوفی کردم و از روی اپن 

 «سالم قربونت برم، خوبی؟ رفتی دنبالش؟ » -

 «!نیشخندی زدم:» خودت چطوری؟ از خودت برام بگو

فدات شم. چه کاری می تونستم بکنم و  کمی سکوت کرد و بعد گفت:» اینجوری نکن با من فراز جان. شروع نکن 

 «...نکردم؟ تو که خودت خوب میدونی

پوزخندی صدا دار میان حرفش پریدم:»هنوزم جای ترکه ی آلبالو روی بدنم می سوزه. خیلی کارا می تونستی  با

 «!بکنی. اما همیشه سکوت کردی

 .صدای نفس هایش هم دیگر نیامد



ر طعنه ام را بگیرم:» هر چی می  ن کار دنیاست. نتوانستم جلوی زبان پتحمل شکستن دِل این یک نفر، سخت تری

 «....ز دسِت این بی زبونی تو مامان! از دست این کشم ا

 «محکم ولی پر از محبت پرسید:» گفتم رفتی دنبالش؟ رفتی جاِن دلم؟ 

 «کالفه پوفی کشیدم:» من چی میگم تو چی میگی؟ نمی رفتم چه غلطی می کردم؟

 «رستاده؟ میشناسیمش؟ آشناست؟د:» کیو فآرام پرسی

 « !نه » -

یشه مامان جان! خودتو اذیت نکن قربونت برم. اینبار دیگه بابات نیست که حرفش دو نفسی کشید و گفت:» حل م

 «.....تا بشه. بانو با من حرف زد

 .من...از همه می دانم چه دلشوره ای به تن مریضش افتاده است. خوب می دانم این روزها چه می کشد از

 «...شق توییخندیدم: » بانو کیه؟ بانو تویی، خانم تویی، خوشگل تویی، ع

 «!لحن نگرانش عوض شد و با خنده ای که از خیال راحتش می آمد، گفت: » زبون نریز بیشرف

گفته   کمی سکوت کرد و بریده بریده گفت:» مامان جان...ببین چی میگم...بهم نریز فراز جان،  باشه؟... چاووش

... میخواد باهاش حرف بزنه  «.بیاریش اینجا!

ه های پشت سرهم که قربان صدقه را چاشنی آنها کرده بود، تمام تالشش را می کرد تا  مامان با حرف زدن و جمل

 .آرام باشم و دردسری درست نکنم

 .سایه اش را باالی پله ها دیدم

شکی رنگ را روی زمین می کشید و لنگ زنان به سمت سرم را کمی خم کردم تا دقیق تر ببینم. یک حوله تنی م 

 .می رفت حمام

 !ی؟ حوله ی مشک

 !لبخند کجی زدم و فکر کردم حتما لباس های زیرش هم باید مشکی باشد 

 «فراز جان شنیدی؟» -



 «سرم را تکان دادم: » بله که شنیدم، چشم میرم دنبالش میارمش. اَمر دیگه ای عشقم؟ 

 «.منه عزیزم کاری ندار » -

قربان صدقه هایش گره بزند و کادوپیچ شده به  دیگر صبر نکردم تا دوباره نصیحت های ریز و درشتش را همراه با 

 .خوردم دهد، سریع خداحافظی کردم

روی تک مبل رو به روی پله ها به انتظار نشستم. ماگ قهوه را به طرف لبهایم بردم که صدای باز شدن در حمام آمد.  

 .ردم و گردن کشیدم تا او را ببینمماگ را پایین آو

 .یا چهار سایز از خودش بزرگتر است پیدایش شددر حوله ی مشکی رنگ که شاید سه 

لبه های پایین حوله روی زمین کشیده می شدند. پوزخندی زدم: »آره ُخب معموال حوله های مشکی رو مردا می 

 «.سایز بزرگ بخرنخرن! خانمهایی که مشکی دوست دارند مجبورن ... مجبور که 

 .با شنیدن صدای بلند و پر طعنه ام همانجا ایستاد

 «حاضر شو، چاووش کارت داره! می دونی چاووش کیه؟ چاووش رو میشناسی؟ » -

 «از جایم بلند شدم:» بگو ببینم جوجه، تو اصال می دونی کجا اومدی؟ می دونی کال جریان چیه؟

 .یک قدم دیگر برداشت

 .م که با خشم هایم از آن باال برومکوتاهی پیدا کرده اخوب می دانم دیوار 

شیشه ها را لرزاند:» مگه اللی؟ یکبار دیگه جواب ندی، مثل اعالمیه می چسبونمت رو دیوار! فهمیدی   صدای فریادم

 «یا نه؟ 

 «؟برگشت و با خونسردی نگاه کرد و باالخره صدایش را شنیدم: »چاووش خان می دونه من تو خونه شما هستم

 .با لبهای فشرده اخمهایم در هم رفت

 .رون زده بود و آب از آن می چکیدقسمتی از موهایش از کاله بی

آرام و با احتیاط از پله ها پایین آمد و رو به رویم ایستاد: » نمی دونن نه؟! ببینید من خیلی آدم حد نگه داری هستم،  

 «!بی احترامی رو خیلی خوب بلدم، از شما خیلی بهتر



باشیم! احترام همدیگرو نگه داریم. دلیلی را خالی کرد و ادامه داد: » اما بهترِ تو این مدت شخصیت داشته   سشنف

 «.نمی بینم به این روند بی احترامی ادامه بدید

پوزخندی زدم و چشمهایم یک دور به اطراف چرخاندم: » بیا برو دنبال کارت! برای من لفظ قلم صحبت نکن. فکر  

 «این مدلی برای من نطق کنی خیلی تحت تاثیر قرار می گیرم؟ کردی االن 

 .کم حوله را میان انگشتانم گرفتم و او را به طرف خودم کشیدمگره ی مح 

سرم را خم کردم و با چشمهای باریک شده و نیشخندی که بر لب داشتم، گفتم: » می خوای تحت تاثیر قرار بگیرم  

 «!راه های بهتری هم هست

 .بکشد اما همچنان با سری باال در آرامش نگاهم کردترسد یا عقب توقع داشتم ب

 .ش را آرام روی دستم گذاشت و بین انگشتان گره خورده ام روی گره ی حوله برددست

 .چشم در چشم من انگشتانم را باز کرد و آرام دستم را به سمت پهلویم برد

یچ کسی نمی ترسم مثل شما! اگر فکر می کنید با تهدید  نیم قدم به عقب رفت و آرام و با طمانینه گفت: » من از ه

 «!دست درازی ها قرارِ بترسم یا جا بزنم باید بگم اینطور نیستمی یا این کال 

 .پشت فرمان نشستم. حین روشن کردن ماشین کمی خم شدم و نگاهی به آسمان گرفته کردم

م الزم داشتم! پررو، پررو حرفشو می زنه میذاره می ره! متنفرم از این برف و سرمای بیخود! اینا کم بود فقط مزاح » -

... صبر کن وانس آ  «!بهت دادم. گیرت می ندازم 

 .دستی روی صورتم کشیدم و به آینه نگاه کردم

 !پیدایش شد، اینبار هم سر تا پایش مشکی

کرده و با همان دست  یک پالتوی کوتاه و شلوار دمپا گشاد به همراه روسری کوتاه و کیف کوچکی که دور مچش گیر

 .هم عصا را محکم گرفته است

 .احتیاط از روی سنگفرش های یخ زده از برف و سرما به سمت ماشین آمدبا 

 .در جلو را باز کرد و با سختی خودش را باال کشید

 .پایم را روی گاز گذاشتم و ماشین با سرعت روی زمین یخ بسته به جلو پرواز کرد



چ حسی فقط به جلو خیره  فرو رفت ولی همچنان بدون هی عت زیاد ماشین در صندلیزیرچشمی دیدمش که از سر

 .شده و تنها کاری که کرد بستن کمربند صندلی بود

 «!پراستهزا گفتم: » یادم نبود گفتی ترسو نیستی

 .جاده ی پر پیچ و خم را در سکوت طی کردیم

 .سا گره خورده اندباز هم کمی برف آمده و همه ی خیابانها با ترافیک طاقت فر 

 .یی ماشین را متوقف کردمچراغ قرمز شد و پشت سر ماشین جلو 

چند دختر و پسر کوچک با شتاب خودشان را به خیابان رساندند، دسته های یاس را میان دستشان گرفته بودند و 

 .بین ماشین ها از این سو به آن سو می رفتند تا آنها را بفروشند

 .زدانش ملتمسانه به شیشه ضربه نار در رساند و با انگشتدختربچه ای خودش را به ک

 .توقع هر چیزی را داشتم جز اینکه سرش را با انزجار به سمت دیگری برگرداند

 .آن قدر کوچک بود که فقط چشمهای نزار و سرما زده اش را از پشت پنجره مه گرفته دیدم

 «...سرم را با تاسف تکان دادم و گفتم:» بابا تو خیلی 

 «.ا پایین دادم: » بیا اینور عمو! بدو بیا تا چراغ سبز نشدهامه ی حرفم را با فشار فکم خوردم و پنجره سمت او ر دا

 .دختر بچه با عجله ماشین را دور زد

 «!دستم را به سمت داشبورد بردم: » بکش کنار 

 .پاهایش را کمی جمع کرد

 .ون کشیدمداشبورد را باز کردم و یکی از بسته های شکالت را بیر

های یاس را از میان دستهای کوچک و یخ بسته دخترک بیرون کشیدم و دو  پنجره را باز کردم و با لبخند تمام دسته 

 .تراول همراه با بسته شکالت کف دستش گذاشتم

 «چشمکی به چشمهای خوشحالش زدم: » یکی از پوالرو قایم کن برای خودت باشه؟

 .سرش را سریع باال و پایین کرد



 .ها را روی کنسول گذاشتم و همان موقع چراغ سبز شدلگ

 «!با انزجار گفت: » ازشون متنفرم 

با تعجب سرم را به طرفش برگرداندم. با اخم به بچه هایی که حاال با سرعت از بین ماشینها رد می شدند تا به پیاده 

 .رو پناه ببرند، نگاهی کرد و سریع سرش را روی کیفش خم کرد

و با همان غلظت از این آدم بی احساس متنفر ادا کرد که غلظتش تمام وجودم را گرفت رم” را غلیظ آن قدر “متنف

 .شدم

دیگر شکی برایم نمانده! این همان آدمی بی لیاقتی است که می توانم انتقام تمام بدی هایی که زندگی با من کرده 

 .است را یک جا سرش دربیاورم

 .پایم را روی ترمز گذاشتمبرف ایستاده اند، و دامادی که وسط خیابان زیر این کمی جلوتر از چراغ با دیدن عروس 

 .زیرچشمی دیدم که لبخند محوی که روی لبانش آمد

نگاهی تاسف باری به جلو انداختم و با پوزخند گفتم: » منم دقیقا از اینجور آدمها متنفرم! دختر به این احمقی دیده 

 «داماد؟ن زرد پفی روی لباس عروس می پوشه میره دنبال بودی؟ کدوم عروس خل و چلی، کاپش

 «لبخند محوی که روی لبهایش بود، رنگ باخت و طلبکارانه گفت: » از کجا می دونید عروس رفته دنبال داماد؟

سرم را به چپ متمایل کردم: » آرایشگاه مردانه! اوناها اون طرِف خیابونه! چشمای من بدون خطاست لیدی این  

 «!بِلَک

 .عروس و داماد در بغل هم فرو رفتند

 «.م را روی بوق گذاشتم: » بیاید برید بابا کار داریم! وسط خیابون وقت گیر آوردن مسخره های کودنکالفه دست

 .ماشین را متوقف کردم رو به روی تنها ویالیی انتهای بن بست 

 «گفتی یک نگاه اینور اونور بندازم! هان؟می دونی اینجا کجاست دیگه؟ نکنه همینجوری کنار یک سفر تفریحی  » -

ی به در بزرگ ویالیی کرد و قفل کیف کوچک روی پایش را باز کرد: » بله میدونم اینجا کجاست! گفته بودید  نگاه

 «.جناب چاووش وارسته با من کار داره



هر چه مشکی و  سرش پایین افتاد تا چیزی از کیف کوچک خارج کند، موهای مشکی اش روی صورتش رها شد. از 

 .سیاه است متنفر شده ام

نگاهی به حرکاتش کردم: » همه چیو می دونی دیگه!؟ نریم تو یک چیزی بگه لقوه بگیری؟! حوصله نعش   دقیق تر

 «.کشی ندارم

 «.برق لب کوچکی از کیف درآورد و سایبان را پایین داد: » لزومی نداره نگران باشید

 «ی؟ حتما تو؟! توهم داری؟ پوزخندی زدم: » نگران؟ من؟ واسه ک

 .لب را روی لبهایش کشید و چیزی نگفتآرام و با دقت برق 

 .دستم را زیر چانه اش بردم و تا سرش را به سمت خودم برگردانم

 .سریع برق لب را از لبهایش دور کرد

ار دیگه جوابی سرم را جلو بردم و با دقت به چشمهای گشاد شده اش خیره شدم: » متنفرم کسی جوابمو نده! یکب

 « !می گم فکتو میارم پاییننداشته باشی برای هر چیزی که  

یک ابرویش را باال داد: » فکر می کردم با خودتون صحبت می کنید! تک کلماتی گفتید که همه گی بیشتر طعنه به 

 «.خودتون بود! فقط یک سوال بینش بود که جوابش خیر هست...توهم ندارم

 «.یرون کشید:» مراقب رفتارتون باشیداش را از بین آنها ب گرفتن انگشتاهایم چانه دستش را باال آورد و با

 «.پوزخند صدا داری زدم:» بشین سرجات بابا! مطمئنم بانو تورو از کتابخونه ملی پیدا کرده

رساتو  ریموت را از روی جاسوویچی باالتر آوردم و به سمت در گرفتم:» بذار یک نصیحت بهت بکنم لیدی، اینقدر ت

ت از من ترسیدی یا هر کی دیگه می تونی جیغ و داد کنی. تخلیه کن نریز تو خودت سکته ناقص می کنی! هر وق 

 «.خودتو

اگر ترسیدم حتما نصیحت شمارو به یادم میارم و حتما  همزمان با آرام آرام باز شدن در، نفس عمیقی کشید: » 

 «.انجامش می دم

 « !هللاپایم را روی گاز گذاشتم:» باریک 

 .چوبی ساختمان باز شد را بیرون کشیدم در بزرگ و ماشین را پارک کردم و همینکه سوویچ 



 .سریع از ماشین پیاده شدم. خوب می دانم اولین نفر است که به استقبالم می آید

 .مثل همیشه پر از زندگی، پر از خوشی هایی که در هیچ کس سراغ ندارم

 .ی پله ها دویدسالمی بلند و سرسری داد از باال

 «.عشقم اومدهداداش فراز! هورا  » -

 «!با خنده دستهایم را باز کردم و محکم ایستادم:» مراقب باش، زمین یخه

 «.با چند قدم بلند خودش را به بغلم پرتاب کرد: »وای خدا دلم برات یه ذره شده بود

 «رانهایش را گرفتم و بلندش کردم: » چطوری کوکو؟

 .سه کردکرد و صورتم را غرق بو  گردنم محکم حلقهدستهایش را دور 

 «.دستهایش موهای کوتاه شده ام را به هم ریخت:» وای اینارو کوتاه کردی

سرش را کنار گوشم برد:» به من نگو کوکو، خودت اسم منو گذاشتی! چند بار بگم بدم میاد بهم میگی کوکو؟ جلو  

 «مهمون آخه؟ 

 «.ن! پیاده شو خوشگل خانم زشتهزمزمه وار گفتم:» خودت می گی مهمو

 .رخید. سریع خودش را از بغلم پایین کشیدگردنش چ

 .عصایش را کوبید و جلو آمد

 «.دستش را دراز کرد و جدی گفت:» سالم فاخته

فاخته با شنیدن اسمش از زبان کسی که نمی شناخت، ذوق زده شد. سریع دستش را جلو برد و به هم دست 

 «فراز گفته؟   دادند:» منو میشناسید؟

 «!فشرد و رها کرد: »خیر ایشون نگفتن رسمی دست فاخته را خشک و 

 «!برو تو کوکو لباسات کمه، سرما می خوری بچه » -

 «.با خوشحالی نگاهم کرد:» برم به مامان بگم

 .با شتاب به سمت در خانه دوید



 .چند قدم مانده بود به در برسد که روی پله ها سکندری خورد

 «!باال بردم: » فاخته لو برداشتم و دستم را قدم به ج با هول یک

 .کمرش را صاف کرد و برگشت. بوسی در هوا فرستاد و در را باز کرد

 «!خیلی دوستش دارید  » -

برگشتم و جلوی راهش را گرفتم:» بچه کالس اول هم دیگه چهار تا دونه اسمو می تونه حفظ کنه! معلومه بانو هم  

 «.چیزا میدونی، از این اداها برای من درنیارفکر نکن با آوردن یک اسم خیلی   کلی تقلب بهت رسونده!

 .لبهایش از هم باز شد تا حرفی بزند که با شنیدن صدای مادر دوباره آنها را بست

 «سالم! چرا اونجا وایستادید؟ بفرمایید داخل! خوش اومدید عزیزم. فراز جان چرا تو سرما نگهشون داشتی؟ » -

 «.انداخت:» سالم خانم نگاهی به باالی پله ها رد شد و  از کنارم

 «عصایش را روی اولین پله گذاشت که مادر به قصد کمک چند پله را پایین آمد:» کمک می خواید؟ 

اخم هایم با دیدن بافت نازک کرم رنگ و دامن پشمی بلند مادر در هم رفت و جلو رفتم:» شما برای چی اومدی  

 «بیرون مامان؟ 

 .ازوی او حلقه می کرد پشت چشمی برای سالم ندادنم نازک کردکه انگشتانش را به دور ب مینطورمادر ه

 .چشمکی زدم و با خنده سالمی دادم

 «.سالم کوتاهم با صدای او در هم گره خورد:» ممنون کمک نمی خوام

ردم:» بیا بریم سرده! کی دست پس زده ی مادر را محکم میان پنجه هایم گرفتم و دست دیگرم را دور کمرش حلقه ک

 «گفته بیای بیرون آخه؟بهت 

 «.نیم نگاهی به کنارش انداخت و محکم گفت:» با هم میریم باال! صبر کن

 .لبهایم حین جمع شدن، کج شد

 «!با دلخوری حلقه دستم را روی کمرمادر محکم تر کردم:» گفتن کمک نمی خوان. خودشون میان دیگه

 «!با تشر صدایم زد: » فراز



 «!دم:» جاانم ؟پیشانیم را با گونه اش چسبان

 .مادر هر پله را همراه با او باال آمد

 .بدن نحیفش بین دستانم می لرزید و مراعات مهمانش را می کرد

مراعات کردن در خونش است، این کارهای پر از احترام را خانمی می داند! مراعات کردن همه کس در همه 

 .این روز درش آورده استحال...همان چیزی است که به 

 .حرص خوردم و پله ها را یکی یکی باال رفتم

 .باالخره دهانش را باز کرد که اگر نمی کرد کاری می کردم که بابت بدن لرزان مادرم هزارسال گریه کند

رو   حرکاتش را تندتر کرد و با سرعت بیشتری پله ها را باال رفت:» خیلی ممنونم، راضی نبودم به خاطر من سرما

 «.تحمل کنید

 «.هش می کنم عزیزم! اشکالی ندارهخوا » -

 «.شانه مادر را نوازشی کوتاه کرد:» خیلی لطف دارید. امروز یه کم پام همراهی نمی کنه

 «.مادر لبخندی زد:» هوا خوبه، معذب نباشید

 «!در را باز کردم و مادر را به سمت در هل دادم: » شما برو داخل

 .وارد شود کنار در ایستادم تا

 .آرام تشکر کرد بارنیم نگاهی

 «.در را بستم و دیدم که دستش را به سمت مادر دراز کرد: » پروا یگانه هستم خانم

همینکه شال را از سرش کشید و پالتو کوتاه را درآورد، مادر با چشم و ابرو خط و نشان کشید که پالتو را بگیرم و 

 .آویزان کنم

 «!دم:» بده به من آویزون کنموسرم را با تاسف تکان دانگاهم روی صورت مادر بود 

 «.ممنونم، خودم می تونم » -



نگاهی به بافت مشکی ظریفی که به تن داشت کردم و کنارش ایستادم، دستهایش باال رفت و به رخت آویزهای  

 .نصب شده به کمدهای کنار در نرسید

 «!مادر دوباره صدا زد:» فراز جان

گفتم: اونی که اومده این آویز رو نصب کرده معیار قدش صد و نود به  ستهزادستش قاپیدم و با اپالتو و شال را از 

باال بوده خانم. چشمش فقط مردای خانواده رو دیده وگرنه که مشخصه شما حتما می تونید یک پالتو آویزون کنید و  

 «!اونقدرا هم دست و پا چلفتی نیستید

 «عذرخواهی که کرد به سمت پله ها رفتم:» کوکو کجایی؟ مادر و   بی توجه به صدا زدن پر از دلخوری

 .صدای سرشار از انرژی اش را شنیدم و لبهایم کش آمد

 «.فراز جونم بیا باال! بدو  » -

 .دستم را به نرده چوبی بند کردم و خودم را با سرعت بیشتری باال کشیدم

 .پشت در اتاقش رسیدم و در نیمه باز را هل دادم

 «.دیگه! خیلی به موقع اومدیا بیا » -

پاهایش از کنار در کمد بیرون زده بود. حتما دوباره چیزی را قایم کرده و می خواهد نشانم دهد. چرا دست بردار 

 !نیست؟ کاش راه دیگری داشت غیر از این آرزویی که دارد

 .نگاهی به اتاق کوچک سبزش کردم

تا پررنگ...از سبزفسفری تا یشمی...از دیوارها گرفته تا پرده و   گهمه جا پر شده از طیف های رنگ سبز! از کم رن

 .کمد و روکش های تخت خواب عروسکی

 «.بسته ای را با سختی بیرون کشید:» اَه، اینقدر برده بودمش اون پشت، گیر کرده بود

 .دکمه های نیم پالتو طوسی ام را باز کردم و کنارش روی زمین نشستم

 .ع بلند شدینگاهی بر در کرد و سر

 «تا در را قفل ببندد و برگردد بسته را به طرف خودم کشیدم:» چیه این؟ باز چه خوابی دیدی؟



 «.دست نزن. وایستا خودم بازش کنم » -

از پشت دستهایش را روی گردنم انداخت و گونه ام را بوسید:» اینقدر دلم برات تنگ شده بود! خیلی بدی که رفتی!  

 «.ی که کم میای! کال بدیدخیلی بدی که نمیای! ب

 «!هر دو ساعد قفل شده روی شانه هایم را بوسیدم: » بیا ببینم چی میخواستی نشونم بدی وروجک

 .پالتو را از تنم خارج کرد و روی تخت گذاشت 

رو به رویم با چشمان ستاره بارانش نشست:» ببین چی پیدا کردم! یعنی نمی دونی وقتی سفارش دادم تا برسه 

 «.ز ذوق می مردماداشتم 

بسته بزرگ را باز کرد و یک کوله سفری سبز از آن درآورد:» باالخره پیداش کردم، نگاه کن چقدر خوشگله. وای توشو 

 «.ندیدی! بذار نشونت بدم. جای همه چیو سرچ کردم و حفظشون کردم

 .قش را نگاه کردموقلبم لحظه ای سرناسازگاری گذاشت. به رویم خودم نیاوردم و فقط صورت پر ذوق و ش

پس جدی است؟ چرا باورم نمی شد که سر حرفهایش بماند؟ چرا هیچ وقت نخواستم باور کنم؟ مگر چند سال دارد؟  

 !سال  ۱۷فقط 

 .با ذوق تک تک زیپها را باز کرد و با هیجانی که نمی توانست ذره ای به آن غلبه کند جای وسایل را نشانم داد

 «!اختهفدستم را روی دستش گذاشتم:» 

 « !با دست دیگرش موهای کوتاهش را پشت گوشش فرستاد:» هوم؟ 

 «به چشمهایش زل زدم و آب دهانم را به سختی قورت دادم:» واقعا می خوای اینکارو بکنی؟

هر دو دستم را محکم گرفت:» گفتی پشتم هستی! خودت گفتی، گفتی هر چی دوست داشته باشم. بهت گفته  

 «؟نه مگهبودم چی دوست دارم.  

 «تو َدرِست خوبه! حیف نیست؟ » -

 «...دلخور نگاهم کرد:» مگه درِس تو بد بود؟ تو بهترین دانشگاه درس می خوندی! ولی

 «!با تلخی لبخند زدم:» من فرق دارم 



 «...با دلخوری کوله را به جعبه برگرداند:» ماها با هم فرق نداریم، خودت همیشه گفتی هر سه تامون

ر را پس زدم و سریع دستم را جلو بردم تا مانع از بسته شدن در جعبه شوم:» صبر کن  دلهره آومسموم و فکرهای  

 «بابا خوب ندیدمش! بذار ببینم بلد شدی تنهایی خرید کنی یا نه؟ 

 «!با قهر در جعبه را کشید:» نمی خوام ببینی

عالم رو به خودش ببینه! نه؟  نگردهای ترین جهادستم را روی گونه اش گذاشتم:» دنیا باید منتظر باشه یکی از لوس 

 «.اگه رفتارات این شکلی بمونه کال پشیمون می شم

 « !با لب و لوچه آویزان بلند شد و کنار پنجره ایستاد:» بابا اومد

 .چند زیپی از کوله را که باز مانده بود بستم

 !شکننده  نگاهی به جثه نحیفش کنار پنجره انداختم. مانند مادر است، ظریف و

 « !کوکو؟  » -

 «هووم ؟» -

 «.جعبه را به کنار هل دادم:» بیا بشین کارت دارم

 «از کنار پنجره تکان نخورد:» فراز... این دخترِ که باهات اومده همونه که بانو گفته بود میاد؟

 «!نفسم را فوت کردم:» بیا بشین

 «!برگشت و کمی جلو آمد:» خیلی خوشگله 

 «.ین زدم:» کوکو بشین. اینقدر فضولی نکنا روی زمف دستم ر سرم را تکان دادم و ک

همینکه نشست زانوهایش را گرفتم و با خنده کمی به سمت خودم کشاندم:» گوش بده! ناراحت نشو باشه... یکم  

 «!زوده برای جهانگرد شدنت. فقط زوده، نمی گم نرو ُخب؟

 «دست به سینه شد و طلبکارانه پرسید:» اونوقت چرا؟

هایش گذاشتم:» فقط زوده! ببین یک کلمه بهت گفتم َدرِست خوبه قهر کردی! کال هر چی وی گونه ایم را ردسته

 «!میگم که آخرش قهره نازک نارنجی من



 «من فقط با تو این شکلی هستم! واقعا فکر کردی اینقدر لوسم؟  » -

 «...چولودستهایم را برداشتم و با دقت نگاهش کردم:» یه کم صبر کن باشه!؟ یه کو 

 .صدای پر بغضش قلبم را فشرده کرد

 .نمی دانستم اینقدر جدی به آرزویی که داشت، فکر می کند

تو رفتی! فرهود نیست. من چی؟ اصال به من فکر می کنید؟ چرا منو با خودت نبردی؟ تو خودت همیشه میگی   » -

 «!آرزوها مهم هستن! خودت میگی آدم باید بره دنبال آرزوهاش

ه ببین همین رفتاراتو میبینم که میگم زوده! نگاه کن چطوری بغض کردی؟ فراز فشار دادم:» فاختلبهایم را به هم 

 «ُمرده؟

 «چینی به بینی کوچکش داد:» ای بابا! چرا اینجوری می گی؟ 

 «..بیا بهش فکر کنیم باشه؟ بیا یک راه درست و بریم. اینجوری یهویی آخه » -

 «.نخواستی نخون من نمیخوام درس بخونم فراز، گفتی » -

دستهای کالفه شده اش را که چپ و راست تکان می داد گرفتم: » خانم خوشگله گوش بده! من نگفتم درس بخون، 

 «!می گم بذار یک راه درست رو بریم باشه؟ من نمی دوستم اینقدر سریع دست به کار میشی

چیز دیگه   می خوام چیکار کنم. االن داری یک! گولم نزن. من از بچگی گفتم که  دستهایش را سریع کشید: » گولم نزن 

 «!می گی! گفتی دنیارو به هم میریزی کسی جلوم بیاد

کمی جلو رفتم و با بغل کردنش جلوی داد زدن و دست و پا زدن بیشتر را گرفتم:» االنم می گم! هر کاری الزم باشه  

 «.کنیم. منو نگاه کندرست بریم جلو باشه؟ از کم شروع می کنم به آرزوت برسی بذار با هم 

عقب کشیدم و دستهایم را روی گونه هایش گذاشتم:» آفرین که گریه نمی کنی، این خوبه! بذار فکر کنم کوکو.  

 «!همینجوری یهویی که نمیشه جهانگرد بشی

 «..با حرص دندانهایش را به هم فشار داد: » من میدونم

 .جایش بلند شد شمهایش گشاد شد و سریع با هول ازبا شنیدن صدای در چ

 «!فراز جان؟ مامان؟ » -



 « !از جایم بلند شدم و نگاهی به سر تا پای فاخته انداختم:» اومدم مامان 

 .دستگیره در را گرفتم و کلید را چرخاندم

 «.رستش کنمبا لبخند به عقب برگشتم: » نگاش کن! ترسو. برای همینه می گم یه کم صبر کن ، بذار د

 .ضطراب مادر جلوی چشمم پدیدار شدم قیافه نگران و پر اهمینکه در را باز کرد

 «جانم؟ » -

 «!بیا پایین بابات اومده » -

 «.نگاهی به عقب انداختم: » فکراتو بکن کوکو، یک چیزایی باید درست بشه. با هم حرف می زنیم

 «ال نیا پایین عزیزم، باشه؟چهارچوب در کشاند:» فاخته جان فعخواستم در را ببندم که مادر نگذاشت و سرش را کنار 

 .فاخته با حرص خودش را به در رساند و با اخم آن را بست

دستم را دور شانه های نحیفش انداختم: » چیکارش داری آخه! فکر می کنی هیچی نمی دونه؟ دختر خودتو نمی 

 «شناسی؟

 «!فاخته رو ولش کن فعال، این دخترِ چاووش رو خیلی عصبی کرده » -

 «!فتم و مانع شدم تا قدم بعدی را به سمت پله ها بردارد:» مامان شما برو پیش فاخته را محکم گر شانه هایش 

خواست چیزی بگوید که باز هم مانع شدم:» مامان برو، خواهش می کنم. خودم درستش می کنم.  دستم را پس زد و

 «!یای الکی حرص می خوریم

 «نخورم؟ این زندگیه برای تو ساخته؟  »-

 «!من از پس همشون برمیام بیا برو نذار اون وسط حرص تورو هم بخورم. برو عزیزم  م:» ببینلبخند زد

 «...فراز » -

 «!عین فاخته ای شما، کپی دخترت» -

 «خیره شدم: » فاخته شبیه شماست، خوبه؟اخمهایش در هم رفت، به چشمهای سبز قشنگش و چروکهای دور آنها، 

 «!سیدم:» برو مامان هایش را چرخاندم و گونه اش را بو نگذاشتم دوباره اعتراض کند شانه 



 .به اول پاگرد که رسیدم. از دو سه پله پایین رفتم که صدای حرف زدنشان واضح شد

 «!پس شما می فرمایید خواهر بنده شمارو فرستاده اینجا تا پیگیر کاراش باشید » -

 «.بله درسته » -

... فراری  ... از این پدرصدای کلفت و نخراشیده ی چاووش   !هستم از این صدا 

حوالی دنبال همه جواباتون بله و خیره! پیگیر چه کاری؟ اونکه بیست و اندی ساله مارو رها کرده رفته نه حالی نه ا» -

 « چیه؟

 «.وکیلشونو به شما معرفی کردند آقای وارسته این سواالرو می تونید از ایشون بپرسید. من فقط حق امضا دارم  » -

حق امضارو چرا به وکیلشون ندادن؟ چیکاره بانویی شما؟ چه لزومی به وجود شما بود وقتی جواب هیچ سوالی  » -

 «رو نمی دونید یا نمیگید؟

 «.سرد پروا پیچید: » اینجوری صالح دونستنصدای خون

 .نیشم تا بناگوش باز شد

 « ...اینجوری صالح دونستن؟ ببین دختر خانم » -

 «!جناب وارسته پروا یگانه هستم » -

 !طاقت چاووش را طاق کرد. باالخره لحن تهدید آمیزش نمایان شد. زیر و بم این لحن را خوب می شناسم

 «دقیقا کی هستی؟پروا یگانه، تو  » -

چند پله باقی مانده را پایین رفتم و سر کشیدم. روی یکی از مبلهای سلطنتی سالن پا روی پا انداخته ونشسته بود.  

حکم عصایش را کنارش نگه داشته و با سری باال رفته به چاووش که باالی سرش ایستاده نگاه می یک دستش م

بات است. مگر می شود چاووش با آن قد بلند و شانه های پهن و  ک ندارم یک رکرد. برعکس چاووش آرام بود. ش

ردن شکمش حرف بزند و صورت پر خشم استخوانی باالی سر جوجه ای مثل این دختر بیاستد و به قصد سفره ک

 !اینهمه بیخیال باشد

 «.دوست بانو هستم » -



ه گفت: » دوست بانو؟ ُپرُِپرِش بیست و  صدای قهقهه ی پدر خانه را پر کرد. میان قهقه های عصبی اش بریده برید 

 «..چهار سالته

 «!بیست و هفت آقای وارسته » -

 .خنده اش بند آمدبا دیدنم که آرام با دستهایی در جیب وارد سالن شدم، 

 «!نگاهی به سر تا پایم انداخت: »به به فراز خان

ر دیگر برایم پدر نیست. بهتر از من می  خوب می داند چرا دستهایم در جیب جا خوش کرده اند. خوب می داند چقد

 .داند دستش نباید جلو بیاید

 .عقب رفت و روی یکی از صندلی های پر از معرق مثل یک پادشاه نشست

زد و مرا خطاب قرار داد:» خانم میگن دوست بانو هستن! خواهر من شصت سالشه و ایشون بیست و  ندی  پوزخ

 «هفت سال! فراز جور در میاد؟

 .فتم و با دقت به چشمهایش نگاه کردمکمی جلو ر 

 «لبهایم ناخوداگاه کش آمد:» میگی نمیشه چاووش؟ دوستی با این فاصله سنی نشدنیه؟

 .ت شده بود و هشدار دادآورد، چیزی در آن سف قلبم دوباره بازی در 

 «.وش خانجلوتر رفتم و با خنده ای تلخ گفتم:» سوالت پر از ابهام و ایهام و کلی صنعت ادبی بود چاو

 .لبهایش محکم روی هم فشرده شد برعکس من که از خنده ی گَل و گشادم دندانهایم هم بیرون آمد

نو و پروا یگانه ی بیست و هفت ساله  و نشستم:» ُخب کجا بودید؟ دوستِی با صندلی رو به روی پروا را نشانه گرفتم

 «که حله آقا! مشکل چیه؟ 

شروع کرد:» ببینید آقایون من می دونم کلی سردرگم شدید اما من فقط وکالت تام  خودش با لحنی آرام ولی پرمدعا 

نو زیاد به کسی اعتماد نمی کنند. همین! تا  دارم برای یک سری امضا و کار اداری! اونم فقط برای این هست که با

ونم چرا االن تصمیم االن هم متوجه شدید که بانو دنبال حقی هست که این سالها ازش دریغ شده و من هم نمی د

 «.گرفتن اینکارو بکنند. تمام اطالعات من همین هست و کمک بیشتری نمی تونم بکنم



. طرفت چغر و بد بدنه!  شیدم:» چاووش سواالت جواب نداره! بیخیال شوسرم را باال بردم و دستی روی گلو و گردنم ک 

 «.نم پس نمی ده

کردم:» ببین با سرِکیسه رابطه ات چطوره؟ دست کنه تو جیبش  سرم را پایین بردم و چشمهای عسلی اش را شکار 

 «برات بشه غول چراغ جادو اطالعاتت تکمیل میشه یا نه؟

 «!ی فرازی زد:» اطالعاتم همین قدره آقایک ابرویش باال رفت و لبخند کج

چاووش خان! پروا یگانه در  نگاهم را به راست چرخاندم و رو به چاووش گفتم:» به نظرم با همون وکیِل سروکله بزن  

 «!مسائلی که دوست داری فاقد اعتباره

 .م دوختدستهای بزرگش روی دسته های مبل با تمام قدرت فشرده شد و نگاه پر خشمش را به چشمهای

 .با یک حرکت سریع سرپا شد و باز هم جلویش ایستاد

می گی از من یک قرون بهش نمی ماسه!  ُخب خانم حداقل می تونی پیغام منو به بانو برسونی، میری بهش   » -

فهمیدی؟ بهش میگی قبل رفتنش زمین متل قو رو مفت فروخت... اگه قضیه ارث و میراثه پدرمونه که قبل مرگش  

اگرم نقشه ی دیگه ای دارههمرو به   «...نام من کرده 

ی کنم این جریانا به من هیچ  آقای وارسته، بانو تلفن دارن! همه ی اینارو به خودشون بگید. باز هم تکرار م » -

 «.ارتباطی نداره

ر را صبر چاووش را لبریز کرد. اینقدر می شناسمش که می دانم در حال سنباده زدن به دندانهای نیشش است تا کا

 .به جایی برساند که پروا را بدرد

 «صدایش را باال برد:» اگه بهت ارتباطی نداره وسط زندگی ما چه می کنی دختر خانم؟

م از جایش بلند شد ولی قدمی عقب نشینی نکرد: » من وسط زندگی کسی نیستم آقا! بانو به من اجازه ی امضا  آرا

هتر اینقدر عصبی نباشید! همه چیز توسط وکال حل میشه. اگر حقی  جای خودشون دادن و من قرارِ اینکارو بکنم. ب

 «.داشته باشن می گیرن اگر هم نه، خب نمی گیرن 

 .م هر دو را به سمتم برگرداندپوزخند صدا دار

این حقی که میگی خیلیه ها میدونستی؟ چاووشو اینطوری نگاه نکن خیلی تو راه پیغمبر قدم برمیداره که اینهمه   » -

 «.زندگی می کنه، اراده کنه جزیره می خره! منم بودم رادیاتور میسوزوندمساده 



کردم:» البته اراده می کرد جزیره رو می خرید، اوضاع درامه خانم.   از جایم بلند شدم و کنارشان ایستادم و به پروا نگاه

 «!بیا برو به عمه خانم ما اینارو بگو

 .به هم چفت شده بیرون آمد سرم را چرخاندم با صدای خفه شو گفتنش که از میان دندانهای

 .چشم در چشم به هم زل زدیم

 «ت شرش کم شه! می تونی؟چاووش یک وام میلیاردی جور کن بده بره این خواهر » -

تو این وسط چیکاره ای؟ بعد شیش ماه سر و کله ات پیدا شده که چه غلطی بکنی؟ مگه نگفتی برم دیگه برنمی  » -

 «گردم؟

 «ین کش دادم :» من این وسط چیکاره ام؟ا به پایلبهایم ر 

م دنبال نماینده تام االختیارشون یک سرم را پایین آوردم: » واال خودمم نمی دونم! عمه خانم زنگ زدن گفتن بنده بر

 «.وقت غریب و تنها گم نشن تو شهر به این بزرگی! حاال ویال و باغ بماند

 «!خیلی غلط کرد با تو مرتیکه دیدم که دستهایش مشت شد و گفت:» بانو 

غلط کردی با خنده ام را جمع کردم:» حرص نخور چاووش، پروا یگانه گفت که خواهرت تلفن داره زنگ بزن بهش بگو 

 «!پسر مرتیکه ام

 .لرزش دستانش بعد از نشستن در ماشین اولین چیزی بود که توجهم را جلب کرد

 .ریموت را زدم که کسی به شیشه ماشین کوبید

 «.در ماشین را سریع باز کردم و از ماشین پیاده شدم:» برف میاد بابا برای چی میاید بیرون؟ خداحافظی کردیم

غذا را به دستم داد: » حواس نمیذاری برای آدم، بیا مامان تو که هیچی بلد نیستی درست کنی،  مادر چند ظرف 

 «!استخوانای صورتت همشون زده بیرون

م را بوسید:» نخیر داداشم هنوزم خوشگله! هیچی شم نشده. الکی  ردنم برد و محکم گونه ا فاخته دستهایش را دور گ

 «!نگو مریم خانم 

 «.د نکنه! زود، تند، سریع برید تو ببینمممنون، دستت در  » -

 .هر دو دوباره مرا بوسیدند و با پروا خداحافظی کردند



میان دستهای مادر گذاشتم:» البته اندازه ی مریم   دسته ی گلهای یاس را که روی کنسول مانده بود برداشتم و

 «...و نیستند ولی حاالخوش ب

 «.خندید و گونه ام را بوسید:» دستت درد نکنه

 .ظرفهای غذا را روی صندلی عقب گذاشتم و ایستادم تا وارد خانه شوند

 .از حیاط خارج شدم و زیرچشمی نگاه کردم هنوز هم دستهایش می لرزد

 «.نهمه هوار هوار کرد! باریک هللا. آدرستو هم که ندادیدی ها! او نم پس ندا » -

 «.د می گفتم تو خونه ی شما هستمسرش را به سمت پنجره چرخاند: » قرارمون همین بود. نبای

 «!نیشخندی زدم: » خونه ی من؟ چقدرم اونجا خونه ی منه؟! شما جماعت عجیب غریب پدر منو درآوردید

 .ساکت ماند و چیزی نگفت

اگه واکنش های دیگه   » - دستات چرا می لرزه؟ اونجا که خوب ادا میومدی؟ چاووش بیکار نمی مونه! گفتم بدونی 

 «.داری همرو یکجا بریزی بیرون ای هم از ترس

 «میشه اینجا نگه دارید؟ » -

 «تک خنده ای کردم: » می خوای باال بیاری؟

به هم ریخته   عمیقه راحت کارتو بکن! ترافیکه شلوغه منم خوابمکنار خیابان ماشین را متوقف کردم:» برو، جوبشم 

 «...می خوام سریعتر برسم

و از ماشین پیاده شد و آرام خودش را از روی پل فلزی پشت ماشین به پیاده رو  بی توجه به حرفهایم در را باز کرد

 .رساند

 .از آینه دیدم که وارد مغازه بلور فروشی شد

تک تکتون که زندگی برام نذاشتید، علنا شدم راننده سرویس یک   دادم: » ای سگ تو روحکالفه نفسم را بیرون 

 «.ترافیکهجوجه شصت کیلویی! نفهم نمی گه اینهمه 

 .آن قدر طولش داد که تصمیم گرفتم به دنبالش بروم



 .ا شددستم به دستگیره و از آینه به در مغازه بلور فروشی خیره بودم که باالخره سر و کله اش پید

 .با یک پاکت خرید از مغازه بیرون زد و به سمت ماشین آمد

 .اه پیاده رو را پیش گرفتپاکت را روی صندلی عقب گذاشت و به جای سوار شدن باز هم ر 

 .با عصبانیت پنجره را پایین دادم و داد زدم: کجا میری برای خودت؟ مگه مسخره اتم

اگر دیرتون میشه شما تشریف ببرید، کمی جلو آمد و از پیاده رو با صدای بلندی   من خودم میام گفت: » 

 نکردی؟اینهمه معطلم کردی حاال میگی برم؟ کجا داری میری؟ خریدتو مگه  -

 .جواب سوالم را نداد و دوباره همان جمله قبل را گفت و بعد هم با آرامش وارد سوپر مارکتی که کمی جلوتر بود شد

مغازه برایش حمل می کرد از سوپرمارکت خارج   رد و با چند پاکت بزرگ که شاگرداینبار هم تا می توانست معطلم ک

 .شد

 .کوچک دست فروش جلویش ایستادهنوز به ماشین نرسیده بود که پسر 

 .همان قیافه منزجر شده ی دفعه پیش را به خود گرفت و با نادیده گرفتن پسر به راهش ادامه داد

 !چقدر دلم می خواهد گردنش را بشکنم

بینم پنجره را پایین دادم و پسر را خطاب قرار دادم: » هی پسرجون! بیا اون خانم الله تازه از فضا اومده! بیا اینجا ب

 «.چی داری؟ بدو بینم کار دارم

... دِم عیده خیلی به دردتون میخوره  «!پسر دوید و خودش را کنار پنجره رساند:» دستمال جادویی و اَبر جادویی 

 «ل پالتو بردم: » نه بابا! غذا هم درست می کنه؟ جارو پارو چی؟طرف جیب داخدستم را به 

 «ا دید لبخند زد: » نه آقا، یعنی خوب پاک می کنه؟کمی با تعجب نگاه کرد ولی تا کیف پول ر 

 .صدای باز و بسته شدن در را شنیدم و توجهی نکردم

 «خوب پاک می کنه؟ تنهایی یا من باید بهش بگم؟ » -

 .گرفت و خنده اش بیشتر شد  ول راپسر پ

 «!بسته ای دستمال و اَبری به سمتم گرفت: » بفرمایید



 .تکیه دادم و زیر چشمی نگاهی به صندلی بغل انداختمآرنجم را به لبه پنجره 

 .سرش را آنقدر به سمت پنجره چرخانده که گوشه ای از صحنه ی این سمت ماشین را هم به چشمش نخورد

 «و موذیانه حرفهایم را کش دادم: » چند سالته؟دست پسر گرفتم بسته ها را از 

 «.دوازده » -

 «هوووم... شام خوردی؟ » -

 «.م خونه می خورممیر » -

 «.دوباره نگاهی به کنارم انداختم: » بپر باال منم گشنمه. بپر بریم یک ساندویچ بزنیم. ازت خوشم اومده

 .انیت به چشمهایم زل زدسرش را با ضرب به سمتم برگرداند و با عصب

 «.نه آقا ممنون، دست شما درد نکنه » -

 «.نور خیابون ساندویچی هست، بیا بریمدر ماشین را باز کردم و پیاده شدم: » اصال او 

قبل از بستن در با لبخندی کج نگاهش کردم: » زدی ضربتی، ضربتی نوش کن! نوش جونت. معطلم کردی! حاال  

 «.بشین سماق بِِمک تا بیام

در را محکم بستم و دستم را پشت کمر پسر گذاشتم: » بدو بیا بابا سرده! بیا برو خونت آخه نصفه شبی کی  

 «ال جادویی میخره؟ عقلت کجاست؟ دستم

 .پسر هاج و واج نگاهم کرد و همراهم شد

ن! مردم تو این  نگاهی به لباسهای مرتبش کردم: » ببین االن کسی دستمال جادویی که همه جارو تمیز کنه نمی خر

 «!ساعتها بیشتر حواسشون به چیزای دیگه است 

 .در رستوران را برایش باز کردم

 « حواسشون به چیه آقا؟ » -



این قسمت مناسب سن تو نیست! ولشکن این چیزارو. میخوای کاسبی کنی صبح تا ظهر یا ظهر تا عصر که   » -

عالقه به دستمال جادویی دارن تو خیابونن. شبا هم زود   مدرسه نداری بیا تو خیابون. اون موقع ها خانمهایی که

 «!میخوابن تو خیابون نیستن

 «!کمرش گذاشتم و به سمت میزی هلش دادم: » بشین اونجا تا بیامدستم را پشت  

همینجور که به ساندویچ گاز می زد نگاهی به دستمال کاغذی جلوی رویش کرد و با هیجان گفت:» اینا که برام  

لی خوبه! آقا شما فروشنده اید؟ فردا اینارو بگم همه ازم دستمال میخرن. همشو یک روزِ میتونم نوشتید خی

 «!روشمبف

 «!دستی روی صورتم کشیدم و بعد خمیازه ام گفتم: » لفت نده خوابم میاد بچه

 .دوباره نگاهی به دستمال کاغذی انداخت و سریع آن را در جیبش گذاشت

 «.رد:» خیلی ممنون! دست شما درد نکنه فرو کرد و داخل جیبش فرو کبقیه ساندویچ را در پاکتش 

 «.ونتاز جایم بلند شدم:» سریع برو خ

 .دستهایم را در جیبم کردم و از رستوران خارج شدم که باز صدایم زد

 نیم چرخی زدم: بله؟ 

 .آقا خودکارتون جا مونده بود روی میز -

 .کردم و آن را گرفتم نگاهی به خودکار که میان انگشتاهایش گرفته

 ارم می آید؟ وقتی دیگر چیزی نمانده برای ترسیم، جایی نمانده برای خلق خودکار به چه ک

 .به جوب کثیف و یخ بسته نگاه کردم و خودکار را میان لجن های یخ بسته انداختم

 .نگاهی به خیابان کردم که حاال خلوت تر از ساعتی پیش بود

 .سفیدپوش کرده بود رید و کناره های خیابان رادانه های برف کمابیش می با

شده ام را داخل جیبهایم فرو کردم و به سمت ماشین راه  برای آخرین بار به خودکار نگاه کردم، دستهای مشت

 .افتادم



 .با فکری آشفته پشت فرمان نشستم و ناخوداگاه خشمم را روی در خالی کردم و آن را محکم بستم

 .حضور پروا در ماشین شدمشنیدم و تازه متوجه   صدای هین کشیدن بلندی

 «ترسیدی؟ » -

 «!سرضرب جوابم را داد:» بله

 «!ماشین را روشن کردم:» اِ چی شد پس؟ شجاعتتو باد برد؟ از شجاعتت کروکی خوب می کشیدی که

 «حین بستن کمربندش گفت:» چه اصراری دارید یک بحث و جدلی راه بیفته؟ کمی جابجا شد و 

می ردم:» جون؟ بحث؟! ببین تو با یک عطسه من محو میشی، بحث و جدل برات سنگینه. بدنت نه ای کتک خند

 «!کشه 

 «...پوفی کرد:» آقای وارسته 

 «!اون بابامه » -

 «...چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:» آقای فراز ببینید اینجوری که شما برخورد می کنید

جای دیگه ای باز کن با مغز  یست برای من گره باز کن باشی، گره هارو دستم را محکم روی فرمان کوبیدم:» الزم ن

االغی باشم مثل شماها چاقو برنمی دارم تو رویاهای بقیه فرو کنم. باال منبر هم نرو که من خودم  من َور نرو... هر 

 «!استاد مغلطه کردنم. یه جوری می پیچونمت به هم باز نشی

بفرستم که دیشب بعد از چت با فاخته آن  عث شد به فراموشکاری خودم لعنتی صدای زنگ موبایل از کنار گوشم با

 .ه امرا خاموش نکرد

 «یک چشمم را باز کردم و بی حوصله جواب دادم:» هان، چته سر صبح؟ 

 «.سالم علیکوم، صبح بخیر! تورو خدا اینقدر ادب و احترام خرج نکن » -

 «!بگو کارتو » -

 «... نی؟ بابا، چرا آخه اینجوری می کفراز جان پاشو بیا شرکت  » -

 «!نداری؟ خوابم میادچرخی زدم و گوشی را روی گوشم رها کردم: » کاری 



ساعت نه صبحه! خواِب چی؟ از تو که شیش صبح استارت می زدی بعیده به خدا! دو ماهه گذاشتی رفتی! این  » -

 «بچه بازیا چیه؟ 

 «!ت برس بذار منم کپه مرگمو بذارمخیلی داری حرف می زنی سینا، برو به کار » -

 «ه می گم خوابم چرا تو گوشی فوت می کنی؟صدای فوتی که در گوشی آمد دادم را درآورد: » مرتیک

 «... فراز؟ چته؟ من فقط نفس عمیق کشیدم! این چه طرز حرف زدنه تو » -

 .موبایل را قطع کردم و بعد از خاموش کردن آن را روی زمین انداختم

جارو برقی مثل یک مته م و بالش کنار دستم را بغل زدم تا به خوابم ادامه دهم که اینبار صدای قی کشیدنفس عمی

 .ی قوی در مخم فرو رفت

طاقباز خوابیدم و چنگی به موهایم زدم: » ای بر اون پدرت لعنت، مردم هم خونه ای دختر دارن منم دارم! کله ی  

 «.سحر جاروبرقی می کنه تو مخ من

 .الفه را کنار زدم و نشستمانیت مبا عصب

... خاموشش کن اونو تا نیومدم یه بالیی سرت  هر چه عصبانیت داشتم وارد گلویم کردم و داد  کشیدم:» پروااا یگااانه 

 «.بیارم

 .صدا قطع نشد... صدایم را نشنید

 .مصرانه به کارش ادامه داد و مرا عصبانی تر کرد

 .ای لخت از اتاق بیرون زدمدستی روی صورتم کشیدم با نیم تنه 

 «  هی چیکار می کنی؟ » -

 «باال آورد و بلند گفت: » بله؟  سرش را با چشمهای گرد شده 

 .اخمهایم بیشتر در هم رفت و پله ها را با سرعت پایین رفتم

و  روی پله اول بودم که سری جاروبرقی روی بدنم قرار گرفت و پوستم را مکید. سریع دستم را روی مکنده جار

 «!گذاشتم و آن را از خودم جدا کردم: » چیکار می کنی؟ خاموشش کن بینم



 .و شاسی جارو را زد و صدای جاروبرقی قطع شدخم شد 

خواستم جلوتر بروم که باز هم کارش را تکرار کرد و سری جارو را روی سینه ام قرار داد:» دمپایی ندارید، لطفا پایین 

... دردسر میشه   «!نیاید 

فکم فرود آمده با که دیگر آن قدر به هم سابیده شده اند که حس می کنم مشت پرقدرتی روی  ندانهاییاز بین د

 «خشم گفتم:» دردسر؟ آره؟ دردسر تویی! یعنی دقیقا خودت. چیکار می کنی سرصبح؟

 .موهایی را که دوباره باالی سرش به هم پیچانده بود، باز شد و دورش ریخت

خورده صه، دارم جارو می کنم. همه جا پر از چینی و شیشه هایش با آرامش گفت:» مشخبدون توجه به باز شدن مو

 «.است. گفتید وظیفه تمیز کردنش با من هستش دارم انجام می دم

 «...همانجا روی پله ها نشستم:» حاال تو اینهمه ساعت حتما باید

م حتما بیدارید. همین! چرا همه چیو جنایی  آقای فراز من صبح زود بیدار شدم، صدای داد شما رو شنیدم، گفت » -

 «می کنید؟

 .ره موهایش را باالی سرش تاب داد و جمع کرد. جارو را روشن کرد و مشغول تمیز کردن شدبا خونسردی تمام دوبا

هر دو دستم را روی صورتم کشیدم و همراه با پایین آمدن دستهایم نگاهش کردم. تیشرت گشاد مشکی و یک لگ  

 .تا ساقش رسیده به تن داشتکوتاه که  

... همیشه مشکی! به این می گن یه  از جایم بلند شدم. به سمت حمام رفتم و زمزمه و ار گفتم:» لیدی این بِلَک 

 «!عزادار واقعی

 .آن قدر برای تراشیدن ته ریش هایم وقت تلف کردم تا باالخره صدای مزخرف جاروبرقی قطع شد

 .خارج شدمبیخیاِل موهای نامرتبم از حمام 

 .بود و چای می خوردرو به روی پنجره های مربع شکل آشپزخانه تکیه به کابیت داده 

 «صبحونه ات کو؟ میز چرا خالیه؟ » -

 «!سرش را برگرداند و با ابرویی باال رفته نگاهم کرد: » ببخشید؟

 «ایی؟ در یخچال را باز کردم: » بخشیدم، واِس تو! برای چی میز نچیدی؟ پس برای چی اینج



 «!من خدمتکار شما نیستم همونطوری که شما راننده ی من نیستید » -

 «قوطی شیر را روی میز کوبیدم:» پس چی؟ اینجا چیکار می کنی؟ 

... این ملک برای بانو هستش و تا تکلیف این   قلوپی از چای را نوشید و روبه رویم ایستاد:» یادتون نرفته که! اینجا 

 «چیه؟ ینجا بمونم! خودتون با بانو صحبت کردید و توافق هم کردید االن مشکلتونملک روشن بشه قراره من ا

با یک لبخند خودم را جلوتر کشیدم:» مشکلم اینه که حس می کنم باهام کنار نمیای! می دونی باید چطوری کنار  

 «بیای؟

داخل سینک پاشید و سرش را چند بار چپ و راست کرد و به طرف سینک چرخید. باقی چای را با بی حوصلگی 

 .شروع به شستن لیوان کرد

 «!کنار گوشش نگه داشتم:» بهت نگفتم سواالمو جواب بده؟پشت سرش ایستادم و سرم را 

 .در کمال خونسردی لیوان را آب کشید و در آب چکان گذاشت

اگر یک درصد همچین آ دمی بودید که  به طرفم برگشت و با پوزخند گفت:» سوال شما جوابی نداره آقای محترم! 

شما بود بانو منو نمی فرستاد اینجا. بذارید این مدت  اداشو درمی آرید و این حرفهایی که االن زدید فکر و َمنش 

 «.مسالمت آمیز طی بشه 

 

 .وسط سالن ایستادم و کمی صدایم را صاف کردم 

وم سرجایش است، خنده ای دستهایم را به جیبهای پالتو بردم و همینطور که دنبال سوویچ می گشتم تا مطمئن ش

 .موذیانه روی لبهایم آمد

 «!ا تمام وجود فریاد زدم:» پروااا یگااانه! پروااا یگااانهسرم را باال بردم و ب

 .در اتاق با شدت باز شد

 .تاپ و شلوارک ورزشی به تن داشت

 «سراسیمه موهای آشفته اش را کنار زد و با عجله به سمت پله ها آمد:» چی شده؟



ابروهایش   دستش را روی قلبش گذاشت وایین پله ها که همراه خنده ای پر از دلخوشی نگاهش می کردم،  دنم پبا دی

 .کم کم به هم گره خورد

 «چند نفس عمیق کشید و آرام گفت:» یعنی چی اینکارا؟

 «اِ خواب بودی؟ » -

 «.بله، هنوز شیش صبح نشده! معلومه که خواب بودم » -

خورده بود و روی بازویش  ایم به بند تاپش رسید که از شانه اش سر آشفته اش کردم. چشمهنگاه دقیقی به صورت 

 «!افتاده بود: » ُخب صبحت بخیر

 .متوجه نگاهم شد و عصبی همراه با جویدن لبهایش، بند تاپ را باال برد

 !نوی راستش باندپیچی بودنگاهم را آن قدر ادامه دادم تا به ساق پای پانسمان شده اش رسید. کمی پایین تر از زا

 .ی را باز کردم و پوتینم را درآوردمچرخیدم و به سمت در رفتم. در جاکفش

در حال واکس زدن به پوتین حرفهایم را هم زدم: » سه روزه چپیدی تو اتاق بعد...عین موشای بی ادب و بی نزاکت  

ذاهایی که مادرم داده بود و تموم کردی! دارم  موقع نهار و شام اومدی بیرون اونم دقیقا وقتی من حواسم نبوده...غ

ستم بدونی! آخه گفته بودی با هم کنار بیایم. گفتی مسالمت آمیز! خواستم با مهربونی بهت اطالع میرم خرید. خوا

 «!بدم دارم میرم خرید یه وقت بیدار نشی از نبودنم بترسی

مسالمت آمیز؟ اینکاری که کردید... دادی که کشیدید،   زیرچشمی پاهای برهنه اش را دیدم که تا دو پله پایین آمد: »

 «بود؟ یمهربون

 «!شانه ای باال انداختم: » اینجوری بلدم

 «.صبر کنید منم بیام » -

 «!خیره نگاهش کردم و دستگیره را به پایین کشیدم: » وقت ندارم، بای

 «!همینکه سرم را برگرداندم صدایش آمد:» صبر کنید، خرید دارم...واجبه 

... اس ام اس کن، جوِن تو تمام عمرم اینقدر مسالمت آمیز با یک مزاحم   بی توجه در را باز کردم:» شمارمو که داری 

 «.برخورد نداشتم



 .و کف دستش را روی آن گذاشتخودش را کنار در رساند 

د بود خودم خبر  نگاهم پایین رفت و روی پاهایش ثابت ماند:» تو چرا نمی لنگی؟ چی شد؟ تو اتاقم پنجره فوال

 «نداشتم؟ شفا گرفتی؟؟

 «.آماده می شم خریدم واجبه! زود » -

 «!نگاهم را از روی پاهایش باال آوردم:» جواب سوالمو ندی بد میبینی ها

بدنش از سرمایی که داخل خانه پیچید منقبض شد ولی سمج همانجا کنار در ایستاد:» پام آسیب دیده بود! بهتر 

 «چی هستید شما؟شده...همین. دنبال 

 «!دنبال چی هستم؟  » -

اگه  سرم را نزدیک صورتش بر  دم:» دارم ریگ های کفشاتو محاسبه می کنم! پروا یگانه تو داری فیلم بازی می کنی و 

 «.نمی دونی بدون...آدمی که جلوت وایستاده ختِم روزگاره! تمومش کن

دم:» یکبار دیگه واسه فیلم بازی کردن عصا بگیری انگشتانم را روی بازویش گذاشتم و او را کمی به کنار کشان

ی هر جفت پاتو قلم می کنم بری ویلچر بخری، فهمیدی؟ چی فکر کردی با خودت؟ مثال اگه عصا  جور دستت یه 

 «دستت باشه آدمها قراره ازت بترسن؟ فاز فرعون و اهرام ثالثه برداشتی؟

 «...اشتباه می کنید! در ضمن من با این تهدیدا » -

“کا ِگ ِب” هستی...خفن و نترس! بیا برو کنار بابا زخندی زدم و حرفش را قطع کردم:» آره بابا تو نیروی ویژه ی وپ

 «!جوجه 

 «.از در خارج شدم و بلند گفتم: » قورباغه هفت تیر کش اس ام اس کن چی می خوای! امروز مسالمت آمیزم

از یک نیمکت چوبی که تمامی فضای پشت آن و دسته  تخته شاسی را روی میز گذاشتم و کمی نگاه کردم. طرحی 

... خم شدم و کنار چند قسمت فلش گذاشتم و توضیحاتی را اضافه  هایش  برای گذاشتن کتاب قفسه بندی شده 

 .کردم

 «.در باز شد و سینا با خوشحالی جلو آمد:» به، سالم قربان! افتخار دادید

... توضیحاتشم نو  از روی صندلی بلند شدم و به تخته شاسی اشاره  «.شتم کردم:» سالم. بیا کامل شد 



 «.خواستم از کنارش رد شوم که بازویم را محکم گرفت: » فراز... یه جا دیگه ناراحتی سرِ کار، سرِ من خالی نکن

بازویم را کشیدم:» کی سرِ تو چیزی خالی کرد؟ گفتی ناقصه مثل یک کارمند مسئولیت پذیر اومدم کارو کامل  

 «دیگه چی میخوای؟کردم... 

 «هستش! یادت رفته؟کارمند؟ فراز اینجا ماِل تو  » -

 «.دستم را در هوا تکانی دادم:» بود! دیگه نیست

کالفه نفسی تازه کرد:» چند بار بگم؟ پول خواستی من کمکت کردم. گفتی قرض نمی گیری برداشتی با زور سهمتو 

 «...مثال فروختی

 «.ختمردم:» مثال نه! سهمم رو بهت فرو خودم را روی یکی از مبلها رها ک

شست:» منم گفتم اون پول قرضه! اون اسناد فروش برام اندازه هِل پوک ارزش نداره، متوجهی؟ هنوزم  رو به رویم ن

 «...مدیر شرکت خودتی. همه کاره ی اینجا

سینا مهمونی سراغ  گوشه ناخنم را کندم و بی حوصله از گله های این مدت که سینا تمامشان نمی کرد. گفتم:»

 «!نداری؟ کف کردم خدایی 

 «را روی هم فشار داد:» فراز چه بالیی داری سر خودت میاری؟ پلکهایش

از جایم بلند شدم:» از اون اولم اتو کشیده و بی دست و پا بودی! دارم سراغ مهمونی رو از کی می گیرم؟! االغ 

 «!مغزمو گاز زده

هم رفیقیم پس چرا  خه؟ یک عمره با این چه ریختیه؟ چه طرز حرف زدنه آ همراه من خودش را از روی مبل کند:»

 «!انگار نمیشناسمت؟

تلخ خندیدم:» اونایی که بودمو بریز دور همینی که هستم رو باور کن ... سینا تو همیشه با من نبودی خبر نداری بینوا 

 «!من اصال اونی که تو میشناختی نبودم که 

بود، می فهمم فراز... به خدا می  در این مدت سخت و افتضاح ز شدن آن شد:» می دونم چقکنار در ایستاد و مانع با

 «!فهمم! بیا سر کارت از هر چیزی بهتره



دستم را روی سینه اش گذاشتم و کمی به عقب هل دادم:» سینا سالمی روانپزشکی بهت نمیاد، بکش کنار بذار  

 «!بریم به زندگیمون برسیم

کت بودم که اسم پروا یگانه از مغزم  اشتن آنها روی پیشخوان سوپرماریدها را از سبد و گذدر حال خارج کردن خر 

 .گذشت

 .به جیب بردم و موبایلم را درآوردم دستم را در

 !پیامی از یک شماره ناشناس داشتم، خودش بود

 .همینطور که بسته ها را از سبد فلزی خارج می کردم پیام را باز کردم و خواندم

 پاک کن، پفک چی توز است موسیر، پد بهداشتی، کرم دست نی وآ، الک  اده، مچیپس س

 .با خواندن پیام درهم و مسخره ای که فرستاده دستم روی پاکت شیر خشک شد و بار دیگر پیام را مرور کردم

 !از من خواسته پد بهداشتی بخرم؟

 «.اش کیف و کفش درست می کنمعصبی خنده ای روی لبم آمد:» نکبِت پررو! آخرش پوستتو می کنم باه

 « هستید؟ببخشید با من  » -

به دختری که پشت پیشخوان ایستاده نگاهی کردم: » خیر، با شما نیستم! من یه سری خرید دارم باز... اینارو حساب  

 «.کنید تا برگردم

... فروشگاه خلوته! باقی خریداتونو بیارید فقط سریع لطفا  «.لبخندی زد:» اشکالی نداره 

 .آرایشی بهداشتی رساندمتشکری کردم و خودم را به قفسه های 

 .رو به روی قفسه پدهای رنگارنگ ایستادم

 .چند دقیقه گیج و گنگ نگاهشان کردم که صدایی از پشت سرم مرا خطاب قرار داد

 » کمک نمی خواید؟ «  -

 «نیم چرخی زدم و به سمت صدایی که آمد برگشتم:» بله؟

 ..  .شالش از یک مارک گران قیمت بودند تین هایی که با. پالتویی بلند و پو دختری هم قد خودم 



 «!کمی جلو آمد:» دیدم سردرگم نگاه می کنید، گفتم شاید کمک بخواید

 «!به بسته های رنگی اشاره کردم:» کدومش؟ 

 «!انگشت اشاره اش را که چند حلقه طالیی داشت جلو برد و کنار چند بسته نگه داشت:» اینا

 .شتم و داخل سبد دختر انداختمسته هایی که نشان داد یکی بردامه باز ه

 «.نگاهی به اس ام اس انداختم:» کرم دست نی و آ و الک پاک کن

 «!سرم را باال بردم:» بی زحمت اینارو هم جور کن

 «با خنده چرخ دستی را به جلو هل داد:» چرا خودشو نیاوردی؟

 «!بیخیال جواب دادم:» خواب بود

 «!باز هم جلو رفت و گفت:» تا حاال این طرفا ندیدمت  و  ی را برداشت و داخل سبد انداختکرم قوطی

دستهایم را داخل جیبهایم بردم:» هایپرمارکت ویزا می خواد؟ اومدم تو کسی پاسپورت و مدارک نخواست! حتما  

 «.یادشون رفته

رسته! واقعا دمتون اینقدر بانمک نبودید آقای وابلند خندید و بسته ای دیگر داخل سبد انداخت:» چند ماه پیش دی

 «منو یادتون نیست؟

 «!ابروهایم را باال دادم:» تو کدوم حوزه فعالیت دارید؟ بگید شاید شناختم

باز هم بلند خندید:» یکی از طرح های خالقانه تون چشمم رو گرفت حتی سفارش هم دادم. البته بیشتر با همکارتون 

 «.ون خیلی شلوغ بودصحبت کردم... شما سرت 

 «!یستادم و بسته ها را از سبد برداشتم:» ممنون کنار پیشخوان ا

 «.کارت ویزیتی را از جیبش درآورد:»ارکیده هستم

 «نگاهی به کارت کردم:» مزون لباس دارید؟ 

 «!بله » -

 «به صورت زیبایی که داشت نگاه کردم:» مزون لباس زنونه به چه درد من می خوره؟



 «!دیگه بخورهرد:» شاید به درد یکی ه خریدها کاشاره ای ب

 «نیشم باز شد و کارت ویزیت را باال آوردم:» این موبایل...شماره خودته ؟

 .خندید و دندانهای ردیفش نمایان شد

 «!خنده ام را جمع کردم و جدی گفتم:» لباس عروسم داری؟ شاید به دردش بخوره

 .رفت و نتوانست جوابی دهدطوری جا خورد که لبخندش در لحظه از بین 

 «!ثانیه به صورت مات شده اش نگاه کردم و گفتم:» میگم اون یکی دیگه بیاد سراغت ارکیدهچند 

 

پرده های کنار رفته سالن ویال اولین چیزی بود که قبل از پارک کردن ماشین توجهم را جلب کرد. ماشین را جلوتر  

ته بود و از همان فاصله خنده ی  یکی از مبلهای راحتی سالن نشس بردم و حین خاموش کردن با دیدن مردی که روی 

 .گَل و گشادش را می دیدم، اخمهایم درهم رفت

 «!از ماشین پیاده شدم و در را محکم بستم:»پسر میاری خونه ی من؟ پدرتو درمیارم

 .ن دمپا را به پا داشتدو قدم به سمت در رفتم که باز شد و خودش را بیرون انداخت. همان بافت نازک مشکی و جی

 «ون داری؟ میخوای برم؟ خدایی نکرده مزاحم نباشم؟ برم نه؟ مهم » -

کمی جلو آمد و خواست چیزی بگوید که با صدای بلند گفتم:» کجااا؟ با دمپایی تو خونه چرا میای بیرون؟ فقط گند  

 «!بزن

 «.تندستهایش را باال آورد و عقب رفت:» خیلی ُخب ...سالم! وکیل بانو هس

 «.بانو! تو خونه ی من چیکار می کنه این مرتیکه؟ جواب؟! سریع تا نزدم دخلتو بیارمجلوتر رفتم:» آهان! وکیل 

صدایش را کمی صاف کرد و گفت:» اول اینکه اینجا ملک بانو هستش، بعدشم ایشون بابت یک سری امضا باید  

 «!منو میدیدن 

کردم:» اول، دوم می کنی واسه   بیرون می آمد را روی صورتش فوتگردنم را پایین تر بردم و بخاری که از نفسم 

من؟! امضا می خواست میرفتی دم در امضاتو می دادی! بیجا کردی آوردیش تو خونه زندگی من! تو روت خندیدم  

 «دور برداشتی؟



 «!همانطور محکم رو به رویم ایستاد بدون هیچ حرکتی:» فکر نمی کردم ناراحت بشید

اگر دندانهایش را روی هم فشار می داد هم قفل شده بود برعصبایت روی  دندانهایم از عکس او که خونسرد بود و 

 .برای سرما بود نه عصبانیت

 «.دستم را روی بازویش گذاشتم و به کنار هل دادم:» مرد نیستم گریه تورو درنیارم! صبر کن به خدمتت می رسم

 .در را باز کردم و داخل خانه شدم

 .نظرم می آمده از پشت پنجره به چیزی بود کجوانتر از 

با حفظ همان لبخند مسخره ای که برای جلب اعتماد بر روی لبهایش بود، سریع از روی مبل بلند شد:» سالم جناب  

 «.وارسته

 «با نگاهم سر تا پایش را برانداز کردم:» شما؟

 «!وکیل بانو خانم هستم. پارسا الفت  » -

 «!ا پایین انداخت و دوستانه گفت:» ویالی قشنگی داریدبود ر و او دستی که جلو آورده دستهایم را در جیب بردم 

 « خوشت اومده؟» -

 « ...بله، خیلی قشنگ. یک حِس خوبی» -

 «خودم را جلو کشیدم: »دیگه از چی خوشت اومده؟

 .متعجب نگاهم کرد

 «!خیره به صورت الفت فریاد زدم:» پروااا یگااانه

نگاهش به کنار بازویم رفت، همانجایی که صدای پروا به گوشم خورد:»  ترس  حد گشاد شد و با  چشمهایش تا آخرین

 «...آقای فراز

 «امضاهاتو دادی ؟ » -

 «!بله » -



نگاهم را از روی صورت الفت برنداشتم و کمی آرام تر گفتم:» برو خریداتو از ماشین بردار، ایشونم بدرقه کن. تشریف  

 «!می برن

 .جمع کردن کاغذها و مدارک روی میز خم شد سریع برای قورت داد و آب دهانش را

 «.همه را داخل کیفش چپاند و رو به رویم ایستاد و با لحن دوستانه ای گفت:» از آشنایی با شما خیلی خوشبختم

از اینجا خارج  خودم را کنار کشیدم:» من خوشبخت نیستم! اگر ویال نبودم قرارهاتون اینجا نباشه. لوکیشن قرارهاتونو 

 «.می کنید

 .عذرخواهی کرد و از کنارم رد شد

صدای بسته شدن در را که شنیدم ناخوداگاه دستم روی قفسه ی سینه ام رفت. باز هم تیر کشید! لبهایم را به هم  

 .فشار دادم و همانجا روی مبل نشستم

 .سرم را به پشتی مبل تکیه دادم و چند نفس عمیق کشیدم

 ی باید این آدمهای بیخود را تحمل کنم؟ . تا کخرف تمام می شودکی این وضعیت مز 

چند دقیقه بعد صدای باز شدن در و بعد محکم بسته شدن آن را شنیدم و چند ثانیه بعد صدایش که نزدیکم می 

 «...شد:» به چه حقی با مهمان من این برخورد رو کردید؟ خودتون هم می دونید اینجا برای شما نیست و هیچ حقی

 .ش روی بازویم جا خوردماز حلقه کردن پنجه های 

 «کمی بازویم را فشار داد و آرام پرسید:» حالتون خوبه؟

...  سرد بود  .با چشمهای بسته دستم را روی دستش گذاشتم 

 «!آقای فراز  » -

 .انگشتانش را میان دستم مشت کردم و بلند شدم

 .او را با خودم کشیدم و به باالی پله ها بردم

... اتاقی که درست باالی پله هاست و  اتاقی که خوب می در  کنار دانم حاال حاالها قصد باز کردنش را ندارم ایستادم 

 .بین اتاق هایمان قرار دارد



 .نگاه آشفته ام را روی صورتش نگه داشتم

 .آب دهانش را قورت داد و موهای پخش شده روی صورتش را با یک دست پشت گوشش فرستاد

د:» یکبار دیگه فقط یکبار دیگه بدون اجازه من اینجارو بکنی محل قرارهات من  نم باز شو شیدم تا زبانفس عمیقی ک 

 «...می دونم و تو

نفس دیگری کشیدم و لبهای خشک شده ام را با زبان خیس کردم:» این ویال...خونه ی منه! اگه تا االن کوتاه اومدم و  

 «!می شه... اینو هم تو می دونی هم بانو  ایت هم اینجا برای مندارم تحملت می کنم دالیل خودمو دارم. در نه

 « ...آقای فراز یک لحظه » -

با دست آزادم محکم به در اتاق کوبیدم:» این اتاق درش قفله... حرفایی منو مثل اون موهات بندازی پشت گوشت  

 «.همونجا بپوسی به خدا قسم میندازمت تو این اتاق قاطی باقی چیزایی که باید فراموش بشن تا

 .را رها کردم و دو قدم به عقب برداشتم دستش

 «...سریع جلو آمد:» حالتون خوبه؟ قرصتون

 .از پوزخند پر صدایی که زدم ساکت شد

  ... دستگیره را به پایین کشیدم و بدون نگاه کردن باقی حرفهایم را قبل از بستن در زدم:» اینم جزو قانونا حساب کن 

 «!مرگ هم رفتم به تو ربطی ندارهن بشی! من رو به  حق نداری نگران م

 .زمان و مکان گم شده بود که حس کردم صدایی زمزمه وار از دورها اسمم را پشت هم تکرار می کند

 «!بی حال ساعدی که روی پیشانیم سنگینی می کرد را پایین انداختم و خوابالود جواب دادم:» جانم؟

 «حالتون خوبه؟  » -

 «!اوهوم » -

 «؟غذا نمی خورید » -

 «!کم کم مغزم زمان و مکان را پیدا کرد و متوجه شدم پروا باالی سرم ایستاده است: »چرا

 «.پس بلند شید، منتظرتون هستم » -



صدای دمپایی که روی زمین خورد، چشمهایم را باز کردم:» حتما باید بیام شکمتو سفره کنم تا مثل بچه آدم رفتار 

 «کنی؟

 «نشستم:» یا نه! تو از بانو ترسیدی! خوب می دونی منو چقدر دوست داره! مگه نه؟فته ام شدم و بیخیال بدن کو

با سری پایین افتاده انگشت اشاره ام را به سمتش باال بردم:» مطمئنم تهدیدت کرده از حدت تجاوز نکنی! وگرنه 

 «.تویی که من شناختم عمرا از کارهات پشیمون بشی

 «دعوا کنیم؟چرا اصرار دارید  » -

ز جایم بلند شدم و نگاهی به صورت رنگ پریده اش کردم:» جوجه همین االنم رنگ به صورت نداری! دعوا؟ جرات  ا

 «داری با من دعوا کنی؟

 «!از کنارش رد شدم:» شام چی درست کردی؟ گشنمه

 «.سوسیس تخم مرغ » -

داری، دلم خوش بود یک هنری  م؟ اخالق که نایستادم:» اینهمه فراز، فراز کردی که سوسیس تخم مرغ بذاری جلو

... اونم که  «...داشته باشی حداقل 

 «.بیخیال از کنارم رد شد و با شانه باال انداختن گفت:» من غذا درست کردن بلد نیستم

 .نگاهی به میزی که آماده کرده بود، انداختم

دیگه؟ پنیر آخه؟ شام رو با  زدم:» این چیهبا انگشت اشاره ام به پیش دستی کوچک که در آن پنیر گذاشته، ضربه  

 «صبحانه پیوند زدی؟

صندلی را بیرون کشید و رو به رویم نشست:» با سوسیس تخم مرغ خوب میشه! کال پنیر با هر نوع تخم مرغی 

 «!ترکیب خوشمزه ای می سازه

 «پوفی کردم:» نه بابا! تِه تِه آشپزیت اینه؟

 «!جلوی چشمم آوردم:» نپخته که کردم و آن را  چنگالم را داخل یکی از قطعات سوسیس

... تا صبح می تونید ایراد بگیرید  «!برای خودش کشید و شانه ای باال انداخت:» همینقدر بلدم 



بی حوصله لقمه ای برای خودم گرفتم:» میدونی من خیلی بدشانسم! بدشانسم که گیر یه بی هنری مثل تو  

 «...افتادم... مردم همخونه دارن بعد من

اگه قصدتون ناراحت کردن منه که اشتباه می کنید  اگه ه » -  ... ... گفتم که همینقدر بلدم  نر به آشپزیه ُخب من ندارم 

... پس غذامونو بخوریم  «.چون اصال ناراحت نمیشم. خودم می دونم بلد نیستم و تو این مورد افتضاحم 

سیس و تخم مرغ روی تکه نان در دستش به همراه  سو  سرم را باال بردم و نگاهش کردم، با عالقه کمی پنیر را

 .گذاشت و با اشتها لقمه را در دهانش گذاشت

 .ظرف پنیر را جلو کشیدم و همان کار را انجام دادم

لقمه را در دهانم گذاشتم و کمی جویدم. خوشمزه تر از قبل شد. لقمه دیگری را به همان سبک درست کردم:» نه  

 «.ات راجع به “ چگونه به تخم مرغ تنوع بدهیم”  خوب بودداقل ایده خوب بود! خوشم اومد. ح

 .لبخندی زد و دوباره مشغول شد

 .زیرچشمی نگاه کردم، دوباره موهایش را روی سرش پیچانده بود

 «تو فقره ی آشپزی که بی هنری لیدی! پس کجاها هنرمندی؟  » -

 «!هنری ندارمهیچ  لبهایش به پایین کش آمد و چشمهایش باال رفت:» فکر کنم

 «!پوزخندی زدم:» خوشحال باش! بیست هفت سالو به باد فنا دادی رفت

 «.لبخندش پررنگ شد:» بله، درست می گید

 .لبخندش و همان چند سوالی که جواب داد ترغیبم کرد تا ادامه دهم

 «پات چی شده؟ » -

 «.همانطور که سرش پایین بود جواب داد:» تصادف کردم

 «با چی؟ » -

 «!را در دهانش چپاند:» ماشینلقمه 

 «!خندیدم:» تو کور بودی یا اون؟ نمی خواد بگی مطمئنم قسمت کور ماجرارو یک تنه خودت به دوش کشیدی 



 «.لبهایش کش آمد:» بله من مقصر بودم! حواسم پرت شد

 «موذیانه پرسیدم:» حواست به چی پرت شد؟ 

 «رو بدید!؟  زیتوناز جواب دادن طفره رفت و گفت:» میشه اون ظرف 

 «ظرف زیتون را به طرفش هل دادم:» کی تصادف کردی؟

 «!شش ماه پیش » -

 .جالب است این تاریخ برای من هم نحس است و غیرقابل تحمل

 «نگاه دیگری به صورت استخوانی اش کردم:» چرا هنوز عصا دستت می گیری؟

یک پالتین کوچیک داره! راه رفتن گاهی برام سخت  شده، سرش را باال آورد و چند ثانیه به صورتم خیره ماند:» جراحی 

 «.میشه...کم کم باید بگذارمش کنار! دوست ندارم بهش عادت کنم

 !سرم را پایین انداختم و مشغول شدم. صدای خوبی دارد، شاید اگر کمی تمرین کند خواننده خوبی هم شود

کر می کنی شناختی ولی این که ف شناختنش سخت است، کم حرف نیست! پر حرف هم نیست! جوری است 

 !شناخت ته ندارد، اصال شناختی وجود ندارد. ته تمام مکالمات تازه میفهمی چیزی نفهمیدی

مثل اوِل راه یک جنگل درهم است این دختر! گاهی اینقدر شاخ و برگهای پیچیده دارد که فقط می خواهی خالص  

کشد که دوست داری در همان نقطه بمانی و لذت ر می شوی و گاهی اینقدر فضای راحت و شفافی را به تصوی

 !ببری

 «!سرم را باال بردم:» پروا یگانه؟

 «!محکم جواب داد:» بله؟ 

 «پدر مادرت کجان؟ می دونن اینجایی؟ » -

 .صندلی را عقب داد و بلند شد

 «.دستهایش را به هم زد و خورده های نان را تکاند:» پدر مادر ندارم



مه ای ذهنم بازی بدی را شروع کرد. نقطه ضعفم جای بروز پیدا کرد. این بازی ذهن تنها لکبا همان جمله سه 

 .پیامدش نرم شدن قلبم است

 .اما این دختر عجیب است و حس های من را هم درهم گره می زند

 .اطمینان، اعتماد آخرین حسی است که نسبت به او می توانم داشته باشم

 «پزخانه خارج شود که مچ دستش را گرفتم:» کجا؟ شآخواست میز را دور بزند و از 

 «.دیگه نمی خوام سوالهاتونو جواب بدم » -

سرم را باال بردم:» سوال دیگه ای نداشتم! به نظرت چرا نمی تونم بهت اطمینان کنم؟ یک چیزی این وسط اشتباهه!  

 «...یا دروغ می گی یا داری می پیچونی؟! بگو! مطمئنم درست حدس زدم. تو

 «.دستش را آرام از بین انگشتانم کشید:» بازم سوال پرسیدید! زیاد مهم نیست هر جور دوست دارید فکر کنید چم

... نمی خوام اذیتت کنم  «.محکم و جدی گفتم:» بشین سرجات لطفا 

 .برگشت و دوباره روی صندلی نشست

 «.وشن اشاره ای به ماهیتابه کردم:» بخور! به خاطر پیچوندِن من مدیون شکمت 

 .چشمان عسلی اش درخشش چند لحظه پیش را نداشت، خطوط نامنظم مشکی پررنگ شده بودند

 «!خیره به من که با لپهای پر در حال جویدن لقمه بودم، گفت:» سیر شدم، ممنون

 «.کال پنج تا لقمه خوردی که یکیش خیلی کوچیک بود اصال به حساب نمیومد! پس بخور » -

 «ی من رو شمردید؟ا هلبهایش خندید:» لقمه 

لقمه دیگری آماده کردم و جلوی رویش گرفتم:» دقتم باالست! من چشمام خوب کار می کنه. بیا بگیر پس فردا می  

 «.ری به بانو می گی پسرِ برادرش یک گراز واقعیه! بعد خود بانو که نیست من دستم به گلوی خودت بند می شه

 .با خنده لقمه را گرفت و در دهانش گذاشت

 «.لقمه دیگری به دستش دادم:» بگیر! قرار بود امروز مسالمت آمیز باشم اما وسطش گند زدی

 «!با دهان پر لقمه را از دستم گرفت:» ممنون 



 «!نگاهی به ساعت مچی ام کردم:» بذار بقیه شم تو صلح بریم جلو

 .سرش را باال و پایین کرد که حرفم را تایید کند

نره تو هم؟ به نظرم باید یک سری قانون بذاریم! پشت بندش جریمه هم باشه   الهمونکنیم کُخب لیدی چی کار   » -

 «که هر کی قانونو رعایت نکرد یا دورش زد از کارش پشیمون بشه. چطوره؟

 .از جایش بلند شد و حین برداشتن کتری برقی و گرفتنش زیر شیر آب یک “عالیه” غلیظ تحویلم داد

رف باال کشاندم:» قانون یک، اینجا خونه ی منه پروا یگانه پس بدون اطالع و و به طکردم   دستهایم را در هم قالب

 «.اجازه ی من نه کسی میاد، نه کسی حق داره بره

 «دیگه به قسمت رفتنش چه کاری دارید؟ » -

الح  اینجوری صدستهایم را قالب کردم و زیر چانه ام گذاشتم.  خوب به صورت عاری از احساسش خیره شدم: » من 

نم. در ضمن اینجا مقننه منم پس تو مجریه باش. قانونو من تعیین میکنم تو اجرا می کنی. اینم قانون شماره می دو 

 «!دو

چشمهایش یک دور به اطراف چرخید:» ناعادالنه قانون می گذارید آقای فراز؟ به نظرتون این قانون شماره دو عادالنه 

 «است؟

وای من کاری نداشته باش، اینم سه! البته تو شبیه یکی از همین ه حال و هدادم:» ب بی توجه به سوالش ادامه

رباتهای خوشگل قرن بیست و یکی برای همین شک ندارم قانون شماره سه رو به راحتی آب خوردن انجام می 

 «.دی

 .کرد فقط نگاه با یک لبخند که پشت آن کوهی از اعتماد به نفس بود، دست به سینه بدون حرفی یا اعتراضی

 .خوب است که اهل اعتراض زیاد و کل کل نیست 

از جایم بلند شدم و پیش دستی خودم را همراه با ماهیتابه داخل سینک گذاشتم:» قانون های بعدی رو تو کار  

 «.تعیین کنم! قبل همه اینا بلند شو برو اون عصای کذایی رو بردار بیار

 «؟ خنده از روی لبهایش محو شد:» برای چی

 «!دوست ندارم بهش عادت کنین چو » -



پوتین های کوه نوردی را به پا زدم و حین محکم کردن بندها، خنده ی ته گلویم را با سرفه ای بند آوردم و داد 

 «!کشیدم:» پروااا یگااانه

 «.همان بار اول صدا زدنم کافی بود تا در اتاق را با شدت باز کند:» بله؟! سالم! صبح بخیر

 «ایستادم:» به به چه آماده! جایی تشریف می بردید؟ بدون اطالع؟ بند زدم و خر را به گره ی آ

 «دکمه پالتوی بلندش را بست و پایین آمد:» هنوز که نرفته بودم! قانونارو یادمه. شما با من کاری داشتید؟

 «میری؟ داری کجا دقیق جواب می دی! سوال پرسیدم. نفسم را فوت کردم:» قانون چهار... سواالمو درست و 

 «!چکمه هایش را جلوی پایش انداخت:» برای یک سری از کارهای بانو دارم می رم جایی

 «کجا؟ چه کاری؟ » -

در کیفش را باز کرد، موهایش پایین ریخت و صورتش را پوشاند:» نمی دونم آدرس دادن االن بهتون آدرسو نشون 

 «...نمی دم، یک چند تا سواله که باید از کسی که گفت 

وی صفحه موبایل رفت تا قفل را باز کند. لبخندی به قیافه مصرش زدم و دستم را روی صفحه مبایلش  ش ردست

گذاشتم:» نمی خواد حاال گزارش کارِ مبسوط به من بدی! گزارش کاراتو به همون بانو خانم بده که با وجود اینهمه  

 «!ادعا به دوست داشتنم یک جوجه رو مباشر کارهاش کرده

 «!دوست داره شماروبانو  » -

 .تمام تالشش را کرد تا لحنش پرمدعا باشد. می خواهد ثابت کند چیزی بیشتر از یک مباشر برای بانو است

... اینجاها   اگه ماشین نگرفتی سوویچ رو اپنه  پوزخندی زدم:» نه بابا! چشم بسته غیب گفتی؟! با چی داری میری؟ 

 «.تاکسی نیست

 «!کرد:» آقای اُلفت میان دنبالم، با ایشون می رم   شید و کمر راستهایش را باال کزیپ های چکمه 

 .خنده گل و گشادی که آن روز از اُلفت دیدم یادم آمد و یک خشم ناخوانده وجودم را پر کرد

 .چیزی نگفتم و در را برایش باز کردم

 «در ویال را که بستم پرسید:» راستی شما با من کاری داشتید؟



 «.و دستهایم را درجیب بردم:» می خواستم به پات تمرین بدمی سرم انداختم سوویشرت را رو کاله

 «چطوری؟  » -

با سری پایین به گام های محکم اش لبخند زدم:» تا اونجایی که بانو دوستم داره رو می دونی چرا پس یه طوری  

من نوشته شده  نگار رو پیشونیر برخورد نکن ابرخورد می کنی انگار هیچ چیزِ دیگه ای نمی دونی؟ قانون پنج یکجو

 «.کودن! اینکارو کنی بعدش یک قاب عکس زیبا ازت رو دیوار می سازم

ایستاد. نگاهش باال آمد و با دلخوری گفت:» من فقط سوال کردم که چطوری می خواستید تمرین بدید! همین. چقدر  

 «!به داستان پردازی عالقه دارید شما؟

ن از در دوستی اومدم جلو ولی همیشه یه طوری برخورد  خیلی فیلمی دختر! ببین م خندیدم و راه افتادم:» توبلند 

... یه مدلی که یک ِهد شات تمیز روت پیاده  می کنی که یکی از تیرهای اسنایپرِ مغزم برات ابراز دلتنگی می کنه 

 «.کنم

 .ستین داشت را به رخم بکشداب حاضر آماده ای که در آچرخیدم و همانطور که به عقب عقب می رفتم نگذاشتم جو

 «.دستم را به سمت راست بردم و تخته حلقه را نشانش دادم:» بسکتبال بلدی؟ تمرینت بسکتبال بود

 .قیافه هاج و واج شده اش را به آن صورت بی حس و سخت ترجیح می دهم

 

بسکتبالو   هت معلوم بود تا حاال توپبلد نیستی!؟ البته از نگاتا کنار در باغ همراهش رفتم و در را باز کردم:» بسکتبال 

 «!از نزدیک ندیدی

 «!نخیر » -

نگاهی به کوچه باغ که در خلوت همیشگی بود، انداختم:» اصال ورزش دوست داری؟ می دونی چیه یا اینم به بی 

 «هنریات اضافه کنم؟ 

 «.ه کنیدبی حواسی گفت:» اینم اضاف نگاهش روی ماشینی که از خم کوچه پیدا شد، گیر کرد و با 

 «!متوجه توقف ماشین درست پشت سرم شدم و به سمت در باغ قدم برداشتم:» مراقب خودت باش

 .صدای باز شدن در ماشین را شنیدم و پشت بندش دوباره خاطره ی روز پیش در ذهنم زنده شد



 «.الفت از ماشین پیاده شده بود و صدایش آمد:» سالم جناب وارسته

 .کم پشت سرم بستمابی داشته باشم در را محبدون اینکه برگردم یا جو

با خودم حرف زدم و به سمت زمین بسکتبال رفتم:» مرتیکه ی چاپلوس! فکر کرده به جای آقا از جناب استفاده کنه  

 «.یادم می ره چطوری لم داده بود و دهن گشادش باز بود

از این  تبال درآوردم تا بعد از آن کمیهایم سر برف های زمین کوچک بسکبا پارو زدن، حرصم را به همراه فحش 

 .انرژی های مزخرف تلنبار شده را با کوباندن توپ تخلیه کنم

 .پارو زدن تمام شد و توپ را هم از ویال آوردم

هم اوضاع  هر یک بار که توپ را به سمت سبد پرتاب کردم یک سوال در مغزم جرقه خورد. زندگی قبل از این دختر

 .با خودم و بقیه روشن بودز سوال هم نبود! حداقل تکلیفم خوبی نداشت اما پر ا

... عمه ای که در تمام این سالها   بانو برایم تا قبل از دیدن این مباشر اعظمی که فرستاده یک زن ساده و شیک بود 

گ همسرش  وقت بچه دار نشده و بعد از مر فقط چند بار او را دیده ام. تمام چیزی که می دانم این است که بانو هیچ

... این دختر کجای زندگی   که عاشقانه دوستش داشت وقتی من پسربچه ای ده، یازده ساله بوده ام مهاجرت کرده 

 بانو بوده که هیچ کدام از ما خبر نداشتیم؟

چیزی از دوسِت بیست و  فرهود سه سال با بانو زندگی کرده...هیچ وقت نشنیدم از کسی غیر بانو بگوید! نشنیدم 

ر را نمی شناسد! مادر تا آنجا می داند که فشارهای سرهنگ برای ازدواج بانو بگوید! چاووش هم این دخت هفت ساله

مجدد بانو با دوست صمیمی و شریک فعلی چاووش او را از خانواده فراری کرده و او بی خبر از همه مهاجرت می  

خودش   ری دوست دارد که انگار بچه هایی شمارش با چاووش همه ما را جوکند. بانو در کنار همه اختالفهای ب

 .هستیم

توپ را در دستم فشردم و به سمت سبد پرتاب کردم و حرفهای مغزم را از دهانم بیرون دادم:» در واقع فکر می  

 «...های برادرشیم اماکردم مثل بچه هاش هستیم! بانو از هیچ محبتی دریغ نکرده تا ثابت کنه براش باارزشتر از بچه 

ردم:» اما یهو از یک تخم مرغ شانسی یک دختر بیست و هفت ساله برنده شده و صاف فرستادتش  پرتاب ک بار دیگر

 «!وسط زندگی من

 «.پرتاب بعدی:» بانو یهو یادش افتاده این باغ برای اونه و خواست براش مدرک جور کنم



داخل سبد بیاندازم و بیخیال  ره راضی شدم آخرین پرتاب را همقفسه سینه ام باال و پایین می رفت که باالخ

 .استانهای ذهنم شومد

 «!آخرین بار هم توپ را پرتاب کردم:» پروا یگانه

با چشمهای بسته که هنوز خواب بود و گوشی که از صدای موبایل هشیار شده بود دستم را از لبه ی کاناپه پایین 

 .بردم و موبایل را برداشتم

 «ابا؟ز را لمس کردم:» سالم! کجایی بم را باز کردم و سریع آیکون سب یک چشم

 «!خواب بودی؟ ساعت نه شبه» -

 «خمیازه کشیدم:» اون خراب شده قرار نیست اینترنت داشته باشه؟

 «پادشاه همیشه طلبکار! چطوری؟ بیکاری که ... چرا نمیای اینجا؟  » -

 «داشتم! کجا بودی جواب ندادی؟ نیم خیز شدم و سرم را خاراندم:» کارت 

 «مون داشتم. برده بودمشون یه کم اطرافو بگردن! چی کار داری؟ هم » -

نشستم و نگاهی به سالن و آشپزخانه انداختم. خانه تاریک است پس هنوز نیامده است. بیاید هم کلیدی برای داخل  

 !شدن ندارد. ساعت نه شب شده و هنوز نیامده است

 «ا یگانه می شناسی؟فرهود تو پرو » -

ِ پروا یگانه؟ » -  « که از طرف بانو اومده؟! همین دختر

 «با هیجان پرسیدم:» می شناسیش؟ 

 «...فاخته گفت دیگه! دیروز زنگ زده بود گفت بانو یک دختر » -

...  اونجا یک دختر چشم   کالفه پوفی کردم:» فاخته چیه بابا؟ از قبل منظورمه! اون سه سالی که پیش بانو بودی 

... گونه ها و لبهاشم  برجسته است. حاال شاید اسمش اینی که  عسلی با موهای مشکی ندیدی! صور ت استخونی 

؟ وقتی تو اونجا بودی باید نوزده یا بیست ساله  داره میگه نیست! کسی با این مشخصات با، بانو رفت و آمد نداشت

...» 



م! فراز چیزی  بانو دور و ورش فقط دوستای همسن خودش بودن، همچین دختری با این مشخصات اصال ندید » -

 «شده؟

 «بلند شدم و خودم را کنار پنجره های بلند سالن رساندم:» نه! چیزی که نشده! به نظرت کارهای بانو عجیب نشده؟

خندش را واضح به گوشم رساند:» بانو عجیب شده؟ یک نگاه به خودت بنداز! منکه داداشت هستم سر از کارای  پوز 

... نه تنه ا من مامان هم که همه ی حرفات باهاش بوده گیج شده. خودتو به آب و آتیش  این چند وقته تو درنمیارم 

با بابا و یهو ول کردی رفتی همونجا! قرار بود  زدی شرکتتو راه بندازی بعد یهو فروختیش باقی پول باغو دادی 

 «...ییالقت بشه شد همه ی زندگیت! کارتو ول کردی! حواست به 

. آرام می گفت، برادرانه و پر از نگرانی اما من چه  . یادآوری قلبم را به درد کشاندهر چه بیشتر گفت بیشتر یادم آمد

 حرف به اینجا رسید؟ جوابی داشتم که خرج  نگرانی هایش کنم؟ اصال چرا 

 .پرده را کنار زدم و سرم را باال بردم

 .هوا صاف بود و بعد چند روز ماه در آسمان دیده می شد

روشن باغ به حرفهایش گوش دادم. سعی کردم به نگرانی ه به چند چراغ قارچی شکل سرم را پایین آوردم و خیر 

 .کردن معادالت خودش بود  هایش گوش دهم ولی تالشم جواب نداد. ذهنم فقط در حال حل

 .تصاویر مزخرف در ذهنم تداعی شد و مثل پتکی در سرم صدا داد

 «!زنگ می زنمصدای آیفن از بدتر شدن اوضاع نجاتم داد:» فرهود بهت 

... بیا اینجا » -  «.فراز مراقب خودت باش، مامان نگرانه. منم بدتر از مامان 

یالت راحت، نگران نباش! فردا بهت زنگ می زنم راجع به فاخته باید  به سمت آیفن رفتم و دکمه را زدم:» باشه خ

 «.حرف بزنیم

... باشه حرف می زنیم » -  «.می دونم جریان چیه! بهم گفته 

 .خداحافظی کردم و در ویال را باز کردم  یعسر

 .با قدمهای محکم ولی سری پایین رسید و سالم داد

 «زنگ بزنم بگم دیر میام؟ سالم، از صبح رفتی نه شبه! نمی گی یک » -



 «.سرش باال آمد:» ببخشید، طول کشید

شمهای قرمز و پف کرده که خبر از یک گریه  از کنارم آرام رد شد و به سمت اتاق رفت. باز هم مرا پیچاند اما اینبار با چ 

 !طوالنی می داد

 بی خوابی

شب امتحان ، امتحان  عشق های مخفی! شاید  بی خوابی از کجا می آید؟ گاهی شاید عشق ...عشق های یک طرفه، 

اولین بار های مهم! امتحان های مهم زندگی. شاید هیجان زیاد... مثال اولین دیدار کاری یا مثال سفرهایی که برای 

... انتخابهای بزرگ، تغییر مسیرهایی که ساختار زندگی را بر هم می زند! هر چیزی   اتفاق می افتد! شاید استرس 

خواب را برهم بزند. تمام این حالتها را داشته ام و حاال غیر بی خوابی  در پریشانی، سوالهای بی جواب،  ممکن است  

... پر یشانی در دنیای مجهول هایی که نه تنها جوابی ندارند بلکه حتی قابل  معادله های حل نشدنی گیر کرده ام 

 .استدرک هم نیستند! این نوع جدید بی خوابی برایم تجربه ی جدیدی 

... حتی در   تکیه بر تاج تخت نگاهی به صفحه ی موبایلم انداختم که همان موقع خاموش شد. این دختر... پروا یگانه 

 .! هر چه گشتم باز هم به هیچ رسیدمدنیای مجازی هم وجود ندارد

 «!پوزخندی زدم:» وقتی بی خوابی ازهیچ می آید

 .ستادماز جایم بلند شدم و کنار پنجره ی اتاق خواب ای 

 !دنبال راهی هستم تا مغزم را از فکرهای بی نتیجه خالی کنم، شاید یک بازی

 .ن ساختمپرده را کنار زدم و روی شیشه با بخار نفسم صفحه ای برای نوشت

 .انگشت اشاره ام را باال بردم و نوشتم

 “ هیچ “

 .کمی جلوتراز آنچه نوشتم دوباره نفسم را روی پنجره خالی کردم

 “ : هوای یاوه گویی و چرت بافتن هیچ “

 .کمی به نوشته نگاه کردم وکف دستم را روی نوشته کشیدم و دوباره نفسم را همانجا خالی کردم

 ”ه، پایانپروانه، پَِرن، پونپروا یگانه : پری،   “



 .آن قدر نگاه کردم تا نوشته محو شد

 .این بار باالتر از نوشته قبلی نفس زدم و نوشتم

 ”نه: مثل پراگ... سمفونِی رمز و رازپروا یگا “

 .منتظر محو شدن نوشته بودم که صدای شکستن چیزی از جا پراندم

 «سریع خودم را به بیرون اتاق رساندم:» چی شد؟

 .ط آشپزخانه با سری پایین میخکوب شده بودسو 

 «!جلوتر رفتم و پاهای برهنه اش را در همان نور کم دیدم:» از جات تکون نخور

 «!ی را از کنار در برداشتم و جلوی پایش آنها را روی زمین انداختم:» حواست کجاست؟ بپوشدمپای

 .لبهایم از مسخ شدگی زیاد به پایین کش آمده بود 

 «و خم شدم تا صورتش را از بین موهای پخش شده ببینم:» چته؟ خوبی؟یین بردم سرم را پا 

 آورد و با صدایی گرفته و لرزان جوابم را داد:» چشمهای قرمز و پف کرده اش باز شد. سرش را کمی باال

تو ببخشید...فکر کنم سرما خوردم... قرص سرماخوردگی دارید؟ اومده بودم ببینم قرص دارید؟! نمی دونم 

 «...تاریکی...متوجه نشدم چی

 «یک دستش را گرفتم و کمی باال آوردم:» میلرزی؟ 

ه الی لبخند نیم بندش مخفی کرد:» آره! خودم متوجه نشدم! انگار  نگاهی به دستهایش کرد و تعجب دروغینش را ال ب

 «!دستام می لرزه

ن اآلدم خالی بند! متوجه نشدی می لرزی؟ کجا  ابروهایم باال رفت. دستم را روی پیشانیش گذاشتم:» اَعوذ بالله مِ 

 «قیافه مرجوعیته؟رفته بودی این شکل و 

رفته اش را پوشاند:» من اینجوری نمی فهمم تب داری یا نه! دستای من  کف دستم کل پیشانی و ابروهای باال 

 «!همیشه داغن

 «...ننه تب ندارم، یه کم سردرد دارم که فکر کنم سرم سرما خورده برای او » -



 «.خودم را جلو کشیدم و گفتم:» چند بار بگم حوصله نعش کشی ندارم. خاطره ی خوبی هم از تب ندارم

 .کردم و با یک حرکت غافلگیر کننده لبهایم را برای یک ثانیه روی پیشانیش گذاشتمسرم را خم 

 .با خیال راحت از اینکه تب ندارد سرم را عقب کشیدم

 .مدچشمهای گرد شده اش، باال آ

 «با هول قدمی به عقب برداشت:» چیکار می کنید؟

ا بیرون بیاورم:» چیکار کردم؟ نترس بوست نکردم! من  در کابینت کنار یخچال را باز کردم تا سبد قرص ها ر  چرخیدم و 

 «!درجه تبم لبامه. تب نداری

 .دو عدد قرص سرماخوردگی از روکش بیرون کشیدم و کف دستش گذاشتم

 «!را جمع و جور کرد و آن را از دستم گرفت:» ممنون، زحمت نکشیدکه سریع خودش   لیوانی برداشتم

 .منتظر پر شدن آن شدلیوان را زیر آبچکان یخچال برد و 

... منتظر ماندم تا قرصها را ببلعد  .دستهایم را عقب بردم و آنها را بند صندلی کردم. تکیه دادم 

 .کرد و راه اتاق را پیش گرفت حین گذاشتن لیوان روی اپن تشکری چرخید و 

 «کجا لیدی؟  » -

ای صورتش التماس را دیدم. التماسی که  برگشت و به صورتم چشم دوخت. نه تنها در چشمانش بلکه در تمامی اجز 

 .شود پر شده بود از اینکه سوالی نپرسم و جوابی ندهد. فقط دنبال راهی بود تا سریعتر از جلوی چشمانم محو 

 «.نارو بگم بعد برواساسی! ای دو تا مورد » -

 «.لبهایش را با زبانش خیس کرد:» بله میشنوم

 «!ینکه صبح زود جارو برقی روشن نکن برای گندی که چند دقیقه پیش زدیلبخندی زدم و جلو رفتم:» نترس، اول ا

 .سرش را بدون حرفی باال و پایین کرد

اب  ی ندارم که چرا گریه زاری کردی فقط باید یک سوالو جوجدی به چشمهایش نگاه کردم:» االن کار  نزدیکتر شدم و

اگر اون وکیل پفیوز اذیتت کرده باشه  «...بدی! 



د و سریع شروع به حرف زدن کرد:» نه، اصال از این فکرا نکنید. ایشون فقط تا ظهر با من بودن که دنبال دستپاچه ش

 «...کارهای بانو بودیم. ببینید من یک کم خواستم قدم بزنم که

با گذاشتن دستم به شانه اش نگذاشتم به دروغ هایش ادامه دهد:» همین امروز صبح بهت گفتم رو پیشونی نوشته 

 «!ه کودننشد

چند بار به شانه اش ضربه زدم:» اگه یک روز این پنهانکاریا و دروغ بافتنات به من ربط پیدا کنه روزگارت سیاهه پروا  

 «.یگانه! اینو یکجا بنویس یادت نره

 .سوویشرتم در تنش زار می زد. شبیه دخترهایی شده بود که بسکتبال خیابانی بازی می کنند

 .همیشه باالی سرش به هم پیچاند و کاله را روی سرش کشیدموهایش را مثل 

چند بار توپ را به زمین زدم. صدای توپ روی آسفالت زمین کوچکی که درست کرده ام سکوت باغ را شکاند و چند  

 .ز روی درختان پریدندکالغ ا

 .خیره شدمسرم را باال بردم و به چشمهای کنجکاو و پف کرده ای که اطراف را نگاه می کرد، 

 .از یادآوری شب گذشته چشمهایم باریک شد

 .از فرصت استفاده کردم و توپ را با قدرت  درست وسط شکمش پرتاپ کردم

 .آخ بلندی گفت و همراه توپ خم شد

 .کاله بیرون ریخت  موهایش باز شد از

ستو جمع کن... بعد اینکه  نیشخندی به نگاه متعجب که با اخم ادغام شده بود کردم:» اول اینکه موقع تمرین حوا

فیلم بازی نکن که مثال دردت اومده... من با اون تاپ بندی و شلوارکی که وسط رونت بود دیدمت ... عضله های  

 «!ورزشکاریت مثل خودت دروغگو نیستن لیدی

 «.چشم های براق شده از اشکش را چند بار به هم زد:» غافلگیر شدم، خیلی محکم زدید

 «.ببینم چقدر می تونم روت حساب باز کنم پاس بده جوجه » -

 .از همان فاصله دو متری اینقدر آرام توپ را به سمتم رها که کرد توپ دوبار به زمین خورد تا به من برسد



ی پرت کن که یا مستقیم بهم برسه یا می خوای بخوره زمین » تو این فاصله کم یه جورخم شدم و توپ را برداشتم:

کن که فقط یکبار بخوره زمین، مگه نون نخوردی ؟ همین االن یک ماهیتابه نیمرو زدی به   قدرتت رو جوری وارد

 «!بدنت

 «!تو سرش بزنیچند بار توپ را به زمین زدم:» ببین برای دریبل باید هلش بدی طرف زمین نباید 

 «!متوجه نشدم » -

 «!سرم را باال بردم و اینبار آرامتر پاس دادم:» دریبل کن

وپ را به زمین زد و هربار بدتر از دفعه پیش دستش را روی آن کوبید تا قدرتش را وارد کند. بیخود انرژی چند بار ت

 .اش را هدر می داد

 «تم نزن تو سرش! خوشت میاد یکی بزنه تو کله ات؟جلو رفتم و توپ را از زیر دستانش نجات دادم:» گف

 «!م دادید دیگهدستهایش را به کمرش زد و کالفه گفت:» همینکارو انجا

 .با دریبل زدن جلو رفتم و نزدیک شدم

 «!توپ را میان زانوهایم فیکس کردم و رو به رویش ایستادم:» هلم بده

 .متعجب بله ای گفت

 «.! پرتم کنروی سینه ام گذاشتم:» هلم بده مچ دستهایش را گرفتم و آنها را

 .کمی به دستهایش فشار آورد

 «کردم:» محکمتر! دیروز کجا بودی؟به گره ابروهایش نگاه 

 .خط بین ابروهای پهن و خوش فرمش بیشتر شد و فشار دستهایش را زیاد کرد

 « محکمتر! کی اذیتت کرده؟ غریبه بوده یا آشنا؟ » -

گُر گرفته از خشمش را باال بیاورد با قدرت بیشتری هر دو دستش    شد. بدون اینکه صورت دندانهایش روی هم قفل 

 .نه ام کوبیدرا به سی

 «لبخندم پررنگ شد:» محکمتر! عاشقش بودی یا فقط دوستش داشتی؟ ترکت کرده؟ پَِست زده؟



 .یک پایش را جلو آورد و هر چه توان داشت را جمع کرد و هلم داد

... آتیش های زیر خاکسترت دارن زبونه می کشنن خوردم:» محکمتکمی از جایم تکا  «!ر! کجا بودی دیروز؟ 

 «!دیگر با تمام توان به سینه ام زد و صدای فریادش سکوت باغ را شکست :» دست از سرم برداربار 

 .با حمله آخرش توپ از بین زانوهایم خارج شد و آن قدر قل خورد تا به کناره زمین رسید

واستی داد هم فته و پر غیضش خیره شدم:» آفرین االن یاد گرفتی چطوری باید توپ رو هل بدی ... خگُر گر  به صورت

... بلند داد بزن ولی تو سرش نزن  «!بزن 

 .نفس زنان با اخمهایی که جای خوبی برای نشستن پیدا کرده بودند، نگاهم کرد

 «!لبخندی زدم:» جمله ی پر ایهامی گفتم، بفهم 

 .که به کپه ای از برفهای پارو شده گیر کرده بود، برداشتمتوپ را  چرخیدم و

... به این جمع کردن حواس   ضربه های قوی دستهایش قفسه سینه ام را دردناک کرده بود. عادت ندارم به این درد 

 !برای مراقبت از قفسه ی سینه ام

 «ی؟چند دریبل زدم و به طرفش برگشتم:» چکمه هات تو مخمه! کتونی ندار

 «.خدا یه کار بلد باش  توپ را به سمتش پرتاب کردم:» هلش بده طرف زمین! آدم اینقدر بی هنر نوبره. محض رضای

 .چند ضربه اول را اشتباه زد و بالخره قلق دریبل زدن دستش آمد

 «.کف دستهایم را به هم کوبیدم:» باریکال لیدی! همینه. حاال با همین ضربه ها راه هم برو

 .نداشته بود که توپ از دستش در رفت و به سمتم آمدبیشتر بر چند قدم 

 «.دادم:» خوب داری پیش می ری! ادامه بده توپ را برداشتم و دوباره پاس

 .ایستاده دستهایم را به سینه بردم و حرکاتش را تماشا کردم

 «!توپ را گرفت و دوباره شروع کرد:» خوشم اومد از بسکتبال 

 .خندیدم به تالش کردن مصرانه اش



سرخ شده اش چیز دیگری بود...شاید  چند دقیقه به حرکتش ادامه داد، دیگر اثری از اخمها نبود. حکایت گونه های 

هیجان! این دختر شاگرد خوبی است. مصرانه دنبال یاد گرفتن است ... شاید هم یاد می گیرد تا فرار کند! از ضربه  

م جمله ام را به خوبی متوجه شده و به دنبال خالی کردن های محکمی که روی توپ می زند مشخص است ایها

 .نِی چشمهای پوف کرده اش استحرص و خشمی است که باعث و با

 «!لیدی این بلک؟ » -

 .همانطور که چشمش به توپ مفلوک زیر دستش بود بله ی محکمی گفت

... بیا ببرمت مرحله بعد » -  «!خوبه در همین حد 

 «له بعدی چیه؟یجان گفت:» آماده ام! مرحبا دریبل نزدیک شد و با ه

م:»  دو بار توپ زدی حس کوبی برایانت گرفتی؟ وقتی دریبل می کنی  توپ را از بین دستهایش قاپیدپوزخندی زدم و 

نباید به توپ نگاه کنی! می دونی وقتی خیلی حواست به کار خودت باشه اونوقت خیلیا هستن که خیلی چیزارو از  

 «!قاپن... ایهام اینم بگیر! به نظر باهوش میای؟ دستت مثل توپ می 

 «.یاد بگیرم  لبخندی به لبهایش آمد:» سعی می کنم

... اما خیلی   شانه هایش را گرفتم و  جلوی تخته حلقه چرخاندم:» خیلی ُخب، می خوایم شوت کنیم. البته یکم زوده 

 «!مشتاقی

 «می زدی پس چپ دستی! درسته؟ پشتش ایستادم و توپ را به دستهایش دادم:» دریبل با چپ

... چطور؟ » -  «بله 

را کمی باال آوردم:» توپ و بده به چپ! آرنجت با بازوت و با مچت باید زاویه نود دستم را زیر آرنج چپش بردم و آن 

 «درجه بسازه. توپ رو میذاری روی پنجه هات. پنجه هات نه کف دستت متوجه شدی؟ 

 .سرش را محکم باال و پایین کرد

ف حلقه. حاال پرتش  دست راستش را کنار توپ گذاشتم:» دست راست فقط کمکیه... باید توپو با چپ بندازی طر 

 «!کن

 .توپ را همانطور که گفته بودم پرت کرد و توانست آن را تا حلقه باال ببرد



اول توپت نباید می  از پشتش درآمدم و به دنبال توپ رفتم:» آفرین، عضله هات به دردمون خورد. قاعدتا برای بار 

 «.رسید

ینبار خودم را جلوتر کشیدم و بدنم را به کمرش  دوباره توپ را میان دستانش گذاشتم و پشت سرش ایستادم. ا

 .چسباندم

 .نفسی را در حال خارج شدن بود سریع حبس کرد و به حلقه زل زد

و دسِت چپته! می خوام بهت فوت  توپ را از میان دستانش با ضربه ای خارج کردم:» فرض می کنیم االن توپ ت

 «.کوزه گری یاد بدم فعال توپ الزم نداریم

ز زیر بازوی چپش تا مچ دستش کشیدم و کنار گوشش باقی توضیحات را دادم:» وقتی توپ پرتاب می  دستم را ا

 «...شه این دستت دقیقا همینطوری باید از آرنج صاف بشه و به سمت حلقه حرکت کنه و بعدش

خم بشه.   یین خم کردم:» مچتو می شکونی! یه اصطالحه یعنی باید با ضرب به طرف زمینبه طرف پا  مچ دستش را

 «متوجه شدی؟ 

 .لبهایش نیمه باز مانده بود و به رو به رو نگاه می کرد

کاله سوویشرت را از سرش کشیدم و سرم را آن قدر به گوشش نزدیک کردم که لبهایم به الله گوشش خورد:» هدفت  

... این اسم واقعیه؟ بهم راست بگوباید   «!مشخص باشه! می فهمی؟ پروا یگانه 

 «!م سریع خودش را بیرون کشید و غرید:» شما دارید منو آزار می دیداز بین دستان

لبهایم را پایین کشیدم و سرم را سوالی چپ و راست کردم:» آزار؟ اینکه ازت پرسیدم اسم واقعیت چیه آزار دادنه؟ 

 «!وال کردنمو دوست نداشتی؟شاید نحوه س

 «... چه مدلی دوست داری؟لبخند کجی زدم و ادامه دادم:» دست به مهره بازیه 

 .توپ را برداشت و آن را محکم به سمت شکمم پرت کرد

با یک دستم توپ را گرفتم:» جوگیر نشو! اینم مرحله بعدیه که باید یاد بگیری...هیچ وقت توپ رو سمت مربیت  

 «!احترامیه لیدیپرت نکن! بی 



.. ... پاسپورت و شناسنامه ام    دندانهایش را به هم سابید با خشم گفت:» من اسمم پروا است  فامیلیم هم یگانه 

 «.داخل ویالست اگر خواستید می تونید چک کنید. هر سوالی داشتید جواب دادم

 .از جایی که ایستاده بودم شوت سه امتیازی پرت کردم و گل شد

 «.ه دیگه نشد! تو همه سواالی منو جواب ندادیگفتم:» ِد ن لبخندی زدم و

 «...:» شما دارید منو آزار می دید. از روز اول هم همین بوده...دست درازی های شماصدایش کمی باال رفت

جلو رفتم و چانه اش را بین مشتم گرفتم:» آروم!  نذار فکتو بیارم پایین. خودتم خوب می دونی داری شعر می بافی!  

 «.هیچ سوالی رو درست جواب نمیدی

ا حساب باز کرده بود. قبل اومدنم گفت شما یک مرد محترم و  دستم را پس زد و عصبی گفت:» بانو خیلی رو شم

 «.بسیار مودب هستید... اما شما بی ادب ترین آدمی هستید که دیدم

ور و ملخ ریختید تو زندگیم بعد چه هر دو دستم را با خنده روی گونه هایش گذاشتم:» منو خوب نگاه کن. عین م

...  باشم؟ توقعی دارید؟ که من همون آدم گذشته  محترم و مودب؟ پروا یگانه اون فرازی که عمه ی من یادشه مرده 

 «.خیلی وقته خاکش کردم

خنده ام جمع شد و با چشمهای باریک شده گفتم:» از بچه گیم همینی بودم که داری می بینی فقط جرات ابرازشو 

... اما االن دارم. االن خودمم، همونی که عشقم می کشه! به اَحدی هم ج واب پس نمی دم. تموم شد و  نداشتم 

 «.رفت

 .سرش را برای خالص شدن تکان داد

محکمتر گونه هایش را میان دستانم فشردم:» اینارو دست درازی حساب نکن! من نمی دونم به دو تا تاچ ساده چرا  

... جلوی   ..  برام مهم نیست ... می تونی هر لقبی خواستی بهم بدی اما تو خلوتت اینکاروباید لقب تجاوز بدی .  بکن 

 «!من مراقب حرف زدنت باش که منم مواظب دستامو و صورت خوشگل تو باشم

دستهایم را برداشتم. جای انگشتانم پوست گر گرفته اش را لحظه ای سفید کرد و ثانیه ای بعد دوباره به همان رنگ 

 .درآمد

فراز! همین امروز صبح گفتید دوست چشمهایش را ریز کرد و دست به سینه شد:» قابل اعتماد نیستید آقای 

 «.هستیم ولی همه محبتهای شما به خاطر اینه که ازم حرف بکشید



ه  خندیدم و راهم را به سمت ویال کج کردم:» دوستیم دیگه لیدی یگانه! دوستا با هم جر و بحث هم می کنن. مگ

 «نه؟

... بدو بیا یک نهاری چیزی درست  صدایم را باالتر بردم تا بشنود:» قربون اون دست پنجه ی بی هنرت ب شم رفیق 

 «.کن از گشنگی نمیریم

 .تلویزیون را خاموش کردم و غلتی به عقب زدم

رش را روی  همان تاپ بندی و لگ ورزشی مشکی را به تن داشت. پاهایش را روی مبل چرمی باال برده بود و س

 .زانوهایش گذاشته بود

 «!هی! پروا؟  » -

 «» بله؟ آرام سرش را باال آورد:

 «بدنم را روی یک آرنجم انداختم:» اصال فیلمو دیدی؟

پاهایش را از مبل پایین انداخت:» بله دیدم. می خواید امتحان بگیرید؟ همینکه مجبورم کردید سه ساعت یک فیلم  

 «کسالت آور ببینم کافی نبود؟

قبول کردم. کجای اینکار اجبارو جا  نشستم و طلبکارانه نگاهش کردم:» مجبورت کردم؟ گفتی فیلم ببینیم منم 

 «دادی؟

 «!بلند شد و ایستاد:» اما هیچ حق انتخابی به من ندادید پس مجبورم کردید

 .خواستم جواب بلبل زبانی اش را بدهم که آیفون به صدا درآمد

تم:» ساعت هشت شبه، فقط می خوام اون وکیل  م کردم و به سمت آیفون رفنگاهی به ساعت مچی در دست

 «.ناِس عوضی باشه. من می دونم و تو و این مرتیکه چلغوزنس

 .نگاهی به نمایشگر آیفون انداختم. کسی پشت در نبود

 .گوشی را برداشتم و بله ای گفتم

 «!چهره سینا جلوی نمایشگر نمایان شد:» سالم. باز کن فراز 

 «!آیفون را فشار دادم و چرخیدم:» یک چیزی تنت کن سیناست. رفیق منه  سیشا



 «!دو قدم به سمت آشپزخانه برداشت:» چای میذارم

 «!سوویشرتم را از روی چوب رختی برداشتم و از همان فاصله روی سرش پرت کردم:» تنت کن

 «ا کنار زد:» به من چیکار دارید؟سوویشرت سبز را با عصبانیت از روی سرش کشید. موهای پریشان شده اش ر 

 «ه؟اینجا خونه ی منه! یادت که نرفت » -

صدای در آمد. دستم را روی دستگیره گذاشتم و خیره سرتا پایش را آن قدر نگاه کردم تا مجبور شد سوویشرت را  

 .بپوشد

 «.پو ببند! سریع. بچه مردم یخ زددوباره صدای در آمد. همانطور ایستادم و  انگشت اشاره ام را باال و پایین کردم:» زی

 .شرت را باال کشیدبا اخم های درهم گره خورده زیپ سووی

 «در را باز کردم و سینا با بسته ی بزرگی از غذا وارد شد:» سالم. چرا باز نمی کنی؟

 «سالمی دادم و بسته غذا را از دستش گرفتم:» اینجا چیکار می کنی؟ 

ناراحت  دی! گفتم با هم غذا بخوریم. اگه را درآورد:» قبال یک سالم می دا لبخندی زد و پالتوی بلند مشکی اش

 «...شدی

 «.جمع کن بابا! خدایی چطوری این چند سال تحملت کردم؟ اتوکشیده ی پاستوریزه » -

جلوی کنسول کنار در ایستاد و در آینه نگاهی به خودش انداخت. بافت یقه اسکی مشکی اش را مرتب کرد و دستی 

 .لوار کتان طوسی اش کشیدبه ش

 «!؟ چه همه هم عزادار شدنبسه بابا! واس کی مرتب می کنی خودتو » -

 .خواست جوابم را بدهد که حرفش با دیدن پروا که جلو آمد و سالم داد، در دهانش ماسید

 .احتماال می خواست همان جواب همیشگی را بدهد که مرتب بودن در هر شرایطی برایش اهمیت خاصی دارد

 «.سریع دستش را جلو آورد:» سالم خانم. ببخشید انگار مزاحم شدم 

پوزخندی زدم و با لحنی مضحک گفتم:» همه مزاحمااا! بیا تو بابا. مزاحم چیه؟ پروا یگانه کبوترِ جلد عمه ی منه. لونه  

 «.نداشته اومده اینجا



 «بسته را روی اپن گذاشتم:» رفیقم سینا سالمی! چند سال شد سینا؟ 

 «!جور کرد و آرام جوابم را داد:» حدودا ده سال متعجب سینا بین من و پروا در رفت و آمد بود. خودش را جمع و اهنگ

 «!نزدیک پروا شدم:» آره ده ساله دوستیم. عین خودت اتوکشیده و مودبه پروا یگانه

 .غذاهایی که سینا آورده بود را روی میز چیدیم و هر سه نشستیم

 «.را جلو کشید:» خیلی لطف کردید...متشکرم دان نمایی بشقابشپروا با لبخند دن

بشقاب را جلوی سینا که به چهره پروا خیره شده بود، گذاشتم:» غذا هست واسه خوردن... برادر   شخندی زدم و نی

 «شما دیگه چرا؟ 

ببخشید مزاحمتون هم  جا خورد. سرش را پایین انداخت و آرام پروا را خطاب قرار داد و گفت:» کاری نکردم خانم. 

 «.شدم

ینا زدم:» بسه سینا! ولی دمت گرم، خدایی دیگه داشتیم تلف می شدیم.  بشقابم را پر کردم و دستی به شانه س

 «!نجاتمون دادی! پروا یه کم حال ندار بود وگرنه که از هر انگشتش یک هنر می باره

لو یعنی یه جوری همینو درست می کنه انگشتاتم می  با چنگال اشاره ای به ظرف باقالی پلو کردم:» همین باقالی پ

 «.خوری

 .به من خیره شد ی نگاه کردم. پروا قاشق و چنگال را در بشقاب گذاشت و زیرچشم

 «.سینا موقرانه به حرف آمد و گفت:» امیدوارم زودتر رفع کسالت بشه خانم

 .سرم را باال آوردم پوزخندی زدم و 

..  میز کوبید: »من کسالتی ندارم!لیوان را روی  کمی آب خورد و . ُخب انگار برای  فقط غذا درست کردن بلد نیستم 

 «!بعضیا مسخره کردن تفریح خوبیه 

سینا گیج و مات نگاهی به هر دوی ما کرد و با گفتن بله ای بی معنی که بیشتر برای از سرباز کردن بود تا هر نوع 

 .ابراز نظری بحث را تمام کرد

 «!قم را به طرفش بردم:»بشین غذاتو بخورایش بلند شد، قاشهمینکه پروا از ج

 «.ش را به هم فشار داد و نگاه کوتاهی به سینا کرد: »ممنون، سیر شدملبهای



دوباره اشاره کردم تا بنشیند: » ارواح شکمت... تو سیر شدی؟ ته ماهیتابه نیمرو رو با نون پنیرت مزین می کنی بعد 

 «ی؟االن با دو تا قاشق سیر شد

 « !سینا با تشر صدایم کرد:» فراز 

که حاال رگه های مشکی پررنگ تری داشت، جواب سینا را دادم: » شما غذاتونو میل  خیره به چشمهای عسلی اش 

 «.کنید جناب سالمی! ما دو تا یه کم گیر و گور داریم خودمون رفع و رجوع می کنیم

 .تا بنشیند چشمکی زدم و دوباره با انگشت اشاره ام عالمت دادم

 .پوفی کرد و دوباره پشت میز نشست

 «نیم نگاهی به قیافه ی درهم سینا انداختم:» ُخب غیر غذا خوردن چیکارم داشتی رفیق؟ 

دلخور نگاهم کرد:» فقط خواستم با هم غذا بخوریم. همین! کارِ دیگه ای نداشتم. نمی خوای یک فکری به حال این  

 «تلخی هات بکنی؟ 

 .ه ی متاسفش زدملبخندی به قیاف

 «م و آرنجم را به بازویش کوبیدم:» نازک نارنجی نبودی تو؟قاشقی پر از غذا به دهانم برد

 «!تک خنده ای زد:» دیگه نمیای شرکت کسی نیست تمرینم بده، شاید برای اینه

... شما که  نگاهی به پروا کردم که با غذایش بازی می کرد:» شنیدی لیدی رفیق ده ساله منم تحت تمرینات مک  رره 

 «!عزیزم هنوز ابتدای معرکه ای 

 «سرش را باال آورد و بدون نگاهی به من از سینا پرسید:» شما هم بسکتبال بلدید؟

سینا لبخند پت و پهنی زد:» بله، من و فراز آشنایی مون از تیم بسکتبال دانشگاه شروع شد، منتها االن منظورش از  

 «! شما هم بازی می کنید؟تمرین عادت کردن به اخالقای خاصشه 

ا خودخواهی تمام قطع کردم:» بسه به جای رد و بدل کردن اطالعات عمیق ورزشیتون یه کم راجع به  بحث شان را ب

 «.تغذیه صحبت کنید. غذا درست کردن کارایی بیشتری برای یک لیدی داره

 «.با اخم نگاهش را به من داد و از جایش بلند شد:» من خدمتکار شما نیستم

 «.ا خونه ی منه یادت که نرفته؟ قوانینشم من تعیین می کنمبشقابم را برداشتم و ایستادم:» اینج



 «...سینا سریع بلند شد. میز را دور زد و بین ما ایستاد:» به نظرم نباید سرزده میومدم. لطفا دعوا نکنید

 .اخمم را که دید حرفش را ادامه نداد و ساکت شد

... همه آتی » - ...  می شه! قرار بود نو شا از گور تو بلنددقیقا  ن و ماستمونو بخوریم که یهو با پلو، چلو پیدات شد و بله 

همزمان پروا یگانه ناخوداگاه به صحبت کردن عالقه پیدا کرد وگرنه من االن چند روزه دارم شکنجه اش می کنم الم تا  

 «!کام حرفی از دهنش بیرون نمیاد

 .دباره تشکر کر داخت و در عوض از سینا دونگاهی سراسر خشم به من ان

 .بطور عجیبی از بودن سینا اعصابم خراب شده بود و دنبال راهی برای دعوا می گشتم

 .خواستم دوباره چیزی بگویم که بلند شب بخیری گفت و سریع از آشپزخانه خارج شد

 .در را بستم و کاله سوویشرت را سرم کشیدم

 «.زم نبود بیای بیرونسرده! راهو بلد بودم. ال » -

 «فیهی به سینا کردم:» گند زدی حاال ادبیات لفظ قلمتو رو می کنی؟ نگاه عاقل اندرس

 «!پوفی کرد:» فراز چته تو؟ چه می دونستم مهمون داری؟ قبال دو کلمه حرف می زدی! یک خبری ...چیزی 

پیش می رفت تا از زیر زبونش حرف  کمی برف از روی زمین برداشتم و میان مشتم فشار دادم:» تازه داشت خوب 

 «.ببینم این برگ کدوم درخته! لعنتی نم پس نمی دهبکشم 

 «.رو به رویم ایستاد:» یک چیزی می خوام بگم ولی دعوا راه ننداز فراز

 «!گلوله ای که درست کرده بودم را پرت کردم:» قول نمی دم. بگو

 «!د کردی انگار ازش خوشت میادکمی حرفهایش را مزه مزه کرد و گفت:» یه طوری برخور 

خنده ای زدم:» گمشو بابا! خوشم میاد؟ می خوام سر به تنش نباشه. مثال برخوردم چطوری بود که همچین تک 

 «مزخرفی به ذهنت رسیده؟

 «...یقه پالتو را روی گردنش کشید:» نمی دونم رفتارت این حسو بهم داد که



سرجدت بذار منم برم کپه ی مرگمو بذارم.  غ چرخاندم:» سینا بیا برو دستم را پشتش گذاشتم و بدنش به سمت در با

... خوبه بده منم بزنم. چهار تا   چه رفتاری آخه؟ ارّه دادن و تیشه گرفتن از نظرت خوش اومدنه؟ چی می زنی تازگیا 

 «!چیز خوشگل مثل لیدی و عزیزم شنیدی همش برای اینه که بفهمم این کیه تو خونه زندگی من؟

هایت به نفع تو هستش نگران چی هستی؟ یا به باغ می رسی یا پولی که  وکیل شرکت گفت همه چی در ن» -

 «.دادی

 «.پوزخندی زدم:» می دونی دیگه نمی خوام احمق باشم. یه چیزایی این وسط شیش و هشت می زنه

 ِ  «...دوباره ایستاد:» فراز تو هنوزم به فکر

دا قسم دندوناتو تو دهنت خورد می کنم. گفته  ه از دهنت بیاد بیرون به خسرم را با ضرب چرخاندم:» یک کلمه دیگ

 «....بودم بهت 

 «.دستهایش را به نشانه تسلیم باال برد:» خیلی ُخب، آروم باش! ببخشید

بقیه راه تا رسیدن به در باغ را سکوت کردیم که ای کاش این سکوت در این فضای توهم زای باغ نبود و مغزم دوباره 

 .ی شدمرور کثافتهای زندگی پر نماز 

 «.در را باز کردم:» دمت گرم، حال دادی! بازم از اینکارا بکن چون دیدی که ... متاسفانه خدمتکار ندارم

 «!لبخندی دندان نما زد:» نه به اون فراز تو شرکت نه به اینی که شدی 

 «.من همین بودم. با تو گشته بودم جِو تو مودبم کرده بود » -

 .ال راهی از بین درختان انتخاب کردم که به ته باغ می رسیدردم و به جای مسیر ویفظی کخداحا

برفهای دست نخورده ِی زیر درختان با صدای قرچ قرچ زیر پوتین هایم له می شد مثل اعصابم که با یک جمله ی  

 .نیمه تمام سینا در حال له شدن بود

 .کردم ز بین درختان ویال را نگاهخودم را به دیوار باغ رساندم. تکیه دادم و ا

زمانی جای این ویال یک آالچیق چوبی با سقف شیروانی نارنجی بود و بانویی که هر بار به آالچیق نگاه می کرد 

 .زمزمه وار می گفت که روزی یک ویالی نقلی جای آن خواهد ساخت

 .در خاطراتم گم شده بودم که در ویال باز شد



 .در را بست اطپالتو خارج شد و با احتیپروا حین بستن دکمه های 

 .سنگفرش های رو به روی ویال را پشت سر گذاشت. سرش را تا آنجا که می توانست پایین انداخته بود

 .با دستهایی که زیر بغل گرفته قدم زنان راه زمین بسکتبال را پیش گرفت

یشان به  ختان و تکان خوردن شاخه هاحجم سکوت باغ آن قدر زیاد بود که صدای ریختن خورده های برف از در 

حاال هم صدای قدمهای دختری سیاه پوش که اگر برف نبود با این چراغ های قارچی یکی   وضوح شنیده می شد و 

 .در میان سوخته، امکان دیده شدنش صفر می شد

 .تکیه ام را از روی دیوار سنگی برداشتم

یک کردم تا بهتر ببینم. اینطور به ا لمس کرد. چشمهایم را باریکی از دستهایش را به سمت صورتش برد و گونه اش ر 

 !نظر رسید که در حال پاک کردن اشکهایش است

 .خم شدم. با دستم حفاظی درست کردم تا از بین درختان رد شوم

 .نزدیک شدنم بی سر و صدا نبود اما کوچیکترین تغییری در نوع راه رفتنش پدیدار نشد

 .قدمهایم را نشنیده باشدن شاخه ها و امکان ندارد صدای پس زد

 .حدس زدم هندزفری داشته باشد که آن قدر بیخیال قدمهای آرام برمی دارد و جلو می رود

... صدای باال کشیدن دماغش به وضوح شنیده شد  .نزدیک تر شدم 

 .دیگر شک نداشتم متوجه حضورم پشت سرش نیست

حرکت غافلگیر کننده دست دراز شده ام را از ساعد گرفت و با  در یک  دستم را بلند کردم تا روی شانه اش بگذارم که

 .خم شدن زیر تنه ام مرا از جا کند و محکم روی زمین کوبید

 .درد در تمام کمرم پخش شد

 «مشتی که با سرعت به سمت صورتم آمد را سریع با دستم مهار کردم و فریاد زدم:» چیکار می کنی؟

 .و با گفتن آخ ساق پایش را گرفت ن گذاشتزانوی دیگرش را هم روی زمی



اشکی که از چشمش پایین افتاد را سریع پاک کرد و نالید:» چرا اینکارارو می کنید؟ من نمی فهمم شما خودتون  

 «قبول کردید من اینجا باشم! آخه این حرکتها چیه؟

می زنم یا تو؟ چرا حمله  ن حرکت  فکهای قفل شده از دردم را باز کردم و رو به رویش نشستم: » تو عقلت کمه؟ م

 «می کنی؟ تصوراتت کجا سیر می کنه؟ بیابونهای عراق؟ 

دستهایش بی وقفه روی پای آسیب دیده اش باال و پایین می شد:» یهو پیداتون شد! چه می دونستم شمایید؟ 

 «!گفتم شاید دزد باشه 

ذاشتم و بلند شدم:» باهوش اینجا زانو گ بی توجه به درد زیاد کمرم که نمی خواستم آن را علنی کنم دست روی

شبگرد داره، دزد نمیاد. ببینم تو باالخره مامور ویژه ی کا ِگ ِب هستی یا اِم آی سیکس؟ من حرکت می زنم؟ جنگه  

 «مگه؟ عضله هاتو با این وحشی بازیا سفت کردی؟ 

مق نیستم. هر چی سکوت می  . من احسرش را باال آورد:» شما قصد آزار منو داشتید! وگرنه می تونستید صدام کنید

 «!کنم اوضاع بدتر میشه 

دستم را به سمتش دراز کردم:» حاال پوارو رو با مارپل پیوند نزن. اونهمه سرو صدا کردم نفهمیدی گفتم شاید  

 «.هندزفری داری. پاشو بینم! بازم گند زدی به همه چیمون رفت

 .دستم را گرفت و با کمک پای سالمش بلند شد

 «فه ی پر دردش کردم:» می تونی راه بیای؟یابه ق نگاهی

سرش را با تایید باال و پایین برد. همینکه پای راستش را روی زمین گذاشت صورتش از درد مچاله شد و خشمگین 

 «.سرش را باال آورد:» تازه داشتم خوب می شدم! فردا می خواستم دوباره بسکتبال تمرین کنم

فتم:» خیلی به قران پرروی! عین دیوونه ها منو زدی زمین طلبکارم هستی؟ تکیه  ش را گر قدم رفته را برگشتم و پهلوی

 «.بده به من بریم دست و پا چلفتی! اسیر شدیم

 «.نگاهی به چهره ی پر از تعجب اش انداختم:» زیر لفظی می خوای؟ راه بیا دیگه

 «...روی این پام افتاد برای همین وزن شمادستش را روی شانه ام گذاشت:» ممنون، یه کم راه برم بهتر می شه. 

 «حرفش را بریدم:» مجبور بودی فن پیاده کنی؟ تو انگار به موقعیت های اجباری عالقه خاصی داری نه؟



 .تک خنده ای کرد و دستش را برداشت

 .پهلویش را رها کردم و کنار کشیدم

ست شما از طرف راست اومد روی شونه  دارم. د مرسی، دردش کم شد. نه به موقعیت های اجباری اصال عالقه ن » -

 «...ام مجبور شدم از همون طرف

 «رشته ی ورزشیت چیه؟ » -

 «.تلخ خندید:» دوچرخه سواری رو خوب بلدم ولی اصلیه دو میدانی بود

 .باالخره به حرف آمد. باید اطالعات بیشتری از کسی که به اجبار در خانه زندگیم جوالن می دهد به دست بیاورم

قدمهای آهسته تری برداشتم و دستهایم را داخل جیبم سر دادم. سرم را باال بردم و نفسم را که از سرما در هاله ای  

 «سفید پیچ می خورد، بیرون دادم:» تو دو میدانی و دوچرخه سواری مراحل گرفتن دزد رو هم یاد میدن؟

 «!ی دو تا فن. همینیکلبخند محوی زد:» یه کمی دفاع شخصی بلدم. نه در حد حرفه ای  

 «نیشخندی زدم:» با اینکه قانع نشدم اما بگذریم! گفتی دو رشته اصلیت بود؟ مگه االن نیست؟ 

 «.شانه ای باال انداخت:» دیگه با این پا فکر نکنم بشه دوید

 «.دوستانه مشتم را به آرامی به بازویش زدم:» تمرینت می دم درست میشی

بسکتبال حرفه ای هستید اما من مثل شما حرفه ای دومیدانی رو دنبال نمی کردم لبخند محوی زد:» می دونم تو 

 «.برای همینم دیگه بهش فکر نمی کنم

خیال بود و دوباره باید یک به ویال رسیدیم. در خانه را باز کردم:» خیلی زود جا زدی! نکنه تصادف و اینا هم خواب و 

 «آیه برای آدمهای خالی بند بخونم؟ هان؟

تاد. ساق پایش را باال آورد و کمی تکان داد:» نه تصادف کردم. راستش این شیش ماه بی دلیل از سرعت می  ایس

ترسیدم. ربطی هم به تصادفم نداشت چون من سوار ماشین نبودم که تصادف کردم. اما اون شب شما ماشینتو  

 «.دادید ترسم ریخت. ممنونم ازتون

فهایش را کنار هم گذاشتم. مدام در حال دادن اطالعات غلط است. هیچ چیز  زبانم را به لپم فشار دادم و کمی حر 

 .جور درنمیاید



 .سعی کردم خشمم را از چرت گفتنهایش فراموش کنم

داخل شدیم و در را بستم:» حواست پرت شده...یکی کوبونده بهت...پات داغون شده...ترسیدی! آره خب می شه  

 «...قبول کرد. چطوری بهت زد؟ فقط پات

با نشان دادن ساعد دستش حرفم را قطع کرد:»اینجا هم به عالوه یکی دو جا دیگه شکسته بود! یک ماه بیمارستان 

 «.بودم

 .چکمه هایش را از پایش درآورد و دو سه قدم با احتیاط اما محکم برداشت

تو اومده بود؟ پس تو با  مغزم با سرعت کار افتاد:» گفتی شیش ماه پیش؟ بانو شیش ماه پیش اینجا بود! به خاطر  

 «!بانو زندگی نمی کنی؟

 «!برگشت:» نه من با ایشون زندگی نمی کنم

 «خودم را با یک قدم بلند جلو کشیدم:»به خاطر تو اومده بود؟

 .سرش را باال و پایین کرد و حرفم را تایید کرد

تو باور نکردم. هیچ چیز جور درنمیاد. من لبهایم را با زبانم خیس کردم و نزدیکتر شدم:» ببین منو! هیچ کدوم از حرفا

 «!آخرش میفهمم تو... کی هستی؟

 «.نگاهی به سرتاپایش کردم... به چشمهایی که هیچ حسی را انتقال نمی داد  و از کنارش رد شدم:» شب بخیر

 «.خیرنگاهی به سرتاپایش کردم... به چشمهایی که هیچ حسی را انتقال نمی داد  و از کنارش رد شدم:» شب ب

 «!آقای فراز؟  » -

... درست و دقیق. اسم واقعیم پروا  چرخیدم. کمی خودش را جلو کشید و گفت:» همه ی سواالهاتونو جواب دادم 

... هر کاری غیر از این هم بخوان براشون انجام  ... به عمه ی شما، بانو مدیون هستم ایشون کمکم کردند  یگانه است 

... پدر مادر ندارم  زندگی می کنم ... شیش ماه پیش تصادف کردم و بله بانو برای تصادف من اینجا   مینجا... همیدم 

 «.اومدن

 .چشمهای عسلی رنگش بیشتر از هر وقت دیگری شفاف است



تو خیلی بیشتر از پروا یگانه ای هستی که مباشر و وکیل بانو هست! فکر کن برای چهار تا استخون شکسته بعد  » -

 «!که برای برادرزاده هاش هیچ وقت نکردهکاری  نجا.  سالها اومده ای

 «لبخندی زد:» االن حسودی کردید؟

 «بیخیال لبخندی زدم:» ایرادش چیه؟ مردا نباید حسودی کنند؟ 

 .لبهایش کش آمد و دندانهایش پدیدار شد

میفتی  گیر  بارم لبخندم را جمع کردم و جدی گفتم:» فقط حسودی نیست! تو کال خورده شیشه هات زیاده لیدی. هر

... پدرم با خواهرش ... چیز پیچیده ای  یکیشونو از جیبت درمیاری! تصادف رو بگذاریم کنار. من با پدرم اختالف دارم 

هم نیست اما تو این وسط چی می گی؟! تویی که سرجمع دو بار پات تا دفتر وکیل رسیده و چهارتا امضا زدی و  

... با تویی که میری بیرون با  ... یا تویی که شب از ویال میزنی بیرون و اشک می  ی اشک چشمهاتمام  ی برمی گردی 

 «!ریزی 

 «.اشتباه می کنید من گریه نمی کردم » -

پوزخندی زدم:» یا به جای ریگ یه تخته سنگ تو کفشته و من میکشمش بیرون یا خیلی خوشبینانه تو یک عاشق  

 «.بگذریم نمیاد اماقیافه ات بیچاره ای که ترکت کردن این مورد دوم که به 

 .چشمانش کنار شانه ام را نشانه گرفت و به پشت سرم نگاهی انداخت

 «!سریع دستم را تکان دادم:» حرکتت فوله! دنبال راه فراری که الوهای خیس خورده تو دهنتو بیرون نریزی 

 «...اشتباه می » -

پر فرستادت. اگه قرار بود  بانو دست  می دونی. با سرعت حرفش را قطع کردم:» صبر کن! تو خیلی چیزا از من

پروردگار دروغ انتخاب کنن من حتما جزو گزینه ها بودم. تمام عمرم رو تو نمایشگاه پدرم با دروغ گذروندم. خیلی 

 «.راحت می تونم یک االغ رو جای یک اسب عربی اصیل بفروشم

اگر گفتم:» پس انگشت اشاره ام را باال بردم و خیره به صورت مات شده اش  قراره همدیگرو تحمل کنیم دروغ  لطفا 

... یادم بنداز متد تمیز دروغ گفتن رو هم باهات کار کنم به درد اشکایی که می ریزی می خوره   «.نگیم 

همینکه لبهایش از هم باز شد، دستم را روی شانه اش زدم:» شب بخیر! بعد دروغ اصال دنبال توجیه نباش این 

 «!بگوانه دروغ تمرین اولت. موقر 



 «!باالی پله ها رسیدم که گفت:» بانو فقط به خاطر من برنگشت. شما هم حالتون خوب نبود

... منظور؟  «لبم را گزیدم و برگشتم:» ُخب ؟! 

 «!لبخند محوی روی لبهایش نشست:» منظوری نداشتم. بانو دوستتون داره

. ر اصلیش ر دلم نمی خواست چیزی بداند اما جمله اش طوری بود که منظو  !.. همه چیز را می داندا رساند 

 «...دستم را روی صورتم کشیدم و تصنعی خمیازه ای کشیدم:» منظورت که چیز دیگه ای بود اما

 «...نه اشتباه می کنید فقط می خواستم از عالقه ی بانو » -

... عالیه چون می تونستیم جای ج ارشون  که لت و پمله هایی نیشخندی زدم:» عالیه که جمالت همو قطع می کنیم 

 «.می کنیم همدیگرو له و لورده کنیم

 .نفس عمیقی کشیدم و به سمت اتاقم رفتم

قبل از بستن در با صدای بلندی گفتم:» برام مهم نیست چیزی بدونی! بهتر که میدونی ... حواستو بیشتر جمع می  

 «.کنی

 “دبیرستان دخترانه غیرانتفاعی بنفشه “  .خیابان دادمنگاهم را از ساعتم برداشتم و به در بزرگ آبی آن طرف 

 .نیم ساعت دیگر باید تحمل می کردم تا پرنده کوچکم را ببینم

 .آینه را به طرف صورتم خم کردم

 .موهای کوتاه نامرتبم اولین چیزی بود که توجهم را جلب کرد

 .چشم شدیمبعد چهار روز از همان شبی که با هم صحبت کردیم امروز صبح چشم در  

... من فراری از جوابهای اورروچها  .ز از هم فراری بودیم. او فراری از سوالهای من 

 .تمام این چهار روز صبح زود از باغ بیرون می زد و آخر شب برمی گشت

 .تا امروز که پشت میز گرد و کوچک آشپزخانه نشسته بود و صبحانه می خورد

 

 



 !ممنونم بابت کلیدای ویال » -

 «!دم زدی بیدارم کردی. دارم میرم بیروناومدی! خواب بو دیشب خیلی دیر  » -

... فقط   «...از جایش بلند شد:» معذرت می خوام بیدارتون کردم 

 «کفشهایم را از جاکفشی درآوردم و جلوی پایم گذاشتم:» فقط چی؟ کاری داری؟

 «.موهاتون به هم ریخته است! یه کم نامرتبه » -

 .داحافظتو فکر کن مدلشه! خکردم:ایرادش چیه؟  کمرم را راست

 .دو لنگه ی در آبی رنگ باز شد

 .از ماشین پیاده شدم و همانجا کنار در منتظر ایستادم

... مانتو شلوارهای سورمه ای رنگ و مقنعه های طوسی  .همه شبیه هم هستند 

ج دخترها بشنود: »  دم تا بین هرج و مرچشمهایم به کوله ی سبزرنگ با گل های صورتی افتاد. صدایم را باال بر 

 «!کوکو؟ 

 .با ضرب سرش را به سمتم چرخاند و با ذوق خندید

 .سریع ضربه ای به کوله ی دختری که با هم بودند زد و از او جدا شد

 .سالم بلندی گفت و عرض خیابان را رد کرد

 «!لپش را با دو انگشتم کشیدم:» سالم خوشگله 

 «.وای اینقدر دلم برات تنگ شده بود » -

 «.ین را باز کردم:» بیا برو تو زبون باز... با این دل فسقلیش جهانگردم می خواد بشهماشدر 

 .در ماشین را بستم و به روی خنده های قشنگش چشمکی زدم

 .خواستم دور بزنم و به طرف دیگر ماشین بروم که دستی روی شانه ام آمد

 «این دختر خانم نسبتی دارید؟ ببخشید شما با  » -

 «گاهم به پیرمردی سالخورده افتاد:» شما؟خاندم و نسرم را چر 



 «... من سرایدار مدرسه هستم. بهم سپردن بچه ها با افراد غریبه » -

 «.فاخته سرش را از پنجره ی ماشین بیرون آورد:» آقای صبوری داداشمه

 «.دم را از کیف پول بیرون کشیدم:» بفرماییبا خنده نگاهی به پیرمرد کردم و کارت شناسایی

حین نگاه کردن از پشت عینکش سرم را جلو بردم:» البته من بیشتر به پدرش می خورم تا برادرش حق دارید شک  

 «.کنید

 «.با خنده کارت را به سمتم گرفت:» ببخشید، واال به ما سپردن حواسمون باشه

 .فاخته پنجره را باال ببرد کارت را داخل کیف گذاشتم و اشاره کردم تا

ابت اینکه حواستون بهشون هست منتها خب این بچه ها کودن هم نیستند بخوان با کسی قرار  منون بخیلی م » -

... میشه اسمهارو به خاطر سپرد و قرار گذاشت ... کوچه پایینی هست ... هم دوره هم اسم داره   «.بذارن کوچه باالیی 

 «.ناب صبوری! خدا قوتتم و ماشین را دور زدم:» بازم متشکرم جنگاه دلخورش را نادیده گرف

 «پشت فرمان نشستم و استارت زدم:» خب کوکو بگو ببینم باز چه شری به پا کردی پدرسوخته؟ 

 .زیرچشمی به قیافه مظلوم شده اش نگاه کردم

 «زبونتو موش خورده؟ » -

 «!ناراحتی از دستم؟ خب می خوام تکلیفم روشن بشه » -

 «ن عجله؟رگ شدی دخترم! تکلیفت روشن بشه؟ کجا با ایاخمهایم را در هم بردم:» هزارماشاال چه بز 

 «...خودش را به موش مردگی زد و با صدای آرامی گفت:» فراز جون  

فراز جون آره؟ فاخته جون بذار همین االن خیلی کوتاه و منطقی تکلیفمونو با هم روشن کنیم. من با فرهود حرف   » -

خورد کردن به جایی  یه؟! اما حواستو جمع کن با غر زدنو و اعصاب زدم این در و تخته زدنای تو نمی دونم واسه چ

 «!نمی رسی فقط منو سرلج میندازی 

 «!با قهر سرش را به طرف پنجره برد:» عین بابایی



... بذار من   تلخ خندیدم:» شک داشتی مگه؟ فاخته اعصاب مامانو بهم نریز. خودت میدونی چقدر ضعیف شده 

 «.خودم همه چیو درست می کنم

 «!برگشت و طلبکارانه صورتش را جلو کشید:» تو که هیچ وقت نیستی

حضور فیزیکی خیلی وقتا واجب نیست! من حواسم هست. چند روز دیگه عیده وسایلتو جمع می کنی خودم   » -

کارت می خورن. معاشرت کن، سوال کن ببین می برمت پیش فرهود. مهمون داره اینجور موقع ها همشونم به درد 

 «.ارهایی باید بلد باشی که درست به آرزوت برسیچه ک

 « همه روزای عید؟ » -

... همه ی تابستون. خوبه؟  «لبخندی زدم:» همه روزای عید 

 . .. قد  سریع از قالب طلبکارانه اش درامد و دستهایش دور گردنم حلقه شد:» وای مرسی! وای جفتتونو دوست دارم 

 «.دنیا دوستتون دارم

... این هیجان بی صاحابو کنترل کنیدم:» دارم رانندساعد دستش را بوس  «!گی می کنم کوکو 

... ابراز غلط   ... میری سریع دست و پای مامانو ماچ میکنی  رو به روی بن بست ماشین را متوقف کردم:» بدو برو 

 «!شات کف دستتهکردن فراموش نشه! یکبار دیگه بشنوم غرغر کردی گو 

 «.د نرو بیا بریم خونهحداقل بهم نهار می دادی! زو  لبهایش آویزان شد:» نهار چی؟

 «.من نهارمو با مامان خوردم. مدرستون نهار نمیده؟ برو کم فیلم بازی کن َجلَب » -

 «!با بی میلی در ماشین را باز کرد:» کم دیدمت 

دم: » برو  مت خودم کشاندم. بوسه ای محکم روی گونه اش ز قبل از پیاده شدن مانتویش را گرفتم و او را س

 «.ون یکم کار دارمخوشگله. میام باز با هم میریم بیر

 .از ماشین پیاده شد و بوسی برایم فرستاد

 .سریع موبایل را از جیب پالتو بیرون کشیدم و شماره ی مادر را گرفتم

 «فراز جان؟  » -



نمیشه جلوشو گرفت. هر کاری کرد کرشمه بیاد ببخشیش ها. پررو تر از این نکنش مامان پشت درِ... نیاد تو دو تا  » -

 «.بمونفعال تو قهر 

 «...همه اش تقصیر شما دوتاست » -

نگاهی به صفحه موبایل که آالرم پشت خطی داشت کردم و گفتم:» بله هرچی شما می گید درسته! چشم درستش  

 «.می کنم. مامان پشت خطی دارم

 «ردم و خط را وصل کردم:» بله؟ خداحافظی ک

 «.شید مزاحم شدم خواستم بگم پدرتون پشت در باغ هستندفراز ببخ  سالم آقای » -

 «چشمهایم گرد شد:» چی؟

 «موبایل را روی پخش گذاشتم و فرمان ماشین را گرفتم:» پروا گوشت با منه؟

 «.بله. بفرمایید » -

 «!سرعتم را باال بردم:» درو باز نکن

 «.آرامش جوابم را داد:» بله، باز نمی کنمبا 

 «دادگاه بودی؟ چی شده؟وز دیر » -

خیر دادگاه نبودم. آقای الفت ولی رفته بودن. آخرین چیزی که اتفاق افتاده اینه که مشخص شده مدارک پدر   » -

 «...شما که مربوط به باغ هست جعلیه و

 «.یل گالبی باالخره یه غلطی کرد. خوبه خوشحالم کردیماشین را به خروجی اتوبان هدایت کردم:» پس اون وک

 «.احتماال دوباره یه کم حکم قطعی به تعویق بیفته بله فعال همین البته وکیل پدر شما اعتراض کردن و » -

سرعتم را بیشتر کردم:» کاری نمی تونه بکنه! داره دست و پای بیخود میزنه. خیلی خب اینارو ولشکن! االن عصبانیه  

... در  «...هر چیزی که معلوم میشه تو ویال هستی روو باز نکن. احتماال اینقدر وایمیسته تا برسم 

 «با خونسردی گفت:» همه رو جمع کردم. فقط نمی دونم کجا برم! کجا برم؟

 «.لحن بیخیالش اعصابم را بهم ریخت:» برو تو اتاقم. رسیدی یه ندا بده بهت بگم چیکار کنی



 «.تا صدایش آمد:» من تو اتاق شما هستم چند لحظه صبر کردم

... تو یکیش باید یک کلید باشه. کلید اتاق بغلی! وسایلتو محض احتیاط بردار   ی زیرکشوها » - کنسول رو باز کن 

اگه دیدم نرفته زنگ میزنم خودتم برو تو اتاق درم از پشت قفل کن ... رسیدم   «.بذار اونجا

 «امر دیگه ای ندارید؟  » -

اری دم آهنی هستی. پروا باز دست و پا جلفتی بازی درنیقت نیاوردم:» از اینهمه خونسردی تو متنفرم! عین آدیگر طا

 «.بری اون تو یک چیزی رو بترکونی، بشکنی بفهمه تو اونجایی ها وگرنه حالتو جا میارم

 «.همونجا میخوابم نه خیالتون راحت. نمی خواد تماس بگیرید من خوابم میاد یک بالش برمی دارم میرم » -

 «ی؟روانی هستی! می خوای بری بخوابچشمهایم گشاد شد:» به قران تو 

 «.کاری از دستم برنمیاد » -

 .پوفی کردم و بدون خداحافظی قطع کردم

 .به سمت جاده ی پر پیچ و خم کوهستانی که به ویال می رسید با سرعت راندم

 .خودش یاد گرفتممطمئنم تا نرسم، نمی رود. سمج بودن را از 

 .خته نرد خالصه می شودشطرنج بازی کردن و حل کردن جدول و ت تمام خاطره های کودکی ام با چاووش در

 !فرهود شانه خالی می کرد و از همان بچگی هم از تمام بازیها فراری بود برعکس من

اصل خودش باشد و چه   همیشه همراهمش بودم. همراه پدری که می خواست حتما یکی از پسرهایش کپی برابر

 .به بازی داشتم به حل کردن... کشف کردن کسی بهتر از من که عالقه ی وافری

 .با وجود تمام اختالفهایی که داشتیم و جنگهایی که بین ما پیش می آمد اما همیشه برایم بهترین پدر دنیا بود

... اما دیگر نیست. از شش ماه پیش خودم را یتیم می دانم و  تمام تالشم را می کنم تا از این یتیم بودن بود 

 .خوشحال هم باشم

 .مسیر چهل دقیقه ای را با هر ضرب و زوری شد به بیست دقیقه رساندم



نرسیده به کوچه باغ موبایلم را برداشتم و یادم آمد که گفت می خوابد. موبایل را به جیبم برگرداندم و فرمان را به 

 .سمت کوچه باغ پیچاندم

 .کوچه ماشین مدل باالی جدیدش را دیدماز خم 

 .هنگ کرده استرا با رنگ ماشین همامثل همیشه لباسهایش  

... سرش را از روی موبایل باال آوردکت و   .شلوار سورمه ای کنار بی ام دبلیو آبی کاربنی 

 .مرا دید و تکیه اش را از ماشین برداشت

 .نم ماشین را داخل باغ ببرمطوری جلوی در باغ ماشین را پارک کرده که من نتوا

 .کردمکنار کشیدم و ماشین را خاموش 

 .هنوز در را کامل باز نکرده بودم که کنار در ایستاد

 « کجا بودی؟ » -

 «.نفس عمیقی کشیدم و در را بستم:» سالم! احوال چاووش خان

یک ویال ساختی که چی؟    سگدونی برای خودت صدایش را باال برد:» مرتیکه ی ُجَعلق ول کردی اومدی تو این 

 «ارو می کردی؟نمایشگاه بهت بد می گذشت؟ بد پول پ

 «دستی روی شانه اش زدم:» ماشینتو میاری تو یا همینجا جاش خوبه؟ 

 .پره های بینی اش باز و بسته می شد و مدام بخار سفید از ال به الی دندانهایش خارج می شد

دت  یدونی که از هوای سرد بدم میاد. تو هم که با کت شلوار! سر خونسرد ادامه دادم:» پس نمیاری؟ بریم تو. م

 «نیست چاووش؟

 .همراهم به سمت در آمد

تا کلید را در قفل انداختم، درد بدی در قفسه سینه ام پیچ و تاب خورد. قلبم تا اینجا هم مراعات کرده و به روی 

... تمام طول مسیر کوبیده  ... حاال قلبم با اخطاری که به وسیله درد می  خودش نیاورده که اوضاع خوبی ندارد  است 

 .موشی سپرده امویم آورد که مراعات حالش را نکرده ام و قرصهایم را به فراداد به ر



 .دنبالم با سکوت می آمد و کفشهای ورنی سورمه ای مارک دارش را روی سنگهای یخ زده می کوبید

که   چیزی برای پذیرایی ندارم. میگم حرفامونو تو ذهنمون مرور کنیمبه در ویال نزدیک شدیم. نیشخندی زدم:» خونه  

 «.به پذیرایی و این حرفا نکشه

 «... مهمونی نیومدم که دنبال پذیرایی هستی. فراز به خدا قسم » -

با اخمهای گره  بازویم را محکم گرفت و خواست باقی حرفش را بزند که بازویم را سریع از میان پنجه اش کشیدم و

د نشو... چون دفعه پیش وقت نشد حساب  خورده جدی گفتم:» دستتو بکش چاووش! وارد این فضاهای زد و خور 

... دست و پامو  کتاب کنیم. قلبم نکشید .  .. بعدش مامان بود میدونی همیشه مراعات حالشو می کنم. دهنمو بستم 

 «.غل و زنجیر کردم. خالصه شانس آوردی پس از شانست مراقبت کن

 .شدمرا انداختم و در را باز کردم و بی توجه به حضورش داخل ویال   کلید

... پسره ی   پشت سرم آمد و در را با شدت روی هم کوبید و با صدای بلند شروع به حرف زدن کرد:» مرتیکه ی االغ 

 «...!نفهم چند بار بهت بگم من نمیدونستم دخترِ کیه؟

 .نشانه گرفت. نفسم لحظه ای حبس شدبین حرفهایش درد دوباره قفسه ی سینه ام را 

 .م و برگشتمبا سختی نفسم را بیرون داد

با خشم قدمی جلو رفتم و یقه اش را میان پنجه هایم گرفتم و فریاد زدم:» چاووش بهت می گفتم پدر، بهت می  

... گفتم چرا؟... گفتی بذار رفیق باشیم! بذار ندار ... گفتی خوشت نمیاد  باشیم! گفتی می خوام   گفتم بابا! گفتی نگو 

... نه پدر و پسر یادته؟... چی شد؟ جوون شدی؟ رفیق شدهر کی اومد نمایشگاه فکر کنه داداشیم،  ی؟ فکر  رفیقیم 

... تو آخه دوست هم که   ... لعنتی تو  کنم اونقدری جوون شدی که دوست دخترمو قاپ بزنی؟ اصال پدر که هیچی 

 «.نیستی

 «.حرف مفت بزن متقابال فریاد زد: »چند بار بگم من نمی دونستم دوست دخترته؟! حاال هیدستهایم را پس زد و 

 .دستم مشت شد و بی اختیار باال آمد

پوزخندی زد:» جای قبلی تازه خوب شده پسره ی عوضی. دفعه پیشم بهت رحم کردم بابت مشتی که زدی ندادم  

 «.بچه ها دست و پاتو بشکونن



...  لبهایم را به هم فشار من عوضیم؟ من اون  دادم:» قلب وامونده ام جواب نداد وگرنه دست و پا برات نمیذاشتم 

 «!تو نامردی  کثافتو برده بودم مامان ببینتش! من عوضیم؟ چقدر آخه

صدایش باز باال رفت:» مرتیکه ی پفیوز یکی دیگه هواییه یکی دیگه تورو گذاشته کنار همه چیو به من می چسبونی؟  

 «...ن من امتحانش کردمو بهم ریختی تو با اینکارات. بهتر که جدی نشد. بهتر که رفت. تو فکر کزندگی من

 .قفسه سینه ام تحمل حجم هوا را نداشت. تحمل اینهمه وقاحت برای من نشدنی است

... دهنتو ببند بذار همین دوزار رابطه ی مزخرف ب ینمون بمونه با فریادم هوا را هم بیرون فرستادم:» خفه شو چاووش 

 «.... بذار دهنم بسته بمونه. منو سر غوز ننداز

م چه چیزی مشهود شد که سکوت کرد و بعد هم با آرامی گفت:» هر بار بین من و تو همین در چهره انمی دانم 

... من برای اینا نیومدم  «.بحثاست 

درس فایده نداره بیا نمایشگاه! صبح تا   سرم را باال بردم و نفسم را با سختی بیرون دادم:» خواستم کنکور بدم گفتی

... ظهر مدرسه ... ظهر تا شب نمای شب تا صبح  شگاه هر روز خدا ارّه دادم تیشه گرفتم که چی؟ متد فروش یادم بدی 

... باالخره قبول شدم.« دو قدم دور شد و به اپن تکیه داد:» مگه واسه من درس خوندی که   بیداری و درس خوندن 

 «منت میذاری؟

. نفس زدم و گفتم :» قبول شدم ناراحت  روی پله ها نشستم. مرورِ راهی که طی کردم توان ایستادن را از من گرفت

... بازی درآوردی. اما رفیق ... از اینور اونور شنیدم  شدی  ... موندم دیدم کاراتو  ... من بی همه چیز ولت نکردم  موندم 

م که امکان نداره! حسودن، چرت میگن چاووشو خراب کنن. یعنی  سرت کجاها گرمه ... مثل سگ به خودم دروغ گفت

 «.من االغ رو تو قد یک عمر حساب باز کرده بودم میخوام بگم

از درد صدایم کم کم خفه شد ولی ادامه دادم:» یه عمره مادر منو دور میزنی، صدام درنیومد. مریض بود که صدام  

... ترسو بودم  «!که صدام درنیومد. تا شد این آخری ... شد تف سرباال  درنیومد. ناچار بودم،  ترسیدم 

 «.به جیب برد:» واسه شنیدن این حرفا نیومدمو دستهایش را  عمیق نگاهم کرد

انگشت اشاره ام را روی سر تا پایش یک بار باال و پایین کردم:» چه اوشگولی بودم فکر می کردم این ریخت و قیافه  

فروشته! این لباسای مارک دار که رنگش ِست میشه با ماشینات! این   ای که درست می کنی همش جزو متد

 «...نهایی که از صد فرسخی هر زنی رو اغوا میکنه. یک عمر ادکل



... میگم برای این چرت و پرتا   دادی که زد صدایی که دیگر چیزی از آن نمانده بود را خفه کرد:» خفه شو فراز 

 «.نیومدم

بابام   فرصت نداشتم این دردها را بنالم پس فرصت را غنیمت شمردم و ادامه دادم:» کاشسمج ادامه دادم. من 

... نبودی یکجوری با هم تصفیه حساب می کردیم. کاش مامان مریض  نبود من می تونستم دهنمو باز کنم از نبودی 

... تو لیاقتشو نداری   «!اون خونه بیارمش بیرون 

ستاد:» بانو فقط دنبال باغ نیست! این دخترِ کجاست فراز؟ اونشب رفتی  چند قدم به چپ و راست برداشت و ای

 «کجا بردیش؟ هتل رفت ... خونه رفت کدوم قبرستونی بردیش؟دنبالش 

 «قلبم بی امان کوبید. نفس دیگری تازه کردم و کف دستم را روی قلبم گذاشتم:» چیکارش داری؟

 «ره پیش میبره! جواب بده! کجا پیاده اش کردی؟برنامه های بانو رو همین دختره ی پیزوری دا » -

 !ضعیف کشی

ر می کشد... رسمش این است! هزار بار دیده ام که چه رفتارهای عجیبی های ضعیف را راحت ت یادم آمد چاووش آدم

 .با کارکنانش دارد. هزار بار دیده ام که چطور آدمهای ضعیف تر از خودش را تحقیر می کند

 .ی سینه ام برداشتم و از جایم بلند شدم  دستم را از روی قفسه

 .نه رساندم و در یخچال را باز کردمبا چند قدم محکم خودم را به آشپزخا

مگه کَری تو؟ سوال کردم؟! آدرسو بده برم دنبال کارم. تو فکر کردی خوشم میاد ببینمت؟ یا وایستم اینجا سبک   » -

رهود یه ُقزمیت به درد نخوری! پس اندازت تا کی جواب میده؟  جدید زندگی مزخرفتو تماشا کنم؟ تو هم عین اون ف

... یک عمر جلوی این و اون دوال راست بشی کهآخرش با همون مدر آخر ماه   ک آشغالیت باید بری کارمند بشی 

 «.دوزار بذارن کف دستت بدبخت

ت. کارمند میشدم ولی  نیشخندی زدم:» کاش خامت نمیشدم پامو نمیذاشتم تو اون نمایشگاه که بستیش به جون

شده واینمیستادم عین بز اَخَوش گوش به فرمان  شرف داشتم! من حاضر بودم طی می کشیدم ولی تو اون خراب 

 «.نامردی مثل تو باشم

 .کف دستش را محکم روی اپن کوبید

 .شانه ام از فریادش یک آن پرید و پنجه هایم دور شیشه ی آب حلقه شد



 !سوندیش؟ پدرسگ برای من قصه نگومرتیکه میگم کجا بردی ر   -

 .م به روی خودم نیاوردمدرد قفسه سینه ام هر لحظه بیشتر شد و باز ه

 .در شیشه آب باز کردم. آن را به لبهای خشکم رساندم و سرکشیدم

... یه جایی کنار اتوبان زدم کنار پرتش کردم بیرون. می   دونستم هم نمی شیشه را پایین آوردم و برگشتم:» نمیدونم 

... دیدن این حالت برام عین دلخوشیه  «!گفتم 

 «!روزگارتو سیاه می کنم فرازانگشت اشاره اش باال آمد:» 

بلند خندیدم:» بیشتر از این؟ سیاهه چاووش! یک رنگ دیگه بردار بزن. قهوه ای مثال یا می خوای اونو بذار من بزنم 

 «.تو زندگیت

 .اپن را دور زد و جلو آمد

 .یانه یقه پالتویی که هنوز بر تن داشتم گرفت و بدنم را به یخچال کوبیدوحش

 .و ناخوداگاه از دهانم آخی بیرون آمددر کمرم پیچید درد مثل شالقی 

 !قلب ناکوکم 

پوزخندی زد:» عین مادرت! تمارض. ولی من با این اداها خام نمیشم. بفهمم که می دونی اون زنیکه کجاست و  

 «.ات تا می کنمنمیگی بدجور باه

 .یقه ام را رها کرد و فحش کشان به سمت در رفت

 .را از سرم کم کرد یه سنگین و خفه کننده اشدر را روی هم کوبید و سا 

 .زانوهایم خم شد و تکیه به در یخچال با چشمهایی که سیاهی رفت، فرود آمدم

 .دست سردی که روی گونه ام آمدچند ثانیه کوتاه گذشت که صدای روکش های قرص را شنیدم و بعد 

... قرصتون -  .دهنتونو باز کنید 

 !ناتوانی

 .بینمدم این روز را هم بهیچ وقت فکر نمی کر 



... آخرش هم اعصابم کار خودش را کرد ... لب به هیچ دودی نزدم   .همیشه سخت ورزش کردم 

... ناتوانیمثل یک شوالیه به قلبم حمله کرد و باالخره به همان چیزی که بدم می آ  !مد رسیدم 

 .فکم روی هم قفل شده بود و نمی توانستم دهانم را باز کنم

... دهنتونو باز کنید لطفا. شما باید   انه ام رفتدستش روی چ و انگشت َشستش را روی آن فشار داد:» آقای فراز 

... خطرناکه   «.قرص بخورید 

 .کمی دیگر چانه ام را فشار داد تا دهانم باز شد

 .زیر زبانم فرو کرد قرص را

ه به خودم می آوردم تا چیزی بروز  از زور دردی که مثل ماری زخمی در قفسه سینه و کمرم می پیچید و فشاری ک

 .ندهم چشمانم سوخت 

 .پلکهایم را محکم روی هم فشار دادم تا از سوزش چشمهایم خالص شوم که قطره اشکی از چشمم بیرون ریخت

پیدا کند. با سرانگشتان یخ زده اش سریع اشک را پاک کرد و گفت:» ساعت پنجه   نگذاشت اشک راه گونه ام را

 «.تخم مرغ نخوریممیگم امشب دیگه 

لبهایم بی حرکت بود مثل باقی اجزای صورتم اما برای کاری که چند لحظه پیش کرد و تالشش برای خوب کردن 

 .حالم در دلم لبخندی زدم 

 .شل کرد. چشمانم را همچنان بسته نگه داشتم تا حالم بهتر شودقرص زیر زبانم آب شد و فکم را 

 «فه ای گفتم:» چیکار کنیم لیدی؟ آب دهنم را قورت دادم و با صدای خ

 .نمی دونم! یعنی راستش هر چی فکر کردم چیزی به ذهنم نرسید  -

 .پوزخند صدا دارم با خنده ی پروا در هم شد

ا کردم:» یه جوری میگی انگار یه ِشف معروف فرانسوی هستی! آخرین آیتمت  پلکهایم را از هم کمی باز کردم و نجو

 «!کردن پنیرِ کنار املت با گوجه چی می تونه باشه؟ تزیین 

 .صدای شلیک خنده اش لبهایم را کش آورد



هیچ وقت قهقهه زدن کسی برایم جالب توجه نبود، اما حاال ... صدای خنده هایش هم مثل صدای حرف زدنش یا  

 .حتی بیشتر از آن به نظرم دلنشین آمد

 .چشمهایم کامال باز شد

 .یدچهار زانو جلویم نشسته بود و می خند

 «.خنده اش را کمی کنترل کرد:» ببخشید من خیلی که عصبی بشم، میخندم

 «!لبخندی زدم:» کم عصبیت نکردم ندیدم  بخندی

 «.عصابم کش بیاد تا خنده ام بگیرهلبهایش به پایین کش آمد:» یادم نمیاد! باید خیلی زیاد ا

 .تمام تنم عرق کرده و خیس بود دستهایم را به لبه پالتو رساندم تا آن را از بدنم بیرون بکشم.

 .خیز برداشت و کمک کرد تا زودتر از شر پالتو خالص شوم

 .بلند شد و پالتو را جلوی در روی آویز گذاشت و برگشت 

 «.اون بار که کمکم کردید بلند شم و بیاستمدستش را به سمتم دراز کرد:» جای 

 .و از جا بلندم کرددستم را باال بردم. با دست دیگرش زیر بازویم را گرفت 

 .پتو را از دستش گرفتم تای صندلی سفری را باز کردم و

 .پتو را روی شانه ام انداختم و با دور زدن آتش رو به روی او روی صندلی نشستم

 «.نهمه چوب خشک داشته باشید که بشه باهاش یک همچین آتیش بزرگی ساختفکر نمی کردم ای » -

ی آتش صورت گر گرفته اش را دیدم:» هیزما برای پاییزه را گرم کرد. از بین زبانه هاهرم داغ آتش پیش رویم صورتم 

... گفتم شاید یک روز ب ... تو آلونک ته باغ جمعشون کردم   «!ه درد بخورهوقتی کارگرا برای هرس اومده بودن 

... نگاه کنید شاخ و برگ  پتو را از روی سرش پایین انداخت:» درختا از آدمها خیلی بهترن! یعنی خیلی به درد ب خورترن 

 «!اضافشونم هم به درد می خوره

 .با خنده ای کنترل شده نگاهش کردم

 .لبخندی زد و سرش را سوال چپ و راست کرد



دادم:» آره درختا به درد بخورترن راست میگی آدمها به هیچ دردی نمی خورن مثال   نفس بند آمده از خنده ام را بیرون

... سیب زمینی بذاریم توش بپزه تا از  االن اگه من یا تو دوزار هنر آشپزی داشتیم مجبور نبودیم آتیش روشن کنیم 

 «!ی تلف نشیم. کال میخواستم بگم فاز هنری برندار جدی به درد من و تو نمی خورهگشنگ

 .نیشش تا بناگوش باز شد دوباره شلیک خنده اش به هوا رفت

نداشتند، به همان نیش باز بسنده کردم  ه بودند توانایی خنده ی از ته دل را نفس هایم که تازه چفت و بست پیدا کرد

 «و گفتم:» االن هم عصبی هستی؟

 .با سر تایید کرد

... نخندیدیچرا؟ از آتیش خوشت نمیاد یا سیب زمینی   » -  «!آتیشی؟ قبال هم بهت گفتم بی هنر عصبی نشدی 

ستید و دارید عمیقی کشید:» میدونم از اینجا بودنم ناراحت هبا سرانگشتانش زیر چشمهایش را پاک کرد و نفس 

 «.تحملم می کنید بازم ولی چیزی نگفتید. ممنون

منی می فهمید دستم تو کاسه ی تو و بانو به آتش خیره شدم:» حتما خودت می دونی که اگه می گفتم پیش 

 «.هستش؟! پس خیلی خودتو ناراحت و عصبی نکن

کرد افتادم:» یادم رفته بود شوفاژ اون اتاق رو هواگیری کنم.  ه پوست صورتم را نوازش یاد دستهای یخ زده اش ک

 «سردت شد؟

... خوب بود » -  «.نه 

 .نگاهش پایین افتاد و به زبانه های آتش خیره شد

صورت گندمی اش رنگ سرخ آتش را به خود گرفته و تیره تر شده است. این سرخی آتش حتما به رنگ پریده ی من  

... از این بابت خوشحالم هم  .کمک می کند 

 «.لبهایم را با زبان خیس کردم:» بابت قرص ممنونم

 «.سرش را باال آورد:» تشکر الزم نیست

ی؟ خیلی عصبانی بود! هر روز مثل زن سعدی راه می گیری اینور اونور دنبال  سرم را تکانی دادم:» راستی چیکار کرد

 «چی؟



 «ی؟ سعدی؟لبخندی روی لبانش آمد:» زن ک

... دنبال   ... واسه خودت!  بیحال و بی حوصله لبهایم را از هم باز کردم:» اصطالحه ... چیکار داری میکنی؟ برای بانو 

 «چی هستی تو پروا؟ 

 .ه با زبانه های آتش براق شده بودند خیره نگاهم کرددر سکوت و چشمانی ک 

 .خیره نگاهم کرد در سکوت و چشمانی که با زبانه های آتش براق شده بودند

نفس عمیقی کشیدم و چوب بلند را از کنارم برداشتم. با چوب سیب زمینی ها را کمی جا به جا کردم:» ُخب اینو  

 «.چاووش بیارید جواب ندادی! بیخیال هر بالیی خواستید سر

 «چرا جواب تماس های بانو رو نمی دید؟ » -

 «سرم را کمی باال بردم:» چیکار داره؟

 .تاال انداخشانه ای ب

اگه یک دنیای موازی در نظر بگیریم شبیه یک گانگستر اسیر شده  دوباره سرم را پایین بردم:» اینم جواب ندادی! 

 «.میمونی که با شکنجه ازش حرف بیرون نمیاد

ه  چوب را به صندلی بند کردم و دستم را زیر پتو بردم:» مشکل احساسی داری؟ منظورم اینه که این دو باری که گری

 «می کردی برای آدم خاصی بود؟

 «سرش را باال برد:» نه

 «پس برای چی گریه می کردی؟ » -

 «لبخندی زد:» جواب ندم ناراحت میشید؟

 «.تک خنده ای کردم:» فوق العاده ای

  لبخند به هم خیره شدیم. جنگ نرم بینمان را دوست دارم. حداقل دیگر با خشم همراه نیست. راه کنار آمدن با همبا 

 .را فهمیده ایم

لبهایم را گزیدم و گفتم:» خیلیا دلشون می خواد مبهم و ناشناخته بمونن مثل تو. به اینجور آدمها میگم گدا! شماها 

 «.آدمو خسته و دلزده می کنید خالصه که دوزار رفاقت حالیتون نیستتو معاشرت کردن خسیس هستید. 



... اصال هیچ وقت کسی تودستش را روی نیمی از صورتش کشید و به حرف آمد: زندگیم  » کسی تو زندگیم نیست 

اگه بود و من از دست می دادمش یا تموم میشد براش گریه نمی کردم  ...  «.نبوده 

... برام مهمه. از گریه کردن برای از دست  پوزخندی زدم:» خیلی بی  احساسی! عین یک آدم آهنی. من مثل تو نیستم 

... بلند زار م  «.یزنمدادن نمی ترسم 

 «!شاید چون من تنها بزرگ شدم و از همون اول یاد گرفتم به اختیار من نیست که کسی همیشه پیشم باشه » -

ا کیه؟ اینقدر بی اهمیته کسی باهات بمونه یا نه؟ مطمینم تا حاال  بذار بهت بگم چرت گفتی! با تو نیست؟ پس ب  » -

 اال کسی رو هم دوست نداشتی؟ فقط دلم می خواد بگی نهعاشق نشدی ... سیستمت به این حرفا نمی خوره! تا ح

...» 

دادنشون به با خنده حرفم را قطع کرد:» حرص نخورید. چرا آدمهای زیادی رو دوست دارم و داشتم اما بازم از دست 

 «.اختیار من نیست

اری. بردار اون پوزخندی زدم:» چون تالشتو نمی کنی! چون برات اهمیت ندارن. دختر تو وجودت یه جو حس ند

 «بشقاب چنگاالرو بیار ببینیم پخته یا نه. خدایی آشپزی کردن بلد نیستی؟

 .از صندلی خودم را پایین کشیدم و کنار آتش زانوهایم را خم کرد

... کتاب آشپزی بخریم. چطوره؟بشقا  «ب و چنگال را به دستم داد و مثل من زانو زد:» بلد نیستم 

ن خوبه! هم فوودکورت داره یک دلی از عزا درمیاریم هم  پیش رویم اشاره کردم:» ای از پشت فرمان به مرکز خرید

 «سوپرمارکت داره خرید می کنیم. اومدی اینجا؟

 «.تونیم کتاب آشپزی هم بخریمبله. شهرکتاب هم داره می  » -

م اینستا یک هشتگ  پوزخندی زدم و فرمان را به سمت َرمپ پارکینگ چرخاندم:» کتاب می خوای چیکار آخه؟ میری

... انواع و اقسام خانم و آ  «.قای خوشگل میاره همشونم حرفه ایغذا مینویسیم یا چگونه با آشپزی نمیرید 

 .لبهایش کش آمد

... خوبه. از جاهای شلوغ خوشم نمیاد ماشین را پارک کردم  «.و پیاده شدم:» خلوته 

 «منم  » -



گاهی به سرتاپای  دکمه آسانسور را فشردم و تا آسانسور بیاید نبه سمت آسانسور گوشه پارکینگ طبقاتی رفتیم. 

 .همیشه مشکی اش انداختم. همان پالتوی کوتاه مشکی و اینبار جین جذب و چکمه هایش را پوشیده بود

آسانسور آمد و سوار شدیم:» ببینم این مشکی پوشیدنت همیشگیه یا دلیل خاصی داره؟! کسی رو از دست 

 «دادی؟

 «!وشم میاد از مشکی آورد:» خسرش را باال

 «.از آسانسور خارج شدیم:» من خیلی با سیاه حال نمی کنم اما می تونم به انتخاب عجیب غریبت احترام بذارم

 .دانستم و به همان سمت قدم برداشتم. بدون حرفی به دنبالم آمدمقصدم را از قبل می 

 .تا وارد فروشگاه شدیم

 «خت:» می خواید کتونی بخرید؟با تعجب نگاهی به اطرافش اندا

خواستم جوابش را بدهم که صدای بلند محمد باعث شد هر دو به سمت پیشخوان بچرخیم:» به به سالم علیکوم  

 ...  «.احوال شما؟ بابا خرید نکن ولی یک سر به رفیق قدیمیت بزنفراز باال بلند 

 «.دست هم را گرفتیم:» چطوری ممد؟ چه دکور حرفه ای زدی! مبارکه

با احترام به پروا سالم داد. دستم را رها کرد:» قابلی نداره. مغازه برای خودته! چه خبرا؟ ببین تا انتخاب کنی من میرم  

 «.یریم و میامبراتون یک قهوه کاردرست می گ

... بمون راهنمایی کن  «.بازویش را گرفتم:» خونه خوردیم زحمت نکش. کلی خرید داریم 

 «.بکنم؟ دیگه بازی نمی کنی نه؟! بچه ها گفتن ازت بیخبرن استادی من چه راهنمایی خندید و گفت:» شما خودت

... باشگاه نرفتم » -  «.سرم شلوغ بود این چند وقته 

 .خودش را کنار کشید و اشاره کرد تا نزدیک شوممحمد کمی 

 «وست دخترته؟یک قدم بلند برداشتم و کنارش ایستادم. سرش را کنار گوشم آورد:» ازدواج کردی یا د

 «!نگاه عاقل اندر سفیهی به قیافه کنجکاوش کردم:» چه ربطی داره؟ به تو چه آخه 

 «...نیشش باز شد و گفت:» گفتی خونه قهوه خوردیم 



فش را قطع کردم:» چند وقت ندیدمت روت زیاد شده ها! آدم فقط با زن یا دوست دخترش قهوه میخوره کودن؟ حر 

... بیا کار دار  «.م می خوام برممغزتو بابا 

 .زیر چشمی نگاهی به صورت پروا کردم که چشمهایش روی کتونی هایی که در دکورها چیده شده بود، می چرخید

... ترجیحا مشکینگاهم را به سمت محمد دا ... سایزشم سی و نه باشه   «.دم:» کتونی بسکتبال زنونه 

 «می خواید کتونی بخرید؟ پروا سرش را با ضرب به سمتم چرخاند و آرام گفت:» برای من

دستم را روی کمرش گذاشتم و به سمتی که محمد راهنمایی کرده بود هل دادم:» ایرادش چیه؟ شاگرد با چکمه  

 «.قبول نمی کنم

 .بدون توجه به پچ پچ هایش که از نظرم همه تعارف بی دلیل بود کتونی جردن مشکی را جلوی پایش گذاشتم

فوود کورت رفتیم و دقیقا مثل قحطی زده ها از د و خریدها را انجام دادیم. سه ساعت در مرکز خرید سپری ش

مانده را مثل غنیمت جنگی با احتیاط در  سوشی ژاپنی گرفته تا کوبیده سفارش دادیم و خوردیم. تمام غذاهای باقی

ز بسته بندی های غذا پر  ظرفهای یکبار مصرف ریختیم تا روزهای بعد دلی از عزا دربیاوریم. سبد خریدهایمان بیشتر ا

 !شده بود تا چیزهای دیگر 

 

 «کنار آسانسور ایستاده بودیم که پرسیدم:» با کی قرار گذاشتی بیرون اینجا؟

... االن بیرون هستن آقای الفت یه » -  «.کار واجب داشتن گفتم بیان مرکز خرید کارشونو انجام بدن و برن 

... او  » - نم. یه کم جلوتر از پاساژ بود!  مدم بیرون کنار گل فروشی منتظرت میمو برو من خریدارو میبرم پارکینگ 

 «دیدی گل فروشی رو؟ 

- « ...  «خرید کردن دوست دارید؟ نه ولی پیداش می کنم. کمکتون می کنم بعد میرم 

... اصال   به چرخ دستی ها نگاه کردم:» مشخصه دیگه! برو خودم می تونم ببرمشون. برو زودتر َشر طرفو کم کن بره 

 «.ازش خوشم نمیاد

... هم کتونی هم ُدنگ  خنده اش را کنترل کرد و چند ثانیه بعد گفت:» بابت کتونی ممنونم. لطفا هزینه شو بگیرید 

 «.غذاها خریدها و



 «!آسانسور باز شد. چرخ دستی را به سمت کابین هل دادم:» تو میز بزرگارو حساب کن جوجه 

 «ان؟:» بله؟ یعنی مهمونتون کنم رستور چرخ دستی دوم را داخل کابین آورد

... یعنی کش نده  «.در آینه نگاهی به موهای آشفته ام کردم و دستم را بین آنها کشیدم:» اصطالحه 

 .همکف پیاده شد و به دنبال کاری که می گفت، رفتطبقه 

 .به پارکینگ رسیدم و خریدها را داخل صندوق عقب ماشین جا دادم

 .توقف کردمکنار کیوسک نگهبانی مسوار شدم و ماشین را 

، کارت پارکینگ و پولی را که آماده کرده بودم به سمت نگهبان بی حواسی که تمام توجهش به آن  طرف خیابان بود

 «گرفتم:» جناب حواست کجاست؟

 .نگاه نگهبان از آن طرف خیابان کنده شد و با شتاب کارت و پول را از دستم گرفت

وی کنجکاوی سری کشیدم تا ببینم چه چیز جالبی آنقدر حواسش را پرت  اقی پول را بدهد. از رمنتظر مانده بودم تا ب

 .کرده بود

مرکز خرید در شرف وقوع بود با شتاب در را باز کردم و دست نگهبان را که برای  با دیدن صحنه ی که کمی دورتر از 

 «.دت ببرش کناردادن باقی پول بیرون مانده بود پس زدم و گفتم:» سوویچ روشه خو 

 .با قدمهای بلند سمت دو مردی که پروا و الفت را دوره کرده بودند دویدم

تن کرده بودند دقیقا شبیه اشرار بود. یکی از آنها یقه الفت را گرفته    هر دو جثه های بزرگ داشتند. لباسهایی که به

 .بود و او را روی کاپوت خوابانده بود. داد می زد و تهدید می کرد

م و نزدیک شوم آن دیگری زنجیری از جیب اوورکتش بیرون کشید و به سمت پروا که پشت ماشین ایستاده  برستا 

 .بود، قدم برداشت

 .ا بیشتر کردم. دست بردم و دکمه های پالتو را باز کردمسرعت دویدنم ر 

 «دستش باال رفت که مشتم را روی صورتش کوباندم:» چه غلطی می کنی آشغال؟

 .را گرفت تاد و صورتشروی زمین اف



بی توجه به مرد دوم که آن سر ماشین هنوز یقه الفت میان دستانش بود بازوی پروا را گرفتم و هل دادم:» ماشین 

... برود  «.م پارکینگه 

 «.خواست چیزی بگوید که محکمتر هلش دادم و فریاد زدم:» گفتم برو

 !از صحنه دور باشد. خیلی دورناخوداگاهم به طرز غریبی پیغام می داد که پروا باید 

 .سرم را با تکیه به پشتی صندلی باال گرفتم و دستمال کاغذی خونی را زیر بینی ام فشار دادم

 .به قیافه درهم الفت که پشت فرمان بود، کردمنیم نگاهی 

 .یقه ی پیراهنش پاره شده بود و از زخم کنار شقیقه اش باریکه ای از خون خشک شده توی ذوق می زد

... دهنتو باز کن! به قران   دستی روی فک دردناکم کشیدم و گفتم:» معلوم هست چه غلطی می کنید شما دوتا 

 «.بادمجون دیگه پا اون یکی چشمت می کارممجید شر و ور ببافی خودم یک 

... موکلم با آدم خوبی طرف نیست  «.دنده را عوض کرد:» یک پرونده دارم 

ها از بین برود:» آره تو گفتی منم باور کردم، با دسته ی   دم تا بخار جمع شده روی شیشهکالفه کمی پنجره را پایین دا

 «هستن برای چی با پروا قرار میذاری؟ موکلت کیه؟ نکنه پرواست؟ کورا طرفی؟ مرد حسابی تو که می دونی دنبالت 

... به  ... ربطی ندارههول شد. بی اختیار نگاهی به آینه بغل انداخت و جویده جویده گفت:» نه   «.ایشون 

 «.سرم را چرخاندم و با دقت نگاهش کردم:» فقط دلم می خواد دروغ گفته باشی تالفی همه چیو سرت دربیارم

 «... جناب وارسته » -

کالفه لب زدم:» ِد آخه دروغ میگی مثل چی! اون سری پروا باهات اومد بیرون وقتی شب برگشت با چشای پف  

ه غلطی کرده بودید؟ بازم دعوا آره؟ چند ساله وکیلی؟ یارو زنجیر دستش بود به قطر گردنت!  کرده اومده بود! باز چ

 «ادی؟ی دبدبخت می زد تو صورتش جوابشو تو م

... اون شبی هم که میگید نمی دونم  بعد از چند دقیقه سکوت به حرف آمد:» من نمی دونستم کسی دنبالمه 

 «!جریانش چیه؟ 

ده ی مغزم را جفت جور کنم که نشد. با یک پازل هزار تکه  در سکوت پازل تکه پاره شچیزی نگفتم. ترجیح دادم 

 .م و گور هستندطرف شده ام که فقط چند قطعه را دارم و بقیه گ 



 «.خیلی خوب شد اونجا بودید. من از پسشون برنمیومدم. باید تشکر کنم » -

...  تک خنده ای زدم:» خوشم میاد عمه جون من یک مشت آدم حرفه  ای دورش جمع کرده! اصال همه با دست و پا 

... اون از پروا اینم از توهمه کاربلد   «.... همه فن حریف 

 «... آقای وارسته » -

اگه کارتو درست انجام می   نفس عمیقی کشیدم و اجازه ندادم صحبتش را ادامه دهد:» خدایی چند ساله وکیلی؟ 

شده بود منم الزم نبود شماهارو تحمل کنم. ماشاال جفتتونم دردسر. آخ دادی االن این قضیه بِِکش واکش باغ تموم 

... فکر می کردم خیلی زِن زرنگیه   «...این بانو 

... بی احترامی نکنید. من تازه کارم اگر  اینبار ا لفت میان حرفم پرید:» جناب وارسته راجع به بانو لطفا چیزی نگید 

 «.اتفاقی افتاده مقصرش من هستم

 .ارش را زیر سوال ببرم. نمی خواهم یکی کپی چاووش باشمواستم کدیگر نخ

گردنت میزنه بیرون! وکیلشی دیگه ... مگه بیشتر از  با لبخندی کج سرم را به طرفش برگرداندم:» عمه ی منه تو رگ  

 «اینه؟

... به ایشون مدیونم » -  «.من هر چی دارم از بانو دارم 

... تو  ام گرفتم:» ببینم تو و پروا حرفات دستمال را با فشار بیشتری زیر بینی ونو هماهنگ می کنید؟ اون مدیونه 

 «مدیونی میشه دقیقا بگی چند چندیم؟

 «.به من انداخت و گفت:» شاید اگه جواب تلفن های بانو رو بدید خودشون بگننیم نگاهی 

 !های کور باز شوند؟سرم را به طرف پنجره چرخاندم و فکر کردم دیگر چقدر باید بدانم تا این گره 

 «.خواست فرمان را داخل کوچه باغ بپیچاند که بلند گفتم:» همینجا نگه دار. الزم نیست بری تو کوچه

 .ا باز کردم و بدون خداحافظی پیاده شدمدر ر 

 «...پنجره را پایین داد و گفت:» آقای وارسته لطفا با پروا دعوا نکنید

 .که دید سکوت کرداخمهای درهم رفته و قیافه طلبکارم را 



بین درچه لبم را گزیدم و با حرص گفتم:» بیا برو منو سر لج ننداز. یک نگاه به من بکن بعد تو آینه به خودت، فقط ب

... برای من معلم اخالق در خانواده شده! فقط برو  «.حد گند زدی 

 .نگاهم را گرفتم. الفت سریع گاز داد و رفت

 .گرفتم   یدم. شماره بانو را آوردم و تماسسریع موبایل را از جیبم بیرون کش

 .بینی ام فشار دادم با هر بوقی که خورد یک پا روی زمین کوبیدم و دستمال کاغذی را بیشتر به زیر 

 «!باالخره جواب داد:» بله؟

با عصبانیت دستمال خونی را میان مشتم مچاله کردم:» بله!؟ بانو مگه شمارمو نداری که این شکلی میگی بله؟ 

 «علوم هست داری چیکار می کنی؟ م

... پدربزرگ سختگیر و یک کالم من “بابا سرهنگ ... مثل پدرش   !”لحنش مثل همیشه محکم بود 

 «!مگر شما جواب تلفنهای من رو دادید که االن از بنده توقع مثل قبل بودن دارید فراز جان؟ سالم » -

 «!تم:» سالم بانواز شنیدن سالِم پر طعنه اش لبهایم را با حرص گاز گرف

 «.میشنوم فراز بگو » -

... شک ندارم ته بانو چه خبره؟ داری چیکار می کنی؟ امروز ریخته بودن سر وکیلت ... سر ال » - فت با زنجیر 

... میگم چرا؟ میگه موکلم با بد آدمهایی طرفه! موکلش تویی؟   «جیبشون چاقو ضامن دار هم داشتن 

 .تادمخ زده همانجا وسط کوچه باغ ایسبله ی محکمی تحویلم داد و من ی

وباش می فرستن؟ الفت کیه  کیش و مات شده با صدایی پر از بهت پرسیدم:» بانو اینا کین؟ کین که برای وکیلت ا

 «غیر وکیلت که سینه سپر می کنه میگه به بانو مدیونم؟

... جمله ی بعدی را داد زدم:» پروا یگانه کیه بانو؟  «دیگر طاقتم طاق شد 

... تا وقتی هم آروم نشدی با من  دص ای پر صالبتش در گوشم پیچید:» شما دفعه ی آخرت باشه صداتو میبری باال 

 «.تماس نگیر

 «به دیوار تکیه زدم و نالیدم:» بانو! چرا گوش نمیدی؟



... قرصات باهات هست یا باز فراموششون کردی؟ » -  «کر نیستم ... گوش هم میدم 

... خوردم. آپوفی کردم:» یک قرص بی  «.رومم فقط بگوشتر نیست 

از سوم شخص استفاده کنه نفسی کشید و گفت:» من به تنها کسی که تا به االن اجازه دادم برای صحبت با من 

 «!شما هستی جناب فراز

... االن اینا شد جواب سواالی من؟ این پروا  کالفه گفتم:» می دونم ... لطف کردی شما، به حضرت عباس بزرگواری 

 «!یگانه رو هم با سیستم خودت مونتاژ کردی جواب سوال نمیده؟ بانو داری کالفه ام می کنی 

چیز رو بگم. میام به زودی میبینمت همه سوالهاتم جواب میدم. فقط تا بیام مراقب  نمی تونم پشت تلفن همه  » -

 «.پروا باش! مثل امروز

 .اهی به صفحه اش انداختمبا تعجب و بی دلیل موبایل را از گوشم جدا کردم و نگ

 «...دوباره موبایل را به گوشم چسباندم:» مراقبش باشم؟ جنگه مگه؟ الفت می گفت جریان امروز

حرفم را قطع کرد:» میام همرو جواب میدم. فعال نمی تونم بیام! اینقدر پروا رو سوال پیچ نکن. اون بچه عادت نداره 

 «!سوال جواب بشه

یک لحظه صبر کن بانو! شیش ماه پیش من قلبم گرفت و پروا  دی تکه های پازل کردم:» بهت زده شروع به طبقه بن

... میگه حواسم پرت ش  «!د که دروغ میگه مثل سگ هم تصادف کرده 

 «!مودب باش  » -

... بعد اومدی! یک ماه بعدش که بحثم با چاووش باال گرفت   کالفه شدم و موبایل را به گوش دیگرم سپردم:» چشم 

... یک مدت گذشت  زنگ زد ... دنبال مدرک بودی که برات جور کردم. گفتی پستش کنم که کردم  ی گفتی باغ مال تِو 

... فرستاده ی تو! پرواگفتی شرطت   «.برای اینکه باغ برای من بشه اینه که یک دختری بیاد پیش من 

 «.درسته. شما به باقیش دخالتی نداشته باش » -

یشه نگی؟ چه جریانی که من باید مراقب  هست؟ مگه میشه ندونم؟ مگه مچشمهایم گرد شد:» باقیش چی 

 «فرستاده ی تو باشم؟



دلت می خواست همه چیو بدونی! ازت خواهش می کنم دخالت نکنی و چیز بیشتری   بیخیال گفت:» از بچگی هم

 «!نپرسی. تا همینجا هم بابت سندها و مدارکی که بهم رسوندی افتادی تو دردسر

آسمان بدوزم تا نخواهد و اراده نکند چیزی نمی گوید. کمی خودم را جمع و جور کردم و سعی  مین را بهمی دانم ز

 .تغییر دهم و از راه دیگری وارد ماجرا شوم کردم لحنم را

اگه جریان اینقدر خطریه که آدم قلچماق می فرستن دنبالش چرا این بینوا رو انداختی وسط ماجرا! من مرده  » - بانو 

... نهایتش چهار تا فن بلده که اونم مخ طرف باید قاطی باقالیا باشه تا بتونه فنشو  بود م؟ اینقدرم بی دست و پاست 

زنه! همین دیروز باز یک لیوان شکونده. آخه اینو فرستادی به عنوان جیمز باند پی چی؟ نهایت تالششو بکنه  ب

 «!النگوهاش نمی شکنه

م میشه؟ نگران ظرف و ظروفتی؟ تو این  ریده برای شما! پس اندازت داره تموخنده ای کرد:» هر چی شکسته رو که خ

 «بذاری کنار؟ عادت جدی و شوخی قاطی کردنتو نمی خوای 

... بانو کدوم باغه! اصال متوجه شدی من چی گفتم؟  ببین من حدس  پلکهایم را روی هم فشار دادم:» من کدوم باغم 

 «.فقط می خوام خودت بگی میزنم قضیه امروز از کجا آب می خوره.

ا کسی رو نداره و من می وقتی ناراحته دستاش می لرزه! زیاده روی کرده بود دیروز یکم باهاش تندی کردم. پرو » -

دونم شما چقدر به این موضوع حساس هستی پس ازت توقع دارم مثل همون کسی که میشناختم و میشناسم  

 . ... بگو فعال حق بیرون رفتن نداره! تمام. دیگه مراقبش باشی! چند وقت نگهش دار تو ویال  .. بگو حرف بانو هستش 

 «.سوالی نپرس

اگه تو موکل الفتی و کارهای باغ و اون سندا وسطه پس آدمهای امروزو  سمج شدم:» نه فقط یک سوالو  جواب بده! 

... حاشا نکن بانو. بذار حواسم جمع باشه  «.چاووش فرستاده درسته؟ 

خداحافظی نگذاشت. یک بله در جواب سوالم داد و قطع کرد. با اعصابی که به تراض یا حتی یک جای هیچ گونه اع

شود خیره به در باغ ماندم.  پازلی که فکر می کردم هزار تکه است حاال برایم صد هزار تکه شد.   یک مو بند بود تا پاره

 چرا وقتی چاووش را می شناسد باید پروا را وسط ماجرا بفرستد؟

 .از روی در برداشتم و سرگردان طول کوچه باغ را قدم زدم م رانگاه

 .بارها گز کردم بی توجه به برف ریزی که شروع شده بود کوچه باغ را



... بزرگ است که عمه ی آرام و مهربان من دست به کار شده است  .موضوع هر چه هست بزرگ است 

 .ر به در به دنبال پیدا کردن پروا استبزرگ است که پدر بیخیال و خوش گذران من جوش آورده و د

 .دبزرگ است که برای تهدید تا سینه به سینه شدن الفت و پروا اوباش می فرست

... این دو نفر به اندازه ی سر سوزن همدیگر را قبول ندارند  .بانو همیشه خدا با چاووش اختالف داشته 

 !قت نفهمیدم چه چیزی می تواند باشدیک کینه ی بزرگ بین این خواهر برادر وجود دارد که هیچ و

 تفاوتهایی که بابا سرهنگ بین آنها قایل می شد؟

اخالقهای تند و تیز پدر عصا قورت داده اش آسیب ندیده است! نصف بیشتر اخالقهای احمقانه اش از  چاووش کم از 

 .عقده هایی است که دارد 

تمام اصرارش به رفاقت با من پاک کردن عقده ای بود که بارها چاووش تعریف کرده که چقدر فاصله بین آنها بوده و 

... آخر هم با اخالقه از  .ای نامتعارفش همه چیز را به گند کشیدآن فاصله ها داشت 

مادر همیشه از عالقه وافر پدربزرگم به چاووش می گفت. عالقه وافر سرهنگ به ادامه دهنده ی نسل ... پسرش!  

 .وش بودعالقه ای که محدود کننده ی چاو

 .بانو حتی از چاووش هم محدودیت های بیشتری داشته است اما عقده ای ندارد

 در هم گره خورده است؟ چرا همه چیز 

در کنار اینها پروا مجهول تر از همه است ... می توانم برخی گره های مربوط به بانو و چاووش را باز کنم اما پروا بین 

 این بلبشو چه می کند؟ 

اگر هم اختالفی هست به پروا چه ارتباطی  بانو است که ب مگر چقدر مدیون ی گدار به این اقیانوس بزرگ زده است؟ 

 ارد؟د

 .خسته و سردرگم لگدی به برفهای کنار جوی زدم و راه در ویال را پیش گرفتم

 .فعال راهی جز مدارا ندارم

 .ت حتی به من هم رحم نکردماه زیر ابر نمی ماند ... کی مانده که اینبار دومش باشد؟ ماِه اتفاقا



 .نگذاشت در حماقتم باقی بمانم و با بیرون آمدنش چشمانم را باز کرد

 .اعتمادم را با چشمهای باز کشتم

 .پشت در ویال رسیدم. با دستهایم موها و شانه های پوشیده از برف را تکان می دادم که در را باز کرد

 .دنگاهش با لبهای باز مانده روی صورتم مات مان

 .حاضر و آماده کنار چمدان مشکی اش جلوی در ایستاده بود

 «پا داشت کردم و پرسیدم:» جایی می رفتی؟نگاهی به چمدان و چکمه هایی که به 

... خدایا اینقدر بد درگیر شدید؟  «سریع دستمالی از جیبش درآورد:» بینی تون 

لی هم بد نبود! خیلی وقت بود دعوا نکرده بودم. دمت گفتم:» خی دستمال را گرفتم و وارد ویال شدم. در را بستم و 

 «.ی خوش گذشت لیدیگرم خیل

 «آمد و گونه ام را نشان داد:» اینجا کبود شده! درد ندارید؟ دست لرزانش باال

 !بانو گفت وقتی ناراحت است دستهایش می لرزد 

 «!صدایم را باال بردم و با خنده گفتم:» دست نزنیا درد میکنه 

 .ز ترس نیم قدم به عقب برداشترد شد و اچشمهایش گ

ی کردم خیلی با دل و جرات باشی! گفته بودی از هیچ چیز نمی پالتو را از تنم درآوردم و آن را آویزان کردم:» فکر م 

 «!ترسی

... فقط االن ناراحت شدم صورتتون » -  «... نه نمی ترسم 

 «کجا داری میری بارو و بندیل بستی ؟   پوزخندی زدم و به صورت رنگ پریده اش نگاه کردم:» حاال

 «!من به بانو هم گفتم اینجا نباشم بهتره » -

 «توجه به جمله اش سری به آشپزخانه کشیدم:» خریدا کو پس؟بی 

 «برگشتم و طلبکار نگاهش کردم:» نیاوردیشون؟ تا این حد یعنی هیچ کاری بلد نیستی؟ خدایی از کدوم سیاره ای؟

 «!نیش زد:» یادم رفتکف دستش را روی پیشا 



زمین پیش ما آدمها! از آسمون دل بکن فضایی خانم. چهار  پالتو را دوباره از چوب رختی برداشتم و تن زدم:» بیا روی 

 «!تا کیسه خریدم نیاورده جا به جا کنه 

 «.در صندوق عقب را باز کردم که پیدایش شد و خجالت زده گفت:» ببخشید واقعا حواسم نبود

 .یش جا داد و سریع به سمت ویال رفتا در دستهاچند کیسه ر 

 .ها را جا به جا کنیم پالتو را از تنش درنیاوردتمام مدتی که کمک می کرد تا خرید

 .کیسه ها را تا کرد و زیر سینک ظرفشویی در سبد مخصوص گذاشت

 .فقط جعبه کتونی و یک پاکت پالستیکی دیگر روی میز آشپزخانه مانده بود

اگر قوری و لیوان و بقیه مخلفات رو نمی شکن رون کشیدم وصندلی را بی ی یک چای بده!  پشت میز نشستم:»  پروا 

 «فکر می کنی بتونی؟

 .از لحن شوخم لبخندی زد و کتری برقی را برداشت

 .لرزش دستهایش کمتر شده بود

صندلی لم دادم:» چرا  کتری را سرجایش گذاشت و دکمه دستگاه را زد. دستهایم را پشت سرم قالب کردم و روی

 «پالتوتو درنمیاری؟

 «.میرم خونه خودم! به بانو هم گفتم » -

 «.قانون شماره یک یادت رفته؟ قرار شد رفتن و اومدن همه دست من باشه » -

 ... ... گفتم کارشون اشتباه بوده  قوری چای آماده شده را روی کتری گذاشت و ملتمسانه گفت:» به بانو هم گفتم 

 «.اینجا اشتباهه بودن من

 «.نقالب دستهایم را باز کردم و دستهایم را روی میز گذاشتم:» بشی

 .صندلی را بیرون کشید و رو به رویم نشست

 «جعبه کفش و پاکت را به سمتش هل دادم:» قرار بود بسکتبال یاد بگیری! یادت که نرفته؟ 

... اما  «.دستهای لرزانش را جعبه گذاشت:» ممنونم از شما 



کلش با بد آدمی طرفه! بانو م را زیر چانه ام قالب کردم:» از چی ترسیدی؟ معادله ساده است. الفت میگه موهایدست

 «.میگه موکل الفت منم! چاووشه دیگه. تموم شد

 .می خواهم بشنوم. من آدم صبوری نبوده و نیستم. می خواهم بدون دعوا اینبار از زبان خودش بشنوم

جایی   چه مربوط! هان؟ بد میگم. اتفاق بود دیگه ... جفتمون یک  دامه دادم:» به من و تونفسی کشیدم و موذیانه ا

 «!بودیم که به ما دو تا هیچ ربطی نداشت. من که کاره ای نیستم تو هم که حق چهار تا امضا داری 

 .لبهایش را با چنان فشاری بهم چفت کرده که رنگشان به سفیدی زد

 .بهایش گیر کردمثل هر بار حرف ها پشت سد ل

الدنگ! من و تو هم اینجا خوش می گذرونیم تا حکم  زنگ بزن به بانو بگو همه کارهاشو بده به همون الفت  » -

 «دادگاه بیاد و چاووش بخوره تو دیوار! نظرت چیه؟ 

 .آب دهانش را به سختی قورت داد و همچنان در سکوت نگاهم کرد

ن. به کسی چه ربطی داره؟ ! ولی من میگم هر کاری دوست داری بکبانو گفته یک مدت از جات تکون نخوری » -

میگیم دعوای امروز به تو ربط داشت ببین می تونی رو من حساب کنی. اینارو نبین تو صورتم پنج برابر این که  اصال 

 «.خوردم، زدم

ای روی مردمک  قفل سکوتش باز نشد. تنها تفاوت ظاهرش با قبل چشمهای براق شده اش است. اشکهایش پرده 

 .های عسلی ساختند

... تو فووت کورد وقتی داشتی خودتو خفه می  پاکت پالستیکی را به سمتش هل دادم: » بیخیال این حرفا شیم اصال 

 «!برات خریدم. ببینیش دیگه عمرا بیخیال بسکتبال بشی. بازش کن کردی اینو

 .یدکیسه را به سمت خودش کش بار دیگر آب دهانش را قورت داد و

 .مشکی را از کیسه بیرون کشید سویشرت و شلوار سبز و

 .اهش را باال آورد قطره اشکی از چشمش فرو ریختهمینکه نگ

 «.از جایم بلند شدم:» به کتونیت میاد. آدم هر کاری رو شروع میکنه باید عین یه حرفه ای تمام عیار شروع کنه



... یک چایی بریز بدون شکستن کنارش ایستادم و دستم را روی شانه اش گذاشتم:» ب چیزی تا  ه حرف آخرم فکر کن 

 «.وض کنم و یه دوش بگیرم بیام. چمدونتم ببر اتاقتمن لباس ع

 .قفل سکوت را نشکست اما باالخره کاری می کنم تا این سکوت بشکند

 .بردبا حوله از اتاق خارج شدم و پروا را دیدم که با سری پایین چمدانش را از پله ها باال می 

 .صدای زنگ موبایلم پخش شد

 .همزمان بهم نگاه کردیم

 .ری نیستم. این سکوت کالفه ام کرده است. این به تعویق افتادن جوابها آزارم می دهدمن آدم صبو

  ... جلو رفتم و با دقت به چشمهایش خیره شدم:» معادله سخت نبود درسته؟! موبایلم داره زنگ میزنه پس چاووشه 

 «.شک ندارم

... م سر اما االن فهمیده یک چیزایی زیر سر من بوده را کمی کج کردم:» من بهش نمیگم ما با هم اینجا گیر افتادیم 

 «.... از اون مهمتر امروز به خاطر تو و اون وکیل چلفتی درگیر شدم

 .صدای زنگ موبایل قطع شد

االن حرف میزنی یا یه کاری می کنم با سرم را نزدیکتر بردم:» تو با زبون خوش میونه ای نداری لیدی پس همین 

 «!اشک حرف بزنی

 «اولین صدای زنگ موبایل را شنیدم بلندتر گفتم:» شنیدی یا نه؟اینبار وقتی 

 .نفس عمیقی کشید و محکم حرفهایی که می خواستم را زد

! گفتن از دست پدر شما  ببینید من گفتم به بانو مدیونم. ایشون به من گفتن تا روشن شدن تکلیف باغ بیام اینجا » -

رک که الزم داشتن رسوندید دستشون. با توجه به مدارک موندن  برای اونکارشون ناراحتن و شما هم یک سری مد

 «.من اینجا طوالنی نیست

عصبانی شدم اما سعی کردم کنترل داشته باشم:» دلیل بانو چی بود؟ آره با داداشش مشکل داره! تو این وسط چی  

 «بهت چی برسه؟میخوای؟ قراره 

 .عصبانی شد اما مثل من آرام نبود



 «.برد:» من هیچی نمی خوام نه از شما نه از بانو! هیچ قراری مالی بین ما نیست آقای فرازصدایش را باال 

 «پس چی؟ دقیقا بگو بانو بهت چی گفته؟ » -

... دقیقا بعد مریضی  لحنش کمی آرامتر شد و دستهایش را در هم چفت کرد:» ببینید بانو گفت این باغ  براش مهمه 

 «.من اینجا باشم اما وقتی پیششون بودم یهو این تصمیم رو گرفتنشما اصال قراری از قبل نبود که 

سرش را باال آورد و محکم گفت:» چیز بیشتری نمی دونم. هر چی می دونم همینه! من می دونم شما کالفه شدید  

 «.ودتر مشخص بشه و از اینجا برم... منم شدم. منم دوست دارم یک چیزایی ز

فتم:» منو بگو پیش خودم گفتم پشت این سکوت تو چه چیزایی خوابیده! تو که از  کالفه پوفی کردم و با استهزا گ

 «.منم پرت تری لیدی

 .دندانهایش را کمی بهم سابید و با یک چرخش به طرف اتاق رفت

 «!رای بار دهم زنگ می خورد برداشتم:» بگو میشنومبه جای حمام راه اتاق را پیش گرفتم و موبایلی که ب

 «پر خشمش آمد:» اون دخترِ پیش تِو آره؟ تو امروز چه غلطی می کردی باهاش؟صدای بم و 

خندیدم و گفتم:» با اوباش میَپری چاووش! نمی خوره بهت. قرار داشتم باهاش می خواستم مخشو بزنم. نکنه تو  

 «هم سرت درد گرفته باز؟ 

شگاه هماهنگه که اون بی پدر مدارک رو  تخم سگ. فقط می خوام بدونم با کدوم حرومزاده ای تو نمای   شو خفه » -

 «.رسونده بهش! بهت گفتم بانو فقط دنبال باغ نیست

بلند خندیدم:» قبلنا خیلی باهوش تر بودی. خیلی از خودت کار میکشی. این دختر کال از همه جا پرته! اصال تو بگو 

 «.شوت

 «منو بهم بریزی؟   چرت نگو فراز! باز داری شر و ور می بافی بهم که اعصاب  زد:» فریاد

خنده ام را کنترل کردم:» مدارکو من دادم به بانو! چیکارم می خوای بکنی؟ زمین متل قو رو به واسطه یکی دیگه  

. سرهنگ خدایی چی  ازش مفت خریدی اینهمه سال زدی تو سرش. سند باغم که جعلیه! سند اصلی به نام بانو بود

ود سند اونم دادم به بانو. همرو شبونه از گاو صندوقت کش رفتم.  تربیت کرده چاووش! یک زمین به درد نخورم ب

 «.دیگه چیزی ندیدم وگرنه اونم می دادم



 .اینبار طوری فریاد زد که موبایل را از گوشم کمی دور کردم

 «... سرت بیارم فرازکاری می کنم مادرت به عزات بشینه! یک بالیی  » -

ردم:» بالی بزرگ رو به سرم آوردی اما تبعاتش زیاده. من می دونم  خواست ادامه دهد که سریع حرفش را قطع ک

 «.چقدر پول دوستی! یکم بکش حالت جا بیاد. این به اون در

نفس عمیق  تماس را قطع کردم و موبایل را وسط تخت پرت کردم. دستم را روی قفسه سینه ام گذاشتم. چند  

 .ر کار دستم می دهدکشیدم و راه حمام را پیش گرفتم. اینهمه ناآرامی آخ

... پس حتما دارد  !بانو گفت توضیح دارد، دلیل دارد 

******** 

نگاهی به ساعت مچی ام انداختم. ساعت نه صبح است و این یک هفته باالاستثنا هر روز در همین ساعت تمرین را 

 .شروع کرده ایم

ثل من در این وضعیت گیر افتاده است دم بقبوالنم چیز بیشتری نمی داند و همانطور که گفت مم به خو سعی کرد

اما باز هم منتظر بانو هستم تا سوالهایم جواب داده شوند. منتظر هستم تا دلیل بودن این مهمان ناخوانده مشخص  

 .شود

 !عجیب است امروز زودتر از من جلوی در منتظرم نیست

 !ل از من خورده بودرا هم قب صبحانه اش

 «.کشیدم:» پروااا یگانهههگلویم را صاف کردم و داد 

 «.سریع از اتاق بیرون زد:» سالم! کِش موم رو پیدا نمی کنم

 .نیم نگاهی به رنگ پریده اش کردم. به نظر باز هم در حال داستان سرایی است

اگه بهانه ی دیگه ای نداری جیبهای سوویشرت و گرمکن را گشتم و باالخره کش مویی مشک ی پیدا کردم:» بیا بگیر! 

 «.ریف بیارید. امروز باهات خیلی کار دارمتش

 «.پله ها را پایین آمد و کش را گرفت:» کش سر دارید؟! ممنون



بیخیال توپ را به زمین زدم و گفتم:» عوض تو که هیچ وقت نداری! ایرادش چیه؟ مردا نمیتونن کش سر بذارن تو  

 «جیبشون؟

 «!اههزانو زد تا بندهای کتونی را ببندد:» آخه موهاتون کوت

 «.با خنده گفتم:» قبول نیست فهمیدی! آره آفرین برای زن قبلیمه جا مونده تو جیبم

 «سرش با ضرب باال آمد:» واقعا؟ 

اسفند با تاسف سرم را تکان دادم:» ضریب هوشیت کامال منفیه! تبریک می گم بهت. یادت باشه رفتیم بیرون 

ماشاال گفتن گذروندی. موهام یک وقتی بلند بوده تو جیبام کش پیدا میشه.  بخریم برات دود کنم. تو دیگه از هزار 

 «!اینقدر واضح 

 «!با لبخند بلند شد:» آخه خیلی جدی میگید

... یه جوری حواستو پیشش  جا  دستم را پشتش گذاشتم و در را باز کردم:» کی بهت زنگ زده که رنگت پریده 

 «!گذاشتی که متوجه شوخی نمیشی

... گفتم بیان لب گزید و  کاله سوویشرت را روی سرش کشید:» آقای الفت تماس گرفتن دوباره یه سری  کار دارن که 

 «!دم در ویال 

همینطور که توپ را به زمین می زدم و جلو می رفتم، گفتم:» خیلی ممنون بابت هماهنگ کردن های بینظیرت!  

 «اید خبر بدی؟نگفتم قبلش ب

 «!یادم رفت  » -

 .از کنار درختی برداشتم و توپ را محکم به سمتش پرت کردم صندلی تاشو را

 .توپ با ضرب به پهلویش خورد و آخ گفت

لبخند زنان با صندلی که روی زمین کشیده می شد گفتم:» یادم نبود حواست جمع نیست. حواستو جمع کن اتفاقا  

... بعد مجبوری فقط آخ بگی. ت همینجوری اتفاق میافتن. بی ... محکم   «.وپو جمع کن بیار بینمهوا 

نگاهی به ساعت مچی ام انداختم. ساعت نه صبح است و این یک هفته باالاستثنا هر روز در همین ساعت تمرین را 

 .شروع کرده ایم



وضعیت گیر افتاده است  سعی کردم به خودم بقبوالنم چیز بیشتری نمی داند و همانطور که گفت مثل من در این

و هستم تا سوالهایم جواب داده شوند. منتظر هستم تا دلیل بودن این مهمان ناخوانده مشخص  اما باز هم منتظر بان

 .شود

 !عجیب است امروز زودتر از من جلوی در منتظرم نیست

 !صبحانه اش را هم قبل از من خورده بود

 «.انهههگلویم را صاف کردم و داد کشیدم:» پروااا یگ

 «.کِش موم رو پیدا نمی کنمسریع از اتاق بیرون زد:» سالم! 

 .نیم نگاهی به رنگ پریده اش کردم. به نظر باز هم در حال داستان سرایی است

اگه بهانه ی دیگه ای نداری  جیبهای سوویشرت و گرمکن را گشتم و باالخره کش مویی مشکی پیدا کردم:» بیا بگیر! 

 «.باهات خیلی کار دارم تشریف بیارید. امروز

 «.آمد و کش را گرفت:» کش سر دارید؟! ممنون پله ها را پایین

بیخیال توپ را به زمین زدم و گفتم:» عوض تو که هیچ وقت نداری! ایرادش چیه؟ مردا نمیتونن کش سر بذارن تو  

 «جیبشون؟

 «!زانو زد تا بندهای کتونی را ببندد:» آخه موهاتون کوتاهه

 «.ن قبلیمه جا مونده تو جیبمست فهمیدی! آره آفرین برای زم:» قبول نیبا خنده گفت

 «سرش با ضرب باال آمد:» واقعا؟ 

با تاسف سرم را تکان دادم:» ضریب هوشیت کامال منفیه! تبریک می گم بهت. یادت باشه رفتیم بیرون اسفند 

ه.  یک وقتی بلند بوده تو جیبام کش پیدا میشبخریم برات دود کنم. تو دیگه از هزار ماشاال گفتن گذروندی. موهام  

 «!اینقدر واضح 

 «!با لبخند بلند شد:» آخه خیلی جدی میگید

... یه جوری حواستو پیشش جا   دستم را پشتش گذاشتم و در را باز کردم:» کی بهت زنگ زده که رنگت پریده 

 «!گذاشتی که متوجه شوخی نمیشی



... گفتم بیان   ید:» آقای الفت تماس گرفتن دوباره یه سرلب گزید و کاله سوویشرت را روی سرش کشی کار دارن که 

 «!دم در ویال 

همینطور که توپ را به زمین می زدم و جلو می رفتم، گفتم:» خیلی ممنون بابت هماهنگ کردن های بینظیرت!  

 «نگفتم قبلش باید خبر بدی؟

 «!یادم رفت  » -

 .پ را محکم به سمتش پرت کردمصندلی تاشو را از کنار درختی برداشتم و تو

 .ضرب به پهلویش خورد و آخ گفتتوپ با 

لبخند زنان با صندلی که روی زمین کشیده می شد گفتم:» یادم نبود حواست جمع نیست. حواستو جمع کن اتفاقا  

... بعد مجبوری فقط آخ بگی. توپو جمع کن بیار بینم ... محکم   «.همینجوری اتفاق میافتن. بی هوا 

 .تالش بی وقفه اش نگاه می کردم ی دست به سینه لم داده بودم و بهصندلروی 

... از خودم که هنوز تکه ناقص پازلم میان مشتش بود و نتوانسته بودم آن را بگیرم  .عصبانی و شاکی بودم از او 

 «!داد زدم:» سر باال 

 .سریع سرش را باال آورد و به دریبل زدن ادامه داد

... حواستو دفعه آخره بهت م » - ... اگه  جمع کن عین یک چیزی سیگم  رتو ننداز پایین االن حریف تو زمین نیست 

 «!بود فرصت نمیداد توپ یک لحظه مال تو باشه 

 .با صدای بلند چشمی گفت و سر باال مشغول شد

 .یک دور دیگر دوید و نفس زنان جلویم ایستاد

 «طلبکارانه گفتم:» بهت گفتم وایستی؟

... از  کشید:» سه گامچند نفس عمیق  ... با سه گام شوت کنمبرم؟   «.دریبل خسته شدم ... میخوام شوت کنم 

نگاهی به عرق های ریز روی پیشانی اش کردم. تارهای مو تک و توک از کاله بیرون زده و روی گونه هایش را خط  

 .خطی کرده بود



 «لبخندی زدم:» به گل زدن عالقه داری نه؟ 

... از گل ز  » -  «.ه همش دریبل کنمیاد تا اینکدن بیشتر خوشم مآره 

اگه می کردی چشمات   ... تو اشکالت همینه لیدی! حرفه ای با قضایا برخورد نمی کنی که  از جایم بلند شدم:» بیا! 

اشکی نمی شد. بچه تو اول باید دریبل زدنو یاد بگیری تا بتونی خودتو برسونی به جایی که بشه سه گام رفت و گل  

 «.زد

 «منظورتون اینه که برای کارام آمادگی الزمو ندارم درسته؟  دنبالم تا وسط زمین آمد:» هب

کف دستهایم را بهم زدم:» برای یکبار از سلول های خاکستریت کمی کار کشیدی. جایزه تم میدم منتها بعد اینکه 

 «!االن عملی بهت نشون دادم که چقدر آمادگی نداری

 «با من بازی کنید؟چشمهایش گرد شد:» می خواید 

پر شد از شیطنت، شیطنتی که ماه هاست دور آن را یک خط پررنگ کشیده ام. اما دلم خواست کمی   پِس ذهنم

 .خطی که به دورش کشیده ام را کم رنگ کنم

 «!موذیانه نگاه دقیقی به صورتش کردم:» با تو بازی نکنم با کی بازی کنم؟ به نظرم خوش دست میای

! آنقدرها هم با واژه ها و متلک پراندن بیگانه نیست فقط خودش را ک معنی دارد لب گزیدن فقط ی لبش را گزید. آن

 .به کوچه علی چپ می زند

سریع بحث را به جای دیگری بردم:» خیلی خب دریبل کن بیا ببین میتونی منو رد کنی گل بزنی یا نه! اگه تونستی 

 «.یک جایزه توپ بهت میدم

 «.رد:» اول بگید جایزه چیه اینطوری انگیزه پیدا می کنمل زدن کد صحبت شروع به دریبخوشحال از تغییر رون

 «.نگاهی به سرتا پایش کردم و موذیانه گفتم:» راضیت می کنم، نگران جایزه نباش

 .نگاهش را گرفت و به سمت چپ رفت

 «.و شل ... عین ماست با یک قدم خودم را رساندم و توپ را از دستش قاپیدم:» خیلی شلی لیدی! وارفته

 .اخمهایش در هم رفت

... شروع کن  «.توپ را پاس دادم:» دوباره 



 «!دوام آوردنش به پنج ثانیه هم نرسید. توپ را قاپیدم و با نیشخندی دوباره پاس دادم:» دوباره

نیاورد. هر بار حواسش را بیشتر جمع کرد ولی باز هم در برابر سد محکمی که رو به رویش ساخته بودم دوام زیادی 

نزدیک شدن به تخته حلقه قدمی برداشت توپ را از بین دستانش قاپیدم یا از فرصت استفاده کردم و با  به قصد

 .ضربه ای توپ را از میان دستانش دور کردم

 .خشمگین و مستاصل به تالش اش ادامه می داد و من لذت می بردم

... برای همین میگم تو فرص  » -  «.کنی. این حرفمو بسط بده تو همه ی کاراتت شوت پیدا نمی لیدی کارت زاره 

به ابروهای در هم رفته اش نگاه کردم. نفس نفس می زد و تمام تالشش را می کرد تا به سمت تخته حلقه راهی پیدا  

 .کند. امروز سردرگم است. هر چه هست پریشانش کرده! حواسش مثل روزهای قبل جمع نیست. تمرکز ندارد

 «پراند:» عین ماست نباش! میتونی؟ا از جا دم او ر صدای دا

 «مثل خودم داد زد:» من ماست نیستم ... بس میکنی یا نه؟ 

 .نیشم هنوز باز نشده بود که صدای موبایلش از گوشه زمین فضای تیره و تار بینمان را از بین برد

 .بین بردر بینمان را از نیشم هنوز باز نشده بود که صدای موبایلش از گوشه زمین فضای تیره و تا

 .نفس زنان پشت چشمی برایم نازک کرد و به سمت موبایلش راه افتاد

 .موبایل را روی جدول سیمانی کوتاه کنار باغچه گذاشته بود

 .خم شد و موبایل را برداشت

 .ابتدا بله و پشت بندش یک آمدم محکم گفت

 .رون کشیدمبا خنده زیپ سویشرت را پایین کشیدم و آن را از تنم بی

 .هایش را راست کرد و موبایل را در جیب گرمکن سر داد. پشت به من کرد و مسیر آن سر باغ را پیش گرفتزانو

... می   مثل کسی که در جایی شکست می خورد و جای دیگری را برای خودنمایی پیدا می کند تا کم نیاورده باشد 

 .خواستم ثابت کنم هنوز هم قدرت در دست من است

 .برای حرف نزدن آخر کار دست من و خودش می دهدو لج بازی  سکوتاین 



 «چند قدم بلند برداشتم و از پشت گرمکن ورزشی اش را کشیدم:» کجا؟

... آقای الفت رسیدن   «.چرخید و با اخمهای در هم رفته جواب داد:» گفتم که 

پوشی بعد تشریف   م:» اول اینو میسویشرت را روی دوشش انداختم و بیخیال اخم و تخم کردنش آن را تنش کرد

 «!می بری خدمت اون وکیل چلغوز

 «یعنی چی؟ » -

 «!زیپ سویشرت را باال کشیدم:» می ترسم چشماش چپ بشه! باور کن فقط خیرخواهیه

طلبکارانه دستش را روی دستم گذاشت و مانع باال کشیدن زیپ شد:» شما چیکار به لباس پوشیدن من دارید؟ چرا 

 «کارهاتونو تحمل کنم؟ د بابت این قضیههر بار بای

محکم زیپ را تا زیر گردنش باال کشیدم و جدی گفتم:» اینجا خونه ی منه! خونه ی من یعنی قوانین من! قوانین من 

یعنی هر کاری دوست دارم می کنم و نمیذارم با اون گرمکن تنگ که چسبیده به تنت بری جلو اون مرتیکه. تمام. پا  

 «!کارت  بچسبون برو پی

 «چیکار کنم؟  » -

برو بیا بهت یاد میدم چطوری پا بچسبونی! اینجا میشینم زود تمومش می کنی میای. زمین بسکتبال دقیقا روبه   » -

 «.روی درِ باغه! جلوی در باغ می مونی. ببینمت من! بدو

... الفت دوست صمیمیه منه  «!ترش کرد و گفت:» آقای فراز 

بیشتر اذیت کردنش کاله سوویشرت را تا روی چشمهایش پایین کشیدم:» هر خری  برای لبهایم را پایین کشیدم و  

 «.هست لیدی. بدو زود برگرد همینجا

 .با عصبانیت گوشه لبش را گاز گرفت. کاله را با خشم از روی سرش پایین کشید و پا کوبان رفت

 .صندلی را از گوشه زمین برداشتم و وسط زمین گذاشتم

 .ادمروی صندلی لم د

 .زانوهایم را دراز کردم و دست به سینه به رفتنش خیره شدم

 .نرسیده به در برگشت و نگاهی به عقب انداخت



دستم را باال بردم و با انگشتم عالمت الیکی برایش فرستادم و اشاره کردم تا در را باز کند.  سریع برگشت و در را باز  

 .کرد

 .اهد باقی ماجرا ماندمباز شاز واکنش پر حرصش بلند خندیدم و با نیش 

 .الفت جلوی در ایستاده بود و از آن فاصله فقط خم و راست شدن گردنش را دیدم

 .سرم را کمی خم کردم

 .نگاهش را به سمت پروا چرخاند و شروع به صحبت کرد

 .خبری از ورقه و برگه یا خودکار برای امضا نبود. فقط با هم حرف می زدند

 .اال و پایین برد و در نهایت کف دستش را روی پیشانی اش گذاشتبار بپروا دستهایش را چند 

موضوع صحبت هر چه هست برای پروا خوشایند نیست. تند تند چیزهایی به الفتی که سرش به پایین خم شده بود، 

 .می گفت

 .چند لحظه هر دو سرشان پایین افتاد

بردم و عالمت پایان بازی در بسکتبال را با انگشتانم باال یک آن سرش را باال آورد و نگاهم کرد. سریع دستهایم را 

 .نشانش دادم

 .چند ثانیه بعد دستی برای خداحافظی به سمت الفت دراز کرد

 .الفت دوباره سرش را با احترام به سمتم باال و پایین کرد و رفت

 .چند لحظه کنار در نیمه باز ایستاد و بیرون را نگاه کرد

 .انه هایی افتاده به سمتم آمد. دیگر شک ندارم خبر خوبی نبوده استبا ش  باالخره در را بست و

سالنه سالنه می آمد اما میانه ی راه نوع قدمهایش را تغییر داد و محکم شد. کم کم شانه هایش از آن حالت افتاده 

 .که حاکی از یأس بود، درآمد. وقتی نزدیکم شد سرش باال بود

ته بودم به پایش فشار زیادی نیاورد با گامهای محکم و بلند سه گام رفت و توپ  که گفتوپ را برداشت و علی رغم این

 .را وارد سبد کرد



تمام این مدت حرفهایم را در قالب بازی زده ام و او متوجه تمام کدهایی که داده ام، شده است. مشخص است  

 .هدفی دارد و با تمام وجود می خواهد به آن برسد

 .ا حرکت سه گام را تکرار کرد و هر بار توپ را داخل سبد انداختباره بدون توجه به نگاهم

... مثل پروا ... مثل پرتاب   خشم و عصبانیت همیشه تخریب نیست گاهی باعث شکوفایی می شود ... مثل حاال 

 .هایی که یکی بعد از دیگری گل می شوند. خشم به او انگیزه ای برای تمرکز داده است

 !استن این رفتارش شبیه م

 «.همانطور لم داده روی صندلی برایش چند بار کف زدم:» عالیه! فقط به پات فشار نیار

همانطور که با حرص روی توپ می کوبید به سمتم برگشت و گفت:» من خیلی دست و پا چلفتی هستم مگه نه؟  

 «به نظرتون اصال من یاد می گیرم؟ اینقدری یاد می گیرم که حرفه ای بشم؟ 

 .منظورش فقط بسکتبال نیست. مکالمات هر روز بین ما باعث شده تا حدودی هم را بشناسیم نمداخوب می 

سرم را محکم تکان دادم و جدی گفتم:» خوب تالش می کنی! انگیزه هم که داری ... پس شک نکن حرفه ای میشی  

 «.ام  بیخولیدی. در ضمن فراموش نکن من هستم. دیگه باید بهت ثابت شده باشه من مربی خیلی 

 .چانه اش چین خورده بود اما باقی اجزای صورتش سخت بود

... شما خیلی مربی خوبی هستید  «.بغضش را با فرو دادن آب دهان مهار کرد:» بله. درسته 

 .از جایم بلند شدم و رو به رویش ایستادم

... با اینکه خیل ست دارم گردنتو بشکنم تا  دو ی تمام بدنش زیر سایه ی من قرار گرفت:» هر وقت خواستی حرف بزن 

 «.بفهمم داری چیکار می کنی اما ترجیح میدم رفاقتمون سرجاش بمونه

... یعنی یک نفر بود که یک سری اطالعات   توپ را از دستش گرفتم که جویده جویده و مظلومانه گفت:» یکی بود 

... اما االن غیبش زده! پارسا با بدبختی پ ... خیلی چیزا بهم گفت  ...   اشیدداشت  کرده بود. بی برنامه رفتم سراغش 

... االن همه از دستم شاکی شدن  «.همون شبی که دیر اومدم. از چند روز بعدش هر چی رفته دیده نیست 

 .به حرف آمد ولی مثل هر بار حرف زدنش آنقدر مبهم و گیج کننده است که با حرف نزدن تفاوتی نداشت

 .رسیدمل نگباز هم به قسمت پر شاخ و برگ این ج



فقط برای کنترل خشم انگشت شستم را محکم زیر لبم کشیدم و نفسم را بیرون دادم:» اول از همه پارسا دیگه  

 «کیه؟

... پارسا الفت  «.سرش را کمی باال آورد:» الفت 

... به درک که ناراحت شده.   نیاو لبهایم را جمع کردم و چند ثانیه بعد گفتم:» خب این قسمت که اصال مهم نیست 

... چند تا آدرس ازش داشتی؟ اسمش چیه؟ چیکاره است؟ چقدر مهمه اطالعتش؟ پاتوقاش   که میگی غیبش زده 

 «کجاست؟ خانواده داره یا نه؟! اینارو میدونی؟

 .هاج و واج از سواالت رگبار شده ام با دهانی باز چشم به لبهایم دوخت

 «!ببین منو چرا ماتت برده لیدی؟ منم فراز :»شانه هایش را گرفتم تا او را از بهت زدگی خارج کنم

 .چانه اش لرزید ولی محکم و خوددار آب دهانش را قورت داد

... آروم میشیا  «!با خنده ای سرخوش گفتم:» می خوای بغلت کنم 

 «...لبخند کم رنگی روی لبانش نشست:» یک چیزایی ازش می دونم فقط بانو گفته 

... بانو بلد بود گوشه گود نمی نشست به تو بگه لنگش کنیایخدستم را در هوا تکانی دادم:» ب  «.ل بابا! بانو گفته 

 «.آخه اصال بانو نگفته بود من برم دنبال اینکار! من خودم خواستم » -

 «توپ را از میان دستانش گرفتم:» خوب کردی! حتما یک ربطی بهت داره که خواستی بری طرفو ببینی مگه نه؟

 .کان دادت  سرلبهایش را جوید و 

... می   چند بار توپ را روی زمین زدم:» آهان پس بانو هر چی گفته برای خودش گفته. میریم طرفو پیدا می کنیم 

 «بریمش یه جای خلوت ... طرف و میدم دستت ِخرِخرشو قشنگ بجو. چطوره؟

... یعنی سوال بپرسید؟   «...با لبهایی کش آمده گفت:» نمی خواید بیشتر بدونید؟ 

ز همانجا به سمت حلقه پرتاب کردم و گل شد:» نه دیگه خودمو ضایع نمی کنم چون می دونم چیزی  را اتوپ 

... هم نوعش هم   «.مسافتشنمیگی! دیدی از اینجا گل زدم ... من هدفم و قدرتم با تو فرق داره 

 « ...آرام لب زد:» اگه بانو بفهمه تا همینجا هم بهتون گفتم و شما می خواید کمکم کنید 



... برو توپ و بیار یکم با وحشی بازی   بازویش را گرفتم و هل دادم:» خیلی داری حرف می زنی. باز بهت خندیدم ها 

 «.توپ بزنیم

 «چشمهایش گرد شد:» یعنی چیکار کنیم؟

... تنه فنی یادت بدم راه بیفتی! عضالتت اینجا بسکتبال خ » - ... قراره با هم بریم کف خیابون دیگه  کارایی  یابونی 

 «.داره. فقط گریه کنی یک جوری میزنمت قشنگ دو روز بری تو اتاقت بچپی بیرون نیای

 «.نگاهش را گرفت:» نمی خوام مثل دفعه پیش اتفاقی براتون بیفته

... نگران خودت باش جوجهپوزخندی زدم:» یکی از قان  «.ون هامون این بود که نگران من نشی 

 «.کنم. اون دفعه واقعا استثنا بودبلند گفت:» من زیاد گریه نمی  سریع چرخید تا توپ را بیاورد و

... ثابت شده ای لیدی این بلک ... اصال توقع ندارم که یک ربات اشک بریزه   «.کفی برایش زدم:» می دونم 

من هی بال  و آن پا کرد:» بانو می گفت شما ... شما اصال اهل دعوا و اینا نیستید! من نمی خوام به خاطر  کمی این پا

 «...سرتون بیاد بعد بانو 

... ولشکن فعال این طرفی برام بهتره  «.پوزخندی زدم:» بانو اون طرف جنتلمن منو دوست داره 

 «توپ به دست برگشت:» ُخب باید چیکار کنم؟

با تمام   به تخته حلقه کردم و رو به رویش ایستادم:» هر چی راجع به تنه زدن و خطا کردن گفتم فراموش کنپشتم را 

 «.قدرتت برو ببینم می رسی به هدف یا نه! فکر کن جنگه. هر فنی بلدی بزن 

 «چشمهایش گشاد شد:» یعنی بهتون آسیب بزنم؟

لند خندیدم:» میتونی؟ ریز میبینمت لیدی! عمرا بتونی کاری بدنم را از حالت گاردی که داشتم درآوردم و ایستاده ب

 «.کنی

 .شد و گل زدکرد و با سرعت از کنارم رد  از نداشتن گارد درست استفاده

 .با قیافه ی فاتحانه ای روبه رویم ایستاد

وانست با  هر دو کمی خم شدیم ... چشم در چشم. چند بار به چپ و راست رفت و در نهایت آنقدر نزدیک شد که ت

 .آرنجش محکم به پهلویم بزند و از کنارم رد شود



 .دم و با خنده تشویقش کردمفکر می کردم اما به روى خودم نیاور  ضربه ی دستش محکم تر از چیزی بود که

 .سعی کردم تمامی دردهایی که از ضربه های محکمش بر بدنم وارد شده بود را فراموش کنم

 .با آن صورت سرخ شده  وارد ویال شوددر را باز کردم و ایستادم تا 

 .در با تکیه به کمد چوب رختی نشستداخل ویال شد و قبل از درآوردن کتونی هایش همانجا کنار 

 .پاهایش را دراز کرد و کنار رانش را ماساژ داد

 .همانقدر که ضربه زده به همان اندازه هم ضرباتی البته با تخفیف خورده بود

 .را خالی کرد ولی هنوز تکه پازلی که احتیاج داشتم را از مشتش خارج نکردتمام حرص و خشمش 

 «!د نه؟ من اصال حواسم نبود چطوری می زدم و رد می شدم فت:» خیلی که اذیت نشدیحین درآوردن کتونی ها گ

ببین زخم   کتونی هایم را درآوردم و به سمت حمام رفتم:» دو جا پرتت کردم زمین جیغت دراومد برو لباس عوض کن

... حواستو جمع کن. بی کله ی  بی حواس ترکیب خوبی  و زیلی نشده باشی. اینقدرم بی کله و بی قانون ضربه نزن 

 «!نیست

 «!خودتون گفتید قانون نداریم » -

از کنار دیواره ی باالی پله ها رد شدم و حین باز کردم در حمام دستم ناخوداگاه روی قفسه ی سینه ی دردناکم رفت  

 .قلبم را ماساژ دادم و

 «!ی وحشی آرام و زیرلب گفتم:» من به گور پدرم خندیدم بهت گفتم قانون نداریم. دختره 

 ****** 

 «.با تاسف نگاهی به میز آشپزخانه کردم و داد زدم:» پروااا یگانهه ! پرواااا یگانههه

 «سریع از پله ها پایین آمد:» بله؟

گشت اشاره ام روی میز نشانه رفتم:» تن ماهی با تخم مرغ آبپز؟؟ ُخب نگاهم روی موهای خیسش افتاد و با ان

 «وضعشه؟ قاطیشون می کردی! این دیگه چه

 «!نگاهی به میز کرد:» گفتم تنوع بشه



کالفه سری تکان دادم:» برو یک چیزی بنداز رو کله ات سرما نخوری! به فکر تنوع نباش. همینكه تو رنگ لباسات  

 «.و از جلو چشمم دور شو فعال به مخم یکم فشار بیارم ببینم با این میز متنوع چه غلطی بکنمتنوع داري کافیه! بر

 .رفت اما با روی باز برگشت کرد و رو ترش

صندلی را بیرون کشید که گفتم:» خب من فهمیدم چیکار کنیم ... من تن ماهی میخورم، تو تخم مرغ آبپز با پنیر 

 «!بخور

 «.تصمیم های شما ناعادالنستلبهایش آویزان شد:» همه 

ببین من با این کلمه به طرز عجیب غریبی  طلبکارانه لقمه ای تن ماهی در دهانم گذاشتم:» جریمه ی تنوع طلبیته! 

 «.ی اول بهم بگوحال نمی کنم! تنوع خواستی بد

 .باشه ای گفت و شروع به پوست کندن تخم مرغ ها کرد

 «:» راستی اون موقع که گفتید پا بچسبونم منظورتون چی بود؟چند ثانیه بعد چیزی یادش آمد و پرسید

بیدن باشه! ادای احترام. منظورم این کردم:» سالم نظامی باید همراه با پاکوزیرچشمی نگاهی به سر پایین افتاده اش 

ه شق و رق کنار  بود. یک پات ثابته و اون یکی پاتو طوری باید به پای ثابتت بزنی که صدا بده البته همراه با دستی ک

 «شقیقه ات قرار می گیره. فهمیدی؟

 «کلی باشه؟لما دیدم. االن باید ادای احترامم به شما این شمشغول آماده کردن لقمه گفت:» بله فهمیدم. تو فی

 «!لیوان آب را پر کردم و گفتم:» وقتی مدل پادگان صدات می کنم، بله ادای احترامت باید نظامی باشه

 «رفتید؟شما سربازی  » -

همون وقتی که جنین  پوزخند صدا داری زدم:» نه همشو از تو فیلما یاد گرفتم! دختر من پدربزرگم سرهنگ بوده از 

... میشه سربازی نرفته باشم؟  «بودم یک سرباز بار اومدم 

 «با نیش باز پرسید:» خاطره هم دارید؟

 «!عرف مشکل نداره بهت بگمکمی آب خوردم و گفتم:» بذار ببینم کدومش از لحاظ شرع و 

 .کمی خندید و خیره به دهانم منتظر ماند



داشتیم فرمانده ها ریز و درشت همه اومده  . برای مارش نظامی! برنامه رژهمن تو گروه موسیقی پادگان بودم » -

ت بلندگو گفت  بودن. خیلی مهم بود. امیر هم بود منظورم باالترین مقام نظامیه. مثال امیر سرتیپ فالنی. یارو پش 

... یکی از بچه ها اسمش امیر قاسمی بود اوشگول فکر کرد اونو میگه از صف مار  ش دراومد پاکوبان امیر قاسمی 

... سه هفته اضاف ... سه روز انداختنش بازداشتگاه  ه خدمت خورد بدبخت.  رفت طرف صحنی که فرمانده ها بودن 

 «...البته خیلی خنده دار

 .م خانه را پر کردصدای شلیک خنده اش تما

***** 

 «!مطمئنی اسمش همین بود؟ » -

... داشت باهام حرف میاز پنجره ی وانت پیکان نگاهی به اطراف انداخت: زد یکی از تو   » آره همین بود. مطمئنم 

 «.قهوه خونه صداش کرد

قدر طول کشید بیرون دستی به موهایم کشیدم و نامرتبشان کردم:» از ماشین نمیای بیرون! فهمیدی؟ هر چه 

 «.نمیای

 .ین جا داده بودم کمی ماساژ دادماجازه اعتراض ندادم در را بستم و زانوهای مچاله شده ام را که با زور داخل ماش

 .کافی است این چند کوچه را پشت سر بگذارم تا به قهوه خانه ای که آدرسش را داده است، برسم

 .پر از خالفکار و اوباش پا گذاشته است  مانده ام چطور تک و تنها به این محله ی

ر غریبه ای می دیدند از تیر نگاهشان بی سر هر کوچه چند نفر روی زانوهایشان در حال اختالط نشسته بودند و ه

 .نصیب نمی گذاشتند

 .به یاد سپردم تا برای تنها آمدن به این محله ی خالف گوشش را خوب بپیچانم

 «!شته بودم که پسری صدایم کرد:» هی داداش؟هنوز کوچه اول را پشت سر نگذا

 «» فرمایش؟برگشتم و سر تا پایش را برانداز کردم و با لحن خودش جواب دادم:

 «!با کفشهایی که پاشنه هایش را خوابانده بود، لخ لخ کنان جلو آمد:» آدرس بخوای سراغ دارم

 «!قدمی به جلو برداشتم:» مفتشی؟ به تو چه که دنبال چی می گردم



لبهایش را همراه با خنده ای کج کرد:» چرا سیم میچسبونی! گفتم دست برسونم کمکت کنم. ریخت و لباست برای  

 «!ین طرفا نیست آخها

 .با سر و وضعی نامرتب آمده بودم اما باز هم متوجه شد که در آن منطقه مثل وصله ی ناجور هستم

 «.اونجاستمی خوام برم قهوه خونه با کسی کار دارم. گفتن  » -

نمی گیرن هیچ به زنجیر کوتاهی که میان انگشتانش بود تابی داد:» هللا وکیلی با این ریخت بری اونجا تحویلت که 

... بَر و بَچ شک کنن خط خطیت می ک ... حاال از ما گفتن بود از شر هم راه میندازن. اینجا پلیس ملیس زیاد میاد  نن 

 «.شما نشُنفتن

 «جیب کاپشن کردم:» َمزَنه چنده؟دستهایم را داخل 

... الکلی ... چی می خوای؟ ... سنتی   «چشمهایش برقی زد و جلو آمد:» صنعتی 

... نرخ آدم بده! دنبال غالم ِسکّه می گردم » -  «.هیچ کدوم 

 «!نیشخندی زد:» همیشه همین جاها ولچرخ میزد یک چند روزیه ازش خبری نیست

 «!بده تراولی از جیبم درآوردم:» آدرس

 «!تراول را از میان دستم قاپید:» داداش این پول یک شیشه الکِل چهل درصدم نیستا

... االن درصد و گیراییش رفت باال یا نه؟ بیرون کشیدم:» َدلِگی ندو تراول دیگر از جیبم   «کن! بیا بگیر 

را که به قول خودش حلبی  تراولها را گرفت سریع در جیب شلوار شش جیبش چپاند و بعد هم آدرس منطقه ی پرتی 

 .آباد بود داد

... زنش زده از خونه بیرونش کرده دست بچه هاشو » -  «!گرفته رفته چهار تا محله باالتر  همین آدرسو ازش دارم 

 «!دستم تراول دیگری را لمس کرد ولی آن را از جیبم بیرون نکشیدم:» آدرس خونه زنشم بده

 «رنه که کی از پول بدش میاد؟به موال ندارم! از خودش شنیدم وگ » -

 «پوزخندی زدم:» االن یعنی این آدرسه که دادی سرراست و درسته آره؟ نباشه چی؟



ه از ابتدا در دهانش به طرز حال بهم زنی می جوید را طرف دیوار گلی کوچه تف کرد:» اونجای آدم سی کآدام

 «.دروغگو

 «چیه؟با دقت صورتش را از بَر کردم و گفتم:» اسمت 

 «.منصور » -

 «!نگاهی به سر کوچه انداختم و گفتم:» بیا بینم منصور! بیا یک کار دیگه هم باهات دارم

 .افتاد  ه دنبالم راهلخ لخ کنان ب

به سرکوچه رسیدیم و ایستادم. نگاهی به چند مردی که روی زانو نشسته بودند کردم و گفتم:» هی جماعت! طرفو  

 «می شناسید؟

 .و انگشت اشاره ام را که به سمت پسر گرفته بودم دیدند  همه سر کشیدند

 «!ز لبانش جدا کرد:» منصوره دیگهیکی از آنها که اعتیاد از سر و کولش می بارید سیگار بهمن را ا

 .بی توجه به پچ پچ کردنهای مردها و زمزمه های منصور راه ماشین را پیش گرفتم

 .با سختی خودم را پشت فرمان جا دادم

 «آقای فراز؟ نبود؟ » -

... الفت خدایی باید ثبت ملی بشه! یعنی یک آدم رو با اسم و  سوویچ را چرخاندم و نگاهش کردم:» این وکیل گالبی 

 «.آدرس نتونی پیدا کنی باید بری مرده شور خونه

ار دارم.  چشمهایش برقی از خوشحالی زد:» وای راست میگید؟! پیداش کردید. پس چرا داریم میریم؟ من باهاش ک

 «!خیلی مهمه

:» اینجا  دستم را پشت صندلی بردم و نگاهم را به پنجره ی کوچک پشت سرم دوختم تا ماشین را کمی به عقب ببرم

... یک آدرس دیگه ازش پیدا کردم. قبلش باید چند تا غذا بگیریم  «.نبود 

 «.زیرلب گفت:» یه آدرس دیگه؟! ولی پارسا اومده بود هیچی دستگیرش نشده بود

گوشه لبم را گاز گرفتم تا نپرسم قرار بوده چه چیزی دستگیرش شود!؟ تا نپرسم ربطش به این محله چیست؟ تا  

 .قی مواد چه کاری می تواند داشته باشد!؟ تا خیلی چیزها را نپرسمنپرسم با سا



 «وکیل پیزوری بانو!؟در عوض جای دیگری پیدا کردم تا حرصم را از نپرسیدن ها خالی کنم:» پارسا کی بود؟ آهان 

 «.دوست صمیمی منم هست آقای فراز » -

ه دماغشو نمی تونه باال بکشه فرستادیش اینجا  پوزخندی زدم:» بازم بگم هر خری که هست ناراحت نمیشی؟ اون آخ

حتما با همون تیپ مکش مرگ ما اومده اینجا کارتشم درآورده عین مامور حاکم بزرگ میتی  خودشم خیس کنه؟

... کلی سرکارش گذاشتنکُمان   «.قشنگ خودشو معرفی هم کرده 

 «!آرام گفت:» پارسا آدم بدی نیست

... دختر اینجا همه ساقی موادن این یاد راه به راه بهش بگم خر؟ بیخیخنده کجی روی لبانم آمد:» خوشت م اِل الفت 

 «یارو که گفتی هم مطمئنم ساقی بوده! دفعه پیش تنها اومدی اینجا؟ 

 .اضی “بله” ی محکمی از دهانش خارج شداز خود ر 

 «!ومدی اینجااخمی کردم و زیرچشمی نگاهی به قیافه ی حق به جانبش انداختم:» بی جا کردی تنها ا

 «با پررویی خاصی تکه کالم خودم را به کار برد:» ایرادش چیه؟

 «.نه دونه ایراداشو عملی برات میشمرمیک ابرویم را باال دادم:» باریک هللا! ایرادش چیه آره؟ بذار برگردیم ویال دو 

 .از خنده ی عمیقی که روی لبهایش جا خوش کرده بود معلوم بود خوشحال شده است

 ز پیدا کردن آدرس خوشحال نبودم. ربط این قسمت از ماجرا به دختری مودب و موقر چیست؟ من ااما 

شدم. چنگی به دل نمی زد اما از دست خالی رفتن  کنار تهیه غذایی همان اطراف ماشین را متوقف کردم و پیاده 

 .بهتر بود

 .در ماشین را باز کرد و همراهم راه افتاد

ندوق سریع خودش را رساند و منویی از زیر پیشخوان ادم که مردی از در پشت صجلوی صندوق رستوران ایست

 .بیرون کشید

 .بدون دیدن منو سفارش پنجاه پرس کوبیده دادم

ک تهیه غذا را می کاوید:» زیاد نیست؟ پنجاه پرس کباب! به کی می خواید بدید؟ ما که فقط با نگاهش فضای کوچ

 «.همون آقا کار داریم



و کارت عابر بانک را به مرد دادم:» اول اینکه من یادم نمیاد با غالم سکه کاری داشته باشم و را گرفتم  فیش پرداخت

... راهنما تو کارش داری. بعدم اینکه الزمه اینارو ببر  یم که آدرسشو پیدا کنیم. اونجا پالک و اسم کوچه مشخص نداره 

 «!می خواد. راهنما هم خرج داره لیدی

 «گه کجا داریم میریم؟ ترس پر شد:» م یک آن صورتش از

 «نیشخندی زدم:» حلبی آباد! شنیدی اسمشو؟

 .سریع به سمت در رستوران قدم برداشتباز همان قیافه ی منزجر شده را به خودش گرفت. رو برگرداند و 

دم تا غذاها زیرلب دیوانه ای نثارش کردم و روی یکی از دو صندلی فلزی کهنه که روکش های قهوه ای داشت لم دا

 .آماده شود

****** 

 .هر چه به محله ی خاصی که آدرسش را داشتیم، نزدیکتر می شدیم اضطرابش بیشتر می شد

 .در هم قفل می شد و با شدت آنها را به هم فشار می دادپنجه هایش بارها و بارها 

 .دستش هر چند دقیقه یکبار زیر شال رفت و گلویش را گرفت 

 .و ماشین را متوقف کردم کش جاده خاکی راندمکالفه به طرف سینه 

 «نگاه مستاصلش را به من انداخت و پرسید:» چی شد؟ چرا وایستادید؟ 

 «تهای مشت شده اش را باز کردم:» چته پروا؟ آرام دستم را جلو بردم و انگش

... می ترسم اینجا نباشه! اگه اینجا هم نباشه  ... چیزی نیست!   «چی؟ بریده بریده گفت:» چیزی 

 !حتی معنی همدلی را هم نمی فهمد؟! هر کار به نظرم درست بود را انجام دادم و باز هم حرف اصلی را نمی زند

 .دم و پلکهایم را محکم بستم و باز کردمدندانهایم را روی هم فشار دا

... اینهمه   ... به  دستش را رها کردم و دستم روی فرمان رفت که با هول گفت:» تورو خدا ناراحت نشید  کمک کردید 

... چیزه ... من فقط   «...خدا 

... توضیح نده. اینجا نباشه بازم می گردیم. فق  «!ط یک چیزدنده را عوض کردم و حرفش را بریدم:» بیخیال 



 «سریع پرسید:» چی؟ 

 .سرضرب جوابی دادم که تا رسیدن به مقصد دیگر هیچ حرفی نزد و در خودش فرو رفت

رفاقت تو دایره لغاتت نداری! دقیقا برعکس من و خب این تفاوت تا یک  کلمه ای به اسم پروا یگانه تو اصال » -

 «.من همه چی حالیمه. بهش خوب فکر کن  جایی جواب میده! اینکه تو هیچی از رفاقت حالیت نیست و

... اینکه هنوز نگفته با این مرد که شک ندارم یا معتاد است یا ساقی چه کاری ... اما تا رسیدن    منظورم را فهمید  دارد 

 .به مقصد باز هم همان سکوت لعنتی را ادامه داد

 ********* 

اکثرا هیچ ربطی به زمستان نداشت دور تا دور پیکان وانت را  بچه های کوچک با سر و صورتی کثیف و لباسهایی که 

 .پر کرده بودند

 .ین دستهای کوچک و یخ بسته شان بودمبا کمک یکی از بچه ها که بزرگتر از بقیه بود در حال پخش غذاها ب

 .نگاهی از پنجره مستطیلی پشت به داخل ماشین کردم

 .شده رو به رو را نگاه می کرد دقیقا شبیه یک ربات بدون کوچکترین حرکتی مات

متاسف سری تکان دادم و به پسری که کنار دستم مشغول پخش ظروف یکبار مصرف غذا بود، گفتم:» ببینم تو این  

 «!غالم سکه رو ندیدی؟ گفتم غذاهارو بدم یک سری بهش بزنم ببینم چطوره؟ زنش خیلی شاکیه طرفا

... کباب دوست دارهیکی از ظرفها را کنار گذاشتم:» یک غذا   «!برای غالم بذارم کنار 

 «.کنیانگار اعتماد کرده باشد با سری پایین و جویده جویده گفت:» باید نشونت بدم! اینطوری بگم پیداش نمی 

 «!دو غذای دیگر کنار گذاشتم و دستی به شانه اش زدم:» دمت گرم 

 .غذاهارا پخش کردیم و همراه پسرک از پشت وانت پایین پریدم

 .چند غذای باقی مانده را به دست پسر دادم و با پشت انگشتم تقه ای به شیشه زدم

 .انگار از خواب پریده باشد با ترس سرش را به سمت پنجره چرخاند

 .اشاره کردم تا شیشه را پایین بکشد



... بخاری نداره شیشه را تا نیمه پایین داده بود که خم شدم و دستهایم را بند پنجره ماشین کردم:» بسه همینق در 

 «سرما می خوری. بشین تا بیام. می دونم از اینا متنفری ولی باید برای کارت تحمل کنی! تحمل بلدی؟

 .چشمهایش دو دو می زدند

کردم و سرم را باال تر بردم. نگاهی به اطراف انداختم و با پایین بردن سرم پرسیدم:» می خوای پیاده شو با هم  فیپو

 «!بریم

 .ش را چپ و راست کردسریع سر 

چه توقع زیادی داشتم. وقتی حتی نگاه را به کمتر از خودش دریغ می کرد، می خواستم دل دهد به قدم زدن در  

این جماعت؟! نگاهی به پالتو و چکمه هایش انداختم. با این لباسهای اتو کشیده و مرتب که از   میان کوچه های خاکی

 .هستند همان بهتر که در ماشین بماندوفی صد فرسخی مشخص است از برند معر

 «.سری از روی تاسف تکان دادم و با تحکم گفتم:» بده باال پنجره رو

 .همراه پسر از بین بیقوله ها عبور کردم

 !خانه های نامرتب و بدون نظم در دل هم فرو رفته بودند... بی قاعده و قانون

 .هر چیزی که محکم بود و سخت، بند هم شده بودند  چهار دیوار کج و کوله که با انواع آجرها و سنگ یا

 .زدند چهاردیواری هایی که مثال خانه بودند اما بیشتر شبیه لحاف های چهل تکه توی ذوق هر بیننده ای می

 .درهای فلزی یا چوبی کهنه که معلوم بود همه را از تخریب خانه های داخل شهر بین آشغالهای زائد پیدا کرده اند

 .تر می رفتیم وضعیت اسفناک تر می شدهر چه جلو 

یه  دیگر همان آجر و سنگ هم نبود دیواره ها یا از قوطی های حلبی روغن بودند یا از فنس های فلزی که روی آنها ال

 .های چند رنگ گونی کشیده شده بود

 .از آن درهای فلزی و چوبی هم خبری نبود

اگر داشتند تکه ای پارچه ای چرک   .و کثیف عنوان در را به خود گرفته بوددری نداشتند یا 

 .آن قدر راه ها پیچ در پیچ بود که با دقت نشانه گذاشتم تا برای برگشت دچارمشکل نشوم



ایستاد. پارچه ای کرباسی کهنه و چرک از آن روزنه ای که حکم در را  ک از حلبی های روغنپسرک کنار حجمی کوچ 

 .داشت، آویزان بود

 «.روزیه نیستن اما اصغر می دونه کجاست! دوستشه آقاگفتم که چند  » -

دست   از سه ظرف غذایی که دستم بود فقط یکی را نگه داشتم و دو تای دیگر را همراه با مقداری اسکناس کف

 «!پسرک گذاشتم:» برو به کارت برس 

 .تشکری کرد و رفت

 «هستی؟ نفسی کشیدم و پرده ی کثیف و چرک را کنار زدم:» یا هللا! حاجی 

در فضای نیمه تاریک اتاقک دو در سه متری پیرمردی نحیف و چروکیده را دیدم که روی تکه ای قالی مستهلک  

 .خوابیده بود

 .ر صدایش کردمزانوهایم را خم کردم و بلندت

 .کنار دستش سرنگ خونی و کشی به چشم می خورد

ا چند ضربه با بازوی مرد زدم:» هی پاشو! پاشو  حالم از بوی گند و مشمئز کننده داخل اتاقک بد شد. با ظرف غذ

 «.کارت دارم

 .ببینماز بین درزهای حلبی ها نوری به داخل می آمد که می توانستم چهره ی مچاله شده از اعتیادش را 

 .چشمهای قرمز از نعشگی زیادش را کم کم باز کرد

 «.بیا بیرون. بیا می خوام بسازمت » -

 .شده کنار قالی رها کردم و بیرون زدم ظرف غذا را روی خاکهای سفت

 .چند نفس عمیق کشیدم و سعی کردم بوی مشمئز کننده را از بینی ام خارج کنم

 .ون آمدشده بود از سوراخ های ریز و درشت بیر  خمیده و نزار با زیرپیراهنی چرک که پر

 «.کنترل شده گفتم:» اصغری دیگه؟ از غالم سکه آدرس می خوام



...   تا آمد ننه من ... دشت کن! فقط زود  غریبم بازی را شروع کند تراولی را جلوی چشمانش تکان دادم:» آدرس بده 

 «.کلی کار دارم

 .و وارفته شروع به حرف زدن کرد  چشمهای نیمه بازش گشاد شد و با لحنی شل

... همیشه اینجا نیست » - ... گاهی میاد   «.واال چند روزه نیومده 

... منتها باید بیشتر بُِسلفی دماغش را باال کشید و  «!ادامه داد:» یه آدرس دارم به دردت می خوره 

 .پوزخندی زدم و تراول به جیبم برگرداندم

یمانی اش آمد:» نوکرتم چرا ناراحت میشی؟ پولو  لند نکرده بودم که صدای پر از پشهنوز پایم را برای قدم برداشتن ب

 «.بده آدرس خونه زنشو بهت میدم

 .داد و تراول را گرفتآدرس را 

 .از میان نشانه هایی که در ذهنم ثبت کرده بودم، برگشتم و به ماشین رسیدم

 .گرم موبایل بودسرش را تا جایی که می توانست پایین نگه داشته بود و سر

 «.در را باز کردم و پشت فرمان نشستم:» خوشحال باش! ردشو زدیم

... یک سوال ازشون بپرسم دستهای لرزانش سریع موبایل را مشت  ... خیلی کمک بزرگی بود. من یک  کرد:» مرسی 

 «!دیگه باهاش کاری ندارم. تمام مدت استرس داشتم از اینجا چیزی دستگیرمون نشه 

 .زیرچشمی نگاهی کردم چرخاندم وفرمان را  

می شود ... نمی دانم تا  هر چه جلوتر می روم انگار سواالت بیشتری به همان قبلی ها که بی جواب مانده، اضافه

 .کی می توانم صبور باشم

****** 

هی انداختم اجمالی به خیابانهایی که ساعتی پیش در آنها به هوای جای پارک و پیدا کردن قهوه خانه می گشتیم، نگا

 «.و گفتم:» اینجا که میریم آدرس خونه ی زنشه! شاید اینجا هم نباشه اما پیداش می کنیم

... فکرش، ذهنش و روحش جای دیگری سیر  روی صندلی وانت  پیکان کنارم نشسته بود اما فقط جسمش کنارم بود 

 !و سلوک می کرد ... جایی غیر از زمین آدمهایش



 .اده شدمکه می شد پارک کردم و پیماشین را در اولین جایی 

... باشه؟  «اینبار سریع از ماشین بیرون زد و خودش را کنارم رساند:» منم میام 

اهی به اطراف انداختم تا جایی را پیدا کنم که در پیدا کردن آدرس در این کوچه پس کوچه های شلوغ کمکم کند و  نگ

... اینجا به داغونی جاهای قبلی نیست  «.گفتم:» بیا 

 .دکّه ی روزنامه فروشی را صد متر جلوتر دیدم و به همان سمت رفتم

 .با قدمهای بلند کنارم راه افتاد

ردم و جوانی که پشت پنجره ی کوچک دکّه بود را صدا کردم:» جناب این طرفا کوچه ی قاسمی ، قاسم  سرم را خم ک

... هر چی شبیه این اسم باشه هست؟   «زاده یا شهید قاسم 

... آدرس پر از ابهام و اما  از پنجر سرش را  ه ی کوچک کیوسک بیرون آورد و آدرسی داد دقیقا شبیه آدرسی که داشتم 

اگر بود  .و 

 .باالخره بعد از نیم ساعت از این کوچه به آن کوچه رفتن خانه را پیدا کردیم

و طبقه ی قدیمی نصب  تنها مشکلی که به نظر می آمد تکه پارچه ی کوچک مشکی رنگی بود که سردر خانه ی د

 .شده بود

 .برگشتم و به پشت سرم نگاهی انداختم

 .چسبانده بود و مات زده پرچم را نگاه می کردشانه هایش را به دیوار آجری خانه ی رو به رویی  

... وقتی دیدمت یکی دیگه بودی! همونطوری باش.   نزدیک شدم و دستم را جلوی صورتش تکان دادم:» منو نگاه کن 

طلبکار! از این مدل ترسوت بدم میاد لیدی. میذارم رو حساب گیج بودن و حاِل خرابت. خونه دو طبقه است   پررو و

 «اره. زنه زده بیرونش کرده واسه چی براش عزاداری کنه؟ هان؟ند شاید ربطی

 .همراه با قورت دادن آب دهانش سری هم تکان داد

 د و احتماالت عجیب و غریبی که همه به بن بست بدینگاهی به ساعتم کردم. عصری که داشت به شب می رسی

 .نزدیک می شد

 «وشم رسید:» کیه؟ زنگ قدیمی خانه را فشردم. صدایی از حیاط خانه به گ



 «.زبانم را روی لبهایم کشیدم:» باز کنید خانم

 «زنی تکیده با چادری مشکی سرش را از الی در بیرون آورد:» بله؟ 

... ببخشید مزاحم شدم. شما خانِم آقا  رنگش بزنم اما نشدنی بود:»  سعی کردم لبخندی به صورت زرد سالم خانم 

 «غالم هستید؟

 «تر باز کرد:» آقا غالم؟ کی تا حاال آقا شده من بیخبرم؟پوزخندی زد و در را بیش

 «ازشون خبر دارید؟ » -

 «.سری کشید و نگاهی به پروا کرد:» خبر دارم

دستش راحت شدم. طلبکارید؟ مرده اشم دست ی در کرد و گفت:» خبر مرگش از اشاره ای به تکه پارچه مشکی باال 

 «!از سرم برنمی داره

... جز بی آبرویی و شرمندگی پیش خلق  مشتی به روی سینه  اش زد:» الهی که جواب همه کارهاشو اون دنیا بده 

 «.هللا هیچی برای من نه داشت نه گذاشت

 .ا با گریه ادامه دادبیشتر جوش آورد و باقی نفرینهایش ر آرام خدابیامرزی زمزمه کردم که زن 

******* 

 !پنهانکاری 

... ولی هر دو تیر  هیچ وقت دلیل پنهانکاری را نفهمید م. دروغ به مراتب کار آدمها را بیشتر راه می اندازد تا پنهانکاری 

 .خالصی به اعتماد می زنند

... مرگ اعتماد  .پنهانکاری و دروغ یعنی مرگ باور 

نیمه شب بود و مثل روحی سرگردان سالن را گز می کردم. عین بچه ای سرخورده که اسباب بازیش را گم کرده 

... نخوابم تا اسباب بازیم را پیدا کنم باشد لج  .کرده بودم تا نخوابم 

 .در سیاهی مطلق سالن دنبال گم گشته هایم می گشتم و باز هم به تنها چیزی که می رسیدم هیچ بود

... پَِس این پیچ و تاب زیبا کلی حرف  چ هی کلمه ی خوش فرمی است. این واژه ی هیچ برعکس مفهومی که دارد 

 .دارد



 !هم مثل همین هیچ است پروا

 .تمام طول راه برگشت را سکوت کرد. رسید و شام نخورده شب بخیری گفت و به راحتی مرا از سر خودش باز کرد

... گفت جسدش ر زن گفت غالم با تزریق مواد مخدر  ا زیرپلی خارج از شهر پیدا کرده اند. گفت اووردوز کرده است 

... گفت تکه پارچه ی مشکی را از سر خوشحالی زده  کالبد شکافی شده و پزشکی قانونی اوو ردوز را تایید کرده است 

 .تا همه ی محل بدانند دیگر شوهری معتاد و مواد فروش ندارد

سکه نامی جواب سوالش را نگرفت. من ماندم و   ک سوال داشت که با مرگ غالمحاال من ماندم و دختری که ی

اند جواب بدهد و اینکار را نمی کند. خودم هم دیگر دلیل کوتاه آمدنم را  هزاران سوال که همین دختر همه را می تو

فهایی که پشت سد  نمیدانم. نمیدانم چرا کوتاه می آیم در صورتی که به راحتی می توانم گلویش را بچسبم و حر 

 .لبهایش مانده است را بیرون بکشم

 !شاید چون یتیم است 

 !شاید چون چشمهایش عسلی است

 !ار تمام این حرکات اعصاب خوردکنی که دارد یک حس بی پناهی آشنا به همراه داردشاید چون کن

 .دکمه قهوه ساز را زدم و منتظر به سیاهی پشت پنجره چشم دوختم

 .صدای جیغ خفه ای که از سمت اتاق پروا شنیدم ساز همزمان شد با پریدن دکمه ی قهوه

 «چند ثانیه صبر کردم و بلند صدایش کردم:» پروا؟

 .خواستم بیخیال باشم اما نشد

 .از پله ها باال رفتم و پشت در اتاق ایستادم

 .صدای هق هقش می آمد

 «؟چند ضربه به در زدم و آرام آن را باز کردم:» پروا؟ منم. خوبی

 .با زانوهایی بغل زده روی تخت مچاله شده بود

 .نزدیک شدم و لبه ی تخت نشستم



 «آباژور کوچک کنار تخت را روشن کردم:» خواب دیدی؟دستم را دراز کردم و 

سرش را باال نیاورد اما صدایش را بریده بریده و خفه شنیدم:» کابوس ... همیشه میبینم ... یک گل سرخ بزرگ باهام  

... صدام می کنهحرف می  ... اما حرف می زنه   «.زنه! گل سرخه اما 

 «!گرفتم:» خودت میگی کابوس پس نترس! دیگه بیدار شدیدستم را به ساعدش رساندم و آن را 

... اون گل همه چیو میدونه.  » - ... یه گل واقعی با آدم حرف بزنه! همه چیو میدونه  ... یه گل  وحشتناکه یه 

 «!وحشتناکه

... اما االن بیدار شدیش را ماسکمی ساعد  «.اژ دادم:» خواب بدی بوده! آره 

... من سرش را باال آورد. تمام ص  «...ورتش خیس از اشک و عرق های ریز بود:» من 

 «.لبخندی زدم:» تو چی ؟ حرف بزن

 .لبهای خشکش را چند بار بهم زد و دوباره سرش پایین افتاد

... ببین دستم را از روی ساعد برداشتم و زیر ما دوستیم. می تونیم همه چی بهم بگیم.  چانه اش بردم:» پروا جان 

 «ی؟چی می خواستی بگ

... بچه های تو   ... مثل همون بچه ها  لبهایش را چند بار محکم گاز گرفت و با ترس و لرز گفت:» من ... یک روز من 

... گل سرخ ... من گل سرخ ... گل  ... من ... من مثل اونا   «.... می فروختم خیابون 

ه شنیدم با لبهایی نیمه باز فقط دستم زیر چانه اش بی حرکت ماند مثل تمام بدنم مثل زبانم. شوکه از چیزی ک

 .واکنش هایی که از او در این مدت دیده بودم را با سرعت در ذهنم مرور کردم

ه هیچ کدام از کنش ها را تحلیل نکرده مرور کردن تمام شد. تمام مدت حواسم چنان پرت کارها و افکار خودم بوده ک

 .عبور کرده ام ام. از کنار همه با غضب و چند فحش

... گفته بودم تالفی تمامی ناکامی هایم را سر  قضا ... گفته بودم ربات است  ... گفته بودم قلب ندارد  وت کرده بودم 

 .پروا در می آورم چون احساس ندارد

 را این جمله را فراموش کرده بودم؟ فته بود هر علتی معلولی دارد؟ پس چبغض بدی گلویم را چنگ زد. چه کسی گ



از روی چانه ی لرزانش پایین افتاد. تمام تالشم را کردم تا جمع و جور شوم. مغزم اخطار می  چانه اش لرزید. دستم 

 .داد در حال حاضر به خودم هیچ فکری نکنم

 .کنم  زمان می خواهم و جایی خلوت تا با خودم حساب کتاب

... بیشتر بگوید  .فقط یک چیز می خواهم 

... واقعا میگم. فکر کنم  دستی روی صورتم کشیدم:» می خوای حرف بزنی؟ اص ال چی می خوای؟ ببین من متاسفم 

 «.چند جا اشتباه کردم. راجع بهت اشتباه فکر کردم

... من  ... دلم نمیخواد  ...  دماغش را باال کشید و هق هق زد:» نباید می گفتم  ... نمیخوام بهم ترحم کنید. من  نمیخوام 

 «!حالم خیلی بده

نش گذاشتم:» ببین من اصال اهل ترحم نیستم. خیالت راحت! اصال فراموشش می  دستهایم را روی شانه های لرزا

... ما با هم رفیقیم مگه نه؟ تو هم خیلی چیزا از من میدونی! مثل قضیه چاووش. بیا   کنیم! خوبه؟ منو نگاه کن 

... نه خودمونو نه هر چی اومده سرمون رو  «.سانسور نکنیم 

 .د و با آرام اشک ریختن دوباره به دنیای سکوت دعوتم کردسرش پایین افتاد و هق هقش تمام ش

 دستهایم را از روی شانه اش برداشتم و

 «.رو به رویش چهار زانو نشستم:» میخوای من شروع کنم

 .بار شده ام بیایدقلبم باید پا به پای حرفهای تلننفس عمیقی کشیدم تا کم نیاورم. 

... دختر خوبی بود  » - ... یک سال با هم بودیم. صبح تا شب  دوستش داشتم  یعنی من فکر می کردم خیلی خوبه 

 «فکر و ذکرم بود. باهاش آینده رو می دیدم. به خاطرش حاضر بودم هر کاری کنم. باورت میشه چقدر احمق بودم؟

 .ا پشت دستش گونه هایش را پاک کردال آمد و بسرش کمی با

 .ی آراَمش کنمنفس راحتی کشیدم. حس کردم موفق شدم تا کم

شاید جمله هام خیلی کلیشه ای باشه! خب چه اشکالی داره رابطه منم همین شکلی بود. کلش کلیشه بود اما   » -

شه هنوزم نمیتونم قبول کنم همچین گهی تهش نه! تو یه مهمونی دیدمش. بعد هم با هم دوست شدیم. باورت نمی

... شاید اگه خودم نمی دیدم باورم نمی شد   «.اما خب من یه عادت بدی دارم تا ته ماجرارو باید برمخورده 



... یعنی خودتون دیدید؟  «بغضش را فرو داد و سرش را باالتر گرفت:» یعنی 

دن به خودم نیست شاید با گفتن تلخی ها حال بد او را یک آن ناخوداگاهم فرمان داد که این مرور کردن برای زخم ز 

 .لبهایش را بشکند و بیشتر حرف بزندکنم. شاید او هم سد خوب 

... یکی از بچه های نمایشگاه بهم ندا داد » -  «.آره خودم دیدم 

گفتم چرت   تلخندی زدم:» فکر کن منو کشید کنار گفت دوست دخترت یکی دوبار وقتی نبودی اومده نمایشگاه! اول

... بعد معلوم شد اوضاع خرابتر از چیزی بوده که فکر می کردم  «.میگه 

 .آرام شده بود و گوش می داد

... براش خونه هم گرفته   ... با چاووش  با سری پایین لبهایم را جویدم و یکبار محکم پلکهایم بهم فشردم:» دیدمش 

... اونطوری خوشحال از ماشین چاووش پ ... باورم نشدبود. باورم نشد   «.رید پایین و بوسم فرستاد 

... تو عمرم اونقدر حالم  بیخیال دردی که یک لحظه در قلبم جر  قه ی بدی زد، شدم و باز هم ادامه دادم:» خشکم زد 

... کلی صبر کردم. هی به خودم فحش دادم به اون دادم به چاووش دادم ... یک لحظه جنون بهم دست   بد نشده بود 

 «.م رفتم دم در اون خونهداد جمع کرد

... با لباس خواب دیدمشپوزخندی زدم و خشک ادامه دادم:» بماند چطوری رفتم ب ... اما   «.اال 

 .سرم را باال آوردم و به چشمهای خیسش با دقت نگاه کردم

ته  لبخندی زدم و گفتم:» تو خودت میگی دوست نداری کسی بهت ترحم کنه بعد داری برای من گریه میکنی؟ درس

 «!آخه؟ خدایی رفیق نیستیا

... چه تجربه ی بدی بودهسرش را که پایین انداخت و با صدای گرفته ای گفت  «.:» چقدر بد بوده! منظورم اینه که 

ادامه دادم:» یادته گفتم وقتی حواست فقط به خودت باشه خیلی چیزارو ازت میقاپن! برای همین یک مدته گارد  

 .. ... بی اعتمادم  مجبوری  . تجربه ها گاهی گارد آدمو می بندن. دیگه فوروارد نیستی که بتازی و گل بزنی بدی دارم 

 «عقب وایستی و گارد بگیری. میفهمی؟ 

 .سرش را باال و پایین کرد و باز هم بینی اش را باال کشید



... حواسش جمع تره! تو هم االن ...   ضربه ای به بازویش زدم:» چه بهتر! آدم گارد باشه خیلی بهتره  یه بازیکن گاردی 

 «.اصال اشکال نداره. ببین من درکت می کنم

 .را باال آورد و دوباره اشکهایش جاری شد بغض کرده سرش

 .بغض کرده سرش را باال آورد و دوباره اشکهایش جاری شد

 «لبهایم را بهم فشار دادم:» برای من که گریه نمی کنی؟

... خیلسریع دستهایش را باال برد و اشکهایش را پ ...  اک کرد:» چرا برای شما گریم گرفت  ... شما  ی آدم وقیحی بوده 

 «شما برای همون قلبتون گرفت مگه نه؟

 «.خنده ای مصنوعی روی لبانم آوردم:» بانو گفته؟ فقط اون میدونه! تازه نه با این جزییات که به تو گفتم

... وقتی بیمارستان بودید خیلی ناراحت  لبهایش آویزان تر از قبل شد:» بانو خیلی دوستتون داره! خی لی ناراحت بود 

 «.بود

... االن زنده ام. راستی منم خیلی بدم میاد کسی برام دلسوزی کنهگذشته ه » -  «.ا گذشته 

نفس عمیقی کشیدم:» حرف زدن حال آدمو خوب میکنه حتی اگه موقع گفتن داغون بشی! سانسور کنی دیگه هیچ  

 «!تونی بهم اعتماد کنی پرواوقت حالت خوب نیست. می 

دونید من اصال نفهمیدم چی شد که سر از اونجا درآوردم. یک اتاق  باالخره حرف زدن از خودش را شروع کرد:» می 

... چهار   ... هنوزم بوش تو دماغمه ... مثل یکی از همین اتاقا که امروز دیدید  ... تاریک با یه بوی افتضاح  نمور داغون 

... من یه بابای خوب داشتم. هیچی ازش نداشتم که ثاسالم بود شایدم پ بت کنم وجود داشته...  نج یادم نمیاد... من 

... من نمیدونم چی شد! فقط یک روز از خواب بیدار شدم و دیدم   «...نه عکسی نه دست خطی 

 .ه بودحرفش را خورد. بغض نمی گذاشت بیشتر ادامه دهد. فشارهای این چند وقت کامال او را بهم ریخت 

 «.اگه االن نمی تونی بگی یا کال نمی خوای بگی راحت باش » -

... منم هیچ وقت  اینق ... می خوام بگم  در بغض بزرگی در گلویش بود که آب دهانش را با سختی قورت داد:» نه 

... یک روز وقتی از خواب بیدار شدم توی یک اتاقک کوچیک با چند تا بچه  ی دیگه  راجع بهش حرف نزدم مثل شما 

...  بودم. خیلی ترسناک بود. هیچ کسیو نمی شناختم. انگار از فضا افتا ... چند بار بهم گفتید فضایی  ده باشم زمین 

 «!یادتونه؟ خیلی وقتا خودم همین حسو دارم. بعضی وقتا فکر می کردم تو رویا بابا داشتم. همه اش تخیالتمه 



... می برد چانه اش دوباره چین خورد:» یک آقایی هر روز صب بازار گل بعد ح ماهارو میذاشت پشت وانتش می برد 

 «.مجبور بودیم اونارو بفروشیم... بعد ما  

... یعنی همرو می زد. از ترس کتک نخوردن خودمون و بقیه   هق هق زد و ادامه داد:» اگه نمی فروختیم ماهارو 

 «.دالتماس می کردیم که مردم گلهارو ازمون بخرن. خیلی روزای بدی بو 

با درد خودش را به سینه ام می کوبید، از  دیگر نمی توانستم حتی نگاهش کنم. قلبم از یک طرف تحت فشار بود و 

 !طرف دیگر روحم طور دیگری در عذاب بود و دیگر نمی دانستم چه کنم؟ 

 .سرم را پایین گرفتم و با کف دستی که روی پیشانیم گذاشتم تکیه گاهی ساختم

... نمی دونم چقدر پیش اون و ادامه داد:» اص چند نفس عمیق کشید ... یک روز  ال نمی دونم چند وقت شد  آقا بودم 

... اینقدر حالم بد بود که منو نبرده بود ... انگار مریض شده بودم   «.... یک روز گوشه ی اتاقک خواب بودم 

 .صدای خنده ی عصبیش باعث شد سرم را سریع باال بگیرم

.. داد: » شانس آوردم .  اینبار با خنده ادامه ... واسه مواد  ... دادنم به .. پلیس ریخت تو اون بیقوله ها  . منم پیدا کردن 

 «.بهزیستی

 .بغض چنگ زده به گلویم را فروخوردم و دستم را روی پیشانیش گذاشتم

... نمی فهمم تب داری یا نه  «!لبخندی زدم و گفتم:» من دستام همیشه داغ هستند 

ی پیش! خواستم به بهانه تب ا روی پیشانی اش گذاشتم اما اینبار طوالنی تر از دفعه یدم و لبهایم ر بدنم را جلو کش

 .پیشانی اش را ببوسم تا کمی حال خرابش بهتر شود. خواستم بداند تنها نیست

 «!اما اینکار را نکردم و بدون بوسه سرم را عقب کشیدم:» تب نداری. خوبه 

... به نظرم از روی تخت بلند شدم و دستمبا همان لبخند نصفه و نیمه  ما خوب با   را به سمتش دراز کردم:» پاشو 

... پاشو بریم ببینیم تو یخچال چی داریم با   سرنوشت تا کردیم، اون خوب تا نکرد پس بیا قشنگ مچاله اش کنیم 

 «.تخم مرغ قاطی کنیم بخوریم

 «.دستم را گرفت و بلند شد:» ممنون که گوش دادید



استفاده کنیم. بیخیالی! سخته ولی  یدم و با خودم از اتاق بیرون بردم:» بیا از سیستم گور پدر دنیا را کشدستش 

 «.میشه

همینکه در یخچال را باز کردیم پروا با همان نگاه اول مستانه خندید و سرش عقب رفت و بین خنده هایش بریده  

... نداریم  «.بریده گفت:» حتی ... حتی تخم مرغم 

نداریم. دیگه می دونم عصبی میشی این  تم و نگاهش کردم:» نگو االن عصبی شدی چون تخم مرغ قب رفکمی ع

 «!مدلی میخندی 

... عصبی شدم ... آره  ... خیلی شکمو هستم   «.خنده هایش شدت گرفت:» من خیلی 

زده و حاال پشیمان  خندیدم و صبر کردم تا قهقه هایش ته کشید. خوب میدانم چرا این واکنش عصبی را دارد. حرف  

این حالتها را از بَر هستم. زمانی بود که خودم فرار کردن را خوب یاد  است. سخت بوده و حاال شکسته است. من 

 .گرفته بودم تمام مدت از آن استفاده می کردم

 «!رو نکرده بودی شکمویی » -

 «.کافی از بودنم عصبانی هستید نگاهی به دور و برش انداخت:» خب من اینجا مهمون شما هستم. به اندازه ی

یقه اش زدم:» مختو! بپوش بریم بیرون یک چیزی پیدا کنیم بخوریم. خیلی روز گندی بود  انگشت اشاره ام را به شق

 «.نه نهار خوردیم نه شام

 «ساعت سه صبحه! آخه کجا بازه االن؟ » -

 «.ا بازهبه سمت پله ها قدم برداشتم:» من رفتم بپوشم! یکجا هست این موقع ه 

 ********* 

 .با نور سبز رنگ روشن شده بودسوویچ را درآوردم. فضای داخل ماشین 

 «!دور لبانش را خیس کرد و خیره به مغازه لب زد:» کله پاچه

... فکر می کردم دوست نداری  «!پوفی کردم:» یکی طلبت 

 .در ماشین را سریع باز کرد و پیاده شد

 .سمت دیگ بزرگ گردن کشیدزودتر از من وارد طباخی شد و به 



 «!پرسیدم:» همه چی می خوری دیگه؟کنارش ایستادم و 

 .با عالقه سرش را باال و پایین کرد

 .سفارش دادیم و نشستیم

... نمی خواستم وعده ی غذایی  تمام طول راه هر دو ساکت بودیم. حتی یکی از معادالت را هم نتوانستم حل کنم 

... نمی شد بیخیال اوضاع قمر درمان با سوالهایم زهرمار شود ا عقربی باشم که ناخواسته در آن گیر  ما نمی شد 

 .افتاده بودم

تکه ای نان به دهان بردم و نگاهش کردم:» خیلی خوب شد با هم حرف زدیم اینجوری من راحتتر سواالمو می پرسم  

 «... تو هم راحتتر جواب می دی! درسته؟

 .اشتاز ما گذخی دو دیس کله پاچه جلوی هر کدام خواست جوابم را بدهد که شاگرد طبا

 «.ولشکن فعال بخوریم بعدا بازم حرف می زنیم » -

 «.سریع لقمه ای گرفت و گفت:» خیلی بهم کمک کردید. واقعا ممنونم

نمی  باز هم به دنبال فرار کردن و جواب ندادن است. چرا باید اینکار را بکند؟ اگر اینبار راه نیاید حتی یک لحظه هم

 !گذارم در ویال بماند

وارد ماشین شدیم و نشستیم پرسید:» راستی شما اون وانت پیکان رو از کجا آوردید؟ من اصال متوجه  همینکه 

 «.نشدم چطور غیبش شد یا حتی چطور پیداش شد

مدت ازت شنیدم!  ماشین را روشن کردم و با ابروهای باال رفته گفتم:» به نظرم این بلندترین جمله ای بود که تو این  

...  «!پس اعتماد کردی؟  خیلی خوبه لیدی 

 «.با لبخندی گفت:» من از اولم به شما اعتماد داشتم. همین چند ساعت پیش یه عالمه جمله ی بلند گفتم

... بعدشم کسی که یه عمره تو کار خرید و فروش ماشینه دیگه   » - باریک هللا ولی اون جمله هارو فعال بیخیال شو 

... خودش آورد. خودشم اومد  ونه برای چند ساعت یه ماشین داغون اگه نت پیدا کنه باید بره بمیره! از کسی گرفتم 

 «برد. سوال بعدی؟

 «.شالش را مرتب کرد:» نه ... سوالی ندارم



پوزخندی زدم:» اوایل خیلی باحالتر بودی! میذارم پای حال خرابت. من میفهمم داری به هر دری میزنی دیروز و 

 «!شبو یادت برهام

 «.فکر کنم همینطوره آرام و گرفته گفت:»

پایم را روی گاز گذاشتم و سرعت را بیشتر کردم و زیر چشمی فرو رفتنش در صندلی را دیدم. چرا دوباره دیو بی 

اعتمادی سر و صدا می کند؟ چرا نمی توانم بعد چند ساعت باورش کنم؟ پس آن کسی که به هر دری زد تا همدلی  

 چه کسی بود؟ کند 

... بازی های فکری. تو دوست داری؟ خندیدم:» من اینجور مو  «اقع وقتی حالم خیلی خرابه دوست دارم بازی کنم 

... امتحان نکردم  «.نفس حبس شده اش را سنگین بیرون داد:» نمی دونم 

 .سرعت را بیشتر کردم و دیدم که چشمهایش را بست

 «ی جرات یا حقیقت. بازی کردی؟سوال کردنم یک جور بازیه! مثل باز » -

 «.ار سریع جواب داد:» نهاینب

پایم را تا جایی که میتوانستم روی گاز فشار دادم:» به نظرم اونایی که جرات رو انتخاب می کنند یه جورایی از گفتن 

 «.م بودنحقیقت فراری هستند! البته این نظر منه. هر وقتم گفتم یک جماعتی ریختن سرم که از قضا خالی بند ه

 .از جاده گرفت و به سمت پنجره چرخاندگردنش را با چشمهای بسته 

دندانهایم را روی هم سابیدم:» لیدی تو بی جهت از سرعت نمی ترسیدی! درسته؟ دارم از اول شروع می کنم. حال  

... دارم از روش بازی برای رسیدن به حال بهتر استفاده می کن م. نگو دروغ گفتی من از تو بدتر نباشه بهتر نیست 

 «!فقط

حکمتر گرفتم:» قصدم اذیت کردنت نیست اما خودت اینجارو با سازمان جاسوسی اشتباه گرفتی و حرف  فرمان را م

 «!نمی زنی

... آروم برید ... میگم برای چی می   ... باشه باشه  دستش را روی کمربند برد و سریع سرش چرخید:» خیلی خب 

... لطفا  «!ترسیدم 

 «.کمکت کنم. باشه؟ اعتماد کن! حرف بزنلبخندی زدم:» می خوام م کردم و سرعت را ک



... تمام   ... فقط یک لحظه بود یک آن  ... ناامید شده بودم. من  لبهایش را با زبانش خیس کرد و سریع جواب داد:» من 

... ذهنم خالی شد. پشت فرمون بودم. خواستم تمومش کنم. دیگه نمی خو  «!استم باشمقدرتمو از دست دادم 

 «ماشین را کنار اتوبان متوقف کردم:» تو چیکار کردی؟با چشمهای گرد شده 

.. همین. چرا اینکارو با   فریاد زد:» کاری نکردم. فقط یه لحظه بود. پشیمون شدم ولی فرمون از دستم در رفت. همین 

 «من میکنی؟ چی میخوای از جونم؟

 .حالش را بهتر می کرد ن دادها بهتر شد. این حرف زدنهاطاقتش طاق شد اما به نظرم حال خرابش با ای

 «دستی داخل موهایم کشیدم:» خیلی خب آروم باش! بانو میدونه؟

 .چشمهایش پر از ترس شد و لبهایش را گاز گرفت

مثل خودش لب گزیدم:» چیزی قرار نیست به کسی گفته بشه! فقط پرسیدم که بدونم چیا بین خودمون قراره 

 «.بمونه

 .در فکرهای درهم تا به ویال رسیدیمسیر را سکوت کردیم. هر دو م م تما

تنفس دادم به او که دیگر انواع و اقسام فشارها را تحمل کرده بود و به خودم چون دیگر توان بیشتر دانستن نداشتم. 

 توان امتحان گرفتن نداشتم. دیگر خسته بودم از کنکاش که همخانه ی اجباریم کیست!؟ 

سریع در را باز کرد و با گفتن یک خداحافظ سرسری خودش را داخل ویال   در ویال پارک کردم  ین را جلویهمینکه ماش

 .کشاند

 .از ماشین پیاده شدم و به جای ویال راه باغ را پیش گرفتم

 .اگر یک آن از مغزش می گذرد که پایان زندگی را اعالم کند پس حتما موضوع مهم بوده است

ابل چه چیزی؟ خودش یا کس دیگری؟ کلید ماجرا را از کجا  زی؟ در مقم؟! اما مراقب چه چیبانو گفت مراقبش باش

 پیدا کنم؟ ربط پروا با آن مرد معتاد چیست؟ 

 .از راه رفتن و فکر کردن به نتیجه ای نرسیدم

... کلید را در قفل انداختم و مات زده فقط نگاه کردم  .برگشتم و به در ویال رسیدم 

 .کار می کرد مغزم مثل ساعت  ابیده بودم اماتمام شب را نخو



 .قدرت مغزم برای تحلیل و فهمیدن به خستگی هایم چربید. کلید را از قفل بیرون کشیدم و به سمت ماشین رفتم

دنده عقب گرفتم تا از باغ خارج شوم. یک آن موقع چرخاندن فرمان به سمت در باغ دیدم که پرده سالن را کنار زد و 

 .نگاهم کرد

 .ه صورت نگرانش دوختمتا باز شدن در باغ نگاهم را ب

 .همینکه که در کامال باز شد پایم را روی گاز فشار دادم و از باغ خارج شدم

 ********* 

... بدون آماده کردن سوالی برای پرسیدن آن  صدای اذان از مسجد در حال پخش شدن بود که بدون توجه به ساعت 

 .انه ی قدیمی را فشار دادمهم در این وقت صبح زنِگ در خ

ای پاهایی که سریع به سمت در می آمد شرمنده ام کرد اما آن طرِف گرفتار شده ام بلند ندا داد که بیخیال باشم  صد

 .و کارم را بکنم

 «زن سراسیمه اما با لباس فرم مرتبی در را باز کرد:» بله؟

 «!شدم. سالم شرمنده سرم را پایین انداختم:» ببخشید این وقت صبح مزاحم

زن سرش را از در بیرون آورد و دو طرف کوچه را با احتیاط نگاه کرد:» به خدا من تو این محل آبرو دارم. آخه این وقت  

 «...صبح 

حرفش را قطع کردم:» حق دارید. معلومه جایی می رفتید! ماشینم سر کوچه است فقط تا برسونمتون هر جایی که  

 «!خیلی مهمه میرید چند تا سوال می پرسم. 

 .وباره نگاهی به کوچه انداخت و سریع داخل خانه شدد

 .ماندنم دیگر فایده نداشت. راه کوچه را پیش گرفتم و سوار ماشین شدم

پیرمردی از یکی از خانه ها بیرون آمد. نگاهی با تعجب به ماشینم که در آن محل حکم شاخ گاو را داشت انداخت و 

 .راهش را گرفت و رفت

 .ردم و چشم از در خانه برنداشتم تا باالخره پیدایش شدصبر ک قه دیگرچند دقی

 .با قدم های بلند در حالیکه دور و ورش را خوب نگاه می کرد خودش را به ماشین رساند و سریع سوار شد



 «.پایم را روی گاز فشار دادم تا زودتر از محله خارج شویم:» واقعا ممنونم ازتون خانم

گفت:» هر سوالی دارید بپرسید. فقط دیگه نیاید دم خونه ام. دیروز با اون دختر خانم مرتب کرد و چادر مشکی اش را 

بودید خب حاال هر کی میدید می تونستم چیزی بگم. مردم عقلشون تو چشمشونه. به خدا قسم یه عمر با بدبختی 

 «.زندگی کردم. الهی که غالم تقاص کاراشو اون دنیا پس بده

از دل خونش حرف می زد. گلویم را صاف کردم و پرسیدم:» بله متوجه هستم. شوهر شما  تا ساعتها  اگر می گذاشتم

کار اصلیشون چی بود؟ می دونم شاید سواالم یه کم اذیت کننده باشه اما واقعا برای من مهمه یعنی خیلی کمکم  

 «!میکنه به حل یه سری قضایا

... باش باال  سرمون بود باز اوضاع بهتر بود اما همین دو سال تا وقتی با با حرص غرید:» غالم همیشه بیکار بود آقا 

پیش که عمرشو داد به شما غالم دیگه افسارش را کل پاره شد. قبلشم موادی بود اما دیگه بعد اون خدابیامرز همه  

 «.کاراش علنی شد

 «!ما دیرتون نشهنم یه وقت شزبانم را روی لبم کشیدم و پرسیدم:» مسیرتون رو بفرمایید لطفا من اشتباه نک

 «آدرس یک تاالرپذیرایی را که آن سر شهر بود داد و بعد تشکر گفت:» شما طلبکارید نه؟ 

فرمان را به طرف مسیری که باید میرفتم چرخاندم و ناخودگاه سوال کردم:» غالم تا حاال شده بود با کسایی که از بچه  

 «ها غیرقانونی کار میکشن کاری داشته باشه؟

 «رد شده نگاهم کرد:» بچه های چی؟ با چشمهای گ

کمی آرامتر ادامه دادم:» بچه های کار ... همینا که سر چهارراه ها گل میفروشن یا چیزای دیگه ... منظور خاصی  

نداشتم. راستش ما دنبال کسی می گشتیم برای همین سراغ خدابیامرز اومده بودیم. گفتم شاید به شما چیزی  

 «.گفته باشه

... غالم فقط یک معتاد بود این آخریا حاال نمی دونم از کجا  تر چنگ زد وش را محکمدر چا آن را جلو کشید:» نه آقا 

... اینقدر   پول آورده بود مواد می خرید و می فروخت که من از خونه انداختمش بیرون. ما خودمون دو تا بچه داریم 

 «.بی وجدان نشده بود با این آدمها بره بیاد

... قصد بی احترامی نداشتم فقط سوال بودبله درست می » -  «!گید 



اگه کمکی   ... قصد بدی ندارم ولی  کارت ویزیتی از جیب پالتو درآوردم و به سمت زن گرفتم:» این شماره ی منه 

 «!خواستید لطفا زنگ بزنید. هر کمکی 

گذاشتم به کمرم کار کردم   خودم دستمو کارت را با کمی تعلل گرفت و گفت:» خودم کار می کنم. از روزی که یادمه 

... فروختم اینجارو گرفتم. بنده ی خدا تو تصادف   خرج بچه هامو دادم. پدرشوهرم قبل فوتش خونه شو داد به من 

... آخریا که همش دنبال حاللیت بود  «.علیل شده بود. همش دعا می کرد خدا زودتر ببرتش 

 «.ن بودرش سرش پایینفسی تازه کرد و گفت:» همیشه به خاطر پس

 .فکر می کردم قرار است کلی گره باز کنم اما درست نبود. این زن با این حرفها مرا به هیچ جا نرساند

سکوت کردم تا به مقصد برسیم. هیچ سوالی به ذهنم نمی رسید. هزاربار خودم را لعنت کردم که چرا پروا را با خود 

می گردد؟! فقط به حس های خودم اعتماد کردم و تا اینجا  یا چه کسی   نیاوردم. اصال چرا نپرسیدم دنبال چه چیزی

 .آمدم. انگار حس هایم هم دیگر درست کار نمی کنند

در فکر بودم که صدای زن را شنیدم:» دستتون درد نکنه همینجا نگه دارید من پیاده میشم. ایشاال گمشده تون پیدا  

 «.اشتها کاری ند بشه! بازم میگم غالم هر چقدرم بد بود با بچه

 «.ماشین را به کنار خیابان کشاندم:» خیلی ممنون خانم

همینکه پیاده شد چیزی در مغزم جرقه زد. سریع پنجره را پایین دادم و پرسیدم:» ببخشید به غیر من و اون خانم که  

... غریبه ای که نشناسیدش سوال و جوابی نکرده از شما؟ عین   «!سوالهای من؟دیروز باهام بود کس دیگه ای 

 «!سریع جواب داد:» نه ... هیچ کس 

 .خداحافظی کردم و سردرگم راه افتادم

... شاید پدرش هم معتاد بوده یا هست. هزاران احتمال در سرم جوالن میدادند و  مطمئنم دنبال پدرش می گردد 

 .کنار همه ی احتماالت جمله ی بانو مثل زنگ هشدار در مغزم تداعی میشد

 ”.باشوا پر  مراقب “

 چرا باید مراقب پروا باشم؟ مگر خطری او را تهدید می کند؟ 

 !بانو همه چیز را می داند



 .دوباره ماشین را متوقف کردم و موبایلم را از جیبم بیرون کشیدم

 .نگاهی به ساعت کردم. شک ندارم با تفاوت ساعتی که داریم باید خواب باشد

 .کردمپوفی کردم و آیکون تماس را لمس  

 «!د چند بوق با صدای خوابالودی جواب داد:» فراز جان. سالمعب

 «دستم را محکم از باالی صورتم به پایین کشیدم:» سالم بانو ... خوبی؟

 «!چیزی شده؟ این وقت صبح؟  » -

اگه میخوای دوباره پاسم بدی به بعد و بپیچونی بگو منم خودمو خسته نکنم » -  «.جواب بدی میگم ولی 

... صپرس میگب » -  «دات چرا اینطوریه؟ حالت خوبه؟ پروا کجاست؟م 

حوصله جواب دادن به سوالهایش را نداشتم. سرضرب و بدون فکر پرسیدم:» پروا! بانو پروا کیه که اینقدر برات  

 «مهمه؟

 «!سریعتر از چیزی که فکر می کردم با صراحت جوابم را داد:» دخترمه 

 

کردم. فقط یک قطعه از پازل پیدا شده بود و انگار همه جا شفاف تر  م نگاه ه اطرافمبهوت از چیزی که شنیده بودم ب

 .بود

 .از آن مه سنگین کمی درآمده بودم و حداقل تا چند قدمی ام را خوب می دیدم

 .ماشین را کمی بعد از یک چهارراه نرسیده به میدان پارک کرده بودم

ود به تاکسی ها یا محل کارشان در همان نزدیکی ساندن خر حال ر آدمهایی که در این سرما با قدمهای تند تند د

 .بودند

دو سمت خیابان دو طرفه پر بود از همین آدمها و انگار من تنها صحنه ی اسلوموشن این قسمت را برای من در نظر 

... هیچ حرکتی نداشتم  .گرفته بودند. حتی اسلموشن هم نبودم 



به ذهنم می رسید را گفتم:» از بهزیستی گرفتیش؟ پس چرا   چیزی کهی تنها سرم را روی فرمان گذاشتم و با خستگ

 «نگفتی؟ چرا من نمی دونستم دختر عمه دارم بانو؟ چطوریه که دخترت پیشت نیست؟

 « ... شما باز کارآگاه بازیاتو شروع کردی؟ از بچگی هم همین مدلی بودی تو » -

فکر نکن حواسم نیست. دیگه شوک شدن هم اثری  یبری؟! دیگه م گفتی جواب میدی که! االن داری بحثو یکجا » -

 «.رو من نداره! چراشو می دونی خودت بانو

 «...!صدایش لحظه ای رنگ نگرانی به خود گرفت:» فراز جان

کسی روی شیشه زد و همانطور که سرم را باال آوردم و افسر پلیس را پشت شیشه دیدم جواب بانو را هم دادم:» 

 «...جوابامو بده بانو بم فقط ... خو نگران نباش

 «.شیشه را پایین کشیدم:» االن میرم! چشم

 .بی تفاوت به جمله ام سالمی داد و برگه جریمه را از سربرگهای دستش کند

 .برگه را به دستم داد و دستور حرکت کردن داد

 «چی شد فراز؟  » -

... داشتم هیچی جریمه   گاز گذاشتم:»برگه جریمه را داخل داشبورد چپاندم و پایم را روی  شدم. می گفتی 

 «!میشنیدم

 «تو سنی پیداش کردم که حق انتخاب داشت. نخواست پیشم باشه! تموم شد؟ » -

... نشد. پروا با غالم سکه چیکار داره؟ من االن پیش زن طرف بودم  «.نفسم را فوت کردم:» نه 

 .عصبانیتش حتی از پشت موبایل هم مشخص بود

د دم خونه ی اون مرتیکه ... من بهت گفته بودم مراقب پروا باشی بلند شدی رفتی ا کردید رفتیشما خیلی بیج » -

پی چی؟ گفتم میام بهت توضیح میدم. من از اینور گوششو می پیچونم کاری نکنه تو از اون ور جفتش میشی هلش  

 «!و خراب کنی میدی بره تو دردسر؟ تازه یه کم روبراه شده ببین می تونی همه چی

 «!کالفه دستی روی سرم کشیدم:» دردسر چی؟ چی میگی آخه؟ روبراه کدومه؟ از اون اولم از من بهتر بود دخترت

 .جوابم را نداد



... همه چیو نگی منتظر نمی مونم.   لبم را گاز گرفتم و کالفه گفتم:» به قران مجید دختر واقعیته! اخالقاش ِکرِ خودته 

... سر ... سندای باغ که یادت نرفته؟ نگی تا تهش رفتمبرای اینجور  م درد میکنه می شناسی منو   «.کارا 

چند لحظه ای سکوت کرد و باالخره به حرف آمد:» پدرش کشته شده ... همیشه اصرار داشت که زنده است. دنبالش  

 «!بود من بهش گفتم دنبالش نگرده. همین

 .رو اتوبان متوقف کردمین را در کندم کردم و ماشنفسم حبس شد. ماندم بین زمین و هوا! سرعت را ک

باز هم همه چیز اسلوموشن شد. ماشینها با سرعت از کنارم رد می شدند و من و ماشین کنار اتوبان مثل اشیا 

 .اضافه به نظر می آمدیم

... شما کاری نکن  » -   من خودم میامفراز جان من دلیل دارم. برای همه ی کارام و حرفام. همیشه همینطور بوده 

 «.توضیح میدم

 «نفسم را با جمله ام بیرون دادم:» کی پدرشو کشته؟

قصه اش مفصله! پدرش سر از جریانی درآورده بود و نگذاشتن کارشو تموم کنه. به همین سادگی. تو دنیا نمونه  » -

گه  برمیام و دی اش زیاده! من نمی خوام پروا قاطی جریانهای بعدی بشه. متوجه میشی؟ خودم هستم از پسش

 «.اقی نمونده. فقط مراقبش باشچیزی هم ب

اگر هم بود مغزم یاری نمی داد از بین دنیایی که باز در مه سنگین گیر   چیزی نگفتم. دیگر چیزی نمانده بود بگویم! 

زانو  کرده بود دنبال چیزی بگردد. همینطور دور سرم عالمت سوالها می چرخیدند. برای اولین بار جلوی سوالها به

 .بودم درآمده

میشنوی؟ خودتم وسط ماجرا نیا. دخالت نکن. می تونستم بفرستمش پیش فرهود. بذار اعتماِد بین من و تو  » -

 «!سرجاش باقی بمونه

فقط توانستم آخرین سوال را بپرسم. الاقل این یکی آسان تر از بقیه بود. کاش جواب همه سوالهایم همینقدر آسان 

 !بود

 «میای؟بانو کی  » -

... کارامو کردم میامیم » -  «.ام به زودی! دیگه آخراشه 



خداحافظی سردی کردم و حتی منتظر جواب نماندم. قطع کردم و خیره به چشمهای قرمز شده ی خودم در آینه لب  

 «!زدم:» خب حاال باهات چیکار کنم پروا یگانه؟ دخترعمه؟

******** 

 .دیمچشمانی سرخ نشسته بو رو به روی هم در سالن هر دو با 

 !قرمزی چشمهایمان نمادی بود از درون آشفته ای که داشتیم، من از بی خوابی و فشار زیاد او از گریه و اضطراب باال 

 .سد لبهایش باالخره شکست و گفته های بانو را تایید کرد حتی بیشتر هم گفت

... گفته بود بانو و همسر  ... گفته بود، فکر مرحومش پدر او را می شناگفته بود گمشده ی بانو است  می کرده ختند 

... حداقل این شانس را به تخیالتش می داده که روزی او را زنده پیدا کند اما با فهمیدن کشته  پدرش زنده باشد 

 .شدن او همان یک لحظه ای که می گفت رقم می خورد

...  هانه کرده بود نه آن چیزبرای آن یک لحظه ی رقم خورده فشار عصبی و حواس پرت را ب ی که به من گفت 

 !شی خودک

 .اما مشتهایش هر دو پوچ بود

 .قطعه های پازل من در دست پروا نیست

 .تنها کسی که همه ی پازل را یکجا در دست دارد بانو است

... روی مبل راحتی چرمی خم شده بود  و تیشرت بلند و گشاد مشکی اش را به تن داشت با همان لگ ورزشی 

االی سرش پیچانده بود و انگشتهایش را فشار می داد و صدای گذاشته بود. موهایش را بآرنجهایش را روی زانو 

 .استخوانهایش را درمی آورد

 «!آرام لب زد:» اگه این آقا زنده بود من می تونستم بفهمم دقیقا ماجرا چی بوده! بانو نمیگه. نمی دونم چرا نمیگه

 .کردن دست برنمی داردمغزم از کار کردن و کشف  نه اینطور فایده ندارد 

 «سریع از جایم بلند شدم. اینقدر سراسیمه بود که همراه من از روی مبل کنده شد و گفت:» چی شد؟



... نمی  ... تا بتوانم بنویسم. با تخلیه می کردم این مغز وامانده را  چشمهایم اطراف را می کاوید تا چیزی پیدا کنم 

چیز نبود همه ی قلم ها و کاغذها را تحریم کرده زم را نشانه بگیرد. هیچ سر قلبم آمده اینبار مغ خواهم بالیی که

 .بودم

 «نگاهش کردم:» کلید اون اتاقو چیکار کردی؟

... کلیدو گذاشتم سرجاش  «!سریع جواب داد:» در اتاقو قفل کردم 

 «.بازویش را گرفتم و به دنبال خودم کشاندم:» بیا

 .ودم رفتم تا کلید را بیاورما قدمهای بلند به اتاق خبازویش را رها کردم و ب جلوی در اتاق

 .با عجله و کلید در دست برگشتم و در اتاق را باز کردم

 .سیاهی مطلق بر اتاق حاکم بود

نواع و این اتاق هیچ پنجره ای نداشت . قرار بود کتابخانه و اتاق کار باشد اما حاال فقط یک انباری خاک خورده از ا

 .که تحریمشان کرده ام اقسام مواردی است

 .نفسی تازه کردم و یک قدم جلو رفتم

... دفعه پیش هم روشن نشد  «.دستم به کلید برق نرسیده بود که گفت:» المپ سوخته 

 .لجوجانه “بهتری”  گفتم و بیشتر در سیاهی فرو رفتم

 .ر کشیدمدیوارکوب دستم را روی دیواکمی چشمهایم را باز و بسته کردم و به دنبال کلید برق 

 «.دیوارکوب کم نور روشن شد. نفسی کشیدم:» بیا تو

 .قدمهایش مستقیم به جای رفت که دوست نداشتم برود

... بانو میگه   پنجه هایش را به آرامی روی ویلون سل کشید:» کاش این یکی رو تو این اتاق نمی گذاشتید آقای فراز 

 «.خیلی قشنگ می زنید

ا دفتر نقاشی و طراحی که همه روی زمین ولو بودند، برگشتم و خودم  را بین صدهن جواب به ابراز عالقه اش بدو

 .مشغول کردم



 .کنارم زانو زد. جفتمان زیر نور دیوارکوب بین دفاتر نشستیم

 .یک مداد طراحی جلد یکی از دفترها را برجسته کرده بود

 .بقیه گذاشتمهمان دفتر را جلو کشیدم و آن را روی 

 «!ه بعضی از این دفتراتونو دیدمبدون اجاز  من اون روز » -

همانطور که دفتر را باز می کردم سر چرخاندم و صورتش را که در فاصله کمی از چشمهایم بود خوب نگاه کردم:» با 

 «کدوم نور؟

 «.رویش را از من گرفت:» نور موبایلم. ببخشید

 «!امو ندزدی اشکال ندارهلبخندی زدم:» اگه قول بدی ایده ه

پایین بود و پنجه هایش را روی صفحه ای که باز کرده بودم کشید:» این یه میزه؟ پایه هاش رو نصفه  هش نگا

 «کشیدید؟! قرار بود چه شکلی بشه؟ 

  چشمهایش بین دفاتر دو دو می زد. راه های فرار از فکرهای درهمش را پیدا کرده بود. دوباره دنبال چیز جدیدی می

 .دنیا را فراموش کند و دل به یادگیری دهد و باقی گشت که هیچ چیز از آن نداند

 .نگاهم را از صورت کنجکاوش برداشتم و به صفحه نگاه کردم

... قرار بود پایه هاش مثل پنجه   ... میز کوچیک صفحه گرد با پایه های بلند  دستم را کنار دفتر بند کردم:» آره یک میز 

 «.مش تو فکر فاخته بودم. فاخته! وقتی داشتم می کشیدهای یک پرنده بشه

 «دوباره پنجه هایش را آرام روی طراحی کشید:» چه جالب! تمومش نمی کنید؟

با انگشتانم گوشه های چشمان دردناکم را فشار دادم:» تمومش می کنم اما اینبار پایه هاش رو مثل ریشه های  

 «.فرو رفتن! این شکلی بهترههای درختهای جنگل که تو هم  درهم رفته درختها طراحی می کنم. مثل ریشه

 «ابروهایش باال رفت:» اینم خیلی جالب میشه! چرا نظرتون عوض شد؟

 !به نیم رخش نگاه کردم. انحنای بینی و ابروهای کشیده اش جان می دهد برای طراحی

 «!چون االن به یکی دیگه فکر می کنم نه فاخته  » -



ب بیا جمع بندی کنیم  را ورق زدم و سر مداد را چرخاندم:» خبچرخاند و سوال بعدی را بپرسد، صفحه تا سرش را 

 «.لیدی! تا بانو بیاد من قطعا روانی میشم

 «.نفسی تازه کرد:» شما شبیه کارآگاه ها هستید

 «!تک خنده ای کردم و گفتم:» شبیه کدومشون؟ حتما گجت چون دست و پام درازه؟

... اخالقاتون شبیه کاراگاهگی زد و نگاهم کرد:» نه شبیه هیچ کدولبخند کم رن  «!هاست  م نیستید 

... همه همینو میگن  «!همزمان با نشانه گرفتن وسط برگه و نوشتن  “بانو”  گفتم:» ولشکن 

ش کمه  در حال کشیدن فلشی از اسم بانو به پایین کاغذ بودم که گفت:» گجت که اصال! ابروها و چشمهاتون فاصله ا

... ش  «.بیه گجت نیستید... فکتون هم زاویه داره 

 .”پیکان فلش را کشیدم و پایین آن نوشتم “پروا

... مثل دختری بازیگوش گوشه دفتر دیگری را بلند کرده بود  .نیم نگاهی کردم 

... چی بهت می رسه از ندونستن؟ تا اون خر  اب شده رفته  دستم را محکم روی دفتر زیر دستش کوباندم:» فرار نکن 

... از اینکه چی شده سبودی بپرسی که غالم چی م  «...ر از حلبی آباد درآوردی بعد االن یدونه از پدرت 

اگه اوضاع بدتر از این بشه چی؟ اگه   کالفه زانوهایش را در شکمش جمع کرد و دستهایش را دور پاهایش قالب کرد:» 

... بفهمم! مثال بفهمم آدم خو ... تازه حالم خوب شده بود.چیزای بدتری بشنوم  فکر می کردم به یه چیزایی   بی نبوده 

 «.برسم

 .لرزیدن انگشتان در هم پیچیده  کامال مشهود بود

 .انگشتهای قالب شده اش را با یک دستم گرفتم

... باشه! تا اینجاشو اومدی بقیشم میری! نترس بابا. بانو با آدم های هر ده انگشتش در یک دستم جا گرفت:» نترس 

 «.خالف نمی گشت 

 «.اشم میرم. من ... من روزای بدتر از اینم داشتم ا کرد:» آره بقیهبا سری پایین نجو

... بیخیال اصال همش بازیه!   دستش را رها کردم و همراه با کشیدن فلش بعدی گفتم:» همه روزای مزخرف داشتن 

 «!دنیا کلش بازیه. ما هم که حرفه ای 



 . ”کشیده بودم نوشتم “ معتضدیپایین فلشی که  

 «نوشتم، زدم :» همین بود دیگه! اسم اون وکیل مخصوص بانو همینه؟ کلمه ی جدیدی کهبا سر مداد روی 

... اون روزی که با پارسا رفته بودیم دفترش تا کارهای باغ رو به بهش بسپره خودم شنیدم که   » - بله همین بود 

 «.م غالم سکه رو همون موقع شنیدمپشت تلفن با بانو صحبت می کرد، اس 

 «را روی دفتر لغزاندم:» اسم پدرت چی بود؟دادم و مداد سرم را تکان 

 «.همراه با فلش بعدی من گفت:» احمدرضا مشفق 

... یک بچه چهار ساله اسم،   اسم را نوشتم و گفتم :» پس چرا فامیلیت یگانه است؟ چهار سالت بوده گم شدی 

 «!فامیلیشو می دونه 

...صدای خفه ای گفت:» قبل اینکه پیدام کنن و تحو با بعدها فهمیدم  یل بهزیستی بدن چند بار خیلی بد کتک خوردم 

... یک مدت زیادی نمی تونستم حرف بزنم. تو بهزیستی این اسم و  فامیل رو برام یک واکنش عصبی بوده 

 «.گذاشتن

 «منطقیه! کی تونستی حرف بزنی؟فلش دیگر را کشیدم و نوک پیکان نوشتم” چاووش” و گفتم:» 

 «.خیلی خوب داشتیم اون تونست یه کاری کنه حرف بزنم دم. یک معلمکالس دوم بو  » -

 «!نگاهی به صفحه کردم و گفتم:» دمش گرم 

 .دهانم را باز کردم تا بپرسم اسم واقعی اش چیست که صدای آیفون هر دو نفرمان را از جا پراند

 .شدیم. هول کرده خودمان را به صفحه نمایش آیفون رساندیمهر دو از جا بلند 

 .همینکه چهره بشاش سینا را از آن سوی صفحه نمایش دیدم هزاران فحش به نوک زبانم رسید

 «نفسم را با حرص از بینی ام خارج کردم:» باز اینجا چه غلطی می کنه ؟ 

. اسفناکتر از قیافه ی من که همین چند ثانیه پیش در  شاسی آیفون را زدم و برگشتم تا ببینم پروا چه وضعیتی دارد

 .نه جلوی در شاهدش بودم سر و شکل پروا بودآی

 !موهای آشفته و چشمهای خون گرفته 



سرم را به طرف آینه برگرداندم و دستی روی موهای نامرتبم کشیدم. دو بار با کف دستم روی صورتم زدم تا کمی از  

 .خارج شوم آن فضای معمایی که ساخته بودم

 «.نیست چیزی بدونه مشکالت ما برای خودمونه لیدی! کسی قرار » -

 «!محکم جواب داد:» بله درسته

به سمتش برگشتم:» سریع پا بچسبون بعد تند برو یه کم خودتو مرتب کن! زود هم بیا که یک دعوا زرگری راه 

... ب  «.ریم به زندگیمون برسیمبندازیم سینا بترسه مثل دفعه پیش دمشو بذاره رو کولش بره 

 «چرا بره؟  عقب عقب پله ها را باال رفت:»

 «!دستم را روی دستگیره گذاشتم و با اخم نگاهش کردم:» چرا بمونه؟ برو دیگه

 .همینکه به باالی پله ها رسید با یک چرخش سریع به اتاقش پناه برد و من در را باز کردم

 .سد. با یک لبخند پهن از همان فاصله سالم دادچند قدم مانده بود تا سینا به در ویال بر 

 .و کنار در منتظر ماندم کان دادمسرم را ت 

 .فکرم در اتاق پیش کاغذ طراحی مانده بود

دوست داشتم فلش ها جواب داشته باشند. بعد از مدتها گرفتن مداد طراحی به مذاقم خوش آمده بود. انگشتانم 

 .فلشها در رفت و آمد بوددلتنگ مداد بودند و مغزم بین 

 .رفتیمجواب سالمش را دادم و دستهای هم را گ

 «.چطوری؟ اون بار تو شرکت گفتی مهمونی بود خبرت کنم! امروزم مهمونیه پژمانه ... مثل هر سال » -

 «.بیخیال راه آشپزخانه را پیش گرفتم:» مگه دعوتم کرده؟! من یادم نمیاد کسی باهام تماس گرفته باشه

ی همیشگی بین من و سینا بود. در تایم اوت  ایستاد و شانه هایم را ماساژ داد. این کار یک قانون نانوشته  پشتم

اگر خ ودش هم در زمین بازیکن ثابت بود سریع پشتم می ایستاد و شانه هایم را ماساژ می داد. مسابقه ها حتی 

 .شانه هایم کارهایش را هماهنگ می کرد بعدها در دفتر کارمان هر بار به اتاقم می آمد حین ماساژ دادن

میشه میگه هر کسی بخواد میره دیگه! باز از دنده چپ بلند شدی گ می زد؟ تو گروه هحاال هر سال مگه زن » -

 «فراز؟



... گردنمو ماساژ بده  «.شانه چپم را کمی تکان دادم:» اینورو بیخیال شو درد می کنه 

 «چشمات چرا اینقدر قرمز شده؟چرا مراقب خودت نیستی؟  » -

... چیزی نیست. کارتو بکن » -  «.نخوابیدم 

در حال ماساژ گردنم بود و من ماگها را زیر سرریز قهوه ساز گذاشتم که صدای سالم دادن پروا باعث شد سینا  

 .دستهایش را از روی گردنم بردارد

 «سالم خانم. حالتون خوبه؟ » -

 «ممنون. شما خوبید؟  » -

ق پیش بود گفت:» انگار شما هم مثل  با کمی تعلل و نگاه خیره به پروا که حاال با کمی آرایش مرتب تر از دقایسینا 

 «فراز خیلی روبراه نیستید؟

قهوه ها را روی میز گذاشتم و سریع قبل پروا جواب دادم:» حالش خوبه! دکتری مگه؟ همینجا قهوه می خورید یا تو  

 «سالن؟

 «د:» شما چرا جای من جواب می دید؟پروا سریع به حرف آم

 «.» خیلی ممنون! خوبم. کسالتی ندارمپشت چشمی نازک کرد و رو به سینا گفت:

 .سینا بدون حرف نگاهی به ما انداخت. ماگها را برداشت و راهی سالن شد

 .شاکی شدم. هر بار کسی بین ما قرار می گیرد باز آن روی طلبکارش را به نمایش می گذارد

 «قدم جلویش درآمدم و آرام گفتم:» تو چرا اینو می بینی شیر میشی؟  با یک

 «اال پرید:» شیر میشم؟ مگه نگفتید دعوا کنیم که بره؟ایش بابروه

 .گوشه ی لبم را گزیدم و یادم افتاد خودم به او خط داده ام

 «!بیخیال بحث کردن شدم:» حاال شانس بیاریم مارو با خودش نبره

 .م به سالن بیایدلبهای من مانده بود که آشپزخانه را ترک کردم و بفرماییدی زدم تا همراه هاج و واج خیره به



... مگه نه   هنوز کامال روی مبل ننشسته بودم که سینا گفت:» خانم پروا هم باهامون میان؟ البته افتخار میدن بهمون 

 «فراز؟

اب بودن رفیق ده ساله ام سرش را زیر چرخ های  برای اولین بار دلم خواست به خاطر این حجم زیاد از مبادی اد

 .ماشین له کنم 

 .دو نفر ما کرد سوالی به هرپروا نگاهی 

... سینا اومده منم ببره مهمونی  » -  «!یکی از رفقای قدیمی ما هر سال یه جشن بی دلیل می گیره 

 «!ماگ قهوه اش را برداشت:» خوبه که، کلی هم بهتون خوش میگذره

بیام که هممون با هم ادامه ی حرف پروا را گرفت:» البته خب باغشون همین طرفاست. من گفتم نزدیکه سینا سریع 

 «.بریم

چشمهایش راضی و خوشحال بود. همانقدر که دنبال کشف است به همان اندازه هم دنبال راه فرار می گردد. توان  

ف مهمانی باعث شد تا راه را برایش هموار کنم.  فشارهای روانی پی در پی را ندارد. برق چشمانش بعد از شنیدن حر 

...ماگ به دست از جایم بلند شدم  :» لیدی فقط یه خوبی داره 

 «.به قسمت هنر آشپزی توجه کنیم قطعا برای من و تو سود بزرگیه که دست رد به سینه ی سینا نزنیم

 «.مونم تا آماده بشیدسینا خوشحال ایستاد و گفت:» پس فرمانده حکم دادن دیگه؟! من منتظر می 

انستم توان پشت فرمان نشستن آن هم در این جاده ی پر  خواستم بگویم برود اما ذهنم اینقدر خسته بود که می د

 «!پیچ و خم را ندارم.  حین باال رفتن از پله ها گفتم:» خیلی باید صبر کنی من باید برم دوش بگیرم

 «.لی نیستهر چه قدر طولش بدید منتظر می مونم. مشک » -

 .وارد اتاق شدم و حوله برداشتم که در اتاق زده شد

 .رد و داخل اتاق شده در را باز ک بفرمایید نگفت

... من نمیام » -  «!آقای فراز لطفا یک بهانه ای بیارید 

 «لبهایم به پایین کش آمد:» چرا؟



...  چشمهایش یک دور اتاق را کاوید:» از دیروز تا حاال با اونهمه ماجرایی که  ... نه خوابیدیم نه غذا خوردیم  داشتیم 

 «واقعا میخواید برید مهمونی؟

را روی شانه ام انداختم:» تو همونی نبودی که دنبال راه فرار بودی و می ترسیدی چیز ترسناکی بفهمی؟  لهحو

عارف نکن  اینقدر داغونم که می تونم چهل و هشت ساعت یک ضرب بخوابم ولی می دونم که نمی تونم. بیا برو ت

 «.سر جدت حوصله بحث ندارم

 «!من نمیام » -

... با هم برمیاز کنارش رد شدم:» با ه ... اسم مهمونی   م میریم  ... تا ته اون ماجرا ولت نمی کنم. حرف نباشه  گردیم 

 «!میاد برق چشمات داره کورم می کنه ها بعد اینجوری

 .برگشتم با گرفتن یک دوش سرسری از حمام خارج شدم و به اتاقم

 .من رنگ مشکی را انتخاب کنمکمد لباسهایم را باز کردم و خیره به کت شلوارها فکر کردم اینبار 

 .کت شلوار،  پیراهن و کراواتی مشکی از بین لباسها بیرون کشیدم و روی تخت انداختم

 یک آن از فکرم گذشت آیا لباس مناسب همراهش دارد؟ 

 .شماره اش را گرفتمموبایل را از روی کنسول برداشتم و 

 .با همان زنگ اول برداشت و بله ای گفت

 «... سینا بره بعد با هم می خوای بگملباس داری؟   » -

 «... نه الزم نیست ... یک چیزی همراهم هست امیدوارم مناسب باشه. اگر نبودم هم » -

 . ”همزمان با هم گفتیم “ مهم نیست

 .صدای نفس راحتش را به وضوح شنیدم

 «.معرکه استبیخیال حوله را از تنم بیرون کشیدم:» آره مهم نیست ... فقط خوشحال باش غذاهاش 

 .مطمئنم همین االن دور لبانش را با زبان خیس می کند

 .تماس را قطع کردم و مشغول لباس پوشیدن شدم



 .جلوی آینه یقه پیراهن و کت را مرتب کردم و دستی روی لبهاسهایم کشیدم

 .کفشهای رسمی مشکی را جلوی تخت گذاشتم و خم شدم تا آنها را پا کنم 

 .گر در اتاق زده شدیف کفش بودم که بار دیدر حال بستن بندهای ظر

 «!بیا تو » -

زیر چشمی کفشهای چرمی مشکی رنگی بدون پاشنه دیدم که دوخت ظریفی داشت. کفش ها جلوی رویم ثابت  

 .ماند

 .را کم کم باال آوردمگره را محکم کردم و سرم 

 .مرتب پشت سرش بسته بود کت شلوار خوش دوختی تن کرده بود با یک بلوز مشکی! موهایش را محکم و

 .نگاهم به صورتش رسید

 «.خوبه؟ من همین لباسو با خودم داشتم » -

 .سوتی زدم و از جایم بلند شدم

استخوانیش را برجسته تر کرده بود. در نهایت   کرم پودری هم رنگ صورتش زده بود و با کمی رژ گونه  گونه های

 .جسته اش رسیدچشمهایم به همان برق لب همیشگی روی لبهای بر 

 «!نگاهی به لباسهایمان انداختم:» شبیه مامورهای ویژه سیا شدیم. از مشکی خوشم اومد لیدی 

 .نگاهم را باال آوردم و لبخندش را دیدم

 «!اده ایم بریمدستی به کت شلوارم کشیدم:» به نظر آم

 «.مونده گردن کشید و از کنار شانه ام به تخت اشاره کرد:» کراوات نمی بندید؟ اونجا

... اصال نمی دونم   یقه ی بلوزش را که دکمه باالی آن را باز گذاشته بود نشان دادم و گفتم:» شبیه هم باشیم باحالتره 

... هیچ وقت دکمه های باالی پیراهن   «.رو نمی بندمبرای چی برش داشتم 

 .جلو رفتم. در را باز کردم تا از اتاق خارج شود



... خنک بود و  کس عطرهای زنانه ای که تا بوی عطر را نفس کشیدم. برع به حال بو کرده بودم گرم و شیرین نبود 

 !یادآور شرجی دریا 

و سقف را نگاه می کرد. با شنیدن از پله ها پایین رفتیم. سینا روی کاناپه ی راحتی  مورد عالقه اش دراز کشیده بود 

 .صدای پای ما خودش را جمع و جور کرد و ایستاد 

 «.مان کرد:» چه هماهنگی بی نظیری! یاد فیلم مامورین سیاه پوش افتادممتعجب نگاهبا چشمهای  

 «با بدجنسی گفتم:» اینهمه مورد جذابتر از اونا بود نمی تونستی یه مثال بهتر بزنی؟

... عذر می خوام  خودش را جلوی  در رساند و پالتو شتری اش را سریع از روی چوب رختی جلوی در برداشت:» باشه 

 «.زتونا

 .پالتو و شال پروا را از روی چوب رختی برداشتم و دستش دادم

 .نیم پالتو مشکی خودم را هم پوشیدم و هر سه از ویال خارج شدیم

 .ماشین را داخل بیاوردبه پیشنهاد سینا زیر طاق شیروانی ایستادیم تا  

 .هایی که کشیده بودم همراه بود تمام مدت از زمانی که اتاق نیمه تاریک را ترک کرده بودیم فکرم با فلش

دستهایم را در جیبم فرو بردم و سرم را باال گرفتم:» پروا می دونستی شوهرعمه ی من وکیل بوده! اگه زنده بود االن 

 «!پدرخونده ی تو میشد

 «.کاش حدساتونو نگید آقای فراز ... همین االنم به زور روی پاهام ایستادم » -

 «» دقیقا از چی می ترسی؟سرم را به طرفش چرخاندم:

... بانو هم همینو میگه  سرش را پایین انداخت:» شاید درک نکنید اما من همیشه فکر می کنم بابام آدم خوبی بوده 

... می ترسم شاید برای دلخوشی من ازش تعریف بکنه! خودشم که  اما با اتفاقاتی که افتاد راستش می ت  «...رسم 

ه چشمهایش باز شده و هر بار با یک خبر بد که او را  از بیست و هفت سال سختی تاز  ادامه ی حرف را قطع کرد. بعد

 .به بن بست می برد

 .ماشین سینا کنار ماشینم متوقف شد

 «.پدرت وکیل بودهقدمی برداشتم و گفتم:» لیدی شک ندارم 



... بانو دروغ نمیگه! احمدرضا  مشفق از اون وکیالی درجه یک  قدم دیگری برداشتم و به عقب نگاهی انداختم:» بیا 

 «.بوده

 .با قدم های بلند خودش را کنارم رساند

 .در ماشین را برایش باز کردم

اگه بانو فقط برای اینکه من احساس بدی ن » - کنم بهم گفته باشه که آدم خوبی بوده چطوری اینقدر مطمئنید؟ 

 «!چی؟ هیچ وقت هم نگفته وکیل بوده

 .پروا در را بستمچشمکی زدم و بعد از نشستن 

سوار شدم و قبل از بستن کمربند به عقب برگشتم:» بانو به تو هم گفته که مشفق یک کار نیمه تموم داشته! 

 «!درسته؟ برای همونم اون اتفاق افتاده

 .ار باال و پایین کردسرش را چند ب

باغ با الفت باشه بقیه کارهایی   بانو برای چی باید مشفق رو بشناسه؟ چون شوهرش وکیل بوده! چرا باید قضیه » -

 «!خود بانو هست و شک ندارم بازم از دوستای شوهرشه! پس؟  که نمیگه با معتضدی؟ یک وکیل که همسنای

 «!تم:» بگو بقیشوبشگنی زدم و انگشت اشاره ام را به طرفش گرف 

 «.نفس راحتی کشید:» احمدرضا مشفق یک وکیل درجه یک بوده

 «!لیدی د گفتن:» یکیشو حل کردیمچرخیدم و حین بستن کمربن

... االنم حرفهاتون طوری بود انگار  سینا فرمان را به خیابان اصلی چرخاند و با خنده گفت:» تیپاتون که این شکلیه 

 «.ماموریت هستیدواقعا حین انجام 

 «!گردنش را با دستم فشار دادم:» شما کارتو بکن برادر

 «.باشه من برات هر کاری بخوای میکنم با خنده گردنش را کشید:» تو حالت خوب

 

 .سینا ضبط را روشن کرد و من پشت بندش آن را خاموش کردم



 «اعتراض آمیز گفت:» چرا خاموشش کردی؟

 «.االن حوصله هیچ صدایی رو ندارمسرم را به صندلی تکیه دادم:» 

می دونید فراز تو نواختن ویلون سل   زیرچشمی دیدم که از آینه عقب را نگاه کرد و کمی بعد گفت:» خانم پروا، شما

 «خیلی تبحر داره؟

 .پوفی کردم و صدای پروا آمد که بله ی کوتاهی گفت

 «موافقید؟سینا ادامه داد:» یکبار باید ازش بخوایم برامون بزنه، 

... همیشه بوده و مثل فرهود برادر است. به در و دیوار می زند تا حس هایم درست شود. ک ه همان  رفیق خوبی بوده 

ش بگذرم و دوست قبلی باشم! اما مگر می شود اینقدر سریع فراموش کنم. کم از دست ندادم که با سرعت از کنار 

الیی که داشتم سالمتی بود که حاال آن را نصفه نیمه و با شرط قرص  بیخیال شوم. یکی از پایه های اعتماد به نفس با

 !خوردن حین درد دارم

» همونطوری که گفتید ایشون نوازنده ی حرفه ای هستند،   ا محکم جواب سینا را داد:خواستم اعتراض کنم که پرو

 «.پس بگذاریم به عهده ی خودشون هر وقت خواستن دعوتمون کنن به شنیدن و لذت بردن

با خنده ای بلند و بدون اینکه برگردم دستم را به عقب بردم و گفتم:» بزن به افتخار جمله ی بلند و پر صالبتت  

 «!یدیل

 .به جای ضربه زدن دستم را گرفت. فشاری به انگشتهایم داد و سریع آنها را رها کرد

اال که ویلون سل رو می دونید حتما از سینا که لبهایش را با خنده ای مخفی می جوید، دوباره به حرف آمد:» خب ح

 «!طراحی های خالقانه اش هم خبر دارید دیگه؟ رفیق من خیلی آدم هنرمندیه

 .له ی محکم و قاطعی که گفت اجازه ی حرف زدن بیشتر را از سینا گرفتب با

 .ا بستسینا سکوت کرد. از آینه کنار دیدم که پروا سرش را مثل من به صندلی تکیه داد و چشمهایش ر 

ه  چشمهای بسته اش مرا ترغیب کرد که همان کار را انجام دهم و به محض بر هم گذاشتن پلکهایم در کسری از ثانی

 .خوابم برد

................... 



 .با صدای سینا و ضربات آهسته ای که روی بازویم می زد چشمهایم را باز کردم

 «رسیدیم؟ » -

گوشم گفت:» چتونه شما دوتا؟ خیلی وقته رسیدیم. یکساعته نشستم از خواب   سینا سرش را نزدیک کرد و آرام کنار

 «...بیدار شید! فراز 

 «!رش را سریع گرفتم و با اخم گفتم:» به چرت و پرت فکر نکن لطفای صدا کرد که منظواسمم را طوری سوال

 .دستم را روی سینه ی سینا گذاشتم و او را کنار زدم تا به عقب برگردم

 .پروا گوشه ماشین مچاله شده خواب بود.گردنش کج شده بود و با دهانی نیمه باز آرام نفس می کشید

 «.یگانه بلند شو بینم. مافوقت بیدار شده! پاشو رسیدیمرا فشار دادم:» سرباز  دست دراز کردم و زانویش

 .سینا با نیش باز از حرفهای من چرخید و عقب را نگاه کرد

سینا انداختم. دستم را زیر چانه اش بردم و سرش را چرخاندم:» برادر درویش کن. عمه ی ما   زیرچشمی نگاهی به

 «.دخترشو سپرده بهمون

 «» جدی؟ دخترِ بانو هستن؟پرسید: با تعجب

... پروا! پاشو بینم. پاشو   سری برای سینا تکان دادم و دوباره پروا را بلندتر صدا کردم:» سرباز سر ُپست نمی خوابن 

 «!نه می فرستمت بازداشتگاهوگر 

 .سینا با خنده در را باز کرد و از ماشین خارج شد

 «.کشید:» ببخشید خوابم برد با احتیاط دستی زیر چشمهای آرایش کرده اش

... بپر پایین رسیدیم  «.در را باز کردم و گفتم:» منم خواب بودم 

 .اغ که محل مهمانی بود راه افتادیمهمراه با من از ماشین پیاده شد و هر سه به سمت ویالی وسط ب

 .ردیمهر سه قدم زنان راه باریکی از سنگفرش ها که انتهای آن به ویال می رسید را طی می ک

 .برعکس باغ من که پر از درختان گردو و آلبالو بود در باغ پژمان فقط درخت گیالس وجود داشت

 .چهار گوشه باغ نورافشانی می کردند، کامال در دید بودنددرختان در هم رفته ی گیالس زیر نور پرژکتورها که هر 



اشد یا گردو این زمستان لعنتی جوری با درختان  دستهایم را در جیب شلوار بردم و فکر کردم چه فرقی دارد گیالس ب

... همیرفتار می کند و ل شه از  باس اصلی شان را از تنشان بیرون می کشد که دیگر هیچ فرقی بین آنها وجود ندارد 

 .پاییز و زمستان متنفر بودم

 «.یه کاری دارم چند قدم مانده بود به ورودی ویال بازوی پروا را گرفتم و رو به سینا گفتم:» تو برو من

 .رو به روی پروا ایستادم و کمی افکارم را سر و سامان دادم تا سینا دور شود

وره اما قبلش یک سری سوال و جواب کوتاه هست.  خب لیدی ما داریم میریم مهمونی مغزمون یه کم تکون بخ » -

 «.بعدش من یه چیزایی رو باید بهت بگم

 «.زد و نگاهش هوشیارتر شد:» بله حتما  چشمهای خمار از خوابش را چند بار بهم

 «سریع شروع کردم:» مهمونی که الحمدهللا رفتی؟

 «.بله » -

 «پارتی منظورمه! رفتی؟ » -

 «.بله » -

 «میونت چطوره؟با رقص  » -

 «.خوب نیست » -

 «عالیه منم همینطور. مشروب خوردی؟  » -

... ولی بله خوردم  » -  «.کم 

اکبرت لیدی. چه اعجوبه  د:» بفرمااا! جواب بقیه سوچشمهایم ناخوداگاه باریک ش االم هم بله است دیگه؟! هزار هللا و 

 «!ای هستی تو

 .نش گذاشتصدای خنده اش بلند شد و سریع دستش را روی دها

خنده ام را جمع کردم. جدی ولی زمزمه وار گفتم:» خیلی خب کافیه! خندیدیدم. ببین من فکر می کنم بانو خیلی 

کشته شدن پدرت فهمیده اما رو نمیکنه ... قضیه چاووش فقط یک بازیه که مغز من و تورو مشغول کنه تا از  چیزا از 

 «.بود که از دست رفت. زنشم هیچی نمی دونست   ونیم! کلید ماجرا دست همون غالمجریان دور بم



 «کمی به چشمهای گشاد شده اش نگاه کردم و پرسیدم:» تو به بانو اعتماد داری؟

 «!فکری جواب داد:» بله خیلی زیاد هیچ بدون

 «!با انگشت اشاره ام زیر بینی ام کشیدم:» بدم میاد از هوای سرد

 «.منم » -

... بگذریم. لیدی بانو گفته مراقبت باشم قضیه به چاووش  لبخندی زدم و ادامه دادم:» این  جزو سوال جوابا نبود 

... معلومه یه جورایی اونم خفه کرده  «.... یه جورایی نطقشو کور کرده  ربطی نداره 

... می خوام ببینم چی ازت ساختم  «!چانه ام را باال گرفتم و لحنم را دستوری کردم:» سرباز بقیشو بگو 

 «زید و چشمهایش را یک دور به اطراف چرخاند:» باید منتظر بمونیم تا خود بانو بیاد! درسته؟لبهایش را گ

ت لیدی! تازه دارم باهات حال می  تم را پشت کمرش گذاشتم:» راضیم ازلبخند کجی روی لبهایم نشاندم و دس

 «.کنم

 .از پله های مرمری ورودی ویال باال رفتیم

 .زدمپشت در ایستادیم و زنگ را 

 «قبل از باز شدن در گفت:» دوستای دانشگاهتون هستند؟

... خدمت سرباز ... باشگاه  ... منو اینجوری  سرم را نمایشی باال گرفتم و گفتم:» دانشگاه  ... طراحی  ... ماشین بازی  ی 

 «.شدم. یکی از تخصصهام پیوند زدن آدمها بهم دیگه بودنگاه نکن بی یال و کوپال 

 .باز شدن در همراه شدصدای خنده اش با 

پژمان خودش در را باز کرد. محکم جلوی رویم به حالت نظامی پا جفت کرد و دستش را کنار شقیقه اش نگه 

 «!امیر سردار فراز وارسته داشت:» 

 .همان لحظه ی ورودمان با اشاره پژمان صدای موزیک کم شد

سالم و احوال پرسی ، شروع به گله و شکایت کردند که  همه بچه هایی که آمده بودند جلوی ما جمع شدند. همراه با 

 .چرا در این مدت در دسترس نبودم



 .ر رفته امسینا همه را دست به سر کرده و گفته بود به سف 

 !از دوستانم فقط سینا می دانست در این چند وقت چه به روزم آمده و حاال هم پروا یگانه ... دوست جدیدم 

 .ن می داد باید حرفی جهت معرفی بزنمنگاه های منتظر بچه ها نشا

... دست در دست من ... دوست داشت با آه نگهای مالیم  تا همین چند وقت پیش دختر دیگری را کنارم دیده بودند 

 .در آغوشم فرو برود

اما آمده بودم تا من هم از شرکت در این مهمانی راه فراری پیدا کنم. خواستم مغز درهم شده ام را کمی التیام دهم 

... یک یادآوری کوچک اوضاع بدتر شد  .لحظه ای کوتاه با یک مرور 

د، کنار زدم و نقاب همان فراز همیشگی را روی سریع پیامهای مغزم را که اصرار زیادی به یادآوری خاطرات داشتن

 .صورتم کشاندم

... سفر بودم همتون هم می دونید  «.خندیدم و بلند گفتم:» شلوغ نکنید لطفا 

 «.ا پشت پروا گذاشتم:» دخترعمه ی من خانم پروا یگانه. البته دوست خیلی خوبم هم هستنددستم ر 

 .ال و پایین کردهمراه با لبخندی سرش را با احترام برایم با

 .برعکس چیزی که فکر می کردم بدون خجالت با همه دست داد و به راحتی با همه همکالم شد

 .ا را گرفت و به بهانه تعویض لباس بردنامزد پژمان جلو آمد. صمیمانه دست پرو

 .ستادطبق معمول همه دوره ام کردند. مشغول خوش و بش کردن با بچه ها بودم که پروا آمد و کنارم ای 

لیلی یکی از دخترهایی که همیشه ی خدا دنبال چیزی می گردد تا خودی نشان دهد همراه دختری که نمی شناختم  

 .ددقیقا بعد پروا به جمع اضافه ش

 «صدایش را صاف کرد و بلند پرسید:» فراز جان شقایق خودش میاد؟ با تو نیومده؟

 «!همراه با لبخندی گفتم:» خدا رحمتش کنه بیخیال جرقه ی دردی  که در قفسه ی سینه ام پیچید 

 .جمع در سکوت فرو رفت

 «دختر کنار لیلی به حرف آمد:» وای! خدای من. برای همین مشکی پوشیدید؟



 .به طرف پروا چرخاندم سرم را

 .لبهایش را از زور خنده بهم فشار داده بود و نگاهم می کرد

 «!منتها گفتیم برای شادی روحش حتما بیایم مهمونیخونسرد جواب دادم:» متاسفانه بله! ما عزاداریم  

 .پوزخند صدا دار سینا توجه همه را جلب کرد

... با زور  اخمی به سینا کردم که زود متوجه شد و سریع  ... فراز به من طعنه زد  دستهایش را باال برد:» ببخشید 

 «.آوردمش 

همیشه باشد گفت:» ای بابا، باز داری شوخی   لیلی با بدجنسی خاص ولی لحنی که سعی می کرد صمیمانه تر از

 «.ند روز پیش دیدمش! از دست شوخیای تومی کنی؟ همین چ

ردهنده بود. بار اولش نیست که جرات کرده با طعنه و کنایه حرف بزند. اخمهایم درهم رفت. لحنش مثل هر بار آزا

یراهن کوتاه و یقه ی باز شقایق را به من زد.  اینقدر فراموشکار نشده ام که سال پیش را به یاد نیاورم. طعنه ی پ

چیزی را به همه   ست جوابش را هم خوب گرفت اما انگار دلش پی َشر می گردد. دوباره با دوال و پهنا کردن می خوا

 .بفهماند. خواستم کمی نزدیک شوم و جوابش را بدهم که پنجه های پروا روی بازویم جا خشک کرد

شوخی کردن! اگر دوباره ایشونو دیدید سالم گرم مارو بهشون   راحتی گفت:» بله آقای فرازمحکم بازویم را گرفت و با 

 «.برسونید

 .همراه سوت پژمان میان همهمه ی بقیه گم شدصدای دست زدن سینا و خنده اش به 

 .نیم نگاهی به انگشتانش که محکم بازویم را گرفته بود کردم و بعد هم خط نگاهم روی صورتش رفت

 .اف و چانه ای رو به باال به لیلی خیره شده بوددنی صبا گر 

... همان   !نگاه سردهمان اعتماد به نفسی که روز اول از او دیده بودم. همان گردن صاف 

طوری به لیلی خیره بود که انگار آماده ی جنگ است. نگاه آشنایی که اولین بار در رویارویی که در فرودگاه داشتیم 

 .ده بودمکامال آن را لمس کر 

 «!دستم را روی پنجه هایش گذاشتم و کنار گوشش گفتم:» بیخیال شو این دختر همیشه همینه

 «خیلی جدی پرسید:» به نظرتون غذاهاشون خوبه؟ با آرامش سرش را به طرفم چرخاند و



 .لپهایم را گاز گرفتم و خنده ام را خوردم

... د قت کردی آدم کله پاچه می خوره بعدش بدتر گشنه اش  مثل خودش با جدیت جواب دادم:» همیشه عالی بوده 

 «ه؟ میش

 «!ناامیدانه نگاهم کرد:» ما از صبح هیچی نخوردیم 

 «.است کردم:» لیدی من و تو آخرش از وقوع حوادث نمیریم حتما از گشنگی می میریمسرم را با تاسف چپ و ر 

 .راهنماییش کردم تا جایی برای نشستن پیدا کنیم

 .شستیم که سینا هم به ما ملحق شدل راحتی چرمی ن کنار هم روی مب

 .از خوراکی های روی میز می خورد و با سینا گرم صحبت بود

 .حرف می زدند  دوباره راجع به بسکتبال

دختری که همراه لیلی بود و اولین بار بود که در جمع او را می دیدم کنار سینا نشست و پروا را خطاب قرار داد اما  

بودم:» من شنیدم نصف بیشتر این جمع به لطف فراز خان بسکتبال یاد گرفتند. پس شما هم  روی صحبتش من 

...» 

 «.من خودم بسکتبالو از پروا یاد گرفتم  بدون نگاهی به دختر حرفش را قطع کردم:»

 «جدی؟ » -

 «کالفه دستی روی گردنم کشیدم و سرم را به طرفش برگرداندم:» من با شما شوخی دارم خانم؟

 .از جایش بلند شد و رفتور دلخ

 .پروا مثل سینا آرنجهایش را روی زانوهایش گذاشت و با سری پایین ریز خندید

کیه دادم و گفتم:» شما دو تا چرا خود سانسوری دارید؟ نترسید بابا بلند بخندید دستم را پشت سرش روی مبل ت

 «.نمیگن کودنید

 .هر دو همزمان سر بلند کردند و قهقهه زدند

 «!ین خنده هایش گفت:» خوب تیمی بستی کاپیتانا بسین



... پاس گل دادم بهش. مگه  دست دراز کردم و چند بادام از بلور کریستالی جلوی رویم برداشتم:» پاِس گل  داد بهم 

 «نه سرباز؟

 .بله ی محکمی تحویلم داد

 .یکی از بچه ها سینا را صدا کرد و او رفت

 .برداشت و کف دستش گذاشتیک بادام هندی از داخل ظرف آجیل 

بدون توجه به اطرافش با آنهمه سر و صداهایی که در موزیک حل می شد محو بادام هندی هاللی شکل کف  

 .تش بوددس

... این دونه ها را از تو گل درختهای بادوم هندی  سرم را کمی نزدیک بردم و لب زدم:» اسمش بادوم هندیه! کال جالبه 

اره ی گلهای درخت قدرت مست کننده ی عجیبی دارند شاید خیلی بیشتر از یک درمیارن. موقع برداشت عص

 «.ویسکی با درصد باالی الکل

رام با نگاه خیره به بادام زمینی گفت:» تو پرورشگاه اولین بار وقتی هشت سالم بود خوردم.  سرش را باال نیاورد و آ

... به من فقط یکی رسید  «.یک خانم خیلی پولدار آورده بود 

 «.دو بادام هندی دیگر برداشتم و کف دستش گذاشتم:» حاال شد سه تا! هتریک کردی

... پارسا دو تا بادوم هندی خودشو داد به منسریع سرش را باال آورد و گفت:» اون موقع هم   «!سه تا شد 

 «!چینی به بینی ام دادم:» چه عجب به یه دردی خورد این پارسا الفت 

اگه نبود بانو منو پیدا نمی کردی پسر خوبیه! چرا اینقدبا خنده معترض شد:» خیل  «.ر باهاش بد هستید؟ 

باز کردم و روی پشتی مبل گذاشتم:» ازش خوشم نمیاد. از خیلیا بی  تکیه ام را به مبل دادم. دستهایم را به دو طرف

... منتها با اینی که االن گفتی یک درجه بهش تخفیف میدم. اونوقت چطوری تونست تورو به بانو  دلیل خوشم نمیاد 

 «برسونه این قهرمان ملی؟

دلتون سوخت که مثل من اونجا  نیم چرخی زد و آرنجش را کنار دست من تکیه داد:» چرا بهش تخفیف دادید؟ 

 «بوده؟



... چون من ... تکرار کنی میفرستمت بازداشتگاه  و  نگاه سراسر تاسفم را از او گرفتم:» یه بار گفتم اهل ترحم نیستم 

 «.دخترعمه دار کرده بهش تخفیف دادم. همین وگرنه که نظرم همونه که گفتم اصال ازش خوشم نمیاد

 .لباس رزم پوشیده تا از رفیقش طرفداری کند نگاه طلبکارش نشان می داد که

 «!با بلند شدن ادامه ی بحث را تمام کردم:» بیا بریم ببینیم چی پیدا می کنیم بخوریم. پاشو 

 .شقاب انداخت. سریع از جایش بلند شد و کنارم راه افتادها را در ب بادام زمینی

 .کنار بار ایستادیم

... چرا بادوماتو نخوردی پس؟  یقه بلوزش را که کمی کج شده بود صاف  «کردم:» نامرتب بود 

 «یک ابرویش را باال داد:» چطوری همه چیو با جزییات می بینید؟

... هیچی ایان که همیشه نقش بارَمن را به عیک ابرویم را باال دادم و رو به ش هده داشت، گفتم:» دو تا سبک بده 

 «.نخوردیم

 .ردن محتویات شیشه ها شدچشم بلند باالیی گفت و مشغول مخلوط ک

... درستت می کنم  «.آرنجهایم را به بار تکیه دادم و گفتم:» کال سوال جواب ندادن عادته ها 

ن شد:» بادومارو میگید؟ اون موقع هم نخوردم  اشت و با لبخند محو حرکات شایامثل من آرنجهایش را روی بار گذ

 «!... دادمشون به پارسا

 «ه ی عاشق فداکار نه؟ پوزخندی زدم:» دو عدد بچ

... بهم برخورد. از اینکه طعمشو امتحان کنم و خوشم بیاد بعد منتظر بمونم تا باز اون  تک خنده ای زد:» عاشق نه 

 «.یگه ای برامون بیاره حالم بد شد. هیچ وقت نخوردمخانمه یا کس د

 .آرام سرم را چرخاندم و از سرشانه ام نیم نگاهی انداختم

 .آمده بود و اینبار بدون لبخند با کنجکاوی حرکات شایان را نگاه می کردچانه اش جلو 

 .از همان اول هم محکم و پر غرور ظاهر شد



اقات این یکی دو روز دهن کجی می  ف قرار دارد. با حرکاتش به تمام اتفشاید فقط این یکی دو روز در موضع ضع

 .کند

 .م نیاوردانگار قسم خورده تا رو به روی بازیهای سرنوشت ک

جوابهای سر باالیی که قبال داده بود یا آرامشی که همیشه داشت را به یاد آوردم. همه ی حالتهایش با این غرور یک 

 .ترکیب قشنگ ساخته اند

 .گیالسهای خوش رنگ را جلوی ما گذاشتان شای

باال آوردم و به طرفش گرفتم:»  در همان حالتی که بودم بعد از اینکه با سرانگشتم لبه ی گیالس را لمس کردم آن را 

 «!خیلی مغروری

 «گیالس را باال آورد و با حرکتی آرام آن را به گیالسم زد:» تنها چیزیه که دارم. می تونید درک کنید؟

سم را باال رفتم و یک ضرب همه را نوشیدم:» درک می کنم! بهترین حالت ممکن رو انتخاب کردی. از آدمهایی که  الگی

 «!زندگیشون همه اش دنبال گریه زاری هستن متنفرمبرای اتفاقای 

 .منتظر بودم تا جرعه جرعه گیالس را تمام کند اما در پایان حرفم گیالس را یک ضرب سر کشید

 .د و گیالس را پایین آوردینی اش خور چینی روی ب

 .هیچ وقت دختری را کنارم نداشتم که اینطور گیالس را یک ضرب باال برود

کارهایش نشانه هایی از جنگ کردن دارند. من خیلی خوب با این حالتها آشنا هستم. تنها تفاوت ما   لج کرده و همه

 !شاید کم حرف بودن اوست

 .کند کردم تا گیالسها را دوباره پرلبخندی زدم و به شایان اشاره 

 «!از کی مشروب خوردی لیدی؟ حرفه ای به نظر میای  » -

بار نگه داشت:» شاید دو یا سه بار! ولی گفتید هرکاری می کنم باید حرفه ای  کمرش را صاف کرد و آرنجش را روی 

 «باشم. درسته؟

 «!نیشم باز شد:» شاگرد خیلی خوبی هستی



لی حرف گوش کنم متاسفانه این اخالق از عواقِب جایی که بزرگ شدم  کرد:» مرتبم؟ من خی  خندید و یقه اش مرتب

 «.کردن خوشم نمیاد  میاد وگرنه خودم زیاد از این حرف گوش

انگشت اشاره و شستم را بهم چسباندم و دستم را به معنای مرتب بودن باال آوردم:» عالی هستی! حرف گوش کن  

 «.نباش. تمرین می کنیم

 «!ستم را به طرفش نشانه رفتم:» بزن سرباز د کف

 .با خنده کف دستش را به دستم کوبید و گیالسهای بعدی را هم باال رفتیم

ی ویال را از جیبم بیرون کشیدم و با سختی نگاهی به سینا انداختم. تنها چیزی که الزم داشتم تخت و بالشم  کلیدها

 .بود

 .نگرانی از سر و رویش می بارید

 «.م! خیلی حال دادگر  دمت » -

... پروا جمع کن بریم  «.بدنم را به عقب چرخاندم و سعی کردم حداقل محکم صحبت کنم:» یگانه 

 .المپ سردر دیوار باغ باعث می شد صورتش قابل دید باشدنور کم 

 «.با چشمهای بسته نیش باز شده اش بیشتر کش آمد. مست و خراب جوابم را داد:» بیداارمم

... نری حالت بد بشه فراز؟ بیام بمونم؟رانی بازویسینا با نگ  «م را گرفت:» جفتتون داغونید 

... دیدی که اینقدر رفتی اومدی دکتربازی درآوردی چیزی  خنده ای کردم:» بیخیال من فقط کله ام ی ه کم داغه 

 «.نخوردم

 «نیم نگاهی به عقب انداخت:» پروا چی؟ 

... ان حموم! سینا بدم میاد این مدلی نگران قهوه ... جواب نداد پرتش می کنم تو و در را باز کردم:» نگران پروا نباش 

... بارِ دهمه دارم میگم  «!میشی 

... بذار حداقل کمک کنم غذاهارو بیارم کالفه هر  «!دو دستش را داخل موهایش کشید:» خیلی خب ببخشید 

بودیم که غذا هم نخوردیم و پژمان خودش  نگاهی به ظرفهای غذا کردم. آنقدر سرگرم مشروب و فراموش کردن 

 .دست به کار شد



است. می داند هر دو در این مورد به اندازه ی برایمان کلی غذا گذاشت و می دانم تمام این ماجراها زیر سر سینا 

 .یک سر سوزن کارایی نداریم

... میبرم خودم » -  «.بابت غذاها هم دمت گرم 

 .های غذا را به دستم دادماز ماشین پیاده شدم و کیسه ی ظرف

 «.در عقب را باز کردم و بازویش را گرفتم:» بیا پایین دخترجون! بیا که امشب هم اسیرمون کردی

 .هومی کرد و بدن وارفته اش را با سختی جمع کرد

 .همینکه پاهایش را از ماشین بیرون گذاشت شالش پایین افتاد و یک طرفش به زمین رسید

 .چیدمکردم و دور گردنش پیسر شال مشکی را جمع 

مانع شد و  کیسه ی غذا را روی صندلی گذاشتم و دست بردم تا دکمه های پالتویش را ببندم که با سری افتاده 

... گرررمهه  «.دستهایم را گرفت:» خییلیی 

 .با خنده کیسه را برداشتم و در ماشین را بستم

 .ر بی تعادلی کار دستم ندهددستی برای سینا تکان دادم و کمرش را محکم گرفتم تا د

 .چشمهایم از زور خستگی و خواب می سوخت

 .کمرش را کنار در رها کردم تا در باغ را باز کنم

 .انجا ایستاد و پیشانی اش را روی در آهنی گذاشتهم

کلید را در قفل چرخاندم و خندان نگاهش کردم:» دیگه قشنگ تو فضایی! اما اشکال نداره حرف گوش ندادی تا 

 «!خرخره خوردی. خودم گفته بودم حرف گوش کن نباشی پس پای من 

 .بردمدر را باز کردم و بار دیگر دستم را برای سینا باال 

اگه چیزی شد من بیدارم ... ولی   «.بدنش را کمی از پنجره بیرون آورد:» باز عصبانی نشی 

 «.بلند گفتم:» برو نگران نباش! حواسم هست

 .از در باغ داخل شدیمدوباره کمرش را گرفتم و 



 .در را با پایم محکم بستم و راه ویال را پیش گرفتیم 

 .حرکت سریع می شد. پاهایش هیچ تعادلی نداشتتلو تلو خوردنهای پروا مانع از 

 .با خنده کمکش می کردم تا راه برود

 .یک آن ایستاد و پاهایش بی حرکت ماند

 «.ین دستم پره نمی تونم بغلت کنمکمرش را محکمتر گرفتم و به خودم چسباندم:» بب 

تحان کردن می ارزید که بفهمم چقدر از  خوب می دانم با حالی که دارد شاید اصال متوجه حرفهایم هم نشود اما به ام

 «!زمین دور شده است پس موذیانه ادامه دادم:» از دختر مست خوشم میاد

 .اخمهایش در هم رفته بود و محکم سرجایش ایستاده بود

 .ذاها را کنار باغچه روی جدول های سنگی گذاشتم و رو به رویش ایستادمی غ کیسه

 .انیه پیشم اینطور ناراحت و اخمو شده استفکر کردم شاید برای جمله ی چند ث

 .با نیش باز تمام زاوایای صورتش را نگاه کردم

 .م گیر کرده بوداز چشمهایش فقط یک باریکه باز بود که آن هم خیره به دکمه های باالی پیراهن

 .انگار اصال دکمه ها را هم نمی دید و جای دیگری سیر می کرد

 .ود و ابروهای پهن و کشیده اش در هم گره خورده بودندلبهایش محکم روی هم چفت شده ب

ژستی که داشت حاکی از یک عصبانیت بی پایان بود. عصبانیت و حال بدش را به پای روز قبل و تمامی اتفاقات  

ذاشتم و شروع به مرتب کردن یقه ی پالتو و شالش کردم:» باحال شدی پروا یگانه! حال همه به درد نخورارو  اخیر گ

... کم حرف  گرفت ... تو خیلی شبیه منی فقط صبرت خیلی بیشتر از منه  ... با به درد بخورا کلی گفتی خندیدی  ی 

 «!میزنی

 .ل بستن دکمه های پیراهنم شدبدون توجه به حرفهای من دستهایش را باال آورد و مشغو 

 .ش خیره شدمبا ابروهای باال رفته و لبی پر خنده نگاهم را پایین بردم و به دستهای بی جان



سرم را کمی باال آوردم. با چشمهایی خمار از مستی زیاد و اخمهایی که هنوز در هم گره خورده بودند با تمام قدرت  

 .کی ام را ببنددتالش می کرد تا سه دکمه ی باز پیراهن مش

 «لیدی قضیه چیه؟ نگران سرما خوردن منی یا قلبم؟ کجایی تو اصال؟  » -

طنتم را شنید که با تالش بیشتر فک شل شده اش را تکان داد تا جواب دهد:» اوون دختترِ با انگار زمزمه های پرشی

... اینجا بود. قبلشش که رفتمم لبااس عوض   کنمم داشتن همیینو می دووست نکبتش تمام حوااسشوون این 

 «!گفتنن کثاافتا! دلم نمی خوااد باااز بااشن

 .دندان گرفتم که بلند نخندمچشمهایم گرد شد. سریع لبهایم را با 

این پروایی که جلوی رویم ایستاده بود را نمیشناختم. یعنی تمام عصبانیتش از این بوده که دو دختر مرا دید می  

 زدند؟

لی داری طولش میدی! فاصله ات هم کمه ... حرفات شگفت  » یک دکمه مونده نه؟ خیآب دهانم را قورت دادم:

 «!انگیز. خطریه ها

 «.را با شدت بیرون داد:» آخخ تموم شددد نفس داغش

 .با خیال راحتی چشمهایش را بست و پیشانیش را به قفسه سینه ام تکیه داد

ا  ر درخت گردو دادم. ماه از بین شاخه ها دیده می شد. امچشمانم را به شاخه های لخت و عو سرم را باال گرفتم و 

ا خوب نگاه می کرد تا مغزم هشیار شود. کله ی داغم دردسر  من حواسم به هیچ چیزی نبود. چشمانم فقط اطراف ر 

اگر خنکش نمی کردم  .می شد 

زوانش کردم:» داری چیکار می  دستانم با تردید کمی باال آمد و قبل از اینکه روی کمرش جا خشک کنند آنها را بند با

 «کنی دقیقا؟ یاد کی افتادی لیدی؟

 .اما دستهایش را محکم به دور کمرم حلقه کردبه بازوهایش کمی فشار آوردم تا جدا شویم 

 .ابروهایم باال پرید

 .گونه اش را روی قلبم گذاشت



ان دور کم به روحم زخم نزدم . خوددار امشب تمام مدت در کنار فرار از فکرهای درهم  با یادآوری گذشته ای نه چند

 .شومانستم منکر بدتر شدن حالم بودم و اجازه ی بروز ندادم اما نتو

بلند خندیدم:» پروا یگانه همینطوری پیش بری دیسکالیفه میشم دختر! روانی من قد تو مست می کردم یکی دو ماه  

 «!دیگه باید به فکر زمین بازی بچه می بودیم. جمع و جور شو

 .همانطور باقی ماند و هیچ حرکتی نکرد. گوش هایش هم مثل نرون های مغزش خواب بودند

 .سعی کردم کیسه را از لبه ی باغچه بردارمکمی جابجا شدم و 

 .کیسه را برداشتم و همان دست را زیر زانوهایش بردم و از روی زمین بلندش کردم

 .دستهایش بیحال دور گردنم افتاد

 .رفتمآرام به سمت ویال 

 «گم؟نگاهی به قیافه ی آرام و بیخیالش انداختم:» مستی و راستی دیگه لیدی یگانه! میشنوی من چی می 

 .هیچ واکنشی نداشت

پوزخندی زدم و گفتم:» دو تا حالت داریم یا از من خوشت میاد یا اشتباه گرفتی. فقط دلم میخواد مورد اول باشه  

 «.چیا گفتی... یک بالیی سرت بیارم مرغای آسمون به حالت گریه کننصبح بلند شی یادت نباشه چیکار کردی و 

اشتم و شانه هایش را به دیواره ی کنار در چسباندم:» پخش نشی روی زمین تو این  جلوی در پروا را از بغلم پایین گذ

 «.قربونت برم که همه جاتم پیچ و مهره است حاِل خوب َشر درست کنی؟

 .انش تمام شد ... همانجا کنار دیوار نشستخاندم زانوهایش خم شد. توهمینکه کلید را در قفل چر 

 .ن گذاشتمکیسه غذا را داخل بردم و روی اپ

 .کنارش زانو زدم سریع راه رفته را برگشتم و

 «.چشمهایم یک دور اجزای صورتش را کاوید:» بر پدر اونی که گفت حرف گوش نکنی

 «.دم:» پاشو! پاشو سرما می خوریدستم را زیر شانه هایش بردم و بلندش کر 

 .دقیقا مثل آدمی بود که سالهاست خواب است



 .دانستم بتواند قدمی برداردبا این وضعیت بعید می 

دوباره دست زیر زانوهایش بردم و بلندش کردم. وارد ویال شدم. در را با آرنجم بستم و به سمت اتاق خواب خودش  

 .رفتم

اتاق خودم عوض کردم:» ولش کن میریم تو اتاق   ودم که چرخیدم و راه را به سمتهنوز به در اتاق خواب نرسیده ب

... صبح قیافه ات   «!دیدنیهمن 

 .بعد از اینکه او را روی تخت خواباندم شال و پالتو را با احتیاط از تنش خارج کردم

نجا کنار تخت روی زمین رها  اینقدر خسته و گیج بودم که حوصله آویزان کردن هیچ کدام را نداشتم. هر دو را هما

 .کردم

 .کفش هایش را درآوردم و بی حوصله آنها را گوشه ی دیگری پرت کردم

 سرم سنگین تر از قبل شده بود. فقط می خواستم زودتر دراز بکشم و بخوابم. چند ساعت است بیدارم؟

... این نیم پالتو و کت خودم را هم درآوردم و به همان شکل روی زمین انداختم:» چیزی  بینمون بود االن این حرکات 

 «!لباس درآوردنا لذت زیادی داشت لیدی

... شاید اگه منعی برای خوردن   دستهایم را به کمرم زدم و نگاهش کردم:» راه فرارت از فکرهات قابل تقدیر بود 

 «!نداشتم االن شبیه خودت همینقدر خراب بودم. راضیم ازت که فقط در حد خواب پیش رفتی

 .را از شلوار بیرون کشیدم و کمربندم را درآوردم و همانجا روی زمین رها کردمهنم پیرا

 .برخورد سگک کمربند روی لمینیت های کف ناهنجار بود اما باز هم واکنشی نداشتصدای 

 !هفت پادشاه را هم رد کرده بود این دختر

 .مزانویم را روی تخت گذاشتم و چهار زانو خودم را نزدیک صورتش رساند

م و مشغول بیرون آوردن  نگاهی به قیافه ی غرق در خوابش انداختم. با دیدن کت که در تنش مانده بود پوفی کشید

 .کت از تنش شدم

 .کت را با سختی بیرون کشیدم و خسته از تالش زیاد با حرص به گوشه ای اتاق پرتش کردم



ت کرده بودند و صورتش را واضح می دیدم  کف دستهایم دو طرف سرش روی بالش بود. چشمهایم به تاریکی عاد 

... این خوب نیست. ش :» خیلی به من اعتماد اید کار دستت می دادم! از کجا اینهمه اعتماد داری به منی که  داری 

 «دیگه به سایه ی خودمم اعتماد ندارم؟

 .کردمهمزمان وقتی کنارش به پهلو دراز کشیدم ریه هایم را از هوا خالی  نفس عمیقی کشیدم و 

 .یک دستم را زیر بالش بردم و به نیم رخش خیره شدم

 رفت و وسط پیشانی اش قرار گرفت:» نصف بیشتر چیزایی که این تو هست رو نمی  بی اختیار انگشت اشاره ام باال

 «.دونم

... اینه  .... بی اعتمادی  مه خیال راحتت از  انگشت اشاره ام آرام پایین تر آمد و بین ابروهایش گیر کرد:» دیوار اعتماد 

 «.اینکه کاری باهات ندارم حس خوبی بهم میده

گذاشت چشمهایم را بازتر کنم. مغزم دنبال بازیگوشی بود تا فرمان دادن به چشمهایم  خستگی با تمام قدرت نمی 

 .که بازتر شوند

 «.انگشت اشاره ام روی انحنای بینی اش حرکت رفت و پایین رفت:» یه روزی نیم رختو می کشم

 «!خندیدم و گفتم:» نیم رخ تابستان تویی لیدی

...  انگشتم آرام از روی لبهایش عبور کرد و  روی چانه اش قرار گرفت:» اولین چیزی که دیدم و رفت تو مخم لبهات بود 

... راستی از چشمای عسلیت   «....تو فرودگاه 

ا هستم. خسته که باشم یا مغزم مثل ساعت  چشمهایم را بستم. به چرت بافتن محض افتاده بودم. با این حالت آشن

 .خاکی می زند  ی چرخاند و به جاده یکار می کند یا فرمان را م 

 «.بقیه حرفم را در خواب و بیداری زمزمه وار گفتم:» از رنگ چشمهات ... یک خاطره ی خیلی خوشگل دارم

 .مثل او تمام شدملبهایم هم دیگر حرکت نکرد. خستگی و خواب مرا هم مثل پروا شکار کرد و 

 .بودصدای زنگ موبایل از جایی دور بی وقفه می پیچید و کالفه ام کرده 

 .به پلکهایم وزنه ای به سنگینی کوه آویزان بود

 .سرم را کمی از بالش جدا کردم و با غلتی از عصبانیت طاقباز شدم



 .باشد لبهایم را برای دادن فحشی باز کردم که یک آن یادم آمد پروا باید کنارم

 .میان صدای زنگی که قطع نمی شد باالخره توانستم کمی پلکهایم را باز کردم

... کنارم نبودس  !ر چرخاندم 

 .روی تخت نشستم و دستی روی صورتم کشیدم

 .صدای قطع شده ی موبایل دوباره شروع شد

 .از جایم بلند شدم و غرزنان به دنبال صدا راه افتادم

 «.... زنی؟ اَه اَه یدم چرا دوباره زنگ مینمی فهمم وقتی جواب نم » -

 .لباسها دیگر روی زمین نبود

 .موبایل از داخل کمد می آمدصدای 

 .در کمد را باز کردم و دستم را داخل جیبهای پالتو چرخاندم تا پیدایش کردم

 «!پوفی کردم و آیکون تماس را لمس کردم:» سالم مامان 

 «.ماهت خواب بودی؟ ده صبحه! سالم به روی » -

 «روی تخت دراز کشیدم و بعد از خمیازه کشیدن گفتم:» خوبی؟

 «!ال پرسیای شمااز احو » -

 «.لبخندی زدم:» قربون شما گفتنت

 .مادر حرفهایش را شروع کرد و من با کالفگی دکمه های پیراهن را باز کردم

 «ت نرو ولی شرکت خودت چی؟نمی خوای بری سرکارت! باغ حل میشه مامان جان پولشو دادی! پیش بابا » -

... شوهرت برای بقیه اش ازم سفته   نفسم را فوت کردم:» شرکت خودم مامان؟ وقتی نصف پول باغو دادم یادته 

... االنم که گاوم دو قلو زاییده گیر کردم بین  گرفت؟ یادت نیست سرلج افتادم شرکتو فروختم بقیه پولشو دادم 

 «!شوهرت و خواهرشوهر قشنگت



... هیچی نداشتیم ولی کنار هم بودیم.یی پر با صدا اینقدر تو و اون بابات سر  از ناراحتی گفت:» ای کاش نداشتیم 

 «...پول و سفته جنگیدید که قلبت 

پلکهایم را بهم فشار دادم:» مریم خانوم گریه کنی دعوامون میشه ها! کله سحر زنگ زدی منو بفرستی سرکار؟  

 «اینقدر مهمه آخه؟ 

مادر نگران اما محکم  نی اش را شنیدم اما صدایی که بعد از آن در گوشم پیچید همان کشیدن بی صدای باال

همیشگی بود:» مهم نیست؟ پس فردا یک خانم خوشگل تشریف بیارن تو ویالی قشنگتون نمی خوای خرجشو  

... خورده فرمایشات خرج داره پسرِ ب  «!ی فکر منبدی؟ من که تورو میشناسم چقدر خورده فرمایش داری 

دم می خوام برم دنبال یکی که عاشق کارش باشه اون نیشم باز شد:» اول اینکه از کجا میدونی خانِم  خوشگله؟ بع

 «!بره سرکار من بمونم خونه. به خدا مد شده این شکلی! اینجوری پول خورده فرمایشات منم خودش میده

چیکار به درآمدش داری؟ پاشو خجالت بکش هنوز  با حرص گفت:» بیخود کردی! عاشق کارشم باشه به تو چه؟  

 «می کردی بعد االن زدی به دنده ی بیعاری؟ی نشده بود کار سنت قانون

... دعوا کن ولی حرف بزن من صدای خوشگلتو بشنوم.  چشمهای   دستهایم را باال بردم و کشیدم:» تو فقط حرف بزن 

 «.ملیتزمردیت که پیشم نیست حداقل دلمو خوش کنم به صدای مخ

ی برای تو نزنه یکی برای فرهود؟ خسته شدم  زبون باز بیشرف! بیا خونه دلم برات تنگ شده. چقدر قلبم یک » -

 «.فراز

 .حس عذاب وجدان یقه ام را جوری گرفت که حس خفگی کردم

 «سریع از روی تخت کنده شدم:» خوبی مامان؟ 

... دلم براتون تنگ میشه. دست خودم نیست. اشک » - ام الی نداره جدا شدید ولی اینقدر دور نمونید. نمی خوخوبم 

 «.نجا ولی یه جوری نباشه انگار فراموشم کردیدهر روز بیاید ای

دکمه های پیراهن را باز کردم:» دیگه اینو نگو. میشه خانومی به زیبایی شما فراموش بشه؟ امروز میام. کارامو بکنم  

 «.راه میفتم

دور   را از خودم کمی دور کنم. حین حرف زدن یک رفتم تا حس مزخرف عذاب وجدانکمی دیگر قربان قد و باالیش 

 .در اتاق زدم. یادم مانده بود لباسهایمان را به هر طرف که دستم رسیده بود پرت کرده بودم اما حاال هیچ کدام نبودند



 «و راستی؟  تماس را قطع کردم و نگاهی به اتاق مرتب شده انداختم:» تو کجا رفتی سمفونی مستی

 .دملباسهایم را با گرمکن و تیشرتی عوض کردم و از اتاق خارج ش

 .از پله ها پایین رفتم

 .صدایی از حمام نمی آمد. در سالن و آشپزخانه هم نبود

 «!صدایم را باال بردم و داد زدم:» پرواا یگاانه

 .مثل دفعات پیش هول کرده از اتاقش بیرون نپرید

 .شپزخانه رفتمخمیازه ای کشیدم و به آ

 .میز صبحانه آماده بود

 .نگاهی به اپن انداختم

 .یخچال را باز کردم. ظرفهای غذا را داخل یخچال جا داده بوددر 

 .کنار قهوه ساز ایستادم و با فشردن دکمه منتظر ماندم تا ماگم پر شود

 !فکر کردم شاید دوباره ادامه ی خواب سنگینش را به اتاق خودش برده است

 «!رون رفته باشی تیکه بزرگت گوشتهیب » -

 .موبایل را از جیب گرمکنم بیرون کشیدم. شماره اش را آوردم و تماس گرفتمماگ قهوه را برداشتم و 

 .پشت میز نشستم و آیکون پخش صدا را فشار دادم

 .نان تست را برداشتم و کارد را در شیشه ی کره ی بادام زمینی فرو کردم

 «له؟فس زنان جواب داد:» ببعد از چند بار بوق ن

 «نگاهی به صفحه موبایل کردم و گفتم:» کجایی؟ چرا نفس نفس می زنی؟ در حال پخش کردن کره روی تست نیم

 «.داشتم بازی می کردم » -

 «تک خنده ای کردم:» جدی؟ چی بازی می کردی حاال؟ 



 «!بسکتبال  » -

 .درست شبیه قبل شده بود ظاهرا هیچ چیز از دیشب را یادش نمی آمد. لحن حرف زدنش

 «!ریِست تو فاکتوری شدی لیدی؟ دیروز رفیق تر بودیگازی به تست زدم و گفتم:» تو باز 

 «.االنم هستم » -

 «.خیره به صفحه موبایل گفتم:» برو سر تمرینت. میام

 .چشمی گفت و تماس را قطع کرد

... یه سره چشم تحویل میده گاز دیگری به تست زدم و با دهان پر گفتم:» تو روحت! قرار بود  «!حرف گوش نکنی که 

 .خارج شدم و کاله کپ را روی سرم گذاشتماز در ویال 

 .صدای توپ زدنش می آمد

 .سنگفرش های جلوی ویال را رد کردم و به راه آسفالت شده ای که از در ویال به انتهای باغ می رفت، رسیدم

 .موذیانه زمین بسکتبال انتهای باغ را نگاه کرددستهایم را در جیبم فرو کردم و با خنده ای م

 .شوت تمرین می کردسه گام و 

 .حرکات و حرفهای دیشب را مرور می کردم و با قدمهای آهسته پیش می رفتم

 .حس یک شیر گرسنه را داشتم که طعمه اش جلوی رویش بیخیال در حال بازیگوشی بود

 .و چشمهایم باریک تر می شد هر چه نزدیکتر می شدم لبهایم بیشتر کش می آمد

 .حضورم شد. از حرکت بازایستاد و توپ را پهلویش نگه داشت  چند قدم مانده تا برسم متوجه

 «!سالم آقای فراز » -

 «!به لبخند و گونه های سرخ شده اش نگاه کردم:» سالم لیدی ... حالت چطوره؟ دیشب که توپ بودی

این صحنه را از  که من دیدن  ر شدن روی تخت من باید خجالت کشیده باشداگر به خاطر هم نیاورد حتما صبح با بیدا

دست داده ام. منتظر واکنشی در همین دست بودم اما بیخیال و خونسرد جواب داد:» ممنون خوبم. مرسی که منو  

... اصال متوجه نبودم. فکر کنم بازم مزاحمت ایجاد کردم  «.تا ویال کشوندید 



 .طر ندارده دخترها و بغل کردن را به خابستن و تکه بار کردن ب پس به خاطر ندارد! دکمه 

 «.کمی نزدیک تر شدم:» نفرمایید. شما مراحمید

 .خواستم به شیطنتم پر و بال بیشتری دهم که صدای زنگ موبایل پروا اجازه نداد

 «به سمت موبایل که کنار زمین گذاشته بود رفت و آن را برداشت:» سالم ... خوبی؟

 «رفم برگشت و با ترس گفت:» احضاریه؟ برای چی؟ به ط یک آن

 !مام شیطنتها و حرفهایم یادم رفتت

 احضاریه!؟ چرا؟ برای چه کاری باید احضار شود؟ 

اگر پای چاووش وسط باشد دیگر رحم نمی کنم  .این بار 

 «قدمی به جلو برداشتم و بدون صدا لب زدم:» کیه؟

 «.پروا ولی با صدا جواب داد:» پارسا

 «حضاریه بابت چی؟گوشی را از میان مشتش قاپیدم و طلبکارانه پرسیدم:» ا

 «!سالم جناب وارسته. به عنوان مطلع باید برن آگاهی » -

چرخی زدم و پشت به پروا ایستادم. در باغ جلوی رویم بود و تمام فکرم این بود که راه فراری جز مقابله با این اوضاع 

 .بهم ریخته ندارم

 « تو از کجا میدونی؟رفته که از چیزی مطلع باشه؟ باز چه خبره؟ اصال ی؟ کجامطلع چ » -

 «... احضاریه اومده دم خونه » -

 «ابروهایم باال رفت و به سمت پروا چرخیدم:» خونه؟ کدوم خونه؟ 

 «.ما تو یک آپارتمان زندگی می کنیم » -

 «.ورد:» آدرس جایی که باید بره رو اس ام اس کنفحشی که نوک زبانم بود را خوردم و اخمهایم بیشتر درهم گره خ

 «... خودم میام » -

 «.حرفش را با عصبانیت بریدم:» تو هیچ کاری نکن الفت ... فقط آدرس بفرست



 «!تماس را قطع کردم و موبایل را به سمتش گرفتم:» باید بریم

 .بدون توجه به رنگ پریده اش به سمت ویال راه افتادم

 !رسا در پرورشگاه بودند! گفته بود با پاگفت یک آپارتمان؟ 

 !یک آپارتمان؟! گفته بود دوست صمیمی اش استگفت  

 !گفت یک آپارتمان؟! گفته بود از باز بودن دکمه های باالی پیراهنم شاکی است؟

 گفت یک آپارتمان؟! گفته بود خوراکی هایش را تقسیم می کرده است؟ 

اتم از یک دختر دیگر هم م تصور وی زمین می کوبیدم شاید برای اینکه تما شاکی و عصبانی به سمت ویال پاهایم را ر

 .اشتباه از آب درآمده بود

 .بی اعتمادی مثل هیوالیی وحشی درونم را می درید

... بیشتر از کمی رفاقت را در قبالش خرج   احساسی نبود، چیزی را خرج نکرده بودم جز کمی رفاقت! کمی رفاقت؟ نه 

 .کرده بودم

 .ندازه ی سرسوزن به من ارتباطی نداشته انددت پا به پای ماجراهایی رفته ام که به ااین متمام 

نباید اهمیت می دادم. چیز خاصی نبود که قابل اهمیت باشد اما صفحات بی اعتمادی با سرعت ورق می خوردند و  

 .عصبانی شدنم از اضافه شدن یک صفحه جدید خشم درونم را بیشتر و بیشتر می کرد

 «قدر عصبانی شدید؟ چی شده؟بازویم را چنگ زد:» چی بهتون گفت؟ چی گفت این

 «.بازویم را از میان انگشتانش کشیدم:» سریع باش! وقت تلف نکن

 «کنارم راه افتاد:» به من فقط گفت یک برگه اومده که باید برم آگاهی! به شما چیز بیشتری گفت؟ 

نصفه و نیمه ند؟  خواستم بشنوم. چرا تمام مسایل را می پیچاصدایش ناخوداگاه در ذهنم حذف می شد. نمی 

... از این نیمه کاره ماندن حرفهای مهم و کارهای   ... از این نصفه گفتن ها  اطالعات می داد؟ متنفرم از این نگفتن ها 

 !مهمتر

 .یال کردمسرم را باال بردم و بدون توجه به تالش هایش که برای شنیدن من پر و بال میزد، نگاهی به و



 !هیچ حرفی را نگفته نگذاشته ام من هیچ کاری را نیمه رها نکردم حتی

  ... ... خواستم ویالیی با طراحی خودم داشته باشم. بازی ها را خوب بلدم اما بدون تقلب  خواستم باغ برای من شود 

 !بدون زیر و رو کشیدن

... به هیچ!  ... به صفر  این دختر وسط زندگی من چه می کند؟ من حتی یک  دوباره به همان نقطه ای اول رسیدم 

 !آدرس مشخص هم از او ندارم؟

 .یک آن جلویم ایستاد و هر دو دستش را روی سینه ام کوبید

اکو شد و جای تمام مدتی که صدایش را حذف کرده بودم گوشم را پر کرد:» فراز می گم چی گفت؟   فریادش در باغ 

 «چرا اینجوری می کنی؟

 .کردم با اخم نگاهش

... پیش تو بودم.  اخمهایم خشم او را زیادتر کرد و دوبار  ... میفهمی؟ کاری نکردم  ه صدایش باال رفت:» من کاری نکردم 

 «.ما با هم بودیم

خواستم از کنارش رد شوم که مچ دستم را محکم گرفت و آرام تر گفت:» باهام حرف بزن ... خواهش می کنم. چی 

 «گفت بهت؟

پا زدن برایم به شدت خوشایند بود. مثل آدمی که  دیگری شنیده بودم این دست و نگفته بود و از در عوض چیزی که 

 .دنبال انتقام باشد.  لجوجانه راه خودش را پیش گرفتم و لب از لب باز نکردم

 .دستم را روی شانه اش گذاشتم. کمی به کنار هلش دادم و از کنارش رد شدم

 .عصبانیتش را شنیدمو ظه ای بعد صدای پر از خشم اینبار به دنبالم نیامد اما لح

 «چی بهش گفتی؟ چی گفتی عصبانیش کردی؟ » -

 .برگشتم و دیدم موبایل را با گوشش چسبانده و با چین عمیقی که وسط ابروهایش بود نگاهم می کرد

 .با دو قدم بلند جلوی رویش ایستادم و موبایل را از میان انگشتانش خارج کردم

گذاشتن آن در جیب شلوار گرمکنش لب زدم:» چیزایی که بین ماست به  را قطع کردم و حیندی تماس با خونسر 

 «!هیچ احدی ربط نداره! دفعه آخرت باشه پای یکی دیگه رو میاری بین من و خودت



 «آخه هر چی می پرسم جوابمو نمی دید؟ » -

 .پوزخند صدا دارم باعث شد بقیه گله هایش را نگه دارد

... ببخشید زدم تو سینه تون! حواسم نبوددنبالم می آمد:» می زیر بهسر به   «.گم 

 .جلوی در ویال کلید را از جیبم درآوردم

 «دوباره به حرف آمد:» نمی خواید بگید چی ناراحتتون کرده؟

 .در را باز کردم و کنار ایستادم تا وارد شود

 .زیرلب تشکری کرد و داخل شد

 «!دیگه بیرون باش می رفتم، گفتم:» ده دقیقههمانطور که به طرف اتاقم 

 .حرفی نزد. ظاهرا فهمید که دیگر نباید ادامه دهد

 .وارد اتاق شدم و در را روی هم کوبیدم

 .کالفه چرخی به دور خودم زدم

چرا باید یک اتفاق چند بار بیفتد؟ چرا هر بار وقتی روی هوش و حواسم حساب باز می کنم دقیقا از همانجا ضربه 

 .دم و با حرص به آینه خیره شدممی خورم؟ جلوی کنسول ایستا

... تو یه ایراد خیلی بزرگ داری فراز!   انگشت اشاره ام را روی آینه دقیقا جایی وسط قفسه سینه ام نگه داشتم:» تو 

... توی رفاقت اینقدر طرفو به اوج می رسونی که خودت زیر دست و پاش می مونی. احمق!  خیلی  خیلی رفیق بازی 

... هر چی اومد  «!ه به سرت از همین رفاقت بودهاحمقی 

در کشویی کمد را با ضرب باز کردم:» سی و یک سال سن و اینهمه حماقت؟! سی و یک سال هر وقت خدا اراده 

کردم سر هر کسی خواستم شیره مالیدم بعد یک دختر پَر وزن وایمیسته جلو روم ادا درمیاره که مثال از همه جا  

دهنتو سرویس می کنم. اون یکی که از دستم رفت نتونستم خوب به حسابش برسم.  ه! از اون اولم همین بود. بیخبر 

 «...ولی تو 

 .بی حواس جین و تیشرتی تنم کردم



ژاکت نازک سورمه ای تنها چیزی بود که به چشمم خورد. بیخیال زمستان و هوای سرد همان را از روی جا لباسی  

 .ت در رفتمبیرون کشیدم و به سم 

 محکم روی دستگیره فشار دادم کهدستم چپم را 

 .دردی از کتف چپم پیچ و تاب خورد و پایین رفت

 .دیگر این دردهای بی موقع غیرقابل تحمل نیستند. به اینکه قلبم گاه ناگاه سرناسازگاری درمی آورد، عادت کرده ام

 .ساندمعصبانی تر از قبل با گامهای بلند خودم را به آشپزخانه ر 

 .سر جایش برداشتم و روی میز پرت کردم سبد قرص ها را از

 .سر و کله اش پیدا شد

 «.کنارم ایستاد:» بذارید من پیداش می کنم

 «.دست لرزانش را پس زدم:» نمی خواد. برو تو ماشین میام

 .زیرچشمی دیدم که عقب عقب رفت و از آشپزخانه خارج شد

بخورم. شاید با خوردن آب بهتر شوم. با این قرص  قبل از خوردنش کمی آب  قرص را میان مشتم گرفتم و خواستم

خوردن هم سر لج افتاده ام. متنفرم که باید آب شدن این قرص قرمز رنگ را زیر زبانم را تحمل کنم. خودم می دانم  

ایم محسوب می از عمد و به هر بهانه ای این قرص لعنتی را در جیبهایم نمی گذارم. بودنش دهن کجی بزرگی بر 

 .هر بار این ناتوانی مزخرف را شفاف و بی پرده نشانم می دهد شود انگار

 .به طرف یخچال رفتم و بطری آب را بیرون آوردم

 «.هنوز لبه ی بطری به لبهایم نرسیده بود که صدایش آمد:» منم از اون بطری آب می خورم

نترل کردنش شده بودم از خشمی که دیگر بیخیال ک بی توجه آب را سر کشیدم و بطری را روی میز کوبیدم. با

 .آشپزخانه خارج شدم

 .کتونی هایم را پوشیدم و در را باز کردم

 «!بازویم را گرفت:» فراز اینجوری نکن! خواهش می کنم. بگو بهت چی گفت؟



 !تعجبم را از شنیدن جمله ی صمیمانه اش نشان ندادم. دیگر فایده ای ندارد

... تمام» ماشتم و کمی هل دادم:دستم را پشتش گذاش آگاهی   «.ین بعدش 

 «.با تیشرت سرما می خورید » -

 .تکه ای از ژاکت را که میان مشتم بود مچاله کردم و بدون پوشیدن آن به سمت ماشین رفتم

 .خیره به درختهای آن سوی ماشین در را برایش باز کردم

 .زدم همینکه جا گیر شد در را محکم بستم و ماشین را دور

... من می ترسم! باشه حرف نزنید ولی من می ترسم. شما چیزی نگید پشت فرمان نشستم   که سریع گفت:» من 

اگه بالیی غیر اووردوز سر اون اومده باشه چی؟  «اما آخه با من چیکار دارن؟ نکنه بخوان بگن چرا دنبال غالم بودم؟ 

 .ردریتم نفسهای غیرعادی اش چیزی جز ترس را تداعی نمی ک

کردم و سرم را به سمتش چرخاندم:» مطلع می دونی یعنی چی؟ چهار تا سوال راجع به یکی یا یه  نفسم را فوت  

... چهار تا جواب. گرچه تو بلد نیستی جوابگو باشی! ولی اونجا دیگه فراز و احمقهایی مثل من نیستند که   اتفاقی 

 «.چی پرسیدن جواب بدی ده کن مثل آدم هربیخیالی طی کنن بگن طرف مدلش اینه. پس خودتو قشنگ آما

... چرا اینقدر عصبانی هستید؟ مگه امروز سوالی   اخمهایش در هم رفت:» من هر چی می دونستم بهتون گفتم 

 «کردید که من جواب ندادم؟

 «ماشین را روشن کردم و بی حوصله گفتم:» حساب کتاب سرت میشه؟ 

 «... بله! شما هر چی پرسیدید جواب » -

ش را بخورد:» خونه ی من کجاست؟ خونه ی مادرم؟! شغلی که رهاش کردم! شرکتی که  م باعث شد حرف ه اخند

دیگه ندارمش! عمه ای که اینجا نیست! خواهرم! دوست صمیمیم! دوستای دیگه ام! ورزشی که دوست دارم!  

نده که دو  ود! یک برادرم مو مشکلم با چاووش! مشکل چاووش با خواهرش! قلبم! اون حروم لقمه ای که تو زندگیم ب

... رفاقت یه طرفمون تموم شد به نظرم  «.روز دیگه اونم میاد به امید خدا آمارشو میگیری 

... اصال از اول » -  «...منم خیلی چیزایی که کسی نمیدونه رو بهتون گفتم 

 «.کف دستم را به طرفش باال بردم:» تمومش کن. هیچ عالقه ای به شنیدن ندارم



 .ما داد. ساکت شد و بحث را تمام کردوش ندهد اد حرف گقرار بو 

آگاهی هر دو سکوت اختیار کردیم  .تا رسیدن به اداره ی 

آگاهی و دو سربازی که کنا کیوسک   ماشین را متوقف کردم و به آن طرف خیابان نگاهی انداختم. سردر سبز و سفید 

 .انداخته بودور نگهبانی هر دو طرف در بزرگ ایستاده بودند دل من هم به ش

همانطور که به آن طرف خیابان زل زده بودم و برای بار دهم کلمات کنار هم چیده شده ی تابلوی باالی در را می 

 «.خواندم گفتم :» برو منتظرت میمونم

 «!صدای لرزانش را شنیدم که گفت:» گفتید رفاقت تمومه 

... ر به رفاقت نداره! االن دقیقا از چی ترسیدی رنگت  بطیبرگشتم و خوب نگاهش کردم:» بانو تورو سپرده به من 

 «پریده صدات می لرزه؟ مگه کاری کردی؟ 

... از  ... من از   «...انگشتانش را در هم قفل کرد تا لرزش آنها را پنهان کند:» من از اینجا نمی ترسم 

 .حرفش با ضربه هایی که الفت به شیشه می زد نیمه ماند

 «ه؟شیشه را پایین دادم:» بل 

 «!الفت سالمی داد و گفت:» سالم. اومدم که باهاش برم داخل به عنوان وکیلیش

... برو میاد االن  «.قبل از باز شدن دهان پروا گفتم:» خوب کاری کردی 

 .دهان باز مانده اش با باال رفتن پنجره ای که شاسی اش زیر انگشتم بود بسته شد

 .به پروا کرد و ماشین را دور زد تا به آن سمت خیابان برود اهیعصبانی و شاکی از رفتار بی ادبانه ی من نگ

آنقدر الفت را نگاه کردم تا از زاویه ی دیدم محو شد. یک دستم را به فرمان تکیه دادم:» می گفتی؟! از چی می  

 «ترسی؟

 «!آب دهانش را قورت داد و محکم جواب داد:» نمی خوام رفافتمون خراب بشه

... تا یک ساعت دیگه نیای بیرون میام . دلپهایم را گاز گرفتم کمه ی سگک کمربند را فشار دادم و بازش کردم:» برو 

 «!دنبالت



 «اینجا بازداشتگاه داره؟ » -

... مطلع چغر باشه دهنشو باز نکنه میفرستنش اون تو آب خنک بخوره!   خنده ی کجی کردم:» بازداشتگاهم داره 

 «دیگه؟

 «تو دلمو خالی می کنید؟ » -

... بسه دیگه! چیزی نیست چهار تا سواله  «.خم شدم و در را برایش باز کردم:» برو 

 «...از ماشین پیاده شد و گفت:» اگر یک ساعت بیشتر بشه

 «!میام دنبالت  » -

 .رفتنش را به آن طرف خیابان دیدم. هر چند قدم برمی داشت برمی گشت و نگاهی به عقب می انداخت

 .ر خون من عجین شده که حتی خودم هم یادم می رود رفیق نباشماین رفیق بازی اینقدر د

 .امروز هم مثل همان روزی که به دنبال آن مرد معتاد رفتیم آفتابی است

 !خورشید چنان می تابد که انگار او هم خسته است از این همه پنهان ماندن زیر ابرهای چرک و سیاه

 .برفها کم کم در حال آب شدن هستند

 .ز این زمستان لعنتی تنها چیزی است که دلم می خواهدخالص شدن ا

کم از این فصلهای برفی و بارانی بدم می آمد امسال هم که دیگر فرای تمام سالها غیر باران و برف نکبتی بود که  

 .بارید و بارید

 .با تذکر سربازی که از آن سوی خیابان آمد ماشین را راندم و جلوتر پارک کردم

 .انم افتاده بود و قصد کور کردنم را داشتقا روی چشمخورشید دقینور 

 .سرم را روی فرمان گذاشتم و چشمانم را بستم

 پروا از چه چیز مطلع است؟ 

 !نکند حدسم راجع به پدرش اشتباه باشد

 !وای به حالش اگر چیزی باشد و دوباره مثل همین قضیه همخانه بودن با پارسا نگفته باشد



 زی بود؟برای چه چیاینهمه ترس 

... هم بانو  .قالب تهی کرده بود! نکند راجع به خودش هم تماما اشتباه کرده باشم! هم من 

... دیگر چیزی نمانده تا به جنون برسم. از اینکه کسی روی دیوار اعتمادم خط بیاندازد متنفرم.   ... فکر  ... فکر  فکر 

 ه آمدم؟؟ چرا کوتابدون هیچ بخششی حذف می کنم اما چرا حاال نمی شود

 .تقه ای به پنجره خورد

 .سرم را باال آوردم و گردنم را به سمت پنجره چرخاندم

 .الفت منتظر نگاهم می کرد. اشاره کردم تا ماشین را دور بزند و سوار شود

اینجا  همینکه پایش روی رکاب جا خوش کرد که با حرص گفتم:» جناب وکیل پس  همینکار را کرد. در را باز کرد و

 «می کنی؟   چیکار

 .دیوار کوتاه دیگری پیدا کردم تا از آن باال بروم

نشست و در را بست. ظاهرش نشان می داد بیش از حد دلخور است:» آقای معتضدی اونجا بودن گفتن به من  

 «.احتیاجی نیست

 «ل بانو؟معتضدی؟ وکیشاخکهایم سریع شروع به فعالیت کردند و بیخیال باال رفتن از دیوار کوتاه الفت شدم:» 

دستهایش لبه های کیف چرمی کتابی را محکم گرفت:» از روز اول به پروا گفتم قضیه خیلی بزرگتر از یک باغ و چند 

 «!تا زمینه 

 .به قیافه ی سراسر ناامیدش چشم دوختم

... به نظر جوانتر از من بود. جوان تر و خام تر از آنکه کار بزرگی به او سپرده نکه  ربه تر از آشود. بی تج پارسا الفت 

بتواند پرونده قتل را روی انگشتش بچرخاند. اصال شبیه وکالی خبره و کار کشته حرف نمی زد. انگار همین حاال از 

 .پشت میز دانشگاه وسط پرونده ها پرتش کرده باشند

 «الفت؟ نفسی کشیدم و گفتم:» دیگه چیا گفتی به پروا؟ خیلی با هم حرف می زنید نه؟ چند سالته

 «!جمع شده اش را باز کرد و گیج و بی حواس جواب آخرین سوالم را صادقانه داد:» بیست و شش سالای لبه

 «لبهایم را به پایین کش دادم:» از پروا کوچیکتری ؟! نگفت برای چی لزومی نداره اونجا باشی؟



... حتماهمینطور که به خیابان ماتش برده بود گفت:» نه چیزی نگفتن اما چراش مشخ تل آقای موضوع به ق صه 

 «مشفق، بابای پروا ربط داره! وگرنه آقای معتضدی شخصا اینجا چه کاری دارن؟

آرنجم را وسط فرمان گذاشتم و کامال به طرفش چرخیدم. با دقت تمام زاویای صورتش را که نشان می داد در حال  

 «حل کردن معادله ای سخت است با دقت از نظر گذراندم:» خب؟ 

کشید:» قضیه ی کشته شدن پدر پروا عجیب غریبه. بعد اینهمه سال مشخص شده  ی گونه اش دستش را رو

... االن هم نه چند سال بعد از روزی که من به   تصادف عمدی بوده! حتما کسی خبر داشته و االن صداش دراومده 

 «.بانو گفتم دختری که تو عکس هست رو می شناسم

 .جابجا شدمی در صندلی ابروهایم باال پرید و کم

 .تکمیل نشده ام را دارد ظاهرا الفت بیشتر از پروا در مشتش قطعات پازل 

 .کاش همینطور گیج و بی حواس بماند تا من هر چه در سرش دارد را بیرون بکشم

 «.گوشه ی لبم را به دندان کشیدم:» اینارو از کجا می دونی؟ این اطالعات که برای پرونده ی تو نیست

 .ای چشمهایش جز صداقت هیچ چیز دیگری نداشتدمک های قهوه نگاهم کرد. مر 

 «.خب من تو دفتر آقای معتضدی کار می کنم. پس فکر کردید قضیه غالم و آدرس رو از کجا آوردم » -

... بانو هنوز با من صحبت نمی کنه!   رویش را برگرداند و آرام ادامه داد:» که به خاطرش سرکار بدجور توبیخ  شدم 

 «.دم به اعتمادی که به من داشتهمه سال گند ز بعد این

اگه بانو به آقای معتضدی منو معرفی نمی کردن من جایی نمی تونستم کار پیدا کنم  «.کمی بعد آرامتر ادامه داد:» 

... عمه ی من خیلی وقته تورو می شناسه؟   «سریع پرسیدم:» بانو 

...   یش آمد:» بانوو سبیل پرفسورلبخند محوی روی لبهای مخفی شده زیر ریش  قیم من هستند آقای وارسته 

 «.ایشون از هجده سالگی تمام مخارج زندگی و تحصیل من رو تقبل کردند

 .بهترین کار برای بیشتر دانستن بازی کردن نقش یک آدم بی خبر است. همیشه هم جواب می دهد

 «پروا چی؟ بانو قیم اون هم هست؟ » -

 «ونید؟ پروا بهتون نگفته؟ما اینارو نمی دمن کرد:» یعنی شنگاه متعجبی به 



 «!شانه ای باال انداختم:» از کجا بدونم؟ بانو و پروا عین صندوق اسرار می مونن؟ فکر کنم بهتر از من بشناسیشون 

 «نیشخندی زدم:» حداقل مطمینم پروا رو خیلی میشناسی! درسته؟ 

خیلی از بچه های دیگه ی بهزیستی   بانو قیم پروا وهمین بود. بله  سری تکان داد:» خیلی کم حرفه! از بچگی هم

 «.هستن. حداقل ده نفر یا بیشتر! من دقیقا تعداد رو نمی دونم ولی کم نیستیم

فک شل شده ام را که یک لحظه خواست شگفت زده شود و باز بماند با قورت دادن آب دهان بسته نگه داشتم. 

خواهد قیم باشد! با اخالقهای خاصی که دارد منطقی است دلش بای ندارد و خب   چیز عجیبی هم نیست. بانو بچه

 .می دانم هیچ وقت این موضوع را جار نمی زند

 «جریان عکس چیه الفت؟ بانو از پروا عکس داشته؟ » -

... وقتی به عنوان قیِم من معرفی شدن عکس ر و  سری با تایید تکان داد:» یک عکس داشتن. از یک دختر بچه 

ه هایی که قیمشون می شدن این عکس رو نشون می دادن. اتفاقی پروا رو  ویا به همه ی بچنشونم دادند گ

... ظاهرا گمش کرده بودند  «.شناختم. گفتم چند سالی تو بهزیستی با هم بودیم. اسم و فامیلش عوض شده بود 

 «سری تکان دادم:» اسم واقعی پروا چیه؟

... هیچ وقت ازش  ر نگاهی انداخت دلی ها به پشت سنفس عمیقی کشید و از میان صن و برگشت:» نمی دونم 

حرفی نزده. پرسیدم ولی جواب نداده. میگه یادم نیست ... من دقیقا نمی دونم اما انگار یکی دوسالی روزای خوبی  

 «.نداشته برای همین دوست نداره راجع بهش صحبت کنه

... اینکه  ه بی جهت به مذاز چیزهایی است ک نمی دانم چرا حس کردم جمالت آخرش ادغامی ا قم خوش آمده 

چیزهایی را که می دانم و او نمی داند مثل آبی روی آتش شد. حاال وقت آن است که مثل یک دیوار کوتاه با او رفتار 

 .کنم

 «بی اختیار بازیچه ذهن بی اعتماد و بازیگوشم شدم و پرسیدم:» خیلی پروا رو دوست داری؟

م:» بله خب طبیعیه که دوستش داشته باشم! مگه جز هم کس دیگه  سوالی اش فهمید این را از نگاه گیج شده بود

 «ای رو هم داریم؟

 «.سرم را با لبهای چفت شده باال و پایین کردم:» بله واقعا طبیعیه! خیلی هم طبیعیه

 «د؟دستی روی گردنش کشید و دوباره به عقب نگاه کرد و آرام لب زد:» خیلی طول نکشی



دم. کت و شلوار سورمه ای رنگ و بارانی بلند که همان رنگ را داشت از او مردی خوش  تا پایش کر  نگاهی به سر

 .تیپ ساخته بود

 !با عینک بی فریم و ریش های پرفسوری بیشتر به دکترها شبیه است تا وکال

 !؟اه بیرون می آیدم صدایش از ته چنمی دانم این پسر چطور وکیلی است که با اینهمه نگرانی و هیجان درهم باز ه

 «!نگاهی به چهره ی نگرانش انداختم و با بدجنسی گفتم:» نه دیگه این هم طبیعیه

 .لبهایش را باز کرد که جوابم را بدهد

خیره به صورتش زبانم را به لپم فشار دادم و قصد کردم هر جمله ای از دهانش خارج شد چنان جوابی از آستینم 

 .ام سرش بیایدعصبانیت این چند ساعته بیاورم تا تالفی تمام  بیرون 

 .یک طرِف اعصاب خرابم دقیقا به خود الفت ربط  داشت! به آن جمله ای که پشت تلفن گفت

 .اما چیزی که از دهانش خارج شد راه را برای تالفی بست

 «.اومد » -

 .ایستاده بودچرخیدم و از پنجره دیدم که با معتضدی کنار در آگاهی 

 .ا موهای جوگندمی بود که کت شلواری طوسی رنگ به تن داشتغر و قد بلند بمعتضدی مردی ال

 .یک دستش با کیف چرمی و چندین پوشه پر شده بود

 .پروا بی توجه به معتضدی که رو به رویش ایستاده بود چشم می چرخاند و اطراف را نگاه می کرد

... هندد، “ رفاقتی که قرار بود تممی دانستم دنبال چه چیزی می گر   ”.وز نفس می کشدام شود اما هنوز نشده 

 .با الفت همزمان از ماشین پیاده شدیم

... از کنارم رد شد یک آن به طرفم برگشت:» شما تشریف نمیارید؟   «الفت ماشین را دور زد 

 «!دست به سینه به بدنه ی ماشین تکیه دادم:» خودش میاد که البته طبیعیه

 ن درصد هوش بانو به او کار باغ را سپرده است؟که انداختنم نشد. چطور با اینگاه متعجبی انداخت. متوجه ت

 .شانه ای باال انداخت و چرخید



از همین فاصله به لطف چشمان تیزبینم دیدم که یک لحظه الفت را وسط خیابان نگاه کرد و بعد هم خط نگاهش به  

 .من رسید

جمله ی کوتاه ادا کرد و چند مت الفت برداشت. باز هم چند چیزهایی گفت و چند قدم به س تند تند رو به معتضدی

 .بار سرش را تکان داد

 .اینبار به سمت من دوید

 .بی حواس در حال دویدن از عرض خیابان بود

 .از ماشین کندم با اضطراب از اینکه اصال توجهی به خیابان شلوغ نداشت دستهایم را از سینه برداشتم  و تکیه ام را

... مراقب باشبرداشتم:»  قدمی به جلو  «!آروم 

 .نفس زنان رسید و جلوی رویم ایستاد

 .چانه اش می لرزید اما سعی می کرد محکم باشد 

 .به چشمهای هم خیره شدیم

 .لبهایش را گاز گرفت شاید برای اینکه راهی پیدا کند تا محکم حرفش را بزند

... ب » -  «!.. از اون درجه یکا ابام یک وکیل کاردرست بوده . حدستون درست بود 

 «لبهایم کش آمد:» تیم خوبی میشیم! بهشون گفتی  کمک خواستن ما دو تا هستیم؟

 «.تمان توانش را جمع کرد تا حداقل لبخند بزد:» رفیق بمونیم

 .دستم را پشت کمرش گذاشتم و به آن سوی ماشین هدایت کردم

 «.کردم:» حرف بزنی رفیق می مونیم لیدیدر را برایش باز 

... همه   یک پایش را روی رکاب گذاشت و مثل کسی که تازه از خواب بیدار شده باشد سریع برگشت و گفت:» من 

 «.چیو میگم. فقط دیگه کارِ صبح رو نکنید. من عادت ندارم شما حرف نزنید

 .لبخندی زدم و اشاره کردم تا سوار شود



عفی دادی!  رف نزدنت عادت نکردم. االنم بد نقطه ضحین چرخاندن سوویچ گفتم:» اما من به حسوار ماشین شدم و 

 «.دست از پا خطا کنی دیگه می دونم چطوری گریه تو دربیارم

 .از خنده ریسه رفت و بین خنده هایش حرفم را تایید کرد

 «حرف من یا از حرفهایی که شنیدی؟از پنجره خیابان را نگاه کردم و فرمان را چرخاندم:» باز عصبی شدی؟ از 

 «!کرد و گفت:» از هر دوش  سرفهچند 

 «.ضربه ای به فرمان زدم:» بریم یه جا غذا بخوریم

 «!دیشب کلی غذا از مهمونی آوردیم » -

 .با خنده نیم نگاهی به آینه انداختم

 .می کردندالفت و معتضدی در حال خداحافظی از هم بودند و با نگاهشان ماشین ما را دنبال 

... بریم خونه ی ما. مامان همیشه غذاش  ر یک تصمیم آنی گفتم:» بذارسرم را به سمتش چرخاندم و د اونا بمونن 

 «.این موقع آماده است

 .یک آن یاد موقعیت خاصش افتادم و لب گزیدم 

... ببخ  شید میشه قبول  اما ناراحت نشد در عوض با عالقه گفت:» مادر شما خیلی خانم مهربونی هستند منتها 

 «.... روبراه نیستم نکنم؟ ناراحت نشید لطفا

 «!اینجوری که به نظر نمیاد » -

نگاهش روی پیاده رو و آدمهایی که عبور می کردند گیر کرد:» هیچ چیزی اونجوری نیست که شما می بینید! خیلیا 

 «.وریدنقاب زدن و دوست دارن. اینجوری حتی شما هم که خیلی باهوش هستید گول می خ

 .باهاتم بسط دهمما نخواستم حرف را به تمام اشتفکر کردم چقدر حرفش درست بود ا

 «نیشخندی زدم:» تو چی؟ تو هم نقاب داری؟

 «...صدای خفه اش را به سختی شنیدم:» من همیشه ی خدا دارم اما شما  



ود:» میشه یه کم بلندتر بگی نشنیدم چه گفت. از صدایش هیچ فرکانسی دریافت نکردم بسکه در خودش فرو رفته ب

 «!وم صحبت می کنی که نشنوم؟ هم که تصمیم گرفتی حرف بزنی اینقدر آر... حاال 

 .باشه ای گفت اما آن قدر غرق در افکارش شد که از یاد برد جمله ای را که نشنیده بودم دوباره تکرار کند

در کنار وکیل بودن پدرش بدجور به ذهنش  گذاشتم تا کمی در حال خودش باشد. قطعا چیزهایی شنیده بود که 

 .فشار وارد می کرد

کمی به راندن ادامه دادم و صبر کردم تا خودش شروع کننده باشد. ذهنم را جمع و جور کردم و یادم آمد با مادر قرار  

 .داشتم

... امکا  ن نداشت بخواهم جدا شدنم بد ضربه ای به روح و روان خسته ی مادر زد اما دیگر نمی توانستم تحمل کنم 

 .ول شومیر یک سقف بمانم. حاال هم قرار است بدقبا چاووش یک روز دیگر ز 

 .موبایل را از جیبم بیرون کشیدم و شماره اش را گرفتم

 «.اولین بوقی که خورد جواب داد:» فراز جان! سالم

بعدی هر روزی که بگی اونجا سالم مامان. خوبی؟ ناراحت نمیشی امروز رو کنسل کنیم؟ عوضش قول میدم بار  » -

 «!باشم

 «ده؟ بیرونی االن؟ خوبی؟ی شچیز » -

 .نگاهی به پروا کردم. سرش را به پنجره چسبانده بود و بیرون را نگاه می کرد

... راستش یک قرار مهم داشتم یادم رفته بود. مامان کی بیام؟ روزشو خودت بگو » -  «!نه چیزی نشده 

 «.ذاشته بودم براتپس نگران نباشم؟ غذا گ » -

کی تحمل کنم؟ مثل آدمی که چهارمیخ شده باشد از هر طرف در قلبم تکان داد. تا   لحن غمگین مادر چیزی را

کشیده می شدم. فکرم را به کجا سوق دهم؟ دختری که کنارم نشسته و پشت این آرامشی که دارد خبرهای خوبی  

 نیست یا مادری که دل تنگش هستم؟ 

ریزریشون  ونی برام تو اون ظرفهای خوشگِل در قرمزت فم مامان... ببین واقعا نمی تونم بیام. میتدستتو میبوس » -

 «کنی؟



 «.بله که اینکارو انجام میدم قربون قد و باالت برم. پس فردا بیا باشه؟ خیالت راحت نیست خونه رفته مسافرت » -

... مامان شاید برم دنبال لیدی یگانه اونم با » -  «.خودم بیارم خدا نکنه 

 «!ا بیاریش هاچه خوب. منتظرتونم. حتم » -

 «چشمی گفتم و تماس را با خداحافظ کوتاهی قطع کردم و زیر چشمی نگاهی به قیافه متفکرش انداختم:» خوبی؟

 .اصال صدایم را نشنید

 «.حواسم نبود دستم را آرام روی شانه اش گذاشتم. حرکتم آرام بود اما تکان سختی خورد:» بله؟! ببخشید من

 «دوباره تکرار کردم:» خوبی؟

... خوبم  «!سریع نگاهم کرد:» نه یعنی آره 

... به چی فکر می کردی؟ اگه بگی حالت بده   «سرم را تکان دادم:» اشکال نداره 

... همه اتفاقایی که برام افتاده. اشکال نداره یه جا نگه دارید » -  «.میخوام همه چیو بهتون بگم 

 !گفت خسته شده بودباالخره سد لبهایش شکسته شد. شاید هم از نقابی که می 

م و پارک کردم:» می خوای بریم یه جای دیگه!؟ یه جایی که بشه  با اشتیاق ماشین به خیابان فرعی خلوتی کشاند 

 «.نشست و حرف زد

ر بود خیره شد:» نه همینجا خوبه!  سرش را باال آورد و به خیابان خلوت که دو طرفش درختهای بلند اما لخت و عو

 «.قشنگ میشهاینجا تابستون خیلی 

به درختها نگاه کردم. چه کسی دوست دارد احوال بدش را مرور کند؟ جان دهد و لب باز کند از خراب شدن ها بگوید؟ 

قسمت  چه کسی دوست دارد لحظات تحقیر شدن و شکستنش را مرور کند؟ غرورش را به حراج بگذارد و پرده از 

 های شکسته شده ی درونش بردارد؟

 !تا بتوانیباید گذشته باشی 

 !باید عبور کرده باشی تا فرار نکنی

 .پروا هر بار فرار را ترجیح می داد. او خودش را یک جایی در گذشته غل و زنجیر کرده بود



کسی یا هیچ اتفاقی    بر خالف ظاهر محکم و قوی که هر بار نشان می داد مثل یک چینی هزار تکه بود که هیچ

 !زند نتوانسته بود تکه ها را به هم بند

آگاهی چیزهای خوبی نشنیده اما محکم ایستاد تا نشان دهد باز هم تحمل می کند. هر بار نشان   مطمئنم در اداره ی 

 !می دهد هر چه هست را خودش ساخته 

کاری که می توانستم بکنم جهت دادن به افکار محو شاخه های لخت درختان باز هم در فکر فرو رفته بود. حداقل 

... ه  .یچ کمک دیگری از من برنمی آمددرهمش بود 

... از پایان خوش   «!نفسم را بیرون دادم و کمربند را باز کردم:» بیا از آخر شروع کنیم 

 «آرام زمزمه کرد:» پایان خوش؟

 یکی بوده! این پایان خوش نیست؟  آره دیگه مثال اینکه االن فهمیدیم احمدرضا مشفق آدم درجه » -

... قتی شنیدم وکیل بوده. حداقل اون فکرای مزخرف که  چرا خیلی حال خوبی داشتم و لبخندی بیحالی زد:» چرا 

 «.شاید آدم بدی بوده پاک شدن

... همان لبخند بی جان هم فقط چند ثانیه دوام آورد و با صورتی که حاال تمام زاوایای آن مثل س نگ شده چند ثانیه 

... اما کشته شده. توی یه  بود ادامه داد:» روی یه پرونده زمین خواری کار می کر  ... خیلی پیش رفته بوده اما  ده 

ادف ساختگی! اونی که تصادف رو ترتیب داده یکی از افراد همون باند اجیر کرده که تصادف رو عادی جلوه بدن. تص

 «.کلی ازشون مدرک داشته

 .رد سخت تر و سنگ تر شدهر کلمه را که ادا ک

... گفتن من دزدیده شده بو  » - ... قصدشون این بوده که مدارگفتن  ... می  دم  ک رو به واسطه ی من از بابا بگیرن 

... اما تصادف اینقدر شدتش زیاد بوده که کشته شده  «.خواستن بترسه اما 

ین بخش کوتاه هر ثانیه اش با جهنم فرقی  هنوز شروع نشده بود آن همه چیزی که می خواست بگوید اما به نظر هم

 .نداشت

ه بازویش کشاندم:» خیلی عالیه که بدون گریه زاری حرف می زنی! تو دختر محکمی  وی شانه اش بدستم را از ر

 «.هستی پروا



 لبهای بهم چسبیده اش کمی کش آمد و سرش را از روی تشکر باال و پایین کرد:» ممنونم ... چه خوبه که نگفتید بی

 «.احساس و فضایی هستم

ونو بچرخون داری اشتباه میری  کاری کنی بگم ببخشید؟ ولی نمیگم! فرمچشمکی زدم و با خنده گفتم:» می خوای 

 «.دخترم

با من شروع به خندیدن کرد. خندید اما خنده اش از همان جنس خنده های عصبی بود. پشت این خنده ها هزاران غم 

 .را با خود می کشید

 .ده بود، بیرون دهدا کمی نفس هایی را که هنگام حرف زدن و خندیدن پشت هم حبس کر گذاشتم ت

 «حالت خوبه؟ می خوای بقیشو بذاریم برای بعد؟ » -

... میدونید من خاطراتم از بچگی منظورم وقتی بابا داشتم زیاد نیست. انگار حافظه ام  سرش را به عقب برد:» نه 

ندگیم عوض دو تا خاطره ی خیلی کوچیک. روانشناسم معتقد بود چون یهو روند ز پاک شده باشه! شاید فقط یکی 

... مثل حذف  شده حتی خودم هم نتونستم باور کنم چیز دیگه ای غیر ا ون قضایا بوده باشه. یه جورایی فراموشکاری 

 «!کردن بخشی از زندگی

 .نفسی کشید و سرش چرخید

. تمام زاوایای صورتم را با تعلل طی کرد و  ... یعنی همیشه یادم مونده  .. مثل  آرام گفت:» یک چیزایی هنوزم یادمه 

... من دوست ندارم رویاهام یادم برهرویا وسط کابوسهام. اما اینقدر کابوسام بزرگ و زیاد هست  «.ند که 

... االن یه کم بهم ریختی! برای همینه اینجوری فکر می کنی.    با انگشتانم روی فرمان ضرب گرفتم:» یادت نمیره 

 «.یادت نمیره خیالت راحت 

 .وختبا نگاه قدردانی به من چشم د

... اینقدر واضح و مشخص که قلب مرا هم از درد پر کرد  .مردمک های چشمهایش پر بود از غم و درد 

 !باز هم این قرص لعنتی را فراموش کرده ام

 .تم را روی کتف چپم گذاشتمدوباره حواسش پرت درختها و خیابان شد. از فرصت استفاده کردم و دس



... از پایان خوش زیادنامحسوس کمی کتفم را ماساژ دادم:» خ ی دور شدی! ولی خب ایرادی نداره یلی رفتی عقب 

 «...چون 

... اون اعتراف کرده   «...سریع حرفم را قطع کرد:» می دونید بعد اینهمه سال اون کسی که زده به ماشین بابا 

 «!یه؟ گرفتنش؟ یعنی رفته و خودشو معرفی کرده؟کنجکاو نگاهش کردم:» ک 

... نرفته خودشو معرفی کنه اما زنگ زده به یش رو سرش را به خیره به خیابان پ  «...عقب برد:» نه 

 «به کی زنگ زده؟ » -

... خودش تو تصادف   «...سرش را به طرفم چرخاند:» بانو! دیگه نمی تونسته راه بره 

فتم:» پدر غالم سکه!  دستم را سریع از روی کتفم برداشتم و انگشت اشاره ام سریع به سمتش باال آمد و با هیجان گ 

ن تو دفتر معتضدی  شم برای همیآره خودش بوده، درسته؟ زنش گفت پدرشوهرم علیل بوده و این حرفا. اسم

 «....شنیدید و بعدش 

... گفته   » - ... دقیقا خودش بوده. گفته قرار بوده یک تصادف معمولی باشه و بریزن سر بابا و مدارک رو بگیرن  آره 

... حتما عذاب وجدان داشته قرار بوده منو بعد  «!تصادف تحویل بدن مثال یه جورایی بترسوننش اما 

 .به جلو خیره شد. مرتب لبهایش را می جوید. بغضش را قورت می داد کمی سکوت کردم و دوباره

بود خیره به نیم رخ غم انگیزی که داشت قطعات را جفت و جور می کردم:» بانو فقط بهت گفته بود بابات آدم خوبی 

 «و کشته شده درسته؟

 .تایید کرد و منتظر ادامه ی حرفم ماند

 «برای چی؟ چی می خواستی بدونی؟ پروا واقعا رفته بودی دنبال غالم » -

... می خواستم   «...مردمکهای چشمانش تکانی خورد:» فقط می خواستم مطمئن شم که دیگه بابا ندارم و 

 « !می خواستی چی؟ بقیه اش؟ » -

-  .  . » من 

... یه جورایی می خواستم مطمئن  بشم اون چند تا  میخواستم ببینم چرا اون روز بیدار شدم و از اونجا سردرآوردم 

... من هنوز اتاق صورتی مو یادمه  «!رویا واقعی بودند 



؟  نفس حبس شده ام را بیرون دادم:» فکر کن یکی تورو دزدیده مثال وقتی خواب بودی! از کجا دزدیدنت؟ از خونتون

 «چطوری اینکارو کردن؟ پس مادرت؟! پروا مادرت کجا بوده؟

شد، گفت:» بانو بهم گفته مادرم موقع تولدم فوت کرده! راست میگه من  آرام و با صدایی که به سختی شنیده می

... من از اولم مادر نداشتم  «.هیچ وقت زنی رو یادم نمیاد 

 ...  «.مسخرم نکنید ولی فکر می کنم خیلی منحوس هستمنفسش را با سختی بیرون داد و گفت:» یه مدته 

که لحظه ای مثل یک جادوی سیاه عمل کرد و از وسط قلبم رد  ادغام لحن و صدای پروا آنقدر غم به همراه داشت 

 .شد

... گفته بود عصبی نشوم و حرص نخورم اما یادم   دکتر گفته بود مدتی مراعات کنم و فعالیت ورزشی نداشته باشم 

 !گفته باشد که غم هم برای سرخرگهای مریض قلب خوب نیست  نمی آمد

 .تمدستم را باالتر از قفسه ی سینه ام گذاش

... من واقعا  «...سریع نگاهش به دستم رسید:» وای قلبتون! وای دوباره من 

کشیدم. دستم را سریع برداشتم و نفسم را بیرون دادم:» چی میگی بابا؟ یک لحظه انگار سرفه ام گرفت. بد نفس 

 «.ولش کن بذار بقیشو حل کنیم

 .صهای قرمز مرا بیرون کشیدسریع سرش را داخل کیفش برد و از زیپ کوچک داخل کیف ورق قر 

 .با دستهای لرزان به جان روکش های قرص افتاد

با خنده خواستم فقط کمی از فکرهای پرت و پال دورش کنم پس گفتم:» به به لیدی قرص من دست شما چیکار می  

 «کنه؟

داری من بذارم تو  ورق قرص را از بین دستان لرزانش بیرون کشیدم:» چیزی نیست! تو برای پیچ و مهره هات قرص ن

 «جیبم یر به یر شیم؟

 .پیچ و مهره را متعجب ولی با صدای آرامی ادا کرد و بعد هم لبخندی زد

فاقهای ریز و درشت هنوز هم یادش مانده که  همان لبخند کم رنگ مثل یک مدال طال بود. چه خوب که با تمام این ات

 .ا کش آورد و لبخند زدر به ماهیچه های صورت لبها ر چطور می توان با کمی فشا



... افتخار از داشتن دوستی که قوی است. نخواستم  سعی کردم نگاهم به چشمهای عسلی اش پر باشد از افتخار 

در این سالها اذیتش کرده را بگوید. به نظر دیگر صبرش لبریز بود. لبخند بی جانش را بُکُشم و اصرار کنم تا هر چیزی 

 .دلیل بیدار شدن در آن بیقوله را فهمیده بودبعد از بیست و هفت سال 

شکنجه فقط ناخن کشیدن و شالق زدن نیست ... شکنجه فقط زخم انداختن بر روی جسم و روح نیست. گاهی 

... اینکه زخمهای مخفی اش را یکی یکی پیدا کند و با چاقو بازشان   شکنجه مجبور کردن یک آدم به حرف زدن است

 .روی آنها بریزدکند، بعد هم مشتی نمک 

وقت برون ریزی و حرف نیست! می خواستم آرام باشد. غم در چشمهایش چنان غوغایی به پا کرده بود که ترسیدم 

 .با آن سابقه ای که از شش ماه پیش داشت کار دست خودش بدهد

م باغ غذاهایی که از ر دیگر دستم را روی شانه اش گذاشتم و به طرف بازویش کشیدم:» برای امروز کافیه! برگردیبایک

 «دیشب آوردیم رو با هم بخوریم. موافقی؟

 .دوباره در فکر فرو رفته بود

 «بازویش را کمی فشار دادم:» پروا؟ 

... گاهی منو میبرد خونشون. من حتی چهره ی همسرشو   گیج و حواس پرت گفت:» فراز یکی از رویاهام بانو بود 

ومد دم مهد کودک دنبالم. هیچ تصویری از مهدکودک یا بچه هاش یادم  اهام مهربون بودند. یه وقتایی مییادمه! ب

 «.نیست ولی می دونم که منم مهد کودک می رفتم. مهد کودک رفتن برای بچه های بهزیستی آرزو بود

.  پوزخندی زد:» ما که هیچ  .. بچه هایی که میرفتن مهد کودک هم به هوای اینکه چند  وقت هیچ کسو نداشتیم 

... اون    ساعت پدر و مادراشونو نبینن یا برعکس میرن دیگه! مگه نه؟ آرزوی ماها اون ساعتای ته مهد کودک بود 

... خاله یا یه دوست مثل بانو ... مادر  ... پدر   «.زمانایی که یکی میومد دنبال بچه ها 

 .سوویچ را چرخاندم

رفتن به باغ یا هر جای دیگر! وقت چه  اصال در این دنیای مزخرف نیست که متوجه باشد االن وقت چیست؟! 

 !کاریست؟! خوردن غذا یا هر کار دیگر 

با تمام سرعت به سمت باغ راندم. باید از سبد قرصها آرامبخشی پیدا می کردم و به پروا می خوراندم. حالش هر  

 .تر می شد. نمی دانستم بین خاطراتش پی چه چیز می گشتلحظه بد



 .سخت در بیست و هفت سالی که گذرانده، غرق شده بود همچنان گریه نمی کرد. ساکت و

 !احتماال صفحات را تند تند ورق می زد و دنبال خاطره های خوب می گشت شاید هم برعکس 

 .مدر حال راندن ماشین هر چند لحظه یک بار نگاهش می کرد

ی شما باشم! اصال نمی دونم  باالخره بعد از نیم ساعت به حرف آمد:» ببخشید من واقعا نمی دونم چرا باید خونه

... نمی دونم هر جایی که بشه نگه دارید؟ ... دایم در حال آزار دادن شما هستم. میشه یه مغازه یا سوپر   «چرا 

 .لی به نظرم جمالتش از بیخ و بن دچار آشفتگی بودمحکم حرف می زد. مقاومت می کرد. حتی بغض هم نداشت و

 «!ین سوپری که دیدم نگه داشتم:» بگو چی می خوای من خودم میرمسری تکان دادم و بعد از دیدن اول

 .در را باز کرد و بدون حرفی پیاده شد

 حواسش جمع بود. قدمهایش را محکم برمی داشت. خیالم کمی راحت شد.

 ماندگار شده بود با سرعت راه قفسه ی سینه ام را پیدا کرد ولحظه دردی که در کتفم  نفس عمیقی کشیدم و همان

 .آه از نهادم درآورد

 .پلکهایم را با سختی باز کردم. دوست داشتم باز هم بخوابم

 .به سقف خیره شدم

 .از ظهر گذشته بود که به خانه رسیدیم. نهار نخورد. با محتویات بشقاب شام هم بازی کرد

 .حالش باشمشی با زور به خوردش دادم و تا نیمه شب هر ساعت پشت در اتاقش ایستادم تا مراقب مبخآرا

 .ساعت از دو گذشته بود که دیگر از خستگی خوابم برد

 .ملحفه ی سفید را از رویم کنار کشیدم و از جایم بلند شدم

پوششی برای باال تنه ام از اتاق بیرون زدم.  گرمکنم را که شب قبل روی تخت انداخته بودم پا زدم و بی حواس بدون 

 .ی بود و خودش هم آنجا نبودکشیدم. میز خال گردنبه سمت آشپزخانه  

 «!خودم را سریع پشت در اتاقش رساندم:» پروا؟ 

 «چند بار انگشت اشاره ام به در زدم:» پروا؟ بیداری؟



 .دستگیره را آرام پایین کشیدم و در را کمی باز کردم

... نبود نبود. درروی تخت   .را کامل باز کردم و اتاق را خوب نگاه کردم 

 .دستگیره را رها کردم و سریع از پله ها پایین رفتمبا ترس 

وسط سالن ایستادم و همه جا را خوب نگاه کردم. چشم چرخاندن در آن ویالی صد و پنجاه متری احمقانه به نظر می  

 .رسید

فکری که یک لحظه به ذهنم رسید و پشت در حمام ایستادم. دستهایم از پله ها را با یک جست باال رفتم و 

 .رسازی مزخرفی که بعد آن انجام دادم، یخ زدتصوی

 «دستگیره ی حمام را مشت کردم و بلندتر صدایش زدم:» پروا؟

 چشمهایم را بستم ... چرا دیشب هر چیزی را که می توانست با آن به خودش آسیب بزند جمع نکرده بودم؟

 .آن طرف پله ها تا به سرویس بهداشتی برسمدر را باز کردم. آنجا هم نبود. نفس راحتی کشیدم و پا تند کردم به 

 .میانه ی راه بودم که در ویال باز شد

همانجا باالی پله ها ایستادم. چشمهایم با دیدنش گشاد شد. با یک تیشرت گشاد مشکی که یک طرف شانه اش از  

 !بود و همان شلوارک ورزشی بیرون بود! آن هم در این هوای سرد؟ یقه ی آن بیرون زده

 .رامش در را بست و سالم دادبا آ

 .عصبانیت تمام وجودم را پر کرد

... از اینکه شاید بالیی سرش آمده باشد آن وقت با این لباسهای نامتعارف بیرون  قالب تهی کرده بودم از نبودنش 

 من سالم می داد؟رفته بود پی گردش و با آرامش به  

 «کجا بودی با این لباسا؟از پله ها پایین آمدم و کنار اپن ایستادم:» سالم! 

 «عطسه ای کرد و پشت بندش آب بینی اش را باال کشید:» زیاد بیرون نموندم! قهوه می خورید؟ 

 .نگاهم نمی کرد تمام حرفهایش را با نگاه کردن به مبلهای سالن زد

 .آشپزخانه بروداز کنارم رد شود و به  پاهایش را تکانی داد تا



 !شد از بویی که اصال دوستش نداشتمهمینکه نزدیک شد بینی ام پر 

 .بازویش را گرفتم و بینی ام را داخل موهایش بردم و نفس کشیدم

 .سرم را روی صورتش خم کردم

 .دچشمهایش تا آخرین حد باز شده بود و با قیافه ای پر از تعجب و ترس نگاهم می کر 

 «ورتش خم کردم:» سیگار کشیدی؟اخمهایم در هم رفت. چشمهایم را باریک کردم و سرم را کامال روی ص

 .لبهایش را گاز گرفت

 «در همان حالت باقی ماندم:» قبال هم کشیدی؟ 

 «!سرش را باال برد:» نه

اگه حرف بزنی خیلی بهتره تا اینکه با د و بار رفتن تو محله های داغون دندانهایم را روی هم سابیدم:» فکر نمی کنی 

 «برای من همذات پنداری کنی؟

 .خواست چیزی بگوید که با “هیش” من ساکت شد

کم لباس پوشیدی و رفتی که سرما بخوری نه؟ از همین فاصله هم داغی بدنت داره آالرم میده! بیا صبحانه تو  » -

 «.بخور خودم درستت می کنم

 .پزخانه بردممچ دستش را گرفتم و با خودم به آش

 .مجبورش کردم تا آخر صبحانه اش را کامل بخورد

... این حرف نزدن خودش دیگر به یک شکنجه ای   بس است هر چه زمان برای تنفس دادم، زمان برای حرف نزدن 

 .تمام عیار تبدیل شده است

 .از جایش بلند شد تا به اتاقش برود

 !بیاورد؟  ود. در سرما ایستاده بود تا این بال را سر خودشچشمهایش تب دار و خیس بود. گونه هایش سرخ شده ب

... کتونی. ده دقیقه دیگه دم در باش  «.هنوز از آشپزخانه خارج نشده بود که بلند گفتم:» لباس ورزشی 

... انگار روح در بدنش وجود نداشت  .برگشت 



 «!لبهای ترک خورده اش را کمی بهم زد:» حالم خوب نیست

خودم رفتم :» من حالتو خوب می کنم. ده دقیقه از کنارش رد شدم و به طرف اتاق  و با بی تفاوتی  از جایم بلند شدم

 «!هر یک دقیقه دیر کردنت میشه یک ساعت اضافه تمرین کردن رو هدر نده.

 .عرق از سر و صورتش می ریخت و نفس زنان سالنه سالنه می دوید

اکو شد:» مهر چه توان داشتم در گلویم جمع کردم و چنان  ... بدو. است بر سرش داد زدم که صدایم در باغ   نباش 

 «!بدوو. سریع 

 «!کمی تندتر گامهایش را برداشت و نالید:» نمی تونم

 «.دوباره فریاد زدم:» می تونی! بدو. شل باشی تا شب نگهت می دارم همینجا

 .دو بار دیگر زمین را دور زد

 «.ندتوپ را به سمتش پرتاب کردم:» سه گام! ت

... دو ساعته گذشته توپ را گرفت و همانجا زانوهایش را روی زمین  «!زد:» بسه دیگه! نمی تونم 

... سه گام ... دومیشو رقم نزن  ... بلند شو یک قلب داغون اینجا داریم   «.تند جلو رفتم و بازویش را گرفتم:» بلند شو 

 .اشکهایش تمام گونه هایش را پوشانده بودند

 «!ه داری میدویی نباید یهو وایستیکردم تا راه برود:» وقتی نیم ساعت زدم و مجبورش  بازویش را چنگ

 «.دوباره با نفسی که باال نمی آمد زجه زد:» به خدا نمی تونم

همانطور که راه می رفتم و مجبورش می کردم همراهم قدم بردارد دستهای داغم را روی گونه های یخ بسته اش  

» می تونی! باشه؟ باید بتونی. دارم ستهایم پوشاندم. عقب عقب شروع به راه رفتن کردم:گذاشتم و اشکها را با د

... بفهم  «.کمکت می کنم 

دستهایم را برداشتم و توپ را به شکمش فشار دادم:» برو ... هر چقدر خواستی می تونی داد بزنی ولی ایستادن 

 «.نداریم

 .بغض کرد و توپ را به زمین زد



.... سه گفتم و به طرف تخشانه هایش را گر   «.امته حلقه چرخاندم:» برو 

 .هق زد و دوید. سه گام رفت و توپ حتی به تخته هم نرسید

... دوباره  «!صدای فریادم قیافه مات زده اش را زیر تخته حلقه را درهم کرد:» برگرد 

 .هق زد و توپ را برداشت و به طرفم آمد

 .نو شروع  کردشت و از ل نزد جیغ کشید و با گریه توپ را بردادوباره و دوباره سه گام رفت. هر بار گ 

پاهایش دیگر هیچ توانی نداشت. زیر پایش به دفعات خالی شد و به زمین خورد اما فریادهایم مجبورش می کرد،  

 .ادامه دهد

خرابش خوب شود.   قلبم هم با حنجره ام فریاد می زد. اما دیگر بهایی به این دردها نمی دادم. باید کاری کنم حال

ی مغرور و سخت را می خواهم. صبح بدجور مرا ترساند. باید اینقدر خوب باشد که  نمی خواهم بشکند. همان قیافه 

 دیگر نترسم. نمی خواهم نگرانش باشم. مگر چقدر قرار است پیش من بماند؟

 .سرد بلرزیمسوز سردی در باغ می پیچید اما من نمی خواستم نه خودم و نه پروا با این باد 

 .کشید و به سمتم می آمدپاهایش را با سختی به دنبال خودش  

 .نفسش دیگر باال نمی آمد

کمی نگاهش کردم:» عالی بود لیدی! می خوام از وسط زمین شوت کنی. نه با اون استایلی که یادت دادم توپو از تو  

 «ت زیاد هم به هدفت برسی؟! میتونی؟شکمت با هر دو دستت و با تمام قدرتت پرت کن! ببین میتونی تو مساف 

 «!اشکهایی که از سوز سرما و ناراحتی در چشمهایش جمع شده بود را پاک کرد:» میتونم با پشت دست

... پروا چی ناراحتت کرده؟ اونی که از همه  لبهایم را بهم فشار دادم و لبخندی تحویلش دادم:» معلومه که میتونی 

...  «اون چیه؟  بیشتر داره داغونت می کنه 

 .ک کرد و چرخیداشکهایی که روان شدند را با خشم پا 

... آن را پرتاب کرد ... وسط زمین   .هر چه توان داشت به توپ داد و از همانجایی که ایستاده بودیم 

 .خشم بود که توپ را به تخته رساند. گل نشد ولی قفل دهانش باز شد



 «!نو بیچاره کرده کیه؟داد کشید:» االن فقط می خوام بدونم اونی که م 

 .یروی محرکه ی ناشناخته ای نیستبه سمت توپ دوید. خشم ن

 .دوباره به سمتم برگشت و دوباره توپ را با قدرت پرت کرد. گل نشد

... دوساله و من بی خبرم  «.سرش را پایین انداخت:» دوساله دارن همشونو شناسایی می کنن 

 .د و باز هم گل نشدبار دیگر دوید و توپ را آورد. پرتاب کر 

 .کرد. زانوهایش را به زمین زد و نگاهش را از تخته حلقه برنداشت مات زده به تخته حلقه نگاه

 .رو به رویش زانو زدم

... می   ... قاتل پدرم مرده با اونم کاری ندارم ... فقط می خوام  با عجز نالید: » من با باند و زمین خواری کاری ندارم 

 «.از اتاق صورتیم جدا کرده! همین خوام بدونم کی منو

 !فتاد اما بدون گریه بدون ناله سرش پایین ا

... وقتی دوساله دارن همشونو شناسایی میکنن پس اونم  شانه هایش را گرفتم و بلندش کردم:» پیداش می کنن 

 «!پیدا میشه. ماه زیر ابر نمیمونه

 .فتیمدستم را روی شانه اش گذاشتم و کشان کشان به سمت ویال ر 

 !دیگر سردرگم نبودآرام شده بود. نفس هایش و نگاهش 

 .هر دو خشم خودممان از دانسته های جدید بیرون ریختیم هردو هر چقدر توانستیم داد زدیم و

 .زمین بسکتبال سالهاست برای من حکم سطل آشغال روح و روانم را دارد

 «ه کردم:» االن بهتر شدی؟ قدم هایش جان نداشت. دستم را روی شانه هایش محکمتر حلق

... خیلی بهترم. فقط خسته ام! خیلی خسته شدمصدایش از   «.جیغ و فریادهای زیاد خش دار شده بود:» آره 

... هیچیت نیست. دیگه طرف دود نرو خوشم نمیاد دفعه بعد یه کاری می کنم زمینو  » - درست نخوابیدی برای اونه 

 «.گاز بزنی

 «د؟ ن طوری رفتار می کنیبا همه شاگرداتون ای » -



آن حال غریب درآمد. تکلیفش را روشن کرده بود و همه چیز برایش از حالت گنگی درآمده بود. جیغ و دادها باالخره از 

 .اعصاب خرابش را تسکین داده و خبری از آن قیافه ی درهم و سنگ شده نبود

 «!چه طوری؟ خیلی مهربون بودم که » -

 «.م هستد بود. هنوزشتر تمرین دادید. حالم بپوزخندی زد:» دو ساعت بی

 «!عطسه ای کرد و ادامه داد:» شما اینقدر سرم فریاد زدید گوشام هنوزم داره زنگ میزنه

 .به سنگفرش های منتهی به ویال نرسیده بودیم

ی داشت  گامهایش سنگین تر شده بود. به پایش فشار آورده بود و کمی می لنگید و با برداشتن قدمهای کوچک سع

 .این موضوع را پنهان کند

... می تونستم بی رحم باشم اما نبودم. به دست م را از روی شانه هایش برداشتم و داخل جیب گرمکن بردم:» بد نبود 

 «!نظرم سجده ی شکر کن. صبح اعصابمو داغون کردی

 .آخی گفت و بی هوا لبه ی جدول سیمانی کنار راه آسفالت شده نشست

 .تش را روی زانویش گذاش را بغل زد و سر ساق پای راستش  

... سرده  «!صدایی دورگه به گوشم خورد:» شما برید 

 .با این اشاره به سرما راه را برای جواب سوالهایم آماده کرد

 «با خنده خم شدم و جلویش زانو زدم:» پس واسه سرما دکمه های ملتو میبندی؟! پات درد میکنه؟ 

 «کار می کنم؟ د:» چیدار و بی حالش را کمی گشاد کر سرش را باال آورد. چشمهای تب 

 «خنده ام را فرو خوردم:» پات درد می کنه؟ 

 «دوباره پرسید:» من دکمه ی کیو بستم؟

 «دستم را زیر بازویش بردم و کمک کردم تا بلند شود:» همخونه ات تماس نگرفته حالتو بپرسه؟

 «سرش به سمتم چرخید:» کی؟ همخونه ی من؟

 «چرخاندم:» شماره ی لیلی رو نمی خوای بهت بدم؟ کاری باهاش نداری؟ا در هوا ته کلیدم ر چند بار دس



 .ایستاد و سوالی نگاهم کرد

این نگاه خیلی قابل تحملتر از آن نگاه سراسر ناامیدی بود که انگار یک مرده را می دیدم. از دیروز تا همین چند 

... اساعت پیش پریشانی و آشفتگی از سر و رویش می ب  .ینکه دوباره توانست طلبکار باشد خوب بودارید. خوب بود 

 «کاله را روی سرم برعکس کردم:» تشریف نمیارید لیدی؟ هر پنج قدم باید بهم نگاه کنیم؟ بازی جدیده؟

... منظورتون چی بود؟ دکمه چیه؟ لیلی کیه؟   دو قدم برداشتم که خودش را به من رساند:» اینایی که االن گفتید 

 «..ستتون رو میگید؟! همخونه دو 

 «....دست به سینه ایستادم:» آره اونا که پرت و پال بود! اما موضوع شیرین همخونه 

... م  «...ن تنها زندگی می کنم. خیلی وقته که حرفم را قطع کرد:» کی گفته من همخونه دارم 

نوان گلدون تو خونت ازش استفاده می اینبار من حرفش را قطع کردم:» پس اون معشوقه ی بادوم هندی کیه؟ به ع

 «کنی؟

 «چشمهایش را گرد کرد:» معشوقه ی بادوم هندی؟ پارسارو می گید؟

یستیم فقط تو یک آپارتمان زندگی می کنیم. هر کی  اخمهایش در هم رفت:» چی میگید برای خودتون؟ ما همخونه ن

 «!واحد خودشو داره

چیزی بین ما نیست که بخواهد پیچاند. اما دلیلی ندارد اینکار را بکند! اشتباه کرده بودم! شاید هم می خواست مرا ب

 .دروغ بگوید. اما آن دکمه بستن و فحش دادن چیز دیگری می گفت ... حرف دیگری می زد

 «.لبم را گاز گرفتم:» برای من فرقی نداره! همخونه اتم بود به من ربطی نداشتگوشه ی  

مه دادم. حس موذی درونم دست از سرم برنمی م و رویم را گرفتم و به راهم اداآخرین تیری را که داشتم شلیک کرد

 .داشت. سمج شده بودم که کشف کنم آن شب چرا آن واکنشها را دیده بودم

کلید هنوز در انگشتم تاب می خورد و با هر تابی که می خورد یک احتمال به مغزم می رسید.  حلقه ی فلزی دسته

 !ام بودم  منتظر جواب بی تفاوتی

 .سنگفرش ها تمام شد و به در ویال رسیدم

 .کلیدها را در مشتم محکم گرفتم



 !کلید ویال را از باقی کلیدها جدا کردم و در قفل انداختم. خبری نشد! نیامد؟

 .رخیدم و پشت سرم را نگاه کردمچ

ه چه معنی دارد؟ یعنی همانجایی که بودیم ایستاده بود و دستهایش را مشت کرده بود. این دستهای مشت شد

 دلش می خواست بی تفاوت نباشم؟ 

 «سرم را یکبار چپ و راست کردم:» صاعقه خورده بهت؟ پس چرا نمیای؟

 «نگاهم کرد:» تفاوتی نداره؟لنگ لنگان جلو آمد و با چشمهای باریک شده 

 .لبخند کجی روی لبم آمد و نوچی از بین لبهایم بیرون کشیدم و تحویلش دادم

هایش نقشی از یک لبخند کج داد و گفت:» شما دیروز صبح به همین فکر کرده بودید و اون رفتارو با م به لبمثل خود

 «من داشتید؟

 .کلید را در قفل چرخاندم

 .تا داخل ویال شود در را باز نگه داشتم

 «...بهتون گفتم همینکه پا داخل ویال گذاشت برگشت و سینه به سینه ام ایستاد:» من چیزایی که  تشکری کرد و

 دست به سینه تکیه به در بسته شده دادم:» به کس دیگه ای نگفتی! خب که چی؟!« 

کردن بندهای کتونی شد:» آقای فراز شما خیلی عصبی نفسش را بیرون داد. همانجا کنار در نشست و شروع به باز 

ره داستان سرایی کنه! به جای  باهوش هستید و زود همه چیو حل می کنید اما خیلی وقتا هم مغزتون دوست دا

بکنید من جواب  پرسیدن بازیچه ی مغزتون میشید. می تونستید سوال کنید منم جوابتونو می دادم. هر سوالی 

 «.میدم

سینه منتظر ماندم تا ادامه ی حرفهایش را بزند. دستهای بی جانش کثیف و پر از لکه های گل و  همانطور دست به 

از می کرد:» من تو یک آپارتمان ده واحده زندگی می کنم که همه اش متعلق به بانو الی شده بود و بندها را ب

ل با یه دختر مزخرف همخونه  همخونه هستم. کال تو زندگیم فقط یک ساهستش! چطوری فکر کردید من با پارسا 

 «.بودم

 .ده استلبهایم کش آمد. ظاهرا با دخترها میانه ی خوبی نداشت. تا اینجای کار که اینطور بو 



 .ایستاد و نیم نگاهی به لبهای کش آمده ام انداخت

 «.سریع نگاهش را دزدید:» هر جوری دوست دارید فکر کنید

... امشب احتماال بدنت درد میگیره. زود بیا نهار به سمت  تکیه ام را از در برداشتم و آشپزخانه رفتم:» حمام آب داغ 

 «.فکر می کنم. خسته نکن خودتو بخوریم در ضمن من هر جور دوست داشته باشم 

 .راهش را به سمت اتاقش کج کرد و رفت. اخمهایش در هم فرو رفته بود و با سکوت جلوی بحث بیشتر را گرفت

 .کردم و به ظرفهای غذایی که از مهمانی آورده بودیم نگاه کردمدر یخچال را باز 

اگر بود می توانست همین حاال بگوید. او هم باید بیخیال شوم. چیزی بین ما نیست حداقل برای من اینطور  است. 

... یک رفیق تنهایی! این تنهایی ها بهانه ی خوبی استمثل من بر    ای تنهایی هایش یک دوست پیدا کرده است 

 !برای ابراز هر حسی ... حسی برای ابراز وجود نداشت 

واهم به چیزی غیر از همان دوستی فکر  ظرفهای غذا را بیرون کشیدم و مشغول جا به جا کردن آنها شدم. نمی خ

ز شنیدن چیز به آن مزخرفی کش آمد. نمی توانم آنقدری اعتماد کنم که از چیزی  کنم. همین دیروز صبح اعصابم ا

 .رفاقت جلوتر بروم. ظرفیتی باقی نمانده تا خرج چیز بیشتری شودغیر از 

 .ا باز کرد و باالی پله ها به انتظار ایستادماشین هنوز از در حیاط عبور نکرده بود که مادر در خانه ر 

  تمام دیشب را در سکوت گذرانده بودیم. مثل همیشه فیلم دیدیم و شب بخیر گفتم و یک شب دیگر را تمام کردیم.

... نه حرف نه هر   ... رفیق بودیم اما اینبار در سکوت فرو رفته بودیم. انگار لج کرده بودیم حرفی بینمان نباشد  همین 

دیگری. آن بحث می توانست سالها سوژه باشد بین من و او! درزهای دیوار اعتمادم دهن کجی می کردند  چیز

 .گره بخورندنخواستم سوژه ها در هم 

 .لی های عقب را باز کرد و دسته گل زیبایی که با وسواس خریده بود را برداشتپیاده شد. در صند

 .دورش به من چربید و دسته گل را برای مادر خریبا تمام اعتراضهایم برای نخریدن گل آخر هم ز

حین برداشتن دسته ای از ادریسی های آبی و صورتی و سه شاخه مریم به چشمهای گرد شده ام خندید. بعد از 

وضیحاتش به مرد فروشنده که می خواست گلهای مریم را دانه دانه جدا کند و ته آنها را با سیم به تک شاخه های  ت

ند و بین ادریسی ها قرار بدهد با لبخند به طرفم برگشت و گفت: »من فقط از گل سرخ بدم میاد ظریف تبدیل ک

 « !آقای فراز



مدت کمتر این چهره را از او دیده بودم. با بلوز و دامن حریر کرم رنگ  چهره ی پر از رضایت مادر متعجبم کرد. در این  

 .را داد می زدجلوی در ایستاده بود و از همینجا چشمهایش خوشحالی 

 .سالم بلندی دادم اما او جواب سالم من را رو به پروا داد

... ببخشید اینطوری سرزده اومدماز پله ها باال رفتیم و همینکه به مادر رسید گلها را با احترام تقدیم کرد:»   «.بفرمایید 

وای بینشون مریم هم هست.  مادر گلها را گرفت و رویش را بوسید دستش را پشتش گذاشت:» چقدر قشنگن اینا! 

 «.راز هم کار خوبی کرد شمارو تنها نگذاشتبه به!  اینجا خونه ی خودته عزیزدلم. خوش اومدی! ف 

:» ببخشید مامان جان من برای چی باید لیدی یگانه رو تنها بگذارم؟ امروزم جایی قرار  یک ابرویم را با تعجب باال دادم

 «.من بیان داشتیم من گفتم شاید دلشون بخواد با

 .پروا را به داخل خانه هدایت کرد و با نگاه دلخوری رویش را از من گرفت

 .تو را از تن پروا جدا و آن را آویزان کردممادر نگاه پر از شماتت را تا آنجایی ادامه داد که خودم از پشت پال

 .رنگ چشمهایش و نوع نگاهش وقتی رو به پروا ایستاد کامال عوض شد

. کنار پله های چوبی یک دستم را به نرده ها تکیه دادم و ایستادم. دیدم که با مهر و محبت او  رشان رد شدمآرام از کنا

 .نه ی  میز چیدن بلند شد و ایستادرا به سالن برد و بعد از کمی خوش و بش به بها

 .تعارفهای پروا برای کمک را با مهربانی قبول نکرد و راه آشپزخانه را پیش گرفت

 .ان نگاه برزخی از کنارم رد شدبا هم دوباره

 .هاج و واج از رفتارهای عجیبش سرم را باال بردم و فوت کردم

... نمی دا نستم بمانم کنار مهمانی که متفکر به گل های قالی چشم  یک چشم به در آشپزخانه و یک چشم به سالن 

 !ت کرده بوددوخته یا بروم سراغ مادری که نرسیده مرا مهمان چشمان پر از عصبانی

... تعداد گلهای سفید رو منهای گلهای قرمز کن تا برگردم. ازت   نفسی کشیدم و رو به پروا بلند گفتم:» پروا یگانه 

 «.جواب درست می خوام

 .دای بلندم شانه های افتاده اش پرید و سر بلند کرداز ص

 .سرش را پایین انداختچند ثانیه بعد با فهمیدن طعنه ای که زدم با لبخند لب گزید و دوباره 



 «.درست بشمریا ... حسابشو دارم » -

 .نیم چرخی زدم و به طرف آشپزخانه رفتم

سرویس  بلوری آبی رنگش را از کابینت بیرون بیاورد. می دانم روی پنجه های پا بلند شده و دست دراز کرده بود تا 

 .چقدر دوستشان دارد و کمتر پیش می آید از آنها استفاده کند

 .ک شدم و کمرش را از پشت گرفتمدینز 

 «خم شدم و گونه اش را بوسیدم:» چرا تحویل نمی گیری مامان ؟ 

 .ش کرده ی موهایش دیدملبخندی که سعی می کرد پنهانش کند را از کنار تارهای م 

زدی؟ فراز  بوسه ی دیگری بر روی گونه اش زدم:» یه بار زنگ میزنی ابراز دلتنگی میکنی بعد االن نگاهتو ازم می د

 «بمیره؟

 «سریع چرخید و پر از عصبانیت گفت:» خجالت بکش! خدا نکنه. اینا چیه میگی؟

یاط بیرون آوردم:» چیکار کردم تو این دو روز خودم بی خبرم  با خنده دست دراز کردم و بشقابهای بلوری آبی را با احت

 «... تو نمی دونی من معتاد اون چشمای سبزتم نگام نمی کنی؟

ینه و طلبکار به لبه ی کابینت تکیه داد و گفت:» زبون نریز پدرسوخته، تو معتادی؟ معتادی بعد گذاشتی به سدست 

 «رفتی؟

گذاشتم:» نه مثل اینکه اینجوری نمیشه! باید از حمله های انتحاریم استفاده کنم   لیوانهای بلوری آبی را کنار بشقابها

 «تا بگی چی شده؟

... مهمون  اشت و میز گرد سفید وسط آتکیه اش از کابینت را برد شپزخانه را دور زد و آن سرش ایستاد:» زشته 

 «!داریم. کامال زدی به بیعاری ها

باال آوردم:» به قران مجید نگی چی شده یه جوری قلقلکت میدم صدای جیغت  با چشمهای باریک شده پنجه هایم را 

... ابروت میره جلوی لیدی یگانه  «!بره باال 

 .ا دور زد و جلو آمد. میز ر شجاع شد



ضربه ای به شانه ام زد:» بیا برو کنار خجالت بکش مرد گنده! این دختر چرا اینقدر الغر شده؟ زیر چشماش گود  

روز آوردیش اینجا روبه راه بود سرحال بود! چیکارش می کنی ذلیل مرده؟ زدی دختر مردمو مریض  افتاده. اون 

 «!کردی؟ ناامیدم کردی فراز

 .باال آمده ام پایین افتاد و با چشمهای گرد شده به چشمهای پرغیظش چشم دوختم های پنجه

 .و از کنارم رد شدبا سری باال و لبهای جمع شده یک ابرویش را مثل خودم باال انداخت 

 .رو به روی گاز ایستاد. دستکش هایش را دست کرد و خم شد تا در فر را باز کند

تادم. تنها راه حلم انکار کردن بود:» االن اینایی که گفتی یعنی  با چند قدم بلند کنارش ایسخودم را جمع و جور کردم و 

 «چی؟

ارخوری گذاشت:» یکبار دیگه با این صدای از بناگوش در رفته  ظرف الزانیا را از داخل فر بیرون کشید و روی میز نه

ی معلوم نیست تو ویال چقدر آزارش میدی.  صداش بزنی حسابت با منه! اینجا تو خونه ی من اینقدر بی ادب هست

... منو بگو خیاهمچین میگه پروا یگانه انگار دختر بیچاره رو خریده!  زیر چشماش گود رفته! دیدی؟ خ لم  جالت بکش 

 «.راحت بود اینهمه زحمت کشیدم یک مرد تربیت کردم. تو بزرگ نمیشی فراز

 .مدوباره به سمت گاز چرخید که سریع بازویش را گرفت

 .گونه اش را بوسیدم و دستکشهای پارچه ای قرمز رنگ را از دستش بیرون کشیدم

رف ظرف پیرکس که داخلش مرغ های خوش  بدون اینکه آنها را دست کنم مثل دستگیره از آنها استفاده کردم و دو ط

 .آب رنگ بود را گرفتم و از فر بیرون کشیدم

 «یش منه؟ظرف را روی میز گذاشتم و گفتم:» میدونستی پ 

 «.برو زشته، واینستا اینجا! برو تنها مونده » -

 «دوباره پرسیدم:» می دونستی؟

... تو فکر می کنی حواسم نیست ولی  قدمی برداشت و سینه به سینه ام ایستاد:» شماهارو خودم بزرگ  کردم 

 «!هست

 .ر آشپزخانه را نشانم دادخواستم چیزی بگویم اما با کفگیری که میان انگشتانش بود چپ چپ نگاهم کرد و د



لبخند کجی زدم و همانطور که عقب عقب به سمت در آشپزخانه می رفتم، گفتم:» خوشگله چه فمینیست شدی  

 «!برای من

 .گره خورده قدمی به جلو آمد که سریع خودم را از آشپزخانه بیرون کشاندم و به سالن رفتمبا اخم های 

 .ت پرده ی حریر حیاط را نگاه می کردسبز رنگ را کمی کنار زده بود و از پش پروا کنار پنجره ایستاده بود. واالن 

 .آرام جلو رفتم و پشتش ایستادم، متوجه آمدنم نشد

 «ر گوشش لب زدم:» منتظر کسی هستی؟سرم را جلو بردم و کنا 

 .اینقدر غرق در افکارش بود که ترسید و هینی کشید

 .الن پخش شدکرد قبل از اینکه پروا چیزی بگوید در س صدای مادر که اسمم را با تحکم و تشر ادا

... تشریف بیارید پشت میز فراز االن    «!میزو برامون میچینه مادر جلو آمد و مرا کنار زد:» من ازتون عذر می خوام 

 «لبهایم کش آمد:» انتقام چیو داری می گیری مامان؟

 .ری سالن بردبی توجه به حرفم دست پروا را گرفت و به سمت میز نهارخو

 .خواست خودش صندلی را برای پروا بیرون بکشد که او مانع شد و تشکر کرد

 .کنار گذاشته بود برداشتم و برگشتم ناچار به سمت آشپزخانه رفتم و ظرفهایی که داخل سینی بزرگی

 .مادر کنارش نشسته بود و با اشتیاق صحبت می کرد

 .پلکهایم را آرام روی هم گذاشتم و باز کردم

 .رفتارهایش برایم لذت بخش است. تنها کسی است که تمام عمر جلویش کوتاه آمده ام

 .که وزنه ی سبک ترازویش را سنگین کنم بسکه دیده ام کوتاه می آید انگار ماموریتم تمام مدت این بوده

 .ویشان گذاشتمسینی را روی میز گذاشتم و با احتیاط جوری که رشته ی کالمش بهم نریزد ظرفها را با دقت جل

  ... پروا با هر ظرفی که جلویش گذاشتم آرام تشکری کرد و مادر بدون وقفه به حرفهایش ادامه داد. از بانو می گفت 

 .بی با پروا پیدا کرده بودنقطه ی اشتراک خو

 .همه می دانند مادر و بانو چقدر همدیگر را دوست دارند



اش سنگ تمام گذاشته   از ظرفهای غذا پر کردم. مادر برای مهمان خانهدو بار دیگر رفتم و برگشتم و هر بار سینی را 

 .بود

چ کدام از نظر مادر اینقدر قابل احترام  قبل از پروا بارها با دخترهایی که دوست بودم به خانه آمده بودم ولی هی

 !می زدنبودند! تا به حال برای کسی اینقدر تدارک ندیده بود. با هیچ کدام اینقدر صمیمانه حرف ن

... باز هم بانو و مادر ساعتهای غیبت کردنشان را پشت   مادر همه چیز را می داند. مطمئنم! او می داند پروا کیست 

 .تلفن گذرانده اند

 .را خورده بودیم و هر سه روی مبلهای سالن گرم صحبت بودیمنهار 

ود را از روی میز نهارخوری برداشته بود و به مادر کنار پروا روی مبل سه نفر نشسته بود. گلدان گلی که پروا آورده ب

 .ش باشدروی عسلی کنار کاناپه گذاشته بود. احتماال این گلدان شب هم در اتاق خواببهانه ی بوی گلهای مریم 

 .نگاهی به ساعتم انداختم. وقت آمدن فاخته بود

 «.ارو بیارمادر با سینی چای از آشپزخانه بیرون آمد:» فراز پاشو ظرف شیرینی و بشقاب

از جایم بلند شدم و حین رفتن به آشپزخانه گفتم:» تا قبل دیدن لیدی یگانه فراز جان بودم که مریم جون. اینقدر جلو  

 «!کار نکش دخترا از من 

پشت چشمی نازک کرد و از کنارم رد شد:» خیلی خوشحال شدم دوباره دیدمت. بانو هم دیگه داره کاراشو میکنه  

 «.تنگی درمیایدبیاد شما هم از دل

 .وارد آشپزخانه شدم و نشنیدم پروا در جواب مادر چه گفت

 .ظرف کوچک کریستالی از پای میوه های کوچک و انگشتی پر شده بود

 «.ندی زدم و با برداشتن ظرف گفتم:» شیرینی سفارش دادی برات آوردن! چه ارادتیلبخ

 .در حال عبور از کنار در بودم که آیفون صدا داد

 .فاخته را پشت نمایشگر آیفون دیدم یدم وسر کش

 .شاسی باز کردن در را فشار دادم و پا تند کردم تا ظرف را روی میز مهمان جلوی مبلها بگذارم

 «!خم شده بود که مادر گفت:» تعارف کن لطفاکمرم  



می کنه ایراد از نوع خم ظرف را جلوی پروا گرفتم:» بفرمایید لیدی یگانه! بیشتر از یکی هم برندارید مامان من فکر 

 «.شدن بنده بوده! پس لطفا زیاد بردارید

 «!خودم برمی داشتم خانم وارسته خندید و یکی از شیرینی ها را از کناره ی ظرف برداشت و تشکر کرد:» ممنونم.

 .صدای تعارف مادر در سرو صدای فاخته گم شد

... آخ جون کوشی؟ کوکو اومده » -  «.فراااز 

 .چرخ زدمیز گذاشتم و ظرف را روی م

 .مقنعه را از سرش کنده بود و نیمی از دکمه هایش هم باز بود

 .دیدن پروا سرعتش را کم کرد کوله اش را همانجا روی زمین رها کرد و به سمتم دوید. با

 .سالمی به پروا داد و میان آغوشم جا گرفت

 «!خم شدم و سرش را بوسیدم:» چطوری کوکو؟ نپریدی باال؟

... گفته دیگه نپرم باال! پرامو چیدهار بااز کن  «!زویم نگاه پرشیطنتی به مادر کرد و بعد لب برچید:» دعوام کرده 

 .نشستم و فاخته را روی پایم نشاندمدستش را گرفتم و روی مبل 

 .سریع خودش را به پهلویم چسباند و دستهایش را دور گردنم انداخت

می گذاری؟ پاشو فاخته! این چه طرز  یدن کوکو چیکار داری؟ قانونهای جدید دلخور نگاهی به مادر انداختم:» با پر 

 «نشستنه؟

 «!فاخته هم بدتر از تو. دکترت چی گفت فراز؟ چتری هایش را آرام کنار زد:» خودت که به فکر نیستی!

... خوشم نمیاد مثل   گونه ی فاخته را بوسیدم و با ابروهای گره خورده رو به مادر گفتم:» من چیزیم نیست مامان 

 «.یک آدم مریض باهام رفتار کنی

 «!ه؟حرفها و اخمهایم را نادیده گرفت. پا روی پا انداخت و گفت:» پروا جون پات بهتر شده ن

... اون موقع هم زیاد اذیت نمی کرد فقط یه کم عادت کرده بودم به عصا  پروا لبخندی زد و به مبل تکیه داد:» بله 

 «.موفق شدم بگذارمش کنار داشتن که خب باالخره 



 «.خندیدم و گفتم:» راحت باش لیدی! بگو من تمرینت میدم. مامان جان من ظاهرا از دور رصدمون میکنه

 .چشمهای گرد شده ی پروا و لبهای به هم چفت شده اش باعث شد بلندتر بخندم

حت نشو عزیزم. من و بانو خیلی مادر کمی روی مبلی خودش را جلو کشید و نزدیک پروا شد. دستش را گرفت:» نارا 

 «.داهل غیبت هستیم. بهم گفته شما پیش فراز هستی

جدا شد و خودش را روی مبل کناری پروا انداخت:» یک لحظه نگام می  قبل از جواب دادن پروا فاخته سریع از بغلم 

 «کنید؟

 .پروا با تعجب سرش را به طرف فاخته چرخاند

...  را باال برد. آرام کف دستش را رو فاخته روی زانوهایش نشست و دستش  ی گونه ی پروا گذاشت:» وای چشماتون 

 «!چه رنگ خاصی داره

ه ام. دقیقا مثل اسمی که دارد یک پرنده ی آزاد است. نگاه دیگران و حرفها  همیشه رفتارهایش را دوست داشت

 .صلی می داندبرایش اهمیتی ندارند و مادر هربار با دیدن رفتارهای خاص فاخته مرا مقصر ا

... اما هنوز دست او را لمس نکرده بود که در خانه با ضرب ب از دست پروا باال آمد احتماال برای نوازش دست فاخته 

 .شد

 .چاووش با کت شلوار بژ رنگی که تنش بود مثل یک شیر زخمی از در خانه داخل شد

 .مادر با هول از جایش بلند شد

 .جایشان بلند شدند پروا و فاخته هم بعد از مادر از 

 .دو قدم جلو آمد و تازه متوجه حضور پروا شد

اشت را در صدای دورگه و بم اش جمع کرد و داد با حرص نگاهش را از پروا گرفت و به من داد. تمام خشمی که د

!  زد:» تو اینجا چه غلطی می کنی؟ گفته بودی دیگه پاتو جایی که من هستم نمی گذاری؟ گه خوردی اومدی اینجا 

 «خودت کم بودی دست اینم گرفته آوردی تو خونه ی من؟

 .رم رساندصدای خفه ی مادر که اسمش را می نالید نشنیده گرفت و خودش را باالی س

 .همانطور لم داده به مبل با خونسردی نگاهم را همراه با نیشخندی که گوشه ی لبم نگه داشته بودم، باال بردم



شان را پوشانده بود و صورت آنکارد شده خیلی  ا ضرب و زور رنِگ مو سفیدی های با آن موهای قهوه ای روشن که ب

 .جوان تر از سنش به نظر می رسید

ودیم. شاید فقط در رنگ موهایمان تفاوت داشتیم و موهای من تیره تر بود. ای کاش این شباهت  چقدر شبیه هم ب

 .وجود نداشت

ر عصبی است.  ریه هایش آسیب دیده بود. دکترها می گفتند فشاخونسردیم را حفظ کردم. مادر از خیلی سال پیش 

و دم نمی زدم. هزار توجیه پیدا می کردم  نفسش با هیجان زیاد می رفت، سالهاست کارهای چاووش را می دانستم 

شت  تا حرفهایی که می شنیدم را باور نکنم. می ترسیدم از نفس مادر که به نفسم بند بود. وقتی اولین بار فهمیدم پ

این ظاهر مرتب و موقر چه دیوی النه کرده با تخس بازی تنها باجی را که می توانستم گرفتم. خانه به نام مادرم شد  

 .سر و صدا همانقدر بی سر و صدا که خودش کثافتکاریهایش را می پوشاند... بی 

... بگذریم. حالت چطوره؟تا جایی که یادمه چند سال پیش این خونه رو به نام مامان کردی! دلیلشم که خ » -  «ب 

... باالخره ما زمانی رفیق بودیم. رفیق هایی که همان چند سال پیش دعواها ی بزرگ و  کم دست من آتو ندارد 

 !کوچکمان شروع شد. کم به اعتمادم خط و خش ننداخته این به ظاهر پدر هوس باز

ت. سرم شلوغ بود فراز وگرنه نمیذاشتم آب پاشو تن لشتو جمع کن گمشو بیرون! حیف که کار داشتم این مد » -

 «.پایینخوش از گلوت بره 

» دزدی می کنی از من؟ زمینا و باغ رقمی نبود برای نفسش را روی صورتم خالی کرد و با خشم بیشتری ادامه داد:

 «.من ولی برای دست گذاشتن بانو روی نمایشگاه که بازم توی بیشرف بهش خط دادی روزگارتو سیاه می کنم

 .پوزخندی زدم. پس بانو با اینکار توانسته مشغول نگهش دارد تا دوباره به سمت دخترش حمله نکند

 «.رساند:» تورو خدا دعوا نکنید. فراز تورو خدا فاخته سریع خودش را بین ما

 چشکمی به فاخته زدم که چاووش عصبانی تر خم شد و یقه ام را محکم چسبید:» مرتیکه مدرک برای خواهر بی

 «...همه چیز من می فرستی آره؟ من مرد نیستم 

اس کرد:» قلبش! نکن باهاش مادر سریع دستهایش را روی دستهای گره خورده ی چاووش بر یقه ام گذاشت و التم

 «!اینکارارو... تازه جون گرفته. چاووش ولش کن

 .دست مادر را با چنان قدرتی پس زد که روی مبل کنارم افتاد



 .ز جا پراندم. قلبم وحشیانه زد و درد را در بدنم پخش کرددان بلند مادر اجیغ خفه و نه چن

میان انگشتهام مچاله شد:» دفعه آخرت باشه دست میزنی به مادر  با خشم از دست درازیش بلند شدم. یقه کتش  

 «!من

 .هر دو در چشم هم زل زده بودیم که صدای پروا دهان هر دوی ما را بست

 «.کار من بوداشتن اون مدارک آقای وارسته برد » -

خیلی غلط کردی؟ یک الف   به آنی دستهایش را از یقه ام برداشت و با دو گام بلند چشم در چشم پروا داد کشید:» تو

... توی بی پدر و مادر قراره بهت چی برسه  «!بچه برای من زبون درآورده! تو چیکاره ای این وسط 

به عقب هلش دادم:» بکش کنار  تم را روی سینه اش گذاشتم و با قدرت خودم را بین پروا و چاووش انداختم دس

 «.چاووش! بذار جلو بقیه احترامتو نگه دارم

بدجور از همه طرف دوره شده بود. نفس نفس می زد و قدرت کنترل خشمی که وجودش را پر کرده بود را نداشت. 

 .سفیدی چشمهایش به خون نشسته بود

 «.بیرون چاووش. بروو مادر صدایش بلند شد:» برو

 .دیگر نتوانست طاقت بیاورد و بی هوا مشتی توی صورتم خواباند

م که زمین نخورم اما به عقب پرتاب شدم. دستهای پروا محکم کمرم را چسبید و صدای  آن قدری محکم ایستاده بود

 .جیغ مادر که اسمم را بلند صدا می کرد با آمدن فاخته همراه شد

 «...جیغ کشید:» ولش کن بابا! ولش کن را محکم چسبید و  فاخته بازوی چاووش

 «.:» پیر شدیا! قبال زورت بیشتر بودخودم را جمع و جور کردم و دستم را روی چانه ام کشیدم

... بس کنید. بیا برو... برو بذار تموم  خواست دهانش را باز کند که اینبار مادر نفس زنان داد کشید:» بسه چاووش 

 «.خاک سیاه بشینیم که بابت دو تا زمین اینطوری می کنید باهم! بسه بشه! الهی به

لحظه از انرژی خالی تر می شد. هر چقدر بدنم خالی تر می شد قلبم انگار نفس زدن مادر حالم را بدتر کرد. بدنم هر 

د اما نباید بدتر می کوبید. آخرین بار همان شش ماه پیش این حالت را داشتم. سر انگشتانم کم کم سر میشدن

 .ضعف نشان می دادم



 «!ون بمونهنگاه پیروزمندانه ای به چهره اش انداختم:» به نظرم برو بذار همه چی بین خودم

جری تر شد و جلو آمد. یقه ام را دوباره گرفت و به عقب هل داد. اینبار پاهایم جانی نداشت که محکم بیاستم اما با 

ار میز نهارخوری کوباند و میان جیغ و داد فاخته و مادر تهدیدهایش را در  خنده ادامه دادم. کمرم را به ستون کن

 .صورتم پرتاب کرد

... همه زندگی تورو سیاه می کنم هم اون خواهر فراز یه کاری   » - می کنم به گه خوردن بیفتی! حاال نگاه کن ببین 

 «.کثافتمو

 «...پروا جلو آمد و محکم گفت:» آقای وارسته

 «!م را ول کرد و رو به پروا گفت:» برای تو هم دارم. خیلی مراقب خودت باشمام شود یقه انگذاشت حرفش ت

 .تا به پروا نزدیکتر نشود اما چرخید و با گامهای بلند به طرف در خانه قدم برداشت خودم را جمع جور کردم

 .صدای کوبیدن در روی هم که آمد آرام همانجا کنار ستون فرود آمدم

کنارم زانو زد. بدون حرف با اشکهایی که روی گونه هایش راه گرفته بود جیبهایم را  آمد و سریع  مادر به خودش

 .گشت 

 .کرده کنارم نشست فاخته بغض

 .دستم را دراز کردم. سریع خودش را در بغلم جا داد

... پاشو بگرد قرصش نیست .  ... پاشو  .. نیست تو جیباش  مادر صدایش را بلند کرد و با گریه گفت:» بهش فشار نیار 

... از دست رفت  «!... برو جعبه ی قرص هارو بیار. بدو فاخته داره عرق می کنه 

 .بلند شد و پروا جایش را گرفت فاخته از جایش

یکی از همان قرص های قرمز را از روکش بیرون کشید و با دستهای لرزان و بدون تمرکز تمام تالشش را کرد که آن را 

 .زیر زبانم جا دهد

ا  ... ... مامان جان! قرار نبود بیاد  گه می مادر دستش را روی پیشانی ام گذاشت و آن را به طرف گونه ام کشید:» فراز 

 «...دونستم 

 .لبهای خشک شده ام نباید باز می شد



 .با پلک زدن به مادر فهماندم که متوجه شده ام تا ادامه ندهد

 .سرم را به طرف صورت رنگ پریده ی پروا چرخاندم

 «چانه اش می لرزید اما محکم بود. آب دهانش را قورت داد:» من میرم باشه؟

دردهای بی وقفه ای که مثل مشتهای پیاپی می آمد و می رفت لبخندی زدم و  منظورش از رفتن را فهمیدم. بین 

 .سرم را پایین انداختم

 «.مادر رو به پروا گفت:» من ازتون عذر میخوام. کجا برید؟ من شرمنده شدم 

ر از این فاخته بدون توجه به حرفهای مادر و پروا از میانشان به نرمی عبور کرد و سرش را روی سینه ام گذاشت. انگا

دنیا قطع امید کرده باشد. جرقه های جهانگرد شدنش از همین دعواها شروع شد. قبل من فرهود بدون کوچکترین 

فاخته ی کوچک من بین ما گیر کرده بود. پرنده ی من  صدایی از سمت خودش فریادهای چاووش را بلند می کرد.

 !این قفس طالیی را نمی خواست

 «آرام کنار گوشم زمزمه کرد:» دوستت دارم. باشه؟ فاخته سرش را باال کشید و

 .دستم را ال به الی موهای گره خورده اش بردم و نوازش کردم

 «!نمونده بلند شو دختر االن وقت اینکارا نیست. رنگ به صورتش » -

می شمرم بلند فاخته اما بی توجه به مادر سرش را تا جایی که می توانست در گردنم فرو کرد و ادامه داد:» تا ده 

 «شو، باشه؟

 .لبخندی زدم و لبهایم را روی پیشانیش گذاشتم

 «!فاخته می گم بلند شو » -

م. سر پنجه هایش را فشار دادم. نگاهش کردم و دست پایین افتاده ام را روی زمین گرداندم و دست مادر را پیدا کرد

 «!اننالیدم:» ولش کن مام

گریه از جایش بلند شد. طاقت ضعف مرا نداشت مثل خودم! خودم که حاال با  دستش را جلوی دهانش گرفت و با 

 .بدترین صحنه های زندگیم رو به رو شدم. ناتوانی ام عیان شده بود

...   فاخته دوباره زمزمه هایش را شروع ... سه کرد:» دوستت دارم فراز! یک   « ...دو 



وشگله! دوستش دارم. تازه می خواستم بگم لبهاش لبخندم پررنگ شد و بین شمردن با شیطنت گفت:» خیلی خ

... پنج  «.چقدر قشنگه که نشد. چهار 

 .با چشمهای بسته، لبهایم اینقدر کش آمد که دندانهایم نمایان شدند

... بعدا تو » -  «باشه؟بهش اینو بگو،  شیش 

 .سرم را کمی تکان دادم

... براش ویلون سل بزن، باشه؟  » -  «هفت 

... دوباره کمی سرم را تکان دادمخنده ام گرفته   .بود اما فکم قفل بود و نمی توانستم بلند بخندم 

... فکر کنم داره گریه می کنه اما زود زود اشکهاشو پاک می کنه ما نبین » - ... نه   «!یم. خیلی مهربونه هاهشت 

 .و سرش را پایین انداختسریع چشمهایم را باز کردم و با کمی اخم سرم را به طرف پروا چرخاندم. لب گزید 

... وقتی اینهمه مهربونه چرا بهش اخم می کنی؟ پاشو شمردنم تموم شد  «.فاخته سرش را نزدیک گوشم آورد:» ده 

با صدای آرامی گفتم:»   نم چسباندم. سرم را چرخاندم و مثل خودشدستم روی سرش فشار دادم و بیشتر به گرد

... کمکم کن باشه؟   «.االن پیش خودش چی فکر می کنه به نظرت؟ بد میشه نتونم بلند شمبلند شو دستمو بگیر 

 «!سریع از جایش بلند شد و دستم را گرفت:» خیلی خب قرص اثر کرد. پاشو فراز

ی زد، رسید. احتماال قرص های خودش را خورده بود تا  ندی که تند تند آن را به هم ممادر رنگ پریده با لیوان آب ق

 .جلوی مهمانش آبروریزی نشودبیشتر از این 

... خوبه حالش. کمک نمی خواد که! مگه نه؟   پروا بلند شد و خواست زیر بغلم را بگیرد که فاخته سریع گفت:» نه بابا 

 «.کنه با حال خوب برمیگرده پیشمون االنم میریم اتاق خودش استراحت می

را محکم گرفته بود تا تکیه گاه باشد به سختی  خندیدم و با گذاشتن دستم روی زمین و فاخته ای که دست دیگرم

 «!بلند شدم:» کوکو همیشه راست میگه لیدی

 

 .باز کردمپر از ضعف و پاهایی که حس می کردم وزنه ای به سنگینی کوه به آنها وصل شده چشمهایم را 



بودند و از ال به  چشمم اولین چیزی را که دید لوستری از طراحی های خودم بود. حجم های هرمی شکل که درهم 

 .الی آن نور المپهای کوچک نئون دیده می شد

روزی که طراحی اش می کردم را به یاد دارم. بعد از یک دعوای مفصل با چاووش بود. زخم زبانهایش به فرهود  

که  خراب کرده بود. بی محابا به انتخاب فرهود می تاخت، دهانش را پر و خالی می کرد و داد می کشید  اعصابم را

 .پسرش نباید با دختری مریض که ارزش ندارد ازدواج کند

داد می زد و مثل بابا سرهنگ شجره ی خانوادگی خودش را به رخ فرهود می کشید. داشتن دو فرزند پسر را چنان  

 .ی کشید که مرا به جنون می رساند. تفریح هر روزش آتش زدن به جان فرهود شده بودبه رخ فرهود م

می زد ... فقط نگاه می کرد، من اما حرفهای فروخورده ی فرهود را که از چشمانش می خواندم فرهود که حرف ن

 .جای او فریاد می زدم

...   چاووش دچار همان مالیخولیایی شده بود که باباسرهنگ هم دچارش بود  ... ادامه دهنده ی نسل وارسته ی بزرگ 

نوک پیکان را به روی فرهود گرفته بود و حتما نوبت من هم می   داشتن بچه زجر داده بودند حاالکم بانو را به خاطر ن

 .رسید

... برادر همیشه عاشق و هنرمند من! عشقی که در نهایت ناکام ماند. فرهود از دست داد و از دست  عشق فرهود 

 .رفت

 !هرم های در هم فرورفته ی مشکی 

... بدم می آید از این مشکی! از  این سیاهی که هنوز بعد از چهار سال از تن برادرم مشکی مرا یاد عزا می اندازد 

 .درنیامده است

اکثر اطرافیان من این رنگ را می پرستند؟  چرا 

 .چرا این روزها همه ی رنگها مشکی است

 !بی فام است؟

... ای  .ین بار از دهان فرهود را شنیدمن واژه را اولبی فام 

ندگی می گشتند. دنبال ادامه ی زندگی بودند. کاش جای تمام  کاش همه شبیه فاخته بودند! زنده بودند و دنبال ز 

 .انقالبهایی که در دنیا رخ داده یک انقالب زندگی رخ می داد



 !خسته شدم از این جا ماندن ها

اکد ماندن و درجا زدن دالهای رنگی ام برقی در چشسرم را چرخاندم و تابلوی م مانم آورد. نمی خواهم جا بمانم. ر

 .من که سالها فوروارد بوده سخت است برای کسی مثل

... می خواهم همه ی موانع را رد کنم و گل بزنم  .دلم برای دویدن تنگ است 

 .نفس عمیقی کشیدم و به پهلو دراز کشیدم

 .ق را خوب نگاه کردمچشم گرداندم و زوایای اتا

... همانها که  چاووش مسخره می کرد و می گفت  میز تحریری که خودم آن را ساختم. وقتی طراحی هایم شروع شد 

مزخرف است با لج صفحه ی میز تحریر را کندم و به جایش صفحه ی شیشه ای مات گذاشتم با المپی در زیرش که  

 .آن را به میز نور تبدیل کنم

شینم یادم بماند همان مزخرفها را بکشم. من همیشه مثل یک جنگجو بودم تا خودم  پشت میز می ن خواستم هر بار

 .از یاد نبرمرا 

کتابخانه ی قدی کوچک کنار میز تحریرم پر از مجله های طراحی های مختلف بود. همه را جمع می کردم و در دید 

 .ردمی گذاشتم تا اگر چاووش سری به اتاقم کشید حسابی حرص بخو 

... همان فرازی که دوست داشتم اما هر چه گذشت   .دورتر شدمجنگیدم تا رسمیت داشته باشم تا فراز بمانم 

 .اتفاقات نگذاشت به راهم ادامه دهم در عوض کاری کرد که رها شوم که رها کنم

 .مثل قلبم که آن هم لحظه ای داشت رهایم می کرد

 !گیدمکارم همین رهایی بود. کاش اینقدر نمی جن بعد از اینهمه سال تازه فهمیده ام چاره ی

 .ناتوانی مزخرف پا نمی دادم تا غرورم را جریحه دار کنداگر جنگجو نبودم شاید حاال به این 

 .بلند شدم و به تاج تخت تکیه دادم. زانوهایم را خم کردم و انگشتانم را تکان دادم تا کمی از کرختی خارج شوند

 .کس بزرگی از گروه متالیکا بوددر چشمم فرو رفت قاب ع اینبار اولین چیزی که 

 .یسی نوشته شده بودپایینش با حروف بزرگ به انگل



Open mind for a different view 

And nothing else matters 

 (.ذهن را برای دیدی متفاوت باز کن و هیچ چیز دیگری مهم نیست )

نگاهم می کردند کا که با قیافه های جدی و اخم از آن سوی عکس لبهایم کش آمد. خیره به عکس افراد گروه متالی

 «!لب زدم:» معرکه اید

 !عکس هم سیاه و سفید بود. یادم آمد جوانتر که بودم من هم مشکی را رنگ اختصاصی خودم می دانستم

 «!در اتاق زده شد و خیره به عکس گفتم:» بله

 .پروا با اجازه ای گفت و داخل شد

 .انداختم. سرم را به تاج تخت تکیه دادم و بلند خندیدمپای مشکی اش  نگاهی به سرتا

 .طه ی این رنگ با من روی غوز بدی افتاده بود! انگار کائنات هم سرجنگ داشتندسرنوشت به واس

 «از خنده ی بلندم لبخندی با لبهای بسته زد و نزدیک شد:» خوبید؟ بهتر شدید؟

تی تو؟ آدم رفیقش حالش بده حرف  ون بشم نه؟ کور خوندی! چه رفیقی هسسرم را تکان دادم:» توقع داشتی داغ

 «رد؟رفتن می زنه نام

 «!گوشه ی لبش را گزید:» فقط یه چیز تو ذهنم اومد که همه اش تقصیر منه

 «خنده ای کردم:» ذهنت داغونه دختر! آخه به تو چه ربطی داشت؟

... لرزش آنها را با این ... ترسیدم! ترسیده بودمانگشتانش را به هم گره زد   «.کار پنهان می کرد :» نه 

خوب نیست. همونی باش که وسط دعوا کله خر بازی درآوردی گفتی کش رفتن مدارک   ابروهایم را باال دادم:» نترس!

 «کار تو بوده! تو چطوری به مغزت رسید اونو بگی آخه؟

و سرش روی تابلوهای مدالها ثابت ماند:» وای  به جای جواب به سوال من چشمهای کنجکاوش را در اتاق چرخاند 

 «!دچقدر مدال داری

 .رف تخت، روی دیوار بودتابلوی مدالها آن ط



اکثرشون طال هستند. من حتی یک مدال   تخت را رد کرد و در فضای کم بین تخت و دیوار رو به روی تابلو ایستاد:» 

 «!هم ندارم

 .بلند بلند می گفتانه به دانه را نگاه می کرد و جزییاتشان را با سرانگشتانش روی مدالها می کشید. با ذوق د

 «.مه قدیمی تره! برنزهانگار این از ه » -

دیدن مدالها که تمام شد به سمتم برگشت:» مادرتون گفتن شام آماده است. یک خبر خوب هم براتون دارم! یعنی  

 «دوتا. اول کدومو بگم؟

را نداشتم. پاهایم یاری محکم   بلند شوم ولی یک آن انگار تعادل کافیدستم را داخل موهایم کشیدم و خواستم 

 .نداشتایستادن را 

 «.دستش را زیر بازویم گرفت و کمک کرد تا لبه ی تخت بنشینم:» فشارتون خیلی پایین بوده! نباید یهو بلند بشید

خبر خوبو دادی! شام آماده است و  نمی خواستم این ناتوانی بیشتر از این به چشم بیاید، حرف را عوض کردم:» یک  

 «.تخم مرغ هم نیست. دومی رو بگو

 «نشست:» با غذایی که تخم مرغ نیست میشه سه تا! بگم؟  خندید و کنارم

آرنجهایم را روی زانو گذاشتم و سرم را به طرفش چرخاندم:» بگو لیدی ببینم از جعبه جادویی چی برام بیرون میاری  

 «!حال اساسی بده ... بین اینهمه حالگیری یک

 «...شیطنت حرفم را نادیده گرفت و گفت:» پارسا تماس گرفت  

 «ی کردم و سرم را زیر انداختم:» این خبر خوبت بود؟پوف

... چند وقت دیگه حکم قطعی   دستش روی شانه ام جا خوش کرد:» تبریک دادگاه اعتراض پدر شمارو قبول نکرده 

 «.میدن و دیگه باغ برای شما میشه

... صحنه های زد و خورد دیده اما باز از واژه ی  همهاین پدر استفاده می کند!؟ از این  حرف همراه با تهدید شنیده 

 .چهارچوب بندی هایی که دارد خوشم آمده است

 «!کمرم را از حالت خمیده درآوردم و اینبار دستهایم را پشتم گذاشتم و به آنها تکیه دادم:» بدتر شد که دختر

 «راحتتر صورتم را ببیند:» چرا؟ خم کرد تا یک پایش را



 .راست کردمسرم را باال بردم و چند بار چپ و 

 .انگار از یک مسابقه ی سخت برگشته باشم تمام بدنم دچار اسپاسم بدی شده بود

سرم را رو به سقف بردم و همینطور که گردنم را تکان می دادم، گفتم:» فقط االن یک سینا کم دارم! خبر خوبی  

... چاووش تو دادگاه نبره باغ می رسه به بانو! بعد من به کی پول دادم؟  چاووش. حاال باید بدوم دنبال پولی  نیست 

 «!که دستش دارم اگه بگیرمش تازه باید بانو راضی بشه باغ رو به من بفروشه

 .با یک جست خودش را پشتم رساند و دستهایش را روی شانه هایم گذاشت

دتون رو  شروع به ماساژ دادن گردن و شانه هایم کرد:» درست میشه! خو  د تا صاف بنشینم وکمی به جلو هلم دا

 «.ناراحت نکنید. باالخره اینم جزو چیزهایی بود که می خواستید

ماساژ دستهایش نه خیلی محکم و دردآور مثل دستهای سینا بود که تذکر بخواهد نه شل و وارفته مثل دستهای  

ل بیدار شدن . قدرتی که روی گردن و شانه هایم وارد می کرد به جا بود. عضالتم کم کم در حافاخته تا بیخیال شوم

 .بودند

 «.چشمهایم را بستم و گفتم:» خبر بعدی رو بده! اینکه چنگی به دل نزد

 «!حرکت دستهایش متوقف شد و سرش را نزدیک گوشم آورد:» برادرتون اومدن

 «!شد لیدی  از کنارم برداشتم و بهم زدم:» حاالچشمهایم باز شدند و کف دستهایم را 

 «.رفتم:» بزن قدش. به این میگن خبر خوبچرخیدم و کف دستم را به سمتش گ

 .کف دستش را با خنده به دستم کوبید

ذوقم را که دید سریع بلند شد و کنار تخت ایستاد:» اتاقتون خیلی قشنگه! از رنگ دیوارتون خوشم اومد. تا حاال اتاق  

 «!مه ای و طوسی ندیده بودم. بذارید کمکتون کنمسور

 نکه نگاهی کنددستش را به طرفم گرفت بدون ای

 .نگاهش روی دیوار باالی تخت به تابلوی عکس نصب شده گیر کرد

عکسی از من که در حال نواختن ویلون سل بودم، سرم تا نیمه پایین بود و موهای بلندم نیمی از صورتم را پوشانده 

 .بود



 «باید کت شلوار بپوشن؟موهاتون بلند بوده! چقدر این عکس قشنگه. کسایی که ویلون سل میزنن حتما  » -

 «.تک خنده ای به قیافه ی مبهوتش انداختم و دستش را گرفتم:» نه لزومی نداره! عکسو فرهود ازم گرفته

... بریم یکم اذ  «.یتش کنم حالم جا بیاددستش را کمی کشیدم و بلند شدم:» بریم که دلم براش تنگ شده 

رهود باعث شد رگ شیطنت کردنم باد کند. فرهود آرام کنار  بلند شدم اما دلم نخواست دستش را رها کنم. اسم ف

من که از بچگی دردسر ساز بودم و از دیوار راست باال می رفتم ترکیب جالبی بود. ترکیبی که هر دو دوستش 

... کوتاه می آید و قهر کردن   داشتیم. تمام خرابکاریهایم را گردنش می انداختم و چیزی نمی گفت. مثل مادر است 

اگر عشقش را از دست نمی داد شاید حاال من عمو بودم. وقتی گفت می   بلد  ... اگر آن اتفاق نمی افتاد  نیست. 

 .خواهد ازدواج کند چقدر نقشه می کشیدم تا اگر بچه دار شد از بچه اش یکی مثل خودم بسازم

... هر دو از فرهود دو میشه ازفرشته ه سال کوچکتر بودیم. از   دستم می خندید. دوستش داشتم. همسن من بود 

 .اینکه می دید چغر منتظر هستم تا بچه شان را تخس و شیطان کنم از خنده روده بر می شد

مثل من بچه ها را   اگر آن سرطان بدخیم بالی جانش نمی شد و حاال زنده بود شک ندارم حاال من عمو بودم. فرشته

 .دوست داشت

 .دستش را رها کنم کنار در ایستادم و باالخره دلم راضی شد تا

 .در را برایش باز کردم

 .با تشکری از در خارج شد و منتظر ماند تا در اتاق را ببندم

 .همراه هم از پله ها پایین رفتیم

 .به آخرین پله که رسیدیم اشاره کردم تا صبر کند

 .ه کردمسالن را نگا گردن کشیدم و

 .د و بینشان چوبکهای بازی جنگا روی هم چیده شده بودفرهود رو به روی فاخته وسط قالی بزرگ سالن نشسته بو 

 .هیچ صدایی از هیچ کدامشان درنمی آمد

 .در سکوت جنگا بازی می کردند



ر سر و صدا می شود. به فرهود فاخته هر وقت به هرکدام از ما می رسد در قالب ما فرو می رود. به من می رسد پ

 .د و آرام می شودمی رسد تمام صداهای اضافی را فاکتور می گیر 

 .خنده ی موذیانه ای کردم و صبر کردم نوبت فاخته شود تا یکی از چوبکهای چنگا را در بیاورد

 .داد پروا با دیدن خنده ی موذیانه و نگاه ثابت مانده ام دستش را روی بازویم گذاشت و کمی فشار

 .اخمی کردم و انگشت اشاره ام را روی بینی اش گذاشتم

 .. با دقت یکی از چوبکهای زیرین بازی را نشانه گرفتنوبت فاخته شد

 «!با تمرکز زیاد شروع به بیرون کشیدن آن کرد که داد زدم:» کوکووو

 .ع شدهول شد و از جا پرید. چوبکهای جنگا روی هم تلنبار شد. غرغر کردنهای فاخته شرو

 «.ین ورابا خنده از آخرین پله پایین آمدم:» به به جناب فرهود وارسته! از ا

پیراهن و شلوار گشاد یوگای دوست داشتنی اش را به تن داشت. با خنده از جایش بلند شد:» چطوری پادشاه  

 «!همیشه طلبکار 

داشت و آرام گفت:» تبریک بگم یا زوده   زودتر از من خودش را رساند و همدیگر را بغل کردیم. سرش را کنار سرم نگه

 «فراز؟

 .زدن گوشت چنگ زدم ولی فقط پوست و استخوان نصیبم شدپهلویش را به هوای چنگ 

 .فشار انگشتانم را با لبخندی پهن جواب داد

به صورتش با دقت نگاه کردم. همانطور تکیده بود. تنها نقطه ی مثبت این بود که چشمهای مشکی اش می  

 .موهای جوگندمی بلندش را از پشت بسته بود درخشید.

 «!بازویم زد:» کجایی پسر؟ دستش را محکم به 

 «.دستی که روی بازویم بود را گرفتم و به سمت در کشاندم و آرام گفتم:» بیا! بیا منو بساز داغونم فرهود

 .با همان لبخند پهن گیوه هایش را پا زد

 .داشتیمان را از حرکت باز یش گرفته بودیم که صدای مادر یک آن پاهاهر دو بدون برداشتن پالتو راه حیاط را پ



 «.نرسیده به هم کجا میرید؟ حداقل یک چیز تنتون کنید! فرهود حالش خوب نیستا » -

 «.فرهود چشمی گفت و پالتو را از روی چوب رختی برداشت و آن را کمی باال گرفت:» بپوش فراز

داشت. از کنار سر   ذاشت و آنها را همانجا نگهد. هر دو دستش را روی شانه هایم گپشت کردم و پالتو را به تنم پوشان

 «شانه ام نگاهی به آینه ی چوب رختی کرد و آرام گفت:» باز تو گرد و خاک کردی ؟

 .رو گرفتم و در را باز کردم

 .بدون پوشیدن لباسی گرم به دنبالم آمد

ب به  زیر نور دیوارکویوار گرانیتی ته حیاط رسیدم. برگشتم همانجا جلوتر قدم برمی داشتم و زودتر از فرهود به د

 .دیوار تکیه زدم 

با دستهایی که در جیب شلوار کرباسی مشکی فرو کرده بود آرام جلو آمد و رو به رویم ایستاد و مهربان گفت:»  

 «!جانم. بگو

 .بینی ام خوردهر دو دستم را داخل موهایم کشیدم. هنوز دست چپم درد می کرد. چینی به 

 «داری با خودت چیکار می کنی فراز؟ » -

 «.ردم:» پفیوز مامانو هل دادپوفی ک

متاسف نگاهم کرد و با آرامشی که یک لحظه از او جدا نمی شود لب زد:» باباته فراز بفهم ... می تونی مثل اون 

 «.نباشی! هیچ وقت هم نبودی ولی حاال انگار شدی

تکرار کردم. حین    نگ شده ام حرکت خوبی است و کارم راکشیدم. حس کردم برای سر گانگشتانم را روی پیشانیم 

... نگو اینو به من  «.ماساژ دادن پیشانیم گفتم:» من مثل اون بیشرف نیستم 

... به مامان و فاخته .... به من   «.دستم را گرفت:» رحم کن به خودت 

... می خوآب دهانم را قورت دادم و به سختی لب باز کردم:» دی ام بهش  گه نمی تونم تحمل کنم مامان باهاش بمونه 

... فرهود دارم خفه میشم. بسه  بگ ... اینجا با اون آشغال  ... تو این دود و دم  م. می خوام ببرمش باغ پیش خودم 

... نگاش می کنم می خوام رگمو بزنم  «.دیگه! بی غیرتیم به قران! مادرمونه 



د و گوشه ی لبش  یک نخ از سیگارها را بیرون کشی و فندکش را بیرون آورد. آرامدست به جیب شد و پاکت سیگار 

 «گذاشت:» فکر می کنی مامان نمی دونه؟

فندک را باال برد اما پشیمان شد و سیگار را روشن نکرد. دست باال برد و سیگار را از گوشه ی لبش جدا کرد:» روزی  

 «اتاق من! یادته؟  که چمدون بستم برم پیش بانو وسایلشو آورد تو 

... ای بابا فرهود خوش خیالِی  پوزخندی زدم:» بابا اون واسه سرفه کردنش  بود! ؟ گفت اون مرتیکه بی خواب میشه 

 «.تو آخرش منو می کشه

قدمی برداشت و کنارم به دیوار تکیه داد. سیگار را بین انگشتانش پیچ و تاب می داد و بازی می کرد:» کی بزرگ  

می کنه؟ خیلی قبلتر از تو ی؟ یک زن و مرد همو دوست داشته باشن سرفه تخت خوابشونو جدا میشی فراز؟ ک

 «.فهمیده! هیچ وقت به حس زنا شک نکن

... شش ماهی که فرشته دیگر جانی برای حرف زدن  سرجمع شش ماه با فرشته در آن کلبه ی چوبی زندگی کرده 

 !رخید و سوختهم نداشت. برادر عاشق من مثل پروانه به دورش چ

انگار تمام عمر سی و سه ساله اش را در زندگی مشترک بوده   طوری از زندگی زناشویی پر طمطراق حرف می زد که

 .است

 .تکیه ام را از روی دیوار برداشتم و جلویش ایستادم

 «!لبخندی زد و گفت:» عید میاد پیش من با فاخته ... گمون نکنم دیگه برگرده

 «ریختید؟ بعد به من نمیگید؟نگاهش کردم:» چه جالب برنامه صبی شدم ولی کنجکاو  لبهایم چفت هم شد. ع 

... به لطف تِو کله خراب   ... برنامه ی چی؟ فاخته بزرگ شده  خندید و سرش را پایین انداخت:» گفتم گمون می کنم 

ها خودشو زنجیر کرده بود می خواد جهانگرد بشه دیگه تکلیف هممون روشنه فراز ... خودش نمی مونه! تمام این سال

 «.رگ بشیمبه این زندگی تا ماها بز

 «دستم را روی گلویم کشیدم:» تو میگی میدونه؟

 .یک قدم بلند برداشت و کمی از من دور شد

وقتی خیالش از فاصله ای که داده بود راحت شد، زانو خم کرد و کف پایش را روی دیوار گذاشت.  سیگار را باال برد و 

 .روشن کرد



 «!ایستاده بودم فوت کرد:» برو تو من میام  پک عمیقی به سیگار زد و دودش را به جهت مخالفی که

 «.قدمی به عقب برداشتم:» نِکش بابا اون بی صاحابو! چیه آخه اه

پک دیگری به سیگار زد و سرش را پایین انداخت. حرف زد و دود سیگار ال به الی جمله اش پیچ و تاب خورد و به 

 «!فت:» اونم همیشه به سیگار می گفت بی صاحاب آسمان ر 

 .گرفته اش آتش به وجودم زد! امروز همه می خواهند فراز را تمام کنند صدای

در افکارم غرق شدم. در روزهای خوشی که با فرهود داشتم. به نقشه های عجیب و غریبم گوش می داد. پا به پای  

... چیزی نمی گفتمن می آمد. گند را می زدم و گردن او می انداخ  .تم 

 .ف زدن بودبازیگوشی هایش همه در حد حر 

 !دنیا هیچ وقِت خدا برایش جدی نبود اما با آمدن فرشته جدی شد. تنها مردی است که در زندگی دیده ام. مثل کوه

... میام   «.نگاهش باال آمد و لبخند زد:» برو به مهمونت برس 

 «!دختر عمه مونهبا حرص گفتم:» اینقدر تیکه بار من نکن. 

 «ه؟ خنده ای کرد:» مگه دخترعمه ممنوع

 .خفه شویی گفتم و راهم را به سمت خانه کج کردم

 «!چند قدم بیشتر نرفته بودم که گفت:» فراز آهنگ “ با من صنمای “ همایون شجریان رو زیاد گوش بده

 «!برگشتم و چپ چپ نگاهش کردم:» میام چپ و راستت می کنما 

 .انش نگه داشتی خاموش کرد و فیلتر را میان انگشتا دیوار گرانیتآتش سیگار را ب

 «!به سمتم آمد و با خنده گفت:» شبیهش نیست اما چشاش عسلیه

... داری رژه میری رو مخم   «!مشتی به بازویش زدم و با خنده گفتم:» بکش بیرون 

 «!دستش را پشتم گذاشت:» تا یار چه خواهد و میلش به که باشد؟ 

خوشم بیاد غلط کرده خوشش بیاد یا نیاد. زوریه! تو این  ب فرو کردم و گفتم:» برو بابا! من از یکیرا در جیدستهایم 

 «!چیزا دموکراسی حالیم نیست. میدونی که



 «!در خانه را باز کرد و کنار ایستاد:» طلبت با دنیا کی صاف میشه

از پدرتو  د. صدایش را ریز کرد و پرسید:» دنیا دیگه کیه؟ فر هنوز پایم داخل خانه نرفته بود که مادر با اخم جلویم ایستا

... باز شروع کردی؟  «درمیارم 

 .قیافه پوکرفیسی به خودم گرفتم و پالتو را از تنم درآوردم

 «.فرهود پالتو را از دستم گرفت:» دستتو نبر باال! بدش به من

 .مادر هنوز ایستاده بود و نگاه می کرد

فرهوده! عادت کردیا اسم هر چی دختر  گفتم:» دوست دختر  و مثل خودش زمزمه وار سری با تاسف تکان دادم

 «!میشنوی ربطش میدی به من

جلو آمد و مانع جفتمان شد تا وارد سالن شویم:» بسه دیگه، همه اش مسخره بازی! عین خیالتون نیست. آبرومون  

 «...داش شد یهو. حتما اومده بود چیزی برداره رفت جلو این دختر! نمی تونم بهش نگاه کنم. ای بابا از کجا پی

عصبی شدم. از اینکه باز هم به فکر چاووش است عصبانی شدم. چرا مادر دست از این اخالقهایش برنمی دارد؟ تا 

 !کی می خواهد نگران باشد؟ مراعات کند؟ 

 «االن براش نگران شدی؟ واقعا مامان؟ » -

ه چی می خواسته برداره و م کغیظش را به من دوخت:» من نگرانم باباتسری به سالن کشید و دوباره چشمهای پر 

 «...چرا ؟ من االن فقط نگران تو هستم! چرا نمی فهمی؟ دارم میگم 

... بیا بریم پیش مهمون عزیزمون   فرهود سریع کنارش ایستاد و دست روی شانه هایش گذاشت:» شما نگران نباش 

 «.چیزی شده مادر من ببینیم دنیا دست کیه؟! این دنیا بد

 .ه اش را چرخاند و با خود بردبعد هم با آرامش شان

 .به جای سالن راه آشپزخانه را پیش گرفتم

لبهایم خشک شده بود و انگار دهانم هیچ بزاقی ترشح نمی کرد. بدنم هنوز کرخت بود. دلم می خواست دوباره به 

 .اتاقم برگردم و بخوابم



ینجا آرزوی من هم برآورده می شد. راحت می  دن مادرم از اده بود. بعد سالها با دور ششاید حرفهای فرهود آرامم کر 

 !شدم از اینکه تمام روز را خودخوری کنم. عادتم شده بود این خودخوری های مداوم

 .در یخچال را باز کردم و بطری شیشه ای آب را بیرون آوردم

ر از شیطنت ایستاده  را دیدم که جلوی در آشپزخانه با چشمهای پهمینکه برگشتم تا لیوانی از آبچکان بردارم فاخته 

 «.بود:» برو باال! مامان نشسته پیش پروا و فرهود ... حواسش نیست

 .خنده ای کردم. در شیشه را باز کردم و لبه ی بطری را به دهانم چسباندم

 .نصف بطری را خالی کردم و بی نفس آن را از دهانم جدا کردم

 .وی میز گذاشتانگشتانم جدا کرد و آن را ر ری را از بینجلو آمد و بط

 .نرم مثل گربه ای بازیگوش در بغلم فرو رفت و دستهایش را دور کمرم حلقه کرد

 «روی پنجه هایش کمی بلند شد و سرش را روی قلبم گذاشت:» حالت چطوره؟

ی لبهایم گذاشت:» خودش داره دستم را بین موهای کوتاهش بردم و خواستم جوابش را بدهم که دستش را رو

 «.صبر کن جوابمو میده!

 .کمی بعد سرش را از روی قلبم و دستش را از روی لبهایم برداشت

... نمیذارم بری ها  «.لپش را کشیدم:» دلبریات داره زیاد میشه کوکو! کم از اینکارا بکن 

 .دستهایش پشت گردنم رفت و سرم را پایین آورد

 .نسیم خنک آمد و رفت تا راه نفسم را باز کندون رفت. مثل یک دوید و از آشپزخانه بیرگونه ام را نرم بوسید. 

 .با فاخته هزار ساله می شوم. امکان مرگ با این پرنده ی قشنگ غیرممکن است

 .همه  دور میز مستطیلی شکل هشت نفره ی غذاخوری نشسته بودیم

تلف و دکور تمام عیار  الشش را کرده بود تا با پختن غذاهای مخمادر بهترین رومیزی که داشت را انداخته بود. تمام ت

 .عصر دلگیری که داشتیم را فراموش کنیم

... هیچ وقت نفهمیدم چطور وقتی در برزخ است این کارها به ذهنش می رسد؟  !مادر در اینکارها تخصص دارد 



 .بود یک طرف میز خالی بود اما این جمع شدن همه در یک طرف حال بهتری ساخته

 .کافی بودهمین تعداد برای حال خوب 

مادر با تمام تالشی که برای همه کرده بود خودش اما هنوز نتوانسته بود خجالتش از اتفاق عصر را هضم کند. کم  

 .حرف شده بود و نگاهش را از پروا می دزدید

 .ریه هایش را درگیر کرده بودنگران تک سرفه هایش بودم. نگران نفسی که سخت باال می آمد. باز هم فشار عصبی 

 .ب می دانم از فردا تا یک هفته با قرص های اعصاب بین خواب و بیداری دست و پا خواهد زدخو

 .خوددار بود. مراعات مهمانش را می کرد. باالی میز نشسته بود و لبخند از لبانش دور نمی شد

 .من و پروا کنار هم یک طرف میز بودیم

 .ه روی ما نشسته بودندفرهود و فاخته هم رو ب

 .غذایش بازی می کردپروا با 

 .با آرنجم آرام به بازویش زدم

 .سرش را به طرفم چرخاند. قاشقم را به لبه بشقاب غذایش زدم

 .قاشقی نصفه از برنج و قرمه سبزی پر کرد و به دهانش برد

وز یه ظرف دست نخورده ی الزانیا هنمادر متوجه ایما اشاره هایم شد و سریع به حرف آمد:» عزیزم دوست نداری؟ 

 «هست ... دوست داشتی! گرم کنم برات؟

  ... ... من همه ی غذاهارو دوست دارم. االنم که میز پر از غذاست. خیلی زحمت کشیدید  لبخند گرمی زد و گفت:» نه 

 «.نهار خیلی خوردم یه کم بی اشتها هستم

اکبر! اشت   «ها نداری؟با تعجب سرم را خم کردم و گفتم:» هللا 

 .با تشر صدایم کرد دلخور لب گزید. مادر



خواستم چیزی بگویم شاید از این حالت معذب درآید. در ذهنم چیزی جوالن می داد که او خانواده ای نداشته و حاال  

 دوباره زیر بار فشارهای روانی لبخند می زند و از آن طرف چاقویی برداشته و زخمهای درونش را دانه دانه باز می

 .کند

... رفته تو یک جایی کلبه ساخته که خرس های جنگل هم خسته میشن تا اونجا  فرهود شمال زندگی می  » - کنه 

 «!برن

فاخته غش غش خندید و فرهود زبان باز کرد:» خواب بودی ازشون دعوت کردم تشریف بیارن اونجا! گفتم مامان و  

 «.فاخته عید پیش من هستند

 «!من ریختین؟ این روزا چه کمرنگ شدم منی بدون » خب دیگه چه برنامه های یک ابرویم را باال دادم:

مادر نگذاشت بحث ادامه پیدا کند. حرف دلش را زد تا خالص شود:» پروا جان من بازم ازت عذرخواهی می کنم.  

 «...خیلی شرمنده شدیم ... هممون! باور کن 

» خانم وارسته این مادر را که روی میز بود، گذاشت:قاشق و چنگال را در بشقاب گذاشت و دستش را روی دست 

... ناراحت نیستم ... چند بار عذرخواهی کردید   «!حرفارو نزنید 

اگه بدونم چه دلیلی داره این چند  مادر سرفه ای کرد و مقداری آب خورد:» من نمیفهمم این باغ چی داره؟! به خدا 

 «....ش ماهه هر روز نفر سر این باغ به جون هم افتادن خیلی خوبه! شی

 .و خیره به گلهای پروا که در گلدان کریستالی محبوبش وسط میز گذاشته بود، ماند ادامه نداد

 .توجه همه به صدای پوزخند فرهود جلب شد

... البته   «...دست به سینه تکیه به صندلی داد و فاتحانه نگاهم کرد:» من می دونم 

 «!اخمهایم در هم رفت:» فرهود

 «.البته بقیه رو نمی دونم ولی دلیل فرازو خوب می دونمشرم ادامه داد:» ه به تبی توج

 .و بعد با صدای بلند خندید

مادر دستهایش را روی میز گذاشت و خودش را جلو کشید:» بگو ما هم بدونیم خب! واال من هر چی فکر می کنم  

 «!نمیفهمم چرا باید یک عمر کار کنه همه رو بده بابت خرید یک باغ



رهود باعث شد اخمهایم را کنار بگذارم. واقعا خنده دار هم بود! خودم هم نمی دانستم چرا باید خنده های از ته دل ف 

اینکار را بکنم. البته که دلیلش تنها آن چیزی نبود که فرهود هم می دانست. آن دلیل فقط یک بازی مسخره بین من 

آنجا برای من باشد اما این سالها بیشتر  ود. از بچگی دوست داشتمو فرهود بود! قصدم از خریدن باغ چیز دیگری ب

 !در جنگ مزخرف بین خودم و چاووش این خواستن پررنگ تر شده بود. دوباره یکی از راه های ثابت کردن خودم

می خواستم یک جای اختصاصی خاص برای خودم داشته باشم. می خواستم خودم بسازم چون چاووش بیشتر  

 .دحرص می خور 

 .خندیدن کردمبا فرهود شروع به 

مادر همچنان کنجکاو نگاهمان می کرد که فرهود چشم در چشم من با باریک کردن چشمهایش حالت بدجنسی به  

 «!خودش گرفت و گفت:» مامان عشق خیلی قشنگه

 .سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و بلندتر خندیدم

 «!زنید نامردا؟ فاخته غرغر کنان گفت:» خب چرا رمزی حرف می

... صدایش پر از تاسف بود از داشتن دو پسری که رسم مهمان نوازی را به جا نیاورده بودند:»  مادر دلخور شده بود 

... واقعا متاسفم برای جفتتون  «!خجالت بکشید 

 «.خنده ام را کنترل کردم و گفتم:» بابا داره شوخی می کنه! عشق کدومه؟! نمی بینید دارم می خندم

 .میز به آرامی به زیر میز خزید و مشت شد خنده ام را بند آوردت لرزانی که از روی  سد

... بدون هیچ واکنشی نگاهش را به لیوان جلوی رویش داده بود و حتی یک لبخند   دوباره صخره شده بود و سخت 

 .هم خرج خنده هایمان نمی کرد

... از همه   «.معذرت می خوامخودم را جمع و جور کردم:» خیلی خب ببخشید 

 .شمهایم به فرهود اشاره کردمبا چ

حرکت چشمهایم را خواند و خودش را جلو کشید:» پروا عذر می خوام ... شوخی بی مزه ای بود. یک شوخی قدیمیه  

 «.بین من و فراز...  واقعا چیز مهمی نیست

... مشکلی نیست  «.دستهای لرزانش را زیر میز بهم قفل کرد:» بله متوجهم 



 .م حرکات ریز و درشت صورت پروا را می کاویدای باهوش فاخته تمامهچش

 «یک آن بدون هیچ مقدمه ای از پروا پرسید:» عشق قشنگه مگه نه پروا جونم؟

 .سرش را باال آورد و نگاهش را به صورت مهربان و صمیمی فاخته دوخت

... فرهمادر ال اله هللا الهی گفت و از جایش بلند شد:» صد بار گفتم هر ح  «!ودرفی رو نزنید 

 .می خواست تا فرهود گندی را که زده جمع کند اما به جای فرهود فاخته به حرف آمد

... شما   نگاهش را از روی صورت پروا برنداشت و با خنده گفت:» مامان دیگه ثابت شده جنین هم عشقو میفهمه 

 «!نگران منید؟ من خودم هنوز عشق مهد کودکم یادمه

... ادامه بدید  یک دستش ر  سفید شد و مادر سرخ و ا پشت دست دیگرش زد و بلند گفت:» با هر سه تاتون هستم 

 «...به خدا یه کاری می کنم پشیمون بشید. زشته به خدا! االن پروا جان فکر می کنند چقدر همه 

... اتفاقا خیلی هم خانواده ی خ ی  وبی دارید. اینکه رسمپروا از جایش بلند شد:» اینقدر خودتون رو اذیت نکنید 

 «.برخورد نمی کنند لطفشونو می رسونند. خواهش می کنم اینقدر عصبی نباشید

مادر دست باال برد و گونه اش را کوتاه نوازش کرد:» اینقدر بانو ازت تعریف می کنه که خدا میدونه! اسمتو اینقدر با  

نِو؟ گفتم اینبار بیای اینجا  میکنم واقعا خوِد با ذوق و شوق میگه که گاهی فکر میکنم اینی که دارم باهاش صحبت

 «...پیشم کلی از خجالت دفعه پیش درمیام متاسفانه

... اینهمه ساعت خوب رو کنارتون گذروندم » -  «.نگید این حرفارو 

... خب پروا نگفتی میای ک لبه  فرهود از جایش بلند شد و با احترام کنار مادر ایستاد:» ملکه ی ما امشب ناراحته 

 «یا نه؟حقیرانه ی من 

اگه بتونم چرا که نه؟! حتما میام  «.لبهایش کش آمد و نگاهی کوتاه به همه انداخت:» 

 .دیس برنج را همراه با ظرف ساالد برداشتم و به سمت آشپزخانه رفتم

 .پروا کنار کنسول تابلوهای کوچک مادر ایستاده بود و عکسها را نگاه می کرد

... می داند مادر چقدر عصبانی است از  گوشه ی لبش گذاشتهفرهود با سیگاری که  بود آرام از در خانه بیرون رفت 

 .این سیگار کشیدنهای بی وقفه اش! فرار می کند و گوشه ای خودش را پنهان می کند تا در دید نباشد



 «!ظرفها را روی میز نهارخوری آشپزخانه گذاشتم:» امر دیگه ملکه ی چشم زمردی

و به کتری که روی گاز گذاشته بود خیره نگاه می کرد. هنوز درهم و خجالت زده بود. تا به  اده بود گاز ایست  مادر کنار

 .حال مهمانی نداشته که به این اندازه در مقابلش سرافکنده شود. نمی تواند فراموش کند

 .ه مادر اشاره کردمبه فاخته که در حال چیدن ظرفها در ماشین ظرف شویی بود نگاهی کردم و با نگاهم ب

فاخته لبخندی زد و جلو رفت. غافلگیرش کرد و گونه اش را بوسید:» کجایی مامان خانوم؟ فراز داشت باهات حرف  

 «!میزد

 «سرش را تکانی داد و نگاهم کرد:» جانم؟

فیقات  نزدیک شدم و دستم را پشتش گذاشتم:» کجایی؟ ول کن دیگه! اتفاق افتاد کاریش نمیشه کرد. پروا مثل ر 

 «!تت صفحه بذارهنیست بره پش

اصال نشنید چه گفتم. بی تفاوت قوری را برداشت. قوطی چای را کنار گاز آماده گذاشته بود. درش را باز کرد و چند 

... آخه یهو از کجا پیداش شد؟ ... بدتر از دفعه ی پیش   «قاشق چای داخل قوری ریخت:» خیلی بد شد 

 .ی که تکان داد به من فهماند که تنهایشان بگذارمشت و با چشمک و سرفاخته دستش را روی بازویم گذا

 «!عقب عقب رفتم و بدون صدا رو به فاخته لب زدم:» مراقبش باش 

 .پلکهایش را بهم زد و چرخیدم از آشپزخانه خارج شدم

 .هنوز جلوی کنسول عکسها ایستاده بود. مردمک چشمهایش هیچ حرکتی نداشتند

 .حتی متوجه نشد کنارش ایستاده امدر در فکر بود که بدتر از مادر آن ق

 «کجایی لیدی؟ باز رفتی تو فضا؟ » -

با سرانگشتش روی یکی از قابها که عکس کودکی من و فرهود کنار هم بود را لمس کرد:» یادتونه گفتم بعضی وقتا 

 «فکر می کنم منحوسم؟

پیاده کرده شماها مختون تکون خورده! دعوای  ف فک منو پوفی کردم:» بیخیال بابا! تو و مامان چرا قاط زدید. طر 

 «.امروز چه ربطی به تو داره؟ من و چاووش یک قرنه همین هستیم. الکی داستان نباف

 «...برگشت و نگاهم کرد:» هر جا میرم همینه! دقت کنید. تا قبل از اومدن من به ویال 



م نمی تونستم برم اما االن شاگرد دارم حالم  باشگاه ه حرفش را بریدم:» قبل اومدنت حوصله ام خیلی سر میرفت.

 «.خیلی خوبه

 «...لبخندی زد. چشمهایش پر شد از تشکر و قدردانی:» اینارو میگید من حس بدی نداشته باشم اما دارم. واقعا 

 «.اشاره به میز کنسول کردم:» اینو بیین

 .نگاهش به عکسها جلب شد

... بابای چاووش. تا وقتی زنده بود دهن همه مارو سرویس کرده  این بابا دستم را روی یکی از قابها بردم:» سرهنگه 

 «.بود

 .لبهایش کش آمد و قاب را برداشت

بابا سرهنگ در لباس نظامی کرم رنگ و سینه ای پر از مدالهای رنگی چنان با جدیت به دوربین نگاه کرده بود که 

 .دنیاست که قرار است در تاریخ ثبت شودانگار در حال ثبت یکی از مهمترین عملیاتهای 

 «!چشمهاشون و نگاهشون خیلی شبیه شماست » -

همیشه از این شباهت دلخور بودم. عجیب بود که من دقیقا شبیه دو نفر بودم که از هیچ کدامشان دل خوشی  

شبیه این دو نفر نباشد  نداشتم و دست به هر کاری می زدم تمام توان و دقتم را می گذاشتم تا ذره ای از رفتارهایم

. 

 «دلخور و طلبکار گفتم:» من کجام شبیه اینه آخه؟ 

نگاهش را از من گرفت و دوباره به عکس برگرداند:» چرا دیگه موهاتونو همینقدر کوتاه کنید دقیقا همین شکلی 

 «.میشید. فقط رنگ موها و چشمهاتون تیره تره وگرنه شبیه هستید

هود همانطور که به سمت مبلها می رفت بلند گفت:» پروا این از پدربزرگمون سر یه  خواستم جوابش را بدهم که فر

 «.قضیه ای کینه داره خوشش نمیاد بشنوه شبیهشه وگرنه که همه میدونن عین خودشه

 «!با نیشخند به فرهود که حاال روی کاناپه لم داده بود نگاه کردم:» یکی طلبت

... پادشاه همیشه طلبکار! عین سرهنگ پیشانی اش را خاراند و به پروا نگاه  «.کرد:» بفرما 

 «.پروا تک خنده ای کرد و به سمت مبلها رفت:» نه من منظورم اخالقشون نبود. فقط ظاهرشون رو گفتم



فرهود حین نشستن پروا روی مبل تکانی به خودش داد و با احترام نیم خیز شد:» خب من بهتون اطمینان میدم 

 «.بیامرزهاخالقی هم شبیه خدا

... امشب خیلی تازوندی تو. اون از سر میز   جلو رفتم و مشتی به بازوی فرهود زدم:» بذار به وقتش حالتو می گیرم 

 «.اینم از االن

به جای اینکه جواب مشتم را بدهد با لبخند دستش را روی شانه ام گذاشت و فشار داد تا کنارش بنشینم:» حرص  

 «!نخور اینقدر

نه ام گذاشت و نگاهش را به پروا برگرداند:» پروا نترس اخالقاش شبیه نیست. یه بار تو باغ بد دستش را روی شا

 «!ازش کتک خورده

 .فرهود تمام حواسش پی خندیدن پروا بود و از قصد با کلمات شیطنت می کرد

 «!به فشاری که به پهلویش دادم توجهی نشان نداد و ادامه داد:» اداهاشو جدی نگیر بچه خوبیه

 «.پروا نگاهی به من کرد:» می دونم به من هم خیلی کمک کردند. شک ندارم آدم خوبی هستند

... بریم   مادر و فاخته هم به جمع اضافه شدند و فرهود با دیدن آنها شانه ام را بیشتر فشار داد و گفت:» فردا تعطیله 

 «!باغ فراز خان ببینیم ویالی قشنگش چه شکلیه 

ی میز گذاشت و فرهود را خطاب قرار داد:» خیلی قشنگه ... سالن پذیرایی اش دقیقا همونه مادر سینی چای را رو

 «.که من دوست دارم. دو تا دیوارش کال شیشه اِی و رو به باغه

انگار حال مادر بهتر شده بود. تک سرفه هایش را داشت اما رنگ و روی بهتری داشت. راجع به ویال با فرهود گرم  

بدون توجه به بحث خودش را کنار پروا رساند و سریع موبایلش را جلوی چشم او گرفت. آن قدر   صحبت شد. فاخته

آرام حرف می زد و پروا هم با همان حالت جوابش را می داد که متوجه نمی شدم راجع به چه موضوعی صحبت می  

آورد و زمزمه کرد:» دختر عمه   کنند. گوشه ی کاناپه لم داده بودم و نگاهشان می کردم. فرهود سرش را کنار گوشم

 «!مونه فراز 

 «!زیرچشمی نگاهش کردم. با لبخندی پهن و زمزمه وار گفتم :» خفه شو 

 «خندید و سرش را از کنار گوشم دور کرد:» خوب پس همه با فردا موافقید؟

 .فاخته بی توجه و بدون نگاه بله ای تحویل فرهود داد و به پچ پچ هایش ادامه داد



... وای اینهمه جا رفتی؟محو تماشا   «یشان بودم که فاخته با صدای بلند گفت:» تو معرکه ای 

 «پروا از ذوق زدگی فاخته خنده ای کرد و گفت:» سفر کردن دوست داری؟ 

 «.فاخته موبایلش را روی مبل رها کرد و چهار زانو روی مبل رو به پروا نشست:» وای من می خوام جهانگرد بشم

 .دلخور نگاهی به من انداختشید و نفسی کمادر کالفه 

 .فاخته با هیجان از برنامه هایش برای پروا تعریف می کرد

 .مادر هر چه در چنته داشت رو کرد تا بحث را به جای دیگری ببرد اما موفق نشد

گفت:»  برده بود فاخته به سمت من و فرهود که به هم لم داده بودیم برگشت و با هیجانی که صدایش را کامال باال 

 «شو بکنید پروا بیشتر جاهایی که من آرزومه ببینم رو دیده! وایفکر 

پروا تا چشمهای باریک شده ام را دید گفت:» البته که موضوع خیلی بزرگی نیست. طبیعیه همه ی آدمها مسافرت  

 «!میرن

 «!سرم را باال و پایین کردم:» بله طبیعیه! این روزا همه چی طبیعیه

 .اشت و پچ پچ هایش را از سر گرفتیل را بردباره موبافاخته دو

 .تعارفهای مادر برای ماندن را رد کرد و گفت به خانه ی خودش می رود

اگر در کفه های ترازو بگذارم قطعا با هم هم وزن می   خواستم در خانه بمانم. خاطره های خوب و بد در این خانه را 

 .شوند

قتی فکر کردم کسی را ندارد و در صورت رفتن به خانه اش بود اما وتنگ شده  دلم برای جمع چهار نفره ی خوشمان

 .باید کنج تنهایی را بغل کند از ماندن پشیمان شدم

تا همین جا هم ماندن در جمع خانوادگی که شاید می توانست داشته باشد و از او دریغ شده را خوب تحمل کرده 

 .بود

...بلند شدم و بهانه ای آوردم:» من بای  «!ره فردا صبح بیاد باهام کار دارهسینا قرا  د برم 

 .فرهود کنارم ایستاد و مچ دستم را با فشاری نامحسوس گرفت



نگاهش کردم. پشت لبخند پر آرامشی که ریش و سیبیل بلندش آن را پوشش داده بود و چشمهای پرحرفش را  

 .خواندم

 «!. بفهم آخه چیزی نیست:» لعنتی گوشه لبم را گزیدم و آرام طوری که بقیه نشنوند گفتم

 «.دندانهای سفیدش بین ریش و سبیل مشکی بیرون افتاد:» فراز همه مثل هم نیستن! سخت نگیر

از اشاره اش به تجربه ی مزخرفم دلگیر شدم. اخمهایم ناخوداگاه در هم رفت و خواستم جوابی دهم که نگذاشت  

 «!دهانم باز شود:» البته یک آیتم مهم هم داره ها

از یک جای بد به یک جای خیلی خوب کشاند اخمهایم باز شد و مشتی به بازویش زدم:» فردا دارم برات!   که مرااز این

 «.تو فقط بیا باغ

خداحافظی کردیم. همه به ظاهر خوب و خوش بودیم اما هر کدام از ما به خاطر اتفاق عصر به اندازه ی خودش  

 .شرمنده و ناراحت بود

ر حیاط خارج شدیم حس کردم نفس راحتی کشید. نفس راحت از تحمل بودن ینکه از دستیم و همداخل ماشین نش

... چیزی که نداشت یا افکار سمی که از داخل در حال خوردن وجودش بودند  .در یک جمع خانوادگی 

 «.از بن بست به خیابان رسیدم:» ببخشید که بهت بد گذشت

 «.ه ساعت خوب رو نادیده نمی گیرهآدم اونهمدقیقه که نه اتفاقا خیلی خوب بود! برای ده  » -

خیره به خیابان لحنم را تغییر دادم و مودبانه گفتم:» متشکرم. نهایت لطفتونه که اینطوری فکر می کنید. در هر 

 «.صورت من از طرف همه بابت اون ده دقیقه که باعث شد افکار شما بهم بریزه عذرخواهی می کنم

 .نمی گفت اما چیزی فم چرخیدهحس کردم سرش به طر 

نیم نگاهی به بغل انداختم و متوجه شدم حدسم درست بوده است. از تغییر لحنم جا خورده بود. یک خواهش می  

 .کنم سریع گفت و سرش را به طرف پنجره چرخاند

 .موبایل را از جیبم بیرون کشیدم و با سینا تماس گرفتم

 «بی؟ خوابالود جواب داد:» بله؟ سالم ... خو

 «آیکون پخش صدا را زدم:» خوابی؟ مگه مرغی ؟  دم وخندی



 «میخندی؟ خب خداروشکر که خوبی! چی شده؟ » -

فردا بیا باغ. فرهودم هست مامان و فاخته هم همینطور. جوجه بخر و از این جور چیزا کباب بزنیم. کال خرید کن   » -

 «.دستت درد نکنه

 «.حتما چشم. زود میام  » -

 «... غذاهاش اصال داره ها وگرنه کهببین لیدی کسالت  » -

 .از صدای فراز گفتن با عصبانیتش زیر خنده زدم و سریع با سینا خداحافظی کردم

همینکه تماس قطع شد گفت:» واقعا خداروشکر همین چند دقیقه پیش فکر کردم یکی دیگه کنارم نشسته.  

 «!خداروشکر خودتونید

کر کن من ببینم با تو آخرش چند چند هایم گفتم:» تو فعال ... ش بلندتر خندیدم و بین خنده از حرص خوردنش 

 «.میشم

 «پر حرص تر از قبل گفت:» یعنی چی؟ 

 «.پایم را روی گاز گذاشتم و گفتم:» بیخیال لیدی. همون خداروشکر تا بعد

 .سویشرت سراسر مشکی ام به تنش زار می زد

 «باز؟ش محکم کردم:» آماده ای سرو آن را با دستهایم روی سر کاله کپم را از سرم کشیدم 

 «با ترید نگاهی به آن طرف زمین انداخت:» قدشون خیلی بلند نیست؟

چانه اش را گرفتم و به سمت خودم برگرداندم:» مگه تو کوتاهی؟ ببین منو هر چقدرم بلند باشن بدنشون به اندازه ی 

 «.بری تو شکمشون بیفتن زمین تو محکم نیست. یعنی می خوام یه جوری

 «چشمهایش گرد شد:» بزنمشون؟ از همون مدل خیابونی؟

... ولی فقط دارم به خودت میگم اینو. متوجه   سرم را محکم باال و پایین کردم:» من نمی تونم به اندازه ی تو بدوم 

 «!میشی؟ یه چیزایی فقط بین ماست به بقیه ربطی نداره

 «!ممش را محکم تکان داد:» میفهلبهایش بهم فشرده شد و سر 



کف دستهایم را بهم زدم:» پس تو فورواردی! اونجوری نگاهشون نکن جفتشون زیر دست من بسکت یاد گرفتن.  

 «.اصال نترس! بازی برام مهمه ها خراب نکنی

 «.صافتر ایستاد و شانه هایش را تکانی داد:» نه خراب نمی کنم. هر جا نتونستم رد بشم میزنمشون

 «.االن تیم میبستم برای لیگ یک! بزن قدش لیدیه تا شاگرد شبیه تو داشتم دستم را باال بردم:» من س کف

 «.کف دستش را محکم به دستم کوبید:» شما اصال به خودتون فشار نیارید. هر چی یادم دادید رو استفاده می کنم

... کم آوردی جیغ بزن »-  «.آفرین 

 «د:» چرا؟ واقعا جیغ بزنم؟از چیزی که شنید چشمهایش گرد ش

... از ترسشون استفاده میکنی و گلتو میزنی. فقط یک چیزی   «!موذیانه خندیدم و گفتم:» می ترسن 

 «دوباره نگاهی به آن طرف زمین انداخت و سرش را برگرداند:» چی؟

 .. ... ولی  یقه ی سویشرت را که کج شده بود صاف کردم:» اشتباه کنی و نتونی ردشون کنی، اینجا نه  . االن هم نه 

 «!زار بار از بسکتبال بازی کردن پشیمون بشیچنان جریمه ات کنم روزی ه بعدا

 «!سرد و سخت نگاهم کرد و چانه اش را باال داد:» تالشمو می کنم. تهدید نکنید لطفا

ی دراوردن و کُری  تهدید چیه؟! این قانونه بازیه. نه پس همینجوری! میگم برام مهمه. ندیدی چقدر مسخره باز » -

 «خوندن؟

 «محکم جواب داد:» خیلی خب! من هر کاری تونستم می کنم. مطمئنید اشکال نداره بازی کنید؟

خنده ای کج تحویلش دادم:» مگه قراره من بازی کنم؟ من اینجا فرمانده ام نباید خسته بشم. گاردت منم. عمرا  

 «.باید بگیریکسی بتونه بیاد طرف تخته حلقمون! امتیازو تو 

چرخاندم. کاله را روی سرش محکم تر کردم و کنار گوشش گفتم:» رحم نمی  و به آن طرف زمین شانه اش را گرفتم 

 «.کنیا! فکر کن دو تا کیسه بوکسن

 .مشت شدن انگشتهایش خنده ای روی لبم آورد

 .محکم توپ را به زمین زد و جلو رفت



 «!تی جنگ وارسته ی کوچک وایستی؟ روا نیست شاگردتو بفرس فرهود بلند خندید:» خسته نشی! قراره پشت

 «دستهایم را در جیبم فرو کردم و گفتم:» وصیتاتونو آماده کردید؟

 «!سینا و فرهود خندان بهم نگاه کردند و من داد زدم:» برو پروااا

 .با سرعت از کنار چهره های خندانشان عبور کرد و گل زد

ینا را به تمسخر  ا فخر نگاه های متعجب فرهود و سهایم شماره ی دو را نشان دادم بدستم را باال بردم و با انگشت

 «!گرفتم و داد زدم:» دو امتیازی بود

 «.فاخته از گوشه ی زمین داد زد:» نوشتم

پروا توپ به دست کمی به عقب برگشت. جدی بود و هیچ لبخندی به لب نداشت. انگار گل زدن با فرصت طلبی را 

 !... مثل من دوست نداشت

 .جیبم فرو کردم ه دستهایم را داخلچشمکی زدم و دوبار 

 .اینبار کری نخواندم. حواس کسی را پرت نکردم

 .فرهود و سینا حواسشان را بیشتر جمع کرده بودند اما باز هم کمی مراعات شاگرد تازه کار مرا می کردند

 «.کنید بلده! پروا داری وقت تلف می کنیدو قدم به جلو رفتم و داد زدم:» الزم نیست مراعات 

چرخید و خواست از سمت سینا نزدیک تخته شود که سینا گاردش را بست. دیدم که چقدر محکم آرنجش را به 

 .پهلوی سینا کوبید و رد شد

 .گل کرد و بی توجه به داد سینا که پهلویش را گرفته بود و اعتراض می کرد با دریبل به سمتم آمد

ا ضعیف طرف  ود. یعنی حرصم دراومد شل بودن انگار بگاز گرفت:» خیلی محکم زدما! حواسم نب لبهایش را

 «!هستن

بی توجه به اعتراض های سینا بلند خندیدم و گفتم:» نامردم نفرستمت تیم ملی! برو بعدی رو ناکار کن سرباز یگانه.  

 «.اصال دلت نسوزه

 .خندید و خوشحال چرخید



 .ا با دقت گل کردلو رفت و به جز دو بار بقیه شوتهایش ر هر بار با زد و خورد ج

یک بار با دفاع فرهود چنان به زمین خورد که ناخوداگاه چند قدم جلو رفتم که سریع دستش را به طرفم بلند کرد و 

 «.داد زد:» چیزی نیست. نیاید

 .یقش می کردمبا صدای اعتراض های فرهود و سینا می خندیدم و هربار بیشتر از دفعه قبل تشو 

 .موفق نشدند از سد من عبور کنندسینا به زمین ما رسیدند چند باری هم که فرهود و 

گونه های سرخ شده و عرق های پیشانی اش را که دیدم جلو رفتم و توپ را از دستش گرفتم:» پاس میدم برو تو!  

 «.زیاد ندو دیگه

 «.می خوام سه امتیازی رو امتحان کنم » -

 «!تاش گل میشه  گل می خوریم اما بیخیال بزن ببینم چندبه نظرم  » -

 .همانجا ایستادم و پاس دادم تا شوت کند

 .گل نشد و توپ به دست سینا افتاد. فرهود سریع دوید و پاس گرفت و گل زد

 «.قیافه ی ناامیدش را دیدم و گفتم:» بیخیال لیدی. جلو هستیم فدای سرت

 .می زد ناامیدتر می شدصدای فاخته که امتیازها را می نوشت و داد هر بار امتحان کرد و نشد. با 

 «.کنارش ایستادم:» از این قیافه ات بدم میاد

 «.گند زدم کلی افتادن جلو » -

 «.هنوز بهمون نرسیدن. یکبار دیگه امتحان کن. هر چی شد من میگم بازی تمومه میبریم » -

 «!آخه؟ » -

 «است به پات هست؟توپ را گرفتم:» آخه نداریم. حو

ب فرهود و سینا را خسته کردم پاس دادم و اینبار سه امتیازی  سر زمین رفتم و وقتی خو چند بار از این سر به آن

 .اش را گل کرد

 .جیغی از خوشحالی کشید و به سمتم دوید



. در همان حالت که در  خندان در بغلم فرو رفت. بی اختیار دستم را به کاله رساندم و سرش را در سینه ام فشار دادم

دیگرم را باال بردم و داد زدم:» بازی تمومه    و من سرش را به سینه ام فشار می دادم، دستبغلم نفس نفس می زد  

 «.بردیم. کبابارو شما درست می کنید

  فاخته و پروا پایین درخت گردویی نشسته بودند و باز هم فاخته حرف می زد و او با عالقه به حرفهایش گوش می

 .داد

دادم، محکمتر شدن حلقه ی   لب توجهش سرش را که در سینه ام فشاردر پایان بازی بعد از آن خوشحالی جا

دستانش را دور کمرم کامال حس کردم اما تا صدای اعالن بردن بازی را از زبانم شنید سریع خودش را عقب کشید و  

 .با سری پایین ببخشیدی گفت

ذرخواهی بی دلیل ندادم. چرا باید شتم و روی سر خودم گذاشتم و جوابی به آن عهمان موقع کاله را از سرش بردا

می کرد؟ هر کس دیگری بود بعد از زدن گل سه امتیازی در بازی آن هم برای اولین بار باید خوشحال می   عذرخواهی

 .شد

د، برگشتم:» چی شد پس؟  دستهایم را از جیبم درآوردم و به طرف فرهود و سینا که در حال ساختن منقل آتش بودن

 «.اینم از آتیش درست کردنتون! جمع کنید بابار متر قد میشید، اون از آبروریزی تو زمین رو هم بذارنتون چها

 .فرهود با سری پایین مشغول شکستن چوبها بود و می خندید

 «!بود دنده هامونو بشکنه سینا طلبکارانه جلو آمد:» به جای ما هم طلبکاری! چرا این شکلی یادش دادی؟ کم مونده 

... اون  :» ظریف بازی می به کنار هلش دادم کنی از اون اولم مشکلم باهات همین بود. می خواستی گاردتو ببندی 

 «.چه تقصیری داره؟ می خواست گل بزنه

 .هر سه دور منقلی که با سنگها درست کرده بودند، زانو زدیم

 «!اِی دعوت نامه بگیرهکرد:» یه جوری بازی می کرد انگار قراره از اِن بی سینا دوباره اعتراض هایش را شروع  

 .فرهود بلندتر خندید. سرش گرم کار خودش بود و باز هم در غالب شنونده فرو رفته بود

متاسف به سینا نگاه کردم:» خودتو نمیگی؟ برای چی هلش دادی خورد زمین؟ یک ساعته بازی تموم شده عین تو 

 «!ده. یاد بگیرراه ننداخته! االن پاچه شو بده باال زانوش داغون شآه و ناله 

 «!فرهود نگاهی به دخترها انداخت و باالخره به حرف آمد:» بد خورد زمینا! یه بارم من زدمش زمین



 «بعد هم نگاهی به من انداخت و با شیطنت گفت:» آرزوهات چطورن؟

 «!نکنا دست روی زانویم گذاشتم و ایستادم:» فرهود شروع

 «؟ قضیه چیه؟سینا نگاه متعجبش بین ما رفت و آمد:» آرزو

فرهود بلند خندید. سمت ویال می رفتم خم شدم و دستم را محکم به شانه ی فرهود زدم و او را پخش زمین کردم:»  

 «!مرگ

برداشتم و شماره ی مادر را  از بین درختها خودم را به ویال رساندم. اولین کاری که کردم این بود که تلفن بیسیم را 

 .گرفتم

 «و قبل از سالم گفتنش سرفه ای کرد:» سالم عزیزم. خوبی؟ . صدایش خواب آلود بودبعد از چند بوق برداشت

 «کاله را از سرم برداشتم و روی کاناپه دراز کشیدم:» سالم! خواب بودی؟ چرا نیومدی پس؟

 «یدم:» خوبی؟ بیام دنبالت؟ می خوای بریم دکتر؟با شنیدن سرفه هایش دستم را کالفه به موهایم کش

 «وبم. شلوغش نکن! خوش می گذره؟کشید:» خ  نفس عمیقی

 «شاکی گفتم:» فرهود احمق میبینه تو این حالی بلند شده اومده اینجا؟

؟  فراز جان پروا ناراحت شد نه خودم خواستم تنها باشم. قرص خورده بودم خوابم میومد. می موندن چیکار؟  » -

 «.هنوزم تو فکرشم! خیلی بد شد

که وارد شد و لنگ لنگان به سمت پله ها رفت. تا حاال نمی   پروا و بعد خودش را دیدمدر باز شد و اول سایه ی 

 .لنگید! باز هم پنهان کرده بود

 «.صدایم را باال بردم و گفتم:» پرواا یگانههه

 .جیغی کشید و ترسان برگشت 

ندان به قیافه ی بهت زده  کشید و اسمم را بلند صدا زد. روی کاناپه نیم خیز شدم و خ مادر از پشت تلفن سرم داد 

 «احتی؟اش نگاه کردم:» مامانم میگه نار 

چشمهایش باریک شد و از ال به الی دندانهای بهم فشرده اش که از عصبانیت باز نمی شد گفت:» سالم برسونید!  

 «.لی بودچیزی برای ناراحت شدن وجود نداره. همه چی عا



 «.گفت راحتم و دیگه خونتون نمیام. افتضاح و اینارو همبیخیال دوباره دراز کشیدم:» مامان میگه خیلی نا

 «.سریع از پله ها پایین آمد و بلند گفت:» من همچین حرفی نزدم

دی. گوشیو بده مادر از آن ور پر و بال می زد که اذیتش نکنم:» خجالت بکش مرد گنده! چرا دختر بیچاره رو عذاب می

 «.بهش ببینم

 .الی پله ها و بعد اتاقش رساندازک کرد و سریع خودش را به باخندیدن مرا که دید پشت چشمی ن

حیف شد مامان، رفت. فهمید شوخی می کنم. تازه می خواستم بگم مامانم یک آرامبخش داره که اسمش به   » -

... به درک نیا خونمون  «.درکه 

 .گفت در صدای خنده های من پنهان شدخاک بر سرمی که بلند 

 «!نش سریع خنده هایم را پایان دادم:» مامان من نگران از غضب کرد  چند لحظه چیزی نگفت و

 «آرام گفت:» تو داری میخندی؟ اونم این شکلی؟! باور کنم؟

 «نشستم و دوباره کاله را روی سرم گذاشتم:» چیه مگه؟

... صدای خنده هات. چند وقت  » -  «!بود اینطوری نخندیده بودی؟هیچی 

راست می گفت حاال که حجم هوای ریه هایم را با   م از شنیدنش کمی متعجب شدم.چیزی را یادآوری کرد که خود

 .خنده خارج کرده بودم حس می کردم انگار سالها بود اینطور از ته دل نخندیده بودم

 .همه دور آتش نشسته بودیم. نگاهی به تک تک شان انداختم

کردن سیگار آسمان را نگاه می کرد. شک ندارم مثل رهود سرش را به پشت صندلی تکیه داده بود و همراه با دود ف

فهایش را با فرشته ای که در آسمانها جا گذاشته بود در میان می گذاشت. کلی با افتخار از فرشته برای همیشه حر 

 .قرار است برگرددپروا تعریف کرد. جوری تعریف کرد که انگاربه سفر رفته و 

موسیقی به واسطه ی یکی از  ا بانو زندگی می کرده کنار خواندن درس برایش تعریف کرد سه سالی که در اتریش ب

دوستانش که همانجا با او آشنا شده به عنوان لیدر تورهای تفریحی کار می کرده است. همان سال اول با فرشته  

اند آنجا ایی ادامه پیدا می کند که بعد از پایان درسش دیگر نمی توآشنا می شود و سررشته ی این آشنایی تا آنج

 .دیگر قصد بازگشت نداردبماند. در صورتی که همه ما فکر می کردیم فرهود 



فرهود آن قدر در نواختن ویولون عالی بود که جایی در کنسرت فیالرمونیک پیدا کرده بود اما همه را کنار گذاشت و  

 .برگشت

د این ماجرا عاقبت قشنگی  فرشته دیگر آن دختر دو سال پیش نیست اما برگشت. می دانست شایمی دانست 

ه جلویش را خواهند گرفت اما برگشت. آن سالها برای اولین بار آن روی نداشته باشد اما برگشت. می دانست هم

 !جنجگوی برادر همیشه آرامم را دیدم. با همه جنگید حتی با خود فرشته

 .ه سادگی و با عشق تعریف کرد. هنوز عاشق مانده بودتمامش را ب

فرشته را به عقد خود درآورد و زندگی شان را در کلبه ی قشنگشان شروع کرده بودند. شاید یمارستان روی تخت ب

فقط شش ماه این زندگی مشترک طول کشید اما وقتی تعریف می کرد انگار سالهاست با فرشته زندگی کرده 

 .است

و مثل من شیطنتهایش تمامی   سالی که می آمد و می رفت با فرشته آشنا شده بودم. برعکس فرهوددر آن سه 

 !نداشت. حیف که دیگر نیست 

... آن قدر همه از او خاطرات قشنگی داشتیم  بودنش در زندگی همه ی ما کم بود ولی همان مقدار کم هم پررنگ بود 

 .می درخشیدکه هر وقت اسم فرهود می آمد اسم او هم کنارش 

 .تمام غم جمع شده در سینه ام را با فوتی خارج کردم

فاخته پشت هم خمیازه می کشید. از وقت خوابش گذشته بود. منتظر به فرهود نگاه می کرد تا باالخره متوجه شود  

 .که باید بروند. اینجور که پیدا بود فرهود قصد دل کندن از باغ را نداشت

 .کارهای زیادی که فردا داشت، رفته بودسینا ساعتی پیش به بهانه ی 

سافرتی را چنان دور خودش پیچیده بود که فقط صورتش دیده  لی گذاشته بود و پتوی م پروا پاهایش را روی صند 

 .می شد. نگاهش را به آتش داده بود و با صدای شکستن چوبها در آتش پلکش تکان می خورد

 .فاخته موقع نهار پیش کشید مطمئنم او هم مثل من در فکر صحبتهایی بود که

سید بود و خودش آن را درست کرده ر دفترچه ی سفرش را که مثل یک سرر بدون فکر و بی هوا موقع خوردن نها

 .بود، آورد و گفت ایده ای به ذهنش رسیده است



ریخ های  تاریخ تولد هر کدام از ما را در صفحه ی همان روز نوشت و گفت می خواهد یادش بماند سال بعد در تا

بنویسد. امیدوار بود که در تاریخ تولد هر کدام از ما   تولد ما کجاست و از خاطراتش برای آن شخص در همان صفحه

 .بعد به یکی از مکانهایی که جزو آرزوهایش است، خواهد رفتدر سال 

... مشکلی نبود. موضوع آنجا سخت شد که تاریخ تولد پروا را ب ا ذوق زدگی خاصی  تا اینجا هیچ ایرادی نداشت 

 .پرسید و او مات زده فقط نگاهش کرد

م از ما نگاه کرد و بعد هم خونسرد گفت که دو تاریخ تولد دارد. یکی از تاریخ ها مربوط به  به هر کداچند لحظه 

...  شناسنامه ای بود که در بهزیستی برایش ترتیب داده بودند و دیگری را بانو به او گفته بود. تاریخ تولد واقعی ا ش 

 .از یک هویت واقعی

دم که می خواهد تولدی داشته باشد یا ن ناخواسته و بی دلیل دایم در فکر بو دو روز دیگر تولد واقعی پروا بود و م

 نه!؟ 

 .این همخانه شدن ناخواسته و ماجراهای عجیب و غریبی که اتفاق افتاده بود ما را به هم نزدیک کرده بود

... کاری که  مان داشتیم که کسی از آنها خبر نداشت. ضعفهایمان را با هم شمر حاال ما حرفهایی را بین خود ده بودیم 

 .انجام نداده بودم من تا به حال در هیچ رفاقتی اینقدر شفاف

 .هنوز ماجرای دکمه بستن را فراموش نکرده بودم. دیگر مطمئن بودم آن شب مرا با کسی اشتباه نگرفته است

... ان شکل دیگری بگیرد هم نمی خواستم این اتفاق بیفتد. هنوز اعتمهم دلم می خواست دوستی م اد نداشتم 

رک های ریز داشت. ترک های ریز به مراتب بدتر هستند. به هم که  دیوار اعتمادم را دوباره ساخته بودم اما هنوز ت 

 .برسند دیگر چیزی جلودارشان نیست

 .تباه دربیاید ترس داشتماز اینکه جلوتر بروم و بار دیگر تمام محاسباتم اش

... نقاط مجهول آن قدربرای اولین بار در عمرم به یک ترس اق زیاد بود که قانع نمی شدم جلوتر از این  رار کرده بودم 

 .را در ذهنم تصویرسازی کنم

اگر گمش می کردم، اگر همین فردا صبح اراده می کرد و می رفت حتی نمی دانستم از کجا ب  ... اید  آدرسی نداشتم 

این را نمی خواستم. نمی خواستم رابطه ای گنگ  پیدایش کنم. باید دست به دامن بانو یا حتی الفت می شدم و 

 .داشته باشم



 .تازه فهمیده بودم سفر کردن دوست دارد

... مثل اینکه دلیل واقعی پوشیدن لباسهای مشکی اش چیست؟   خیلی چیزها نمی دانستم 

 .نستمحتی اسم واقعی او را هم نمی دا

فقط برای مراقبت بوده؟ نمی توانستم قبول کنم فقط برای   نمی دانستم بانو برای چه او را به باغ فرستاده است. آیا

 .مراقبت با من زندگی می کند

 .پروا دقیقا شبیه همان جنگلی بود که از روز اول در ذهنم شکل گرفت

... حرف نزدن ها و پنهان ماندن  زوایای روحی و ذهنی اش او را بی انتها کرده بود. هر چه می دانستی  بی انتها بود 

 .از هم چیزهایی بود که نمی دانی و این بازی انگار تا ابد ادامه داشتانگار ب

 .با خارج شدن ماشین از در باغ ریموت را باال بردم و دکمه اش را فشردم تا در بسته شود

 .ستاده بود تا فرهود و فاخته را بدرقه کنیمپتوی سفری هنوز روی دوشش بود و کنارم ای

 .خیره ایستادیم در کامال بسته شد و ما همانجا

 !نمی دانستم به چه چیزی فکر می کند اما خودم فقط دنبال یک چیز بودم. بیشتر بشناسم 

 .می خواستم دل به جنگل بی انتها دهم و تا آن سرش را کشف کنم

 !گرفتند دیگر فراز نبودماین عادت به کشف کردن را از من می 

 «!چه خلوت شد » -

 .بیرون کشید شنیدن صدای پروا مرا از افکارم

... همشون رفتن  «!نیم نگاهی به کنارم انداختم:» آره 

تمام این مدت تنها بودیم اما چرا در انتهای همین یک روزی که مهمان داشتیم دچار این حس غریب شده بودیم؟ او 

 ...  !من هم گله داشتم که چرا رفته اند؟می گفت خلوت شد 

 .ت کردیمهمراه من برگشت و هر دو به سمت ویال حرک



حاال دیگر اینکه چه کسی است و از کجا آمده برایم مهم نیست. دنبال کردن ذهنش و اینکه به چه چیز فکر می کند از  

 !هر چیزی برایم بااهمیت تر شده است 

 .و در هم گره خورده ای مغزش را بشناسم قصد کرده ام تک به تک نرون های پیچیده

... به چی فکر می کرد » -  «ی؟ سوال فاخته اذیتت کرد؟کنار آتیش 

... چرا باید اذیت بشم؟   «شانه ای باال انداخت:» نه 

 «می دانم ناراحت است اما دل به دریا زدم و پرسیدم:» پس فردا تولدته! نمی خوای جشن بگیری؟ 

 «.د:» از جشن تولد خوشم نمیادنفسش را با صدا بیرون دا

 «که اتفاق افتاده؟گوشه ی لبم را گزیدم:» چرا ؟ به خاطر چیزایی  

... بهش فکر نکردم. شاید فکر کردم! نمیدونم شاید چون   کلید را از جیبش درآورد و به طرف من گرفت:» نمی دونم 

م اینجور مواقع حال آدمو بد می کنه آقای  اگر تولد می گرفتم معلوم میشد کسی رو ندارم ... حتی یه کم مقایسه ه

 «!فراز

 .نش درست بودپس حدسهایم راجع به درهم شد

نگاهی به کلید در ویال که کف دستش بود کردم، الاقل می توانستم کاری کنم که حس بهتری داشته باشد و فکر  

 «خودت باز نمی کنی؟ نکند تنهاست پس بی تفاوت گفتم:» کلیدو چرا به من میدی؟ برای خودته اینا! چرا

 .تازه متوجه شد که کلید را به سمتم گرفته است

 .شتانش گرفت و بدون حرف قفل در را باز کردمیان انگکلید را 

 .به طرز آزار دهنده ای آرام بود. همیشه آرام بود اما چرا حاال با همیشه فرق می کرد

ت که انگار حذفی در کار است. در پس این قبیل  آرامِش آدمها همیشه ترغیب به آرام شدن نیست. گاهی طوری اس

 .آدم می افتدآرامشها دلشوره ای خاص به جان 

... بابت همه چی متشکرم! امروز هم مثل دیروز عالی   با سری پایین داخل ویال شد و در همان حالت گفت:» متشکرم 

 «.بود. شبتون بخیر

 .پشتم را به در تکیه دادم و نگاهش کردم



ه سمت پله ها  منتظر جواب هم نماند. از اینکه در جواب تشکرش چیزی نگفتم دلخور و ناراحت نشد. آرام بحتی 

 .حرکت کرد تا به اتاقش برود

 .شانه هایم را به در تکیه دادم. دستهایم را از پشت در هم قالب کردم و رفتنش را دیدم

 !داشت اما آرام قدمهایش جای تمام کم حرفی هایش حرف داشت. محکم قدم برمی 

... با پروا هیچ وقت اینقدر بی تفاوت نبود. حداقل با نگاهش حرف می زد! با مر  دمک های عسلی رنگ و ابروهایش 

بلد بود. اما همانها را هم دیگر نداشت. از عصر و بعد از شنیدن داستان  لبهای بهم چفت شده اش حرف زدن را

 .اطراتش را با خنده و شوق تعریف کردفرهود چه بالیی سرش آمده بود؟ فرهود تمام خ

اه حذف می  نمانده؟! شاید چون مرور خاطرات فرهود را ناخوداگال به الی خاطراتش با فرشته چیزی گفت؟ چرا یادم 

 .کردم

هر بار به خاطراتش نقب می زند آتشی را در دلم روشن می کند. آتشی تخریب کننده که قسمتهای برادرانه ی 

 .دوجودم را می سوزان

 .باالی پله ها رسید و در پس دیواری که در اتاقش را می پوشاند محو شد

 بودم؟ به کجا رسیده

تمام مدت می جنگیدم که نباشد! قرار بود کاری کنم که از باغ فرار کند! قرار بود اذیت کنم.  حاال دلشوره داشتم که 

ر چیزی هم باقی مانده بود؟ همه چیز شفاف و  اگر برود از کجا پیدایش کنم؟ دنبال پیدا کردن چه چیزی بودم؟ مگ 

 .واضح جلوی رویم قرار داشت

ر بچگی دزدیده شده بود و پدر وکیلش را کشته بودند. مشکی پوش بود حتما برای خانه بودم که دمن با دختری هم

 !مینپدری که دیگر می دانست رویا نبوده! دنبال کسی بود که او را از اتاق صورتی اش جدا کرده بود. ه

 .دستم را می شمردم چه مرگم شده بود؟! مثل یک آدم بایکوت شده به مسیر رفتنش نگاه می کردم و پوچ های

... قلبم اینبار درد نداشت. حرف داشت  !قلبم 

 ... ... نه برای حرفهای صادقانه و بی پرده اش  ... از همان شب که مست بود نه برای بستن دکمه  می خواست بماند 

مال! هیچ  های حلقه شده روی کمرم یا گونه ای که روی قلبم گذاشت... فقط برای آن اعتماد تمام و کنه برای دست

 .ستم بماندترسی از من نداشت! اعتمادی که باعث شده بود خودش را به من بسپرد ... می خوا



... من حتی تنهاتر از پروا بودم  !تا کی و چه وقتش مهم نبود می خواستم باشد 

 .ر رفته بودپرده ها کنا

... شاید چون من  برفها در حال آب شدن بودند. قرار بود فقط نور خورشید باشد با کمی ابر شا ید! می خواستم بماند 

 .تنهاتر از او بودم

   .تا صبح بیدار ماندم. بین حس های گنگ سردرگمم بیدار ماندم

... سالن را وجب زدم. از  قصد آشپزخانه را با محکم بستن در یخچال، کوبیدن فنجان بیشتر از ده بار اتاقم را متر کردم 

   .رسید پر سر و صدا کردم اما نیامد  قهوه روی اپن و هر چیزی که به ذهنم

نشنید؟ خسته بود؟ دلخور بود؟ از چه دلخور بود؟ از داشتن های من و نداشتن های خودش؟ کاش می آمد و حرف  

   .می زدیم

   !باشم می خواستم شکنجه گر ماجرا من

   !سیب را که به هوا بیاندازی تا به دستت برگردد هزار چرخ می خورد

ش را زده بود. حاال من به جای شکنجه گر رفیق شده بودم و پروا با این سکوت در  من هم چرخهایسیب سرخ دست  

   .حال شکنجه دادنم بود

   .ا رفتن بودهزار احتمال از سکوت و نگاهش به ذهنم می رسید و در اول همه ی آنه

   !چرا ته ذهنم تداعی می شد که همین روزها خواهد رفت؟

   .ی او برمال شده بود. بانو می آمدشن بود. رازهای زندگتکلیف باغ تقریبا رو 

انتهای داستانی که فکر می کردم حال خوب را نصیبم کند پوچ شده بود. فکر کردن به انتهای داستان باغ حالم را 

   .خراب می کرد

... از فراز وارسته ای که سعی در نگه داشتن پروا یگانه داشت عصب ... از خودم     .انی بودمعصبانی بودم 

دیو بی اعتمادی درونم خودش را به در و دیوار می کوبید. گرزش را از غالف کمرش بیرون کشیده بود و هر ثانیه 

   .ضربه ای به سرم می زد

   .ا خشم کنار زدمکنار پنجره ایستادم و پرده را ب



   «مرگته فراز؟ به فضای گرگ میش پیش رویم نگاه کردم و هر دو دستم را روی سرم گذاشتم:» چه  

   !جوابی نداشتم! ترجیح دادم سکوت کنم. باز هم آرام نشدم. سکوت فقط بلد بود پروا را آرام کند

   .روی تخت نشستم و تکیه ام را به دستهایم دادم

   .خره هوا روشن شودصبر کردم تا باال 

می کشیدم ... جای انتظار برای دیدن تمام مدت فقط به روشن شدن هوا فکر کردم. ثانیه ها را می شمردم و انتظار 

    .رده بودم. بازی خوبی بود. جای پروا خورشید را گذاشته بودمو حرف زدن با پروا خورشید را بهانه ک

  .زدمفکرهایم را دانه دانه می شمردم و خط می  

... بماند   .گفته بود رفیق بمانیم. می خواستم بمانم 

   .تا دیده نشود کار و فرار را روی آن پوشانده بودمباز هم عادت کرده بودم و باز هم ان

   .دلیل خوبی پیدا کرده بودم

   !رفاقت 

... حسادت ها را هم زیر پ وسته اش پوشش می  رفاقت دلیل خوبی بود! همیشه هست. تمام بدی ها و سیاهی ها 

   !دهد دیگر پوشش بودن برای انکار و فرار که کاری ندارد

   .می توانستم زیر رفاقت بپوشانم. کار سختی نبودبد وجودی ام را هم  انواع و اقسام ابعاد

   .دستهایم را محکم از روی صورتم به طرف موهایم بردم و عقب کشیدم

   .ددستهایم پشت گردنم قالب شد و همانجا مان

   .لبهایم را گاز گرفتم. فکرهای ذهنم را بیرون ریخته بودم و فقط یک تصمیم داشتم

   !کردنزندگی  در لحظه

   .همین را می خواستم. یک “ گورِ پدرِ دنیا “ گفتم و بلند شدم

   .سریع به سمت کمد لباسهایم رفتم و پالتوهایم را ورق زدم

   !داشتم؟ چرا یادم نمی آمد کدام پالتو را به تن



   .از ورق زدن بی نتیجه خسته شدم و از همان پالتوی اول رگال شروع به گشتن جیبها کردم

   .چند پالتو را رد کرده بودم و کم کم داشتم ناامید می شدم که دستم به تیزی گوشه کارت ویزیت خورد

   .سریع کارت را بیرون کشیدم و با لبخند نگاهی به آن انداختم

... خیلی زود بود. اما دیگر انتظار کشیدن کار سختی نبودبه ساعتم ن    .گاه کردم 

. دلم دیوانگی می خواست! لحظه های دیوانگی به یاد ماندنی می  نفسهایم را باز کرده بوددر لحظه زندگی کردن راه 

  .شوند. هر چه بعد از آن اتفاق بیفتد دیگر اهمیت ندارد

   .یکی از بهترین کت شلوارهایم را از کمد بیرون کشیدم و روی تخت انداختم

در ذهنم تکرار می کردم “ زود نبود؟ برای ترمیم سانات نافرمی شده بود. مدام حسهایم از همین حاال دچار نو 

    ”زخمهایم زود نبود؟

   .باال انداختم و حوله را برداشتم تا به حمام برومدوباره همان قرص معروِف گور پدر دنیا را 

   .ساعتها را زیر دوش آب گذراندم و برنامه هایم را در ذهنم طبقه بندی کردم

... راه های فرار همه محو  لج وی آینه ی حمام ایستادم و به چشمهای خودم لبخند کجی زدم. بازی را شروع کرده بودم 

   .و نابود شده بودند

... همه را به یک طرف باال دادم و  صورتم را ... بلندتر شده بودند  بعد مدتها تراشیدم و موهایم را با دقت مرتب کردم 

   .از حمام خارج شدم راضی از قیافه ی مرتبم

از حمام خارج شدم و سریع خودم را به لباسهایم رساندم. کت شلوار خاکستری و پیراهن زغالی را تن زدم و کفشهای  

   .مشکی را پوشیدممردانه ی 

جلوی آینه ی قدی کنار پنجره ایستادم و نگاهی به خودم انداختم. بعد از مدتها اینهمه مرتب بودن به مذاقم خوش  

  .د. دستی به پیراهنم کشیدم و بیخیال کمربند شدمآم

... می خواستم به هر ضرب و زوری ثابت کنم خاص هستم    .همان فراز قبلی شده بودم 

   .کردم و موذیانه دو دکمه ی باز پیراهنم را نگاه کردم. دستهایم باال رفت و دکمه ی سوم را هم باز کردم نگاه دیگری

   .طرهای خاک خورده ام نگاهی کردمبه کنسول رساندم و به ع با همان حس موذی خودم را



... سرد و تلخ. عطر پروا هم خنک بود! شیشه ی ادکلن را بردا شتم و به قصد دوش گرفتن ادکلن آرمانی خنک بود 

   .روی خودم خالی کردم

گول زدن خودم بودم    نگاهی به ساعت صفحه مشکی سی کی ام انداختم. نمی خواستم پروا بیدار شود اما در حال

   .می خواستم مرا ببیند. باید روی شانسم حساب باز می کردم

   .رج می شدم و سراغ کارهایم می رفتماگر شانس می آوردم بازی جالبتر می شد. باید زودتر از ویال خا

   .آخرین نگاه را به آینه انداختم و موذیانه خندیدم

   .به طرف در رفتم و آن را باز کردم

   .تاق خارج شدم. هنوز دستم به دستگیره بود تا آن را ببندم که در اتاقش باز شدا از

   .شدندموهای درهم شده اش را کنار زد و چشمهایش تا آخرین حد باز 

   .صدای سالم گفتنش از ته چاه آمد

   «در را بستم و با لبخند جلو رفتم:» سالم لیدی! خوب خوابیدی؟

   .عمیقی کشید له ای تحویلم داد و نفسدوباره به همان آرامی ب

   «.لبهایم بیشتر کش آمد:» تو هم بوی سرد و تلخ دوست داری! می دونم اینو

داشت که چشمهایش از روی صورتم پایین رفت. شاید فقط یک ثانیه به دکمه های  همانطور دستگیره را در دستش

   .خت تا نگاهش به کفش های واکس خورده ام رسیدباز پیراهنم نگاه کرد و سریع سرش را آن قدر پایین اندا

   «با سری پایین پرسید:» جایی میرید؟ 

بیشتر بهم ریختم:» مسلما برای تو خونه موندن این لباسارو با شیطنت دستم را روی سرش گذاشتم و موهایش را 

اگر برنامه ی خاصی داری یا کاری بیرون داری می  ... چند جا کار دارم.  تونم منتظر بمونم تا آماده بشی!  تنم نکردم 

  «بمونم؟

   !نگاهش باال آمد. ته نداشت این چشمهای عسلی؟

   .ش کشیددستش را از روی دستگیره برداشت و روی صورت



   «.دوباره نگاهم کرد و آرام گفت:» نه ... من کاری ندارم

   «.لبخندی به رویش زدم:» پس تا بعد که می بینمت! مراقب خودت باش لیدی

نیم چرخی زدم. صدایش که حاال بلندتر شده بود و رگه های از اضطراب در آن حس می کردم در فضای ویال پیچید:»  

   «منظورم اینه که کی برمی گردید؟ کجا میرید؟ یعنی ببخشید

اگه بگی نرم نمیرم    «.گوشه ی لبم را گزیدم و برگشتم:» می خوای نرم؟ 

... منظورم این نبود. فقط می  و نگاهش را به اطراف یک دور چرخ لبهای باز مانده اش سریع بسته شد اند:» نه 

   «!خواستم بدونم تا کی نیستید

لپم خوردم و به سمت در راه افتادم:» معلوم نیست کی برگردم! یک قرار خیلی مهم دارم.   خنده ام را با فشار زبانم به

   «.اگه کاری پیش اومد زنگ بزن

   .وی پله ها آمدصدای برخورد پاهایش ر 

   «.سوویچ را از روی اپن برداشتم:» خداحافظ

   «... موبایلتونو جواب میدید دیگه! آخه » -

... آخه؟! بقیه اش چی بود این آخه ای که گفتی؟در را نیمه باز نگه داشت   «!م و برگشتم:» بتونم حتما جواب میدم 

ادامه ی  ه به لبهایش زل زده بودم طوری که دستورم را بگیرد ولبهایش را بهم فشار می داد تا بقیه را نگوید. مصران

   .حرفش را بزند

... مهم نیست. دیر  » -    «.تون میشه. خداحافظ چون تا حاال اینجا تنها نموندم 

   «!چشمکی زدم و در را باز کردم:» خداحافظ لیدی

ذهنش چه چیز می گذرد. خواب آلودگی و  در را پشت سرم بستم و هوای تازه را نفس کشیدم. دیگر مطمئن شدم ته  

نبود در لحظه رد. مطمئن شدم آن شب مستی اش با راستی همراه بود. فقط بلد دیدن من در این استایل گیجش ک

... یادش می دادم! یاد می گرفت   .زندگی کند 

   .پشت فرمان نشستم و دنده عقب گرفتم

   .مربعی شکل آشپزخانه را نگاه کردمو پنجره های زیر چشمی پنجره های بلند سالن 



   .ه پای من دیوانگی کندتالفی همه ی حرف نزدن هایش را در خواهم آورد. باید یاد بگیرد پا ب

رفت و سریع به  آرام آرام ماشین را عقب بردم و دیدم پرده ِی نه چندان زخیم یکی از پنجره های آشپزخانه کمی کنار  

  .حالت قبل درآمد

   .سایه اش پشت پرده کامال قابل مشاهده بود

  .خندیدم و سرعت ماشین را بیشتر کردم

... مخمو   فرمان را سریع چرخاندم و با خنده گفتم:» آخ که لجت دراومد. بکش تا حالت جا بیاد! تا صبح بیدار موندم 

   «.سرویس کردی لیدی یگانه

   .ج نشده بود که روی ترمز زدم و سرم را به طرف ویال چرخاندمماشین از در خار

   .پشت پنجره ی سالن ایستاده بود و نگاه می کرد

   .انگشتانم را کنار گوشم گذاشتم و اشاره کردم تا تماس بگیردپنجره را پایین دادم. 

  .پرده را انداخت و از دیدم خارج شد

   .منتظر شدم تا صدای موبایلم دربیاید

   .چند ثانیه بعد صدای موبایل از جیب کتم درآمد

   «خونسرد جواب دادم:» جونم؟

... ان    «!گار شما با من کار داشتیدهول شد اما سریع خودش را جمع و جور کرد:» سالم 

جدی گفتم:» من؟ دیدم پشت پنجره ایستادی گفتم شاید کاری داری! برگردم؟ می ترسی؟ می تونم کنسلش کنم.  

   «بمونم؟

حرصش درآمد. سخت و محکم جواب داد:» نه لزومی نداره بترسم یا شما برگردید. به کارتون برسید. با شما کاری  

   «.ردمنداشتم! باغو نگاه می ک

   «!ماشین را به خارج در هدایت کردم و با بدجنسی گفتم:» پروا جان می دونستی باغ درخت آلبالو و گردو داره؟

   «ص و عصبانی گفت:» خیر دقیق نمی دونستم. چطور مگه؟طلبکار شده بود. پرحر 



دم تعداد درختهای گردو رو  تک خنده ای کردم:» داری نگاه می کنی بیکار نمون تا من برم سر قرار مهمم و برگر 

   «!منهای آلبالو کن

  .تماس را قطع کرد. به صفحه ی مشکی موبایل نگاه کردم و بلند زیر خنده زدم

  .به فضای پرترافیک شهر رسیدم و گوشه ای از خیابان ماشین را پارک کردم 

   .الفت را پیدا کردمموبایل را از جیبم بیرون کشیدم و شماره ی 

   .اسمش را با نام “ وکیل بانو “ ذخیره کرده بودم

   .اسم را اصالح کردم و به نام پارسا تغییر دادم

بود و شاید فقط یکی دو تکه مانده بود که آن هم حل شدنی بود. سخت نبود! خاص بود اما پیدا   پازل تکمیل شده

  .می شد! جنگهای روانی تمام شده بودند

   !ارهمه چیز منتظر گرم شدن هوا بودانگ

... برف و باران حکم نکبت را داشت، اما دیگر سرما تمام شده بود    .این سرما 

   .دمتماس گرفتم و منتظر مان

   «.چند بوق خورد و برداشت:» سالم جناب وارسته

   «موبایل را در دستم جابجا کردم:» سالم پارسا چطوری؟

   «ا خورد:» قربان شما. شما خوبید؟ چیزی شده؟از لحن صمیمانه ام کمی ج

   «سرضرب سوال بعدی را پرسیدم:» پروا غیر مشکی دیگه چه رنگی دوست داره؟

   «!بله؟ » -

سراسر متعجبش به خنده ام انداخت:» مگه دوستش نیستی؟ نمی دونی غیر مشکی چه رنگی دوست داره؟ لحن 

   «.دیگه رنگهارو دارهحرفم می زنید با هم؟ زبان اشاره ام 

   «!متوجه منظورتون نمیشم » -

   «پوفی کردم:» بیخیال پارسا تو خیلی کار داری بابا! فردا میای تولد پروا؟



   «ا؟ فرداست؟ تولد پرو » -

خندیدم و گفتم:» خدایی خیلی باحالی! فردا ساعت هفت هشت بیا ویال. راستی من از آدمهای خبرچین خیلی بدم 

   «.میاد

  «!انگار حواسش را جمع کرده بود:» نه بهش نمیگم

   «!جدی شدم:» پسرم به هر دلیلی سوپرایزم خراب بشه تو مقصری

   .حبتم و قلدری بعد آن گیج شده بودحسابی از لحن صمیمانه ی ابتدای ص

... خیالتون راحت نمیگم. کاری ندارید من انجام بدم؟ کمک کنم؟ » - ... نمیگم      «!نه 

   «!سرم را تکانی دادم و طلبکارانه گفتم:» چرا دارم. یک آدرس بهت میدم قبل اومدنت برو کیکو بگیر با خودت بیار

  «!ام بدم. خوشحال میشه. تا حاال تولد نگرفتهبله حتما! خوشحال میشم کاری انج » -

ر از من بداند. نمی دانستم میدونم” محکمی تحویلش دادم در حالیکه نمی دانستم. دلم نمی خواست چیزی بیشت“

   .تا به حال تولد نگرفته است. کارم سخت تر شد

   .درآوردم و کنار موبایل نگه داشتمدر نهایت با یک وعده ی دیدار تماس را قطع کردم و کارت ویزیت را از جیبم 

   .تماس گرفتم و موبایل را به گوشم چسباندم

   «.م پیچید:» سالم آقای فراز وارسته. افتخار دادیدبعد از چند بوق صدای پر از هیجانش در گوش

   «.سالم ارکیده. آدرس بده بیام پیشت! کارت دارم » -

... اس ام ا    «.س می کنمخنده ای سر داد و گفت:» حتما 

   .قطع کرد و چند ثانیه بعد آدرس ارسال شد

به چه رنگ لباسی می آمد؟ باز هم  ماشین را روشن کردم و سعی کردم روی رنگها تمرکز کنم. چشمهای عسلی

   !سخت تر شد

   .ماشین را کنار کیوسک نگهبانی سر کوچه ای اختصاصی، پارک کردم

   «!بتا جوانی سرش را از پنجره ی کوچک کیوسک بیرون آورد:» سالم قربان. بفرماییدنگهبان نس



... با پالک سی و پنج، خانم ارکیده   موبایل را از جیبم بیرون کشیدم تا آدرس و مشخصات را به نگهبان بگویم:» سالم 

   «.قاضی زاده قرار مالقات داشتم

   «.له، بفرمایید. لطفا جلوی منزل خودشون پارک کنیدسریع دکمه راه بند را زد تا باال برود:» ب

   .تشکری کردم و ماشین را تا جلوی خانه ی ویالیی شماره ی سی و پنج راندم

   .از ماشین پیاده شدم و نگاهی به خانه های ویالیی و لوکس داخل کوچه انداختم

   .حین راه رفتن در کوچه با سینا تماس گرفتم

   «!سالم فراز جان  » -

   «.جلوی پنجره ی ماشین ایستادم و مشغول بررسی موهایم شدم:» سالم. برای فردا غذا می خوام

   «!چشم شما امر کن » -

  ... ... ُپر و پیمون از یه جای خوب بگیر  یقه ی کت را مرتب کردم:» بذار حرفم تموم بشه! غذاها مناسب تولد باشن 

... کرم کارا     «...مل برای من یادت نره ... میوه هم میخوام و خوراکی همه چی باشه! پیش غذا و دسر 

   .همه را پشت هم یادداشت کرد و چشم گفتیک بند فرمان دادم و سینا بدون اعتراضی 

   .باید فکری برای نبودن پروا می کردم. باید تا آخرین لحظه در بی خبری محض می ماند

   .باالخره دستوراتم به سینا تمام شد

راحتش از آن سوی خط به گوشم رسید. خندیدم و گفتم:» خیلی دلم می خواد باهات تعارف تیکه پاره   صدای نفس

   «!اما اینکارو نمی کنم چون می دونم وظیفته که انجام بدی! بی کم و کاست بدون نقصکنم 

گوید و بلند خندید و با یک خداحافظی تماس را قطع کرد. خودش می دانست یک کلمه غیر از خداحافظی ب

   .اعتراضی کند دستوراتم را اضافه خواهم کرد

   .جلوی آیفون خانه ی ویالیی ایستادم

   .دستم را باال بردم اما قبل از فشردن زنگ در باز شد

   .در چوبی را هل دادم و وارد حیاط زیبای شدم



تخر پشت ویالیی از پشت  به جای سنگفرش از چوب برای راه منتهی به در ویال استفاده شده بود. نیمی از اس

   .شمشاده های حیاط پیدا بود

   .ز بوته های رز بود که گل نداشتدور تا دور حیاط باغچه ی کم عرضی پر ا

باید به خاطر می سپردم پروا برای خرید اینجا نیاید. حداقل بهار و تابستان نباید اینجا می آمد. گل رز سرخ دوست  

   !ندارد

   .رم فرو کردم و به سمت در رفتمیک دستم را در جیب شلوا

   .بلند مشکی از در بیرون آمد و سالم گرمی داددر باز شد و ارکیده در کت دامنی زرد رنگ و کفشهای پاشنه 

   .موهای مش کرده اش را محکم با کش باالی سرش بسته بود

   .سالم دادم و دست جلو آمده اش را گرفتم و رها کردم

   «.س وارستهافتخار دادید مهند » -

   «!خونه ی قشنگی داری » -

  «.متشکرم. بفرمایید از این طرف » -

   .افتادم و از سالن بزرگی عبور کردیم. سقف خانه بلند و فضای خانه مدرن و خلوت بودپشت سرش راه 

   «لباسهای مزونتون طراحی خودتون هستند یا از جای خاصی می خریدشون؟ » -

   «.ت:» خودم طراحی می کنم و البته خودم هم می دوزمنیم نگاهی به من انداخ

... چای یا قهوه؟ خودشون رو نیاوردید؟به سمت یکی از دو مبل اِل راحتی      «!اشاره کرد:» بفرمایید 

... راستش کلی کار دارم باید برم جایی! خواب بود  » -     «.ممنون زحمت نکش 

   .لبهایی که تا آخرین حد کش آمده بود نگاهم کرد با چشمهای کشیده ای که بسیار باهوش بودند و

ن چرخهایی آمد. خانمی سالخورده روی ویلچری برقی از راهرویی که کنار  خواست چیزی بگوید که صدای نزدیک شد

   .سالن بود ظاهر شد

  «سریع به سمت زن رفت و کنار ولیچر کمی خم شد:» مامان جون بیدار شدی عزیزم؟!خوبی؟



   «.از جیب درآوردم و به طرف زن ایستادم:» سالم خانمدستهایم را 

   .هم با احترام خم شدم تا جواب سالم بی کالمش را داده باشم سرش را با سختی کمی خم کرد و من

  .چشمهایش فروغی نداشت برعکس لبهایش که لبخندی محو روی آنها داشت

... اون تاب ننویی که برای اتاق   کمر راست کرد و دستش را به سمتم دراز کرد:» مامان ایشون آقای وارسته هستند 

   «کارم گرفتم یادته؟ 

    .که با دقت نگاهم می کرد بار دیگر سرش را  سختی تکان داد زن همانطور

... افتخار دادن به من و اومدن کارهامو ببینن » -    «!طراح اون تاب آقای وارسته هستن 

   «.داشته باشید من میام خدمتتون ارکیده نگاهی به من کرد:» شما تشریف

   «.لی خوشحال شدم خانم نگاهم را از ارکیده گرفتم و رو به مادرش گفتم:» خی

   .ارکیده پشت ویلچر ایستاد و آن را به همان راهرو هدایت کرد

   .همانجا که بودم به انتظار ایستادم

ت آن لباسهای شیک، این خانه ی لوکس و خنده های از ته دل این  داشتن یک مادر ناتوان سخت است! پش

   .هان بودصاحبخانه چه غم بزرگی پن

  ... چند دقیقه بعد برگشت و با لبخندی که مثل امضای خاص از روز اول روی لبهایش دیده بودم گفت:» ببخشید 

   «.امروز خیلی رو به راه نبود وگرنه بیشتر باهاتون معاشرت می کرد

... چ  با شمهاش و لبخندهاش  خنده ای دستش را به جلو کشید:» از اینور لطفا! البته معاشرت با زبان خاص خودش 

  «!وگرنه صحبت نمی کنه

   «متوجه شدم ... خودت ازشون مراقبت می کنی؟ » -

   .به در چوبی کنار سالن رسید و آن را باز کرد

... بله خودم ازش مراقبت می کنم مگر اینکه بخوام جایی برم که نبودنم با احترام کمی از در دورتر ایستاد:» بفرمایید 

  ...    «.تماس می گیرم پرستارشون میاد طوالنی بشه 



   .وارد اتاق بزرگی شدم. پر نور بود و شیشه های قدی بلند یک طرف آن به روی همان استخر باز می شد

تن آنها بود، در اتاق وجود داشت. تاب ننویی طراحی   چند رگال طالیی رنگ و تعدادی عروسک مانکن که لباسهای

   .پنجره گذاشته بودمن را هم زیر طاق شیروانی پشت 

میز کار بزرگی داشت که دیوار کنار آن را به طاقه های پارچه اش اختصاص داده بود. انواع و اقسام پارچه های رنگی 

   .روی طبقه ها دیوار را پر از رنگ کرده بود

  .لباسهای روی یکی از رگالها کردم. چنگی به دل نمی زدنگاهی به 

   «!آقای وارسته اون لباسها آماده نیستن » -

... کدوما آماده است؟ » -    «ناامید شده بودم 

   .با خنده ای به سمت دیوار رو به رویی رفت و در کشویی روی دیوار را کنار برد

ف اتاق  ر مخفی دیوار بودند، برق زد و با چند قدم خودم را به آن طر چشمهایم از دیدن لباسهای زیبایی که از پشت د

   .رساندم

  .سریع از پشتم رد شد و در کشویی دیگری را باز کرد

نیم نگاهی از آن سمت انداختم. طبقه بندی های مربعی شکلی داشت و در طبقه ها کفش های پاشنه دار از هر 

   .رنگی چیده شده بود

اگر بهم بگید سایزشون من از هر پیرا » - چیه راهنمایی تون می کنم و لباس  هن یا لباس یک دونه بیشتر نمی دوزم. 

   «.های همون سایز رو نشونتون میدم

همانطور که چشمهایم روی لباسها می چرخید و ذهنم پی این بود که کدام را از روی رگال بیرون بیاورم گفتم:»  

   «ته باشی چیکار می کنی؟ آدرس باشگاه و مشاور تغذیه میدی؟ اونوقت مشتری سنگین وزن یا پروزن داش

   .شلیک خنده اش مرا هم به خنده انداخت

... از هر کدوم خوششون بیاد در صورت موجود بودن پارچه براشون می دوزم » -    «.خیر 

   «.یکی از پیراهن ها چشمم را گرفت:» چه سختی! مشتریات میپرن

... من   » -    «.مشتری های خاص رو بیشتر می پسندماشکال نداره 



   .ی پایین آوردمپیراهن را با چوب رخت

   .چوب رختی را از دستم گرفت و آن را روی چوب لباسی که وسط اتاق بود گذاشت

   .بدون حرف کنارم به تماشا ایستاد

اکثر فروشنده ها حرف نمی زد و تمرکزم را به هم نمی ریخت    .چه خوب که مثل 

باشد اما اینطور نبود بافت پارچه از نخ هایی  رچه خاص بود. از دور به نظر می رسید پر از سنگهای نقره ای جنس پا

   .ظریف نقره ای رنگی بود که از دور مثل سنگهای درخشان به نظر می رسید

  .پیراهن از قسمت باالیی آن  تا روی زانو جذب بود و پایین آن کمی پف دار به نظر می رسید

   «همین سایز هستن؟ سی و شش؟  » -

   .اال و پایین کردممحو تماشا و تصوراتم سرم را ب

   «.جلو رفت و کنار پیراهن ایستاد:» یقه های ایلوشن بدون آستین خیلی به چشم میان

   .چوب رختی را برای دیده شدن پشت پیراهن یکبار چرخاند

   .ند ظریف به پایین لباس متصل شده بودیقه ای که گفت اسمش ایلوشن است تا وسط کمر با چند ب

... خیلی سریع انتخاب کردید لبخند رضایتم را که    «.دید به طرف کفش ها رفت:» خب ظاهرا لباس انتخاب شد 

نگاه دیگری به پیراهن کردم و با چند قدم خودم را کنارش رساندم:» چشمهام خوب کار می کنن برای اینه. پاشنه بلند  

   «.نت نباشه و مشکی ... سی و نهبیشتر از ده سا

   «... چرا مشکی؟ به نظرم  » -

... شاید از لباسش خوشش نیاد می خوام سر   یکی از کفش ها را برداشتم و حرفش را بریدم:» مشکی دوست داره 

   «.کفش به دلش راه بیام

   .فتکفش مشکی پاشنه بلندی انتخاب کردم که پنجه ای باریک داشت و ظرافتش چشمم را گر 

   .آنها تصویر گل ارکیده ای به چشم می خورد بسته بندی کردلباس و کفش در جعبه های که کرم رنگ بود و روی 

   .شماره حسابش را داد و هر چه قدر تعارف کرد که مهمانش باشم قبول نکردم



   .وداز در خانه خارج شدم. حس رضایت خوبی از انتخابهایم داشتم. کار را برایم راحت کرده ب

   .دستش را فشردم و تشکر کردم

یک آن برگشتم:» فردا با پرستار مادرت هماهنگ کن. آدرس برات می فرستم. تولدشه! ماشین  چند قدم رفتم و 

    «داری؟

... بله ماشین هست    «.لبخند پهنی روی لبهایش نشاند:» باعث افتخاره 

   «.منتظرتم ارکیده » -

   .هایم سرعت دهم و سریعتر برگردمپا تند کردم تا به بقیه کار 

   .برای سفارش کیک، شیرینی فروشی که مادر از آن خرید می کرد بهترین گزینه ای بود که به ذهنم رسید

   .نزدیک خانه بود و می توانستم سری هم به مادر بزنم

   .دصدای گرفته اش دیروز فقط لحظه ای با شنیدن خنده هایم باز شده بو 

   .باید با مادر حرف می زدم

مل اوضاع برایم سخت شده بود. نمی خواستم با چاووش بماند. توپم پر بود و طلبکارانه خودم را آماده کرده بودم تح

اگر توجیهی داشت همه را رد کنم    .تا 

   .نگاهی اجمالی به شیرینی فروشی انداختم و به راهم ادامه دادم

  .ن من نمی گذاشتک کردم. ماشین فرهود جایی برای ماشیماشین را در خیابان پار 

   .پیاده شدم و به سمت بن بست راه افتادم

   .زنگ آیفون را زدم و منتظر ایستادم. در باز شد

... سالم مامان چه بی خبر! چی شده؟     «همینکه در حیاط را بستم مادر از در خانه بیرون آمد:» فراز 

ه پله ها رساندم:» باید وقت می گرفتم ازتون به تن داشت پا تند کردم و خودم را ببا دیدن حلقه ای نازکی که 

   «!خوشگله؟ ببخشید تورو خدا بی خبر اومدم 

   .از لحن طلبکار و مسخره ام خنده اش گرفت



   «...گونه ام را بوسید:» خوبی؟ اینقدر دیر به دیر میای که 

... بیا برو تو اینقدرم دستم را پشتش گذاشتم:» با تاپ حلقه ای اوم ماست مالی نکن دیگه حرفتو زدی.  ده تو حیاط 

   «فرهود کجاست؟

... بعدش میره دنبال فاخته! پروا کجاست؟ چرا نیاوردیش؟ » -     «گفت جایی کار داره 

کنیم  خودم را روی مبل راحتی روبه روی تلویزیون رها کردم:» آخ بحث شیرین پروا! بشین مریم جون یه خورده غیبت

   «ببینیم دنیا دست کیه؟

لبهای کش آمده اش را با چرخشی به پشت مخفی کرد. خودش را داخل آشپزخانه انداخت و از همانجا بلند گفت:»  

... آرامششو دوست دارم    «.خیلی دوستش دارم 

ازت اعتراف بگیرم زود خندیدم:» از خوابات برام نگیا مامان! بیا اینجا کجا رفتی قایم شدی؟ خودتم میدونی می خوام 

   «قایم شدی؟ 

   «.دارم چای می ریزم » -

  ... با سینی چای و شیرینی برگشت. سینی را روی میز جلوی کاناپه گذاشت و کنارم نشست:» خوشتیپ کردی امروز 

   «...خبری باشه به من نگی 

   «پروا رو تا کجا میشناسی؟ بانو تا کجا بهت گفته؟ » -

... پدرش گویا   یم خیره شد و بعد فنجان چایش راچند ثانیه به چشمها  برداشت:» می دونم دخترِ دوسِت بانو هستش 

... یادته یک مدت افسردگی بدی گرفته بود و از  تو جریان یک پرونده کشته شده و بانو هم سالها گمش کرده بوده 

رای شوهر خدابیامرزش عزاداری  خونه اش بیرون نمیومد؟ ما هیچ کدوم دلیلشو نمی دونستیم! من فکر می کردم ب

   «کنه ... عجیب هم بود یک سال بعد فوت اون خدابیامرز چنین افسردگی گرفت. یادت میاد؟ می

... چه می دونستم افسردگی چیه؟!   پوفی کردم:» یادمه یک مدت زیادی ندیدمش ... چند سالم بود اصال؟ بچه بودم 

   «رفت؟ بعدشم که بی خبر از همه گذاشت رفت. اصال چرا 

... بانو قرار بود با پدر پروا    مادر فنجان چای را روی میز گذاشت:» آره بچه بودی و تمام حواست پی شیطونیهات بود 

   «!ازدواج کنه

   «سرم با ضرب به طرف مادر چرخید:» چی؟



... همسرشو از دس  ... فکر کنم فامیلیش مشفق بود!  ... اون آقا  ت داده بود و یک لبخندی زد:» همدیگرو میشناختن 

   «!داشت. بانو عاشق بچه ها بود مثل تو  دختر خوشگلم که

مات شده به مادر نگاه کردم. پدر پروا خواستگار بانو بوده؟ پروا این را می دانست؟ بانو برای گم کردن پروا افسردگی  

 گرفته بود؟ 

   .با دقت در حال نگاه کردن به صورت مادر بودم

   «ه تعجب داشت؟ فراز؟ مامان اینهم  » -

پروا می دونه؟ می دونه پدرش با بانو قرار بوده ازدواج کنه؟ افسردگیش برای چی بود؟ از دست  حواسم جمع شد:»

   «دادن پدر پروا یا گم شدن پروا؟

فنجان چای مرا از روی میز برداشت و دستم داد:» برای گم شدن پروا ناراحت بود. به پروا گفته اینارو. باهاش حرف  

   «می زنی؟ن

سرم پایین رفت. به فنجان در دستم که چایش دیگر سرد و ماسیده شده بود زل زدم. واقعا    اخمهایم در هم رفت و

   !چرا حرف نمی زد؟ چرا غصه هایش را نمی گفت؟ ما دوست بودیم؟ 

   .دلخور بودم از بانو که به جای گشتن و پیدا کردن زانوی غم بغل کرده بود

ر برده بود چون روزی کسی بود که باید غم را تمام می کرد و از  . بیست و هفت سال را در غم به سامروز تولدش بود

   .سالهای عمرش مراقبت می کرد اما اینکار را نکرده بود

خوشگل   سرم را باال بردم و با اخمهای درهم گفتم:» مشفق کشته شد و بانو هم رفت؟ چه راحت! نگشت این دختر

   «رو پیدا کنه؟

... از صبح تا شب مثل سرگردونا تو متاسف ب رایم لب برچید:» روزنامه نمونده بود عکسشو نده! جا نبود نره و بگرده 

خیابون و این پرورشگاه اون پرورشگاه بود و آخرش پیداش نکرد. فشارهای پدربزرگت و چاووش هم که هر روز بیشتر  

ه. می گفتن ما از خانواده ی سرشناسی هستیم از و یه کفش که با صابری ازدواج کنمی شد. پاشونو کرده بودن ت

   «!اولم صابری باید دامادمون می شد. مرتیکه ی بی همه چیز

... دارایی هایش ده برابر پدر بود اما رفاقتشان به میزان ثروتی که داشتند ربطی  صابری رفیق گرمابه و گلستان پدر 

.... به مراتب از چاووش مزخرف تر بودیق بودند. صابری را دیده نداشت. سالها بود رف    .بودم 



   «خب دیگه چی میدونی؟ » -

   «لبخندی روی لبهایش آمد:» تحقیقات شما برای چیه؟ اول اینو بگو؟

   «جوابش را ندادم:» چرا پروا رو فرستاد وسط زندگی من؟

   «.بیابرویی باال انداخت:» بد شد مگه؟ دختر به این خو

کالفه دستی روی موهایم کشیدم:» پس تو و بانو نشستید نقشه کشیدید که یک دختر خوب بیاد تو زندگی من؟ 

   «...مامان 

بلند شد و غرغر کنان در حالیکه راه آشپزخانه را پیش گرفته بود حرفم را قطع کرد:» باز رگ کارآگاهیت گل کرد. کی تا  

ه این بار دوممون باشه؟ زنگ زد گفت دخترم فهمیده باباش کشته شده  رفتیم کحاال من و بانو برای شماها لقمه گ

... نگران بود. گفت پروا حالش بهتر بشه میافته دنبال قضیه ی پدرش اونا  حالش خوب نیست و تصادف هم کرده 

... وکیلش  گف ته بود  هم آدمهای خوبی نیستن ممکنه براش خطرناک باشه! یه مدت که با زور بردش پیش خودش 

... بانو هم موضوع باغ رو پیش کشید. البته      «...پروا رو از قضیه دور کنید تا کارهاشون تموم بشه 

   «..بلند شدم و به آشپزخانه رفتم. رو به رویش ایستادم:» باز هم من هر جوری فکر می کنم 

ن. بانو از روی اعتمادش و ن نچسبوفراز ببین حتی قرار بود بفرستتش پیش فرهود. دیگه این وصله هارو به م » -

  «اینکه می دونست مراقبش هستید گفت شماها... گفت فرهود و فراز وگرنه مگه دختر خودش بی دست و پاست؟

اگه بی دست و پا نیست که مراقبت نمی خواد    «!چشمهایم را باریک کردم:» 

سون اینور اونور که معما حل کنی!  رسون پر پشت چشمی برایم نازک کرد:» مراقبت نمی خواد؟ بلند شدی با پروا پ

بانو چند بار بهم گفت مریم دخترمو بفرستم پیش فرهود بهتره، دورتره من اشتباه کردم گفتم فراز از باغ جم نمی 

   «.خوره! چه می دونستم دست از کارات برنمی داری

تی خر میشم میزنم یه کاری  تی. نگفطلبکارانه گفتم:» اعصاب من اونهمه خورد بود تو که بهتر از همه می دونس

   «.دستش میدم؟ مامان منو نمی تونی خام کنی! تو کله ی تو یه چیز دیگه است

   «کنارم زد و به طرف دیگر آشپزخانه رفت:» من تا حاال بهت دروغ گفتم؟ 

ی  قل نیمهمادر مرغش یک پا داشت. هر چه می دانست را گفته بود زیر بار حرف دیگری نمی رفت. خواستم حدا

   .دیگر حرفهایم را به کرسی بنشانم



   «.سرضرب گفتم:» دروغ نه ولی پنهانکاریات حرف نداره

   .با تعجب و سوالی نگاهم کرد

  «!آب دهانم را قورت دادم:» تا کی می خوای این زندگی رو تحمل کنی مامان؟ بیا پیش من

... یه مدته اصال خونه نمیاد.  یستاد:»لبهایش تکان خورد اما بدون حرف پشت کرد و رو به گاز ا دارم میرم پیش فرهود 

   «...مسافرت و اینا بهانه است. من اگه 

بازویش را گرفتم:» باورت میشه دارم از خوشحالی بال درمیارم! آره؟ داشتم خفه میشدم. به درک که نمیاد خونه.  

   «....ان ... مامبهتر که نمیاد. کاش خودم پرتش می کردم بیرون از خونه زندگیت 

... اینجوری حرص نخور فراز   بغض کرده حرفهای پر حرصم را قطع کرد:» همینکارارو کردی که وضعت شد این؟ نکن 

... به جای زدن حرف اصلیت فقط حاشیه میری با شوخی با خنده! دیدی آخرش چه کاری دست من و خودت  

   «دادی؟

گذاشتم. دستش را باال آورد و روی سرم گذاشت:» میرم   شانه اششانه هایش را از پشت بغل کردم و سرم را روی  

   «!پیش فرهود برای فاخته وگرنه تمام فکر و ذکرم تویی

... خیالت   سرم را از روی شانه اش برداشتم و موهایش را بوسیدم:» حالم خوب نبود اما االن اینارو گفتی دیگه خوبم 

  «.راحت

... چاووش از   م. مادرروز تولد پروا باالخره نفس می کشید می رفت. دلتنگی هایم را مثل حاال به جان می خریدم 

   .زندگی مادرم حذف می شد و من باالخره نفس می کشیدم

   .نهار را با مادر خوردم و با وجود بی خوابی سرحال از در خانه بیرون زدم

   .ز تولد و رفتن مادر اهمیت نداشتچ چیز ج چشمهایم می سوخت اما اهمیتی نداشت. دیگر هی

   .از در خانه بیرون زدم. اواسط کوچه بودم که ماشین فرهود پیچ خیابان را رد کرد و وارد بن بست شد

   «!پنجره را پایین داد و ماشین را کنار پایم متوقف کرد:» به به پادشاه طلبکار باغ. احوالت رفیق

اعدهایم را لبه ی پنجره گذاشتم:» سالم. فردا یک عالمه بادکنک هلیومی ردم و سنگاهی به نیسان پیکاپ بزرگش ک

... مشکی یک دست. فاخته کو پس؟ ... مشکی خال خالی و پلنگی ملنگی نه ها     «مشکی الزم دارم 



   «با دوستاش می خواست بره جایی! دیگه چی می خوای؟  » -

... ه مشکی لبهایم را به پایین کش دادم:» هر چیز تزیینی ک باشه! نمی دونم خودت پیدا کن برام. سینا کلید باغ و داره 

    «.من نیستم، نمی خوام بفهمه. خودت با سینا هماهنگ کن

  «لبخندش پررنگ شد:» زیادی مشکی نمیشه؟ کیک خریدی؟ 

   «!به چشمهایش نگاه کردم:» می خوام فقط خودش مشکی نباشه! همتون مشکی بپوشید. فقط پروا

    «سرش را به صندلی تکیه داد:» که بدرخشه؟ید و خند

   «!مشتی به بازویش زدم:» که بدرخشه 

   «.ساعدهایم را از لبه ی پنجره برداشتم:» کار داشتم زنگ می زنم باز. فاخته و مامان رو بیاری ها

   «چند قدم از ماشین دور شده بودم که بلند گفت:» تبریک رو بگم یا نه؟

   «.م و بلند گفتم:» بگون داددستی برایش تکا 

   .صدای خنده ی بلندش با حرکت دادن ماشین و راه افتادن من به سمت مخالف محو شد

   .موبایل را از جیبم بیرون آوردم و برای همه اس ام اس فرستادم تا مشکی بپوشند

   .بدرخشه “ را با ارسال هر اس ام اس تکرار کردم و به سمت ماشین راه افتادم که “

   .چند شیرینی فروشی را از سرگذراندم تا آخر یکی از آنها قبول کرد برای فردا کیک مشکی رنگی تهیه کند

سفارش آنها را کارت را که به مسئول صندوق دادم با یک حساب سرانگشتی دستم آمد که با هزینه ی غذاهایی که 

   .ده استبه سینا داده ام دیگر چیزی تا ته کشیدن پس اندازم باقی نمان

   .بیخیالی گفتم و کارت را از مسئول صندوق پس گرفتم

  .آدرس شیرینی فروشی و قبض را برای پارسا فرستادم و او هم در جواب چشمی برایم ارسال کرد

   .عصر بود که به ویال رسیدم



از باغ فکری داشتم  را هماهنگ کرده بودم و ساعت مهمانی را هم جلو کشیده بودم. برای دور کردنش همه ی کارها 

... باید آن قدری خسته می شد تا   که مجبور می شدم ساعت مهمانی را تغییر دهم. می خواستم خسته اش کنم 

   .نتواند اعتراضی به لباس جدیدش داشته باشد

   .باریکه ای که کم کم باز می شد زمین بسکتبال را دید زدم. زمین خالی بود ریموت در باغ را زدم و از همان

   پس حرص هایش را کجا خالی کرده است؟

   .زبانم را بین دندانهایم گذاشتم و خندیدم

   .در آینه نگاهی به صورتم انداختم و دستی به موهایم کشیدم. مرتب بودم

   .گرفتم و شاسی را فشار دادم تا در بسته شودماشین را داخل باغ بردم و ریموت را عقب  

بود. همه کشیده شده بودند و هیچ خبری از کنار کشیدن پرده ها یا حتی سایه ای   تمام حواسم پی پرده های ویال

   .پشت آنها نشد

   .لبخندم را حفظ کردم و ماشین را پارک کردم

گذاشته و هیچ نشانه ای از تولدی که در پیش بود  جعبه پیراهن و کفشی که برایش خریده بودم را صندوق عقب 

   .باقی نگذاشته بودم

   .شین پیاده شدم و کلیدها را از جیبم درآوردم. با چند قدم بلند خودم را به در ویال رساندم و در را باز کردماز ما

   .ویال در سکوت محض بود. هیچ صدایی نبود دقیقا مثل وقتی که پروایی در این ویال نبود

با شکستن و بی حواسی هایش  پروا آرام و کم حرف است اما همیشه چیزی برای شکستن وجود دارد! وجودش را 

   .در این مدت ثابت کرده بود

   «!صدایم را صاف کردم و داد زدم:» پرواااا یگانه

  .در اتاقش با ضرب باز شد و با رنگی پریده باالی پله ها ایستاد

... عادت داشت به این طور صدا ز از تمام زوایای  ... این ترس از فریاد من نبود  دنم. مردمک صورتش ترس را خواندم 

   !های چشمهایش دو دو می زد. پروا ترسیده بود؟

   «!لبخند روی لبم ماسید. خودم را با قدم های آرام پایین پله ها رساندم و همانجا ایستادم:» پروا؟



... سالم دسته    «!ای لرزانش را به پشت برد و آنها را پنهان کرد:» س 

   «رویش ایستادم:» ترسیدی؟ باال رفتم و رو به 

... دنبال راه فرار بود تا چیزی نگوید    .مردمک چشمهایش ثابت نبود. مصرانه دنبال چیزی روی زمین می گشت 

   !پنهانکاری هایش تمامی نداشت

از چی  دم و سرش را باال آوردم و آرام پرسیدم:» چیزی شده؟ باز کسی چیزی گفته؟ دستم را زیر چانه اش بر 

   «دی؟ترسی

    .این پا و آن پا می کرد. لبهایش را با زبان خیس می کرد و چشمهایش اطراف را می کاوید

... پدرتون پیغام گذاشتن! تلفن     «...آب دهانش را قورت داد و با صدای لرزانی جواب داد:» پدرتون 

   رم؟ چاووش مگر پدر بود؟دندانهایم را روی هم فشار دادم. دستم از زیر چانه اش به پایین سقوط کرد. پد

   .سریع چرخیدم و خودم را به پیغامگیر تلفن رساندم

نقطه ی قرمز رنگ روی تلفن روشن و خاموش می شد. پیغام چه بوده که پروا ترسیده است؟ آن هم اینطور!  

   .ناراحتی می لرزید. صدایش دست کمی از دستهایش نداشت. رنگ پریده بود دستهایش از

   .شاسی فشار دادم. صدای بم و بیخیال چاووش در فضای سرد و ساکت ویال پخش شد دستم را روی

  

رفتی بیرون آره؟ دختررو تنها به امید کی گذاشتی؟ االن کسی رو سراغش نمیفرستم! آدمم اونجاست ها ولی   »

به اون خواهر بی همه ال. امروز رو با پیغام پسغام بگذرونید. خیلی خیمه زدی روش پسر! مالی هم نیست آخه! بیخی

چیز من خط میدی که آخرش همه چیو از دستم دربیاره آخرشم حتما به خاطر نقص فنی اش قراره همه رو بده به 

اون اولم دنبال هر ننه مرده ای راه می افتاد. ببین همین دخترِ که معلوم نیست از کدوم جهنم دره ای پیداش کرده. از 

کجاست. نگهش داشتی که باهاش بخوابی بعدش هم نقشه کشیدی همه    فراز من میدونم توی تخم سگ فکرت

چی مال تو بشه؟! مرتیکه ی عوضی کارهای منو کپی می کنی؟ می دونی چیه بزرگترین اشتباهم این بود که تورو  

ر و شدی! خالصه که بدون آمارتو بدجور دارم. برای نقشه های تو سرت تنهاش نذار من آدم دوقاطی کارام کردم. هار 

   «.برم زیاد دارم



تهدیدهای تو خالی! این مرد را خوب می شناسم. جرات داشت همین حاال پروا غیر از ترس و این صورت رنگ پریده  

بلی تو خالیست. با این مرد زندگی کرده ام. مثل کف  اتفاقهای دیگری هم برایش افتاده بود. چاووش همیشه مثل ط

  .دست او را میشناسم

... هر آدمی  اما حرفهایش    !... این حرفها می توانست افکار هر آدمی را مسموم کند 

    پروا از تهدیدهای پوشالی اش ترسیده بود؟ از آن قسمت یاوه گویی ها چه؟ باور کرده بود؟

  .باالی پله ها دادم. لب پایینش را گاز می گرفت و مستاصل همانجا ایستاده بودبرگشتم و نگاهم را به 

... این پیغام معادالت ذهنی پروا را به هم می ریخت تمام برنامه هایم را باید  اخمهایم د ر هم رفته بود. عصبانی بودم 

   .تعطیل می کردم

   !می خواستم بماند

اگر باور کرده باشد پس     !ما چه رفاقت دم دستی داشتیم باور کرده بود؟ 

   .اگر باور کرده باشد دیگر رفاقتی در کار نیست

... هیچ بودم! وقتی آمد چیزی در چنته ام نبود تا خرجش کنم. چیزی نمی خواستم خرج کنمصفر ب    !ودم 

.... من دل به تنهایی اش دادم. من تنها بودم اما قدرتم را جمع کردم و تمام مدت  هر چه از اعتماد و شناختم 

   .اطمینانم مانده بود را خرج کردم

    !اور کند من باز هم اشتباه کرده ام. دوباره همه چیزخراب می شود. خراب می شوم ... اگر براه آمده ام با این دختر

   !می خواستم بماند

   «چند قدم جلو رفتم:» باور کردی؟

...    «.من  گیج و بی حواس پله ها را پایین آمد:» من 

... زود دست به کار شده بودم تا دوباره به زندگی    .برگردم استیصالش کار دستم داد. زود بود 

نیشخند زدم و خواستم چیزی بگویم که سریع دستش باال آمد و انگشتهای لرزانش را روی دهانم قرار گذاشت:» نگو 

 . ... دوستیمون... هیچی نگو. بذار من جمع و جور بشم ... خواهش می کنم. نگو      «... رفاقتمون فراز 



قرار بود بزنم و بشنود در حال پر پر زدن بود. خواستم بوسه فکرم را از چشمهایم خوانده بود. از ترس حرف هایی که 

   .ای روی انگشتانش بزنم اما در عوض پلکهایم را یک بار باز و بسته کردم

... یکی   نفس راحتی کشید و دستش پایین افتاد:» قبل اومدنت ... اینجا ساکت بود یهو یه صدای بدی اومد  اینجا 

... ... فقط ... فقط برای اون ترسیدم. همین پشت هم روی در باغ می کوبید     «!صدا پخش می شد 

   !چاووش جلو آمده بود؟ پروا را ترسانده بود؟ می خواست ثابت کند، می تواند؟

با ریختن هر قطره عصباتی تر می شدم. عصبانی می شدم و قلبم  یک زخم دیگر زد. خون از زخمم می چکید و من 

   .فشرده تر می شد

... به من اعتماد دستهایم را  روی گونه هایش گذاشتم و سرش را باال آوردم:» فقط یک چیزی بهم بگو! یک کلمه 

   «!داری؟ یک کلمه پروا

... بیشتر از هر کسی تو دنیا. من باور نکردم. به خدا قسم هیچ   سرش را سریع باال و پایین کرد و محکم گفت:» دارم 

 «!تو می پرستی  کدوم از حرفاشو باور نکردم. به هر چی که

   .چشمهایش شفاف بود. اعتماد را می خواندم

... دیگه تنهات نمیذارم    «.دستهایم را کشیدم:» بپوش باید بریم جایی 

   «خواهش می کنم جایی نریم باشه؟ » -

... فقطچشمهایم را مح ... هیچی نگو  بپوش و   کم بهم فشار دادم. قلبم بازی هایش را شروع کرده بود:» پروا من ُپرم 

  «!سریع بیا

   .چشمهای پر اشکش را از من گرفت و پله ها را دو تا یکی باال رفت

   .ادمکت را از تنم کندم. بدون نگاه کردن آن را به سمت مبلها پرتاب کردم و به طرف در ویال راه افت

تا پشت در منطقه ی  کوتاه می آمدم دست برنمی داشت. عقب می کشیدم جلوتر می آمد مثل حاال که آمده بود. 

امن یکی از مهمترین های زندگی مرا تهدید کرده بود. چقدر مرا می شناخت؟ زیاد ... چاووش زیاد مرا می شناخت.  

تولد هنوز پابرجا بود. رفاقتمان سرجای خودش بود.  مثل من! کوتاه نمی آمدم. چیزی را خراب نکرده بود. جشن

... باور نمی کرد اما کوتاه نمی چشمهای پروا هنوز هم پر از اعتماد بود  ... نمی رفت  ... شفاف بود و می درخشید 

   .آمدم



   .زمین بسکتبال گیر کردپشت در ویال رو به باغ ایستادم. سرم را به راست چرخاندم و نگاهم جایی پشت 

... یه کاری می کنم جلو چشم همه شلوارتو دندانهایم را به هم سابیدم:» تو اون پدرت دو تا آدم بی وجدان هس تید 

... لعنت به خودت   خیس کنی! من داشتم یک راه دیگه ای رو می رفتم. باهات کاری نداشتم. یکی زدی یکی خوردی 

   «!و تمام اجدادت

   .با تمام قدرت مشتی روی قلبم زد دستی نامریی

   .از دهانم بیرون بزند را قورت دادمپلکهایم را محکم روی هم فشار دادم و آخی که قرار بود 

  «!دست مشت شده ام را باال آوردم و روی قلبم کوبیدم:» فعال دووم بیار باهات کار دارم 

   «خورید؟در باز شد و با هول کنارم ایستاد:» قرص نمی 

   «!به سمت ماشین راه افتادم:» چیزیم نیست. بیا

شت به خودم وعده داده بودم همینکه به باغ رسیدم تا فردا صبح  چشمهایم از شب بیداری می سوخت. در راه برگ 

... مهم شده بود ... می خواستم برای فردا آماده باشم. برایم مهم بود    .بخوابم 

ماشین ایستادم و قبل از باز کردن در کف دستهایم را روی چشمهایم گذاشتم و محکم فشار  با عصبانیت کنار در 

   .دادم

... قبول کنیدصدایش از کنارم آ    «.مد:» بذارید من رانندگی کنم. باشه؟ چشمهاتون قرمز شده 

   .سمتش گرفتم با پلکهای بسته که انگار قصد باز شدن نداشتند و روی هم جا خوش کرده بودند سوویچ را به

   «.سریع سوویچ را قاپید و آرنجم را گرفت:» بذارید کمکتون کنم

   «!ه شده اش گذاشتم:» گفتم چیزیم نیست عزیزمدستم را آرام روی انگشتهای حلق

... شما خوبید ... درسته     «.سریع دستش را برداشت و خودش را عقب کشید:» معذرت می خوام. بله 

این هول و وال دربیاید. خواستم بیشتر از این نترسد اما او انگار تمام حواسش پی واکنش های  عزیزم را گفتم تا از 

ه از دهانم خارج می شد. چاووش و آن کسی که روی در کوبیده بود را از یاد برده بود و تک تک من بود نه کلماتی ک

 ه بود!؟ واکنش هایم او را می ترساند. چه چیزی در من می دید که اینقدر هول کرد



ه  معلوم بود  در کنترل خشم دچار ضعف شده بودم. حال بدی که داشتم با خشم و عصبانیت معجونی ساخته بود ک

   !حتی پروای پراعتماد هم با ترس نگاهش را می دزدید

   .ماشین را دور زدم. هنوز کامل ننشسته بودم که دیدم در حال بستن کمربند است

... قصد  همانقدر که در نشستن و بستن کمربند عجله کرده بود به همان اندازه آرام و با طمانینه دنده عقب گرفت 

   .رفتن نداشت

لی تکیه دادم و آرام گفتم:» ممنون میشم اگر سریعتر بری! همانطوری که بار اول باهاش ویراج می  سرم را به صند

  «.دادی. شماره ی نمایشگاه بود می خوام قبل بستنش اونجا باشم

   «از کوچه باغ خارج نشده بودیم که آرام و زمزمه وار گفت:» میشه خواهش کنم نریم؟ هنوز

   .انم خارج کردمبا چشمهای بسته نوچی از ده

... من فقط ... من فقط از اون صدای کوبیدن » - ... می دونم خوبید! گردن و گوشاتون قرمز شده     «... حالتون 

تمام می کرد اما درد و خشم نمی گذاشت روی خواب و استراحت تمرکز  چشمهایم خواب می خواست. بدنم داشت 

   .کنم

....  حرفش را قطع کردم و کلمات را با هزار  ... برو  زحمت کنار هم قرار دادم تا جمله ای سرهم کنم :» خوبم! فقط برو 

... قرار بود نگران من نشی ... قانون هامون هنوز سرجاشه     «!قانون داشتیم 

... خواهش می کنم ... میشه چند ثانی    «...ه سکوت کرد و اینبار بلندتر گفت:» من نمی تونم نگران نباشم 

... هیچی  هر دو دستم را  ... االن هیچی نمیشه  ... پروا خواهش نکن ... میشه به من نگو  روی سرم گذاشتم:» پروا 

... هیچی نگو باشه؟ هیچ  نمیشه تا من تکلیفمو با این آدم روشن کنم. تا بغل گوشم اومده،  تو رو تهدید کرده 

  «!خواهشی نکن

   «...سرعت ماشین را بیشتر کرد:» من باور نکردم. گفتم که 

   «کالفه چشمهایم را باز کردم و بدنم را به سمتش چرخاندم:» از من ترسیدی؟ از من می ترسی تو؟ 

م حالتون بد بشه! همین. هیچ وقت ازتون  با تعجب نیم نگاهی کرد:» از شما؟ برای چی بترسم؟ من فقط می ترس

   «.نترسیدم



ه ی آن محکم به جلو کشیده شده بود. به انحنای بینی و خیره به نگاه کردنم ادامه دادم. به نیم رخی که دوباره چان

  ... ابرویی که انتهایش به گوشه ی چشمش می رسید. نه برای این نیم رخ تابستانی بلکه برای جمالتی که گفت 

... احمقانه هم بود اما چرا دلم می خواست با همین خشم و عصبانتی که از تک تک سلولهای بدنم در مسخ ره بود 

ا    !کنده شدن بود محکم بغلش کنم حال پر

   .دیگر حرفی نزد. سکوت چیزی بود که راه و روشش را خوب می دانست. دوباره چشمهایم را روی هم گذاشتم

هر چه بیشتر نزدیک می شدیم جمالتی که از پیغامگیر تلفن شنیده بودم پررنگتر می شد. فضای آرام و سکوت  

   .شده بود مغزم سرجایش آرام بگیردماشین باعث 

اگر می توانست شک را که به دل پروا تزریق کند رابطه   ... چاووش تنها قصدش خراب کردن رابطه ی من و پروا بود 

م به فنا می رفت. سالهاست با تمسخر و تشر ... دعوا و بحث زورش را زده تا بانو برای من از سکه  ی من و بانو ه

توانسته بود و حاال در حال سواستفاده و فرصت طلبی کارهایش را پیش می برد. فکر می کرد که  بیافتد. هیچ وقت ن

   !پیش رفته

... اینبار هم نمی گذاشتم به هدفش برسد. را ... دوباره وارد محدوده ی  نمی گذاشتم  ه بدی را انتخاب کرده بود 

   .ممنوع من شده بود

... نتوانستم. اما حاال    .... تنها نیستم شش ماه پیش نشد 

چهره ی ترسیده اش از جلوی چشمم کنار نمی رفت. همین دیشب قصد کردم تا ته ماجرا بروم. می خواستم 

    !دیوانگی کنم در این ماجرای جدید

   !گذاشتم برنامه هایم با تهدیدهای چاووش به هم بریزد. نمی خواستم فکر کند ترسیده امنمی 

   .شدنفس هایم کم کم نامنظم می 

   «!چشمهایم را باز کردم:» پروا چهارراه بعدی برو راست

   «...چشمی گفت و چند ثانیه بعد از پیچیدن ماشین به راست دوباره گفت:» میشه فقط یه کم صبورتر  

... همینجا نگه دار    «.کف دستم را محکم روی کنسول زدم:» نگه دار 

   .کمربند را باز کردم و از زیر پایم قفل فرمان را برداشتمتا پایش روی ترمز برود و ماشین را متوقف کند  



  .صدای فراز، فراز گفتنهایش را در حالی که در را باز کرده و از ماشین خارج شده بودم شنیدم

... نمی خواستم نشنیده بگیرم اما تمام صداها در مغزم حذف می شدندنمی خ   .واستم کم اهمیت باشد 

  .درجه یک در حال پاک کردن تمامی چیزهایی بود که می شد با آنها متوقف شومعصبانیت مثل یک پاک کن 

شیشه های بلند نمایشگاه آن را با قفل فرمانی که محکم میان مشتم داشتم از روی جوی پریدم و یک قدم مانده تا 

   .باال بردم

   .قفل آهنی را وسط بزرگترین شیشه ی میرال خارجی نمایشگاه کوبیدم

   .غ زنی رهگذر که چند متر با من فاصله داشت در صدای وحشتناک شکستن شیشه گم شدصدای جی

  .تکه های خورد شده اش پر کردبه ثانیه نکشید که شیشه ی بلند پودر شد و پیاده رو و فضای نمایشگاه از 

   .دبچه های نمایشگاه و افراد نمایشگاه کناری بیرون آمده بودند و همه مات زده نگاه می کردن

   .مردی که نمیشناختم سریع از بین ماشینهای نمایشگاه جلو آمد. داد می زد و با مشت گره شده به سمتم می آمد

   «.مشتی روی صورتش زدم:» گمشو کنار بینم

  .صدای آقا فراز گفتن بچه های نمایشگاه که با داد زدن می خواستند کوتاه بیایم، حذف می شد

ته عبور کردم و وسط نمایشگاه بین ماشین های لوکس ایستادم.  نفس نداشتم اما با از بین همان پنجره ی شکس

... بیا می خوام تصفیه ... بیا پایین چاووش     «.کنم باهات! بیا پایین کارت دارم تمام قدرت فریاد زدم:» چاووش 

شیشه های تک تک شونو  پسری جلو آمد و همینکه اسمم را صدا کرد. داد زدم:» همتون گمشید کنار! بیاید جلو

   «.میارم پایین

نفس هایم به سختی باال می آمد. ریتم نفس کشیدن از دستم در رفته بود. نمی خواستم کم بیاورم. یک امشب را با 

   .راه می آمد تمام بودمن 

   .ن آمدنفسم را جمع کردم و همینکه یک بار دیگر اسمش را صدا کردم از پله های اتاقک باالی نمایشگاه پایی

... عصبانی نبود. نیشخندش را از همین فاصله هم می دیدم    .آرام بود 

   .ه باشدآرامشی که داشت طوری بود که انگار از پس یک امتحان بزرگ موفق بیرون آمد



   «!دست در جیب با لبخندی پهن جلو آمد:» چته؟ افسار پاره کردی فراز خان 

د برداشتم و صورتم را آن قدر جلو بردم که فقط ذره ای فاصله بین بینی قبل از اینکه به من برسد چند قدم بلن

  .هایمان باقی مانده بود

...  آب دهانم را قورت دادم و از بین دندان های به هم قفل ش ده ام گفتم:» تمام این سالها مراعاتتو کردم. گفتم بابامه 

   «...گفتم آبروی تو برای منم هست. هر غلطی کردی دم نزدم. اما 

   .نفس کم آوردم. آخر هم این قلب لعنتی کارش را خوب انجام نداد

بدم نیست. یک حالی اون  با خونسردی ذره ای از جایش تکان نخورد و گفت:» فراز به فکر خودت باش! نقشه ات 

... اما تو دورم زدی. من به ت گفتم نمی  وسط می کنی! اون باغ اول و آخرش برای تو میشد با کل این دم و دستگاه 

   «!دونستم اون پتیاره رفیقته جای باور کردن افتادی به جونم

   .وقاحت را از سر هم گذارانده بود. نفس هایم نمی گذاشت حرف بزنم

   .هش کردم. حس می کردم چشمهایم در حال بیرون آمدن از حدقه استبا خشم نگا

   .سوزش قفسه ی سینه ام هر لحظه بیشتر می شد

... که یک دخترو بترسونی؟ من در خونتو نفس عمیقی  ...  در خونه ی من  ... بپا گذاشتی  کشیدم:» خیلی بی وجدانی 

... اومدم مثل  ... اومدم  ... در خونتو محکم بزنم... محکم نزده بودم چاووش     «.خودت 

گلتر از اونم بلند خندید:» چیه؟ برای همین وحشی شدی؟ ترسید گذاشت رفت؟ جمع کن خودتو! خجالت بکش خوش

 «.هست

تمام حس هایم در هم ریخت. دیگر نمی دانستم چه کسی هستم. خطوط قرمزم را یک به یک رد کرده بود. باید می 

... می خ واستم پروا بماند. نمی توانستم توهینی را قبول کنم. مادرم چطور با این مرد زندگی کرده فهمید نترسیده ام 

   .است

  .نمی دانستم باید به چه چیزی فکر کنم تمام ذهنم مغشوش شده بود.

آن قدر در عمرم ماشین دیده بودم که با نیم نگاهی فهمیدم ماشینی که کنارم پارک شده است یک مازراتی است.  

  .به عقب برداشتمقدمی 



  .قفل فرمان را باال بردم و همراه با داد چاووش روی شیشه ی جلوی ماشین فرود آوردم

وز قدم برنداشته بود که با شنیدن صدای جیغ پروا جا خورد و میخکوب شد. همانجا خشکش  مشتش باال رفت و هن

   !زد و تنها کاری که می توانست بکند را انجام داد مثل من

   .رمان را به طرف صدا چرخاندیمهر دو س

   «!دستتون بهش بخوره آتیش می زنم اینجارو  » -

بطری پالستیکی نوشابه ای بود که رنگ محتویات آن نشان می داد بنزین است و دست دیگرش   در یک دست پروا

   .یک فندک بود

نشان می داد شوخی در کار نیست و جمله اش با یک حرکت  انگشت شستش را جوری روی فندک گرفته بود که 

    .اشتباه واقعی خواهد شد

کج شده بود و از سرش افتاده بود. موهایش پریشان و درهم به   دستهایش می لرزید اما محکم ایستاده بود. شالش

    .شال دهن کجی می کردند

رای تمام کردن دعوای من از جایی بنزین پیدا نفس نفسی که می زد نشان می داد دویده است. دویده بود تا ب

   !کند؟

   .ن نمی چرخیددنیا ایستاده بود. نفس از کسی درنمی آمد. دنیا در سکوت ایستاده بود. زمی

    .هر کسی آنجا بود در سکوت محض مات پروا شده بود

بی خواب بود. قلبم دیگر نمی  چشمهایم دیگر نمی سوخت. آن قدر گشاد شده بود که یادم رفته بود درد می کرد و

    .زد، هیچ ضربانی حس نمی کردم. نفس کشیدن را از یاد برده بودم

   .همه را کیش و مات کرده بود

   .گاه پر اخمش را از روی چاووش برنمی داشتن

   .با قدم های محکم جلو آمد

  .چاووش مات شده بود و تک تک حرکات پروا را با دهانی باز نگاه می کرد



رو به روی چاووش ایستاد. بطری و فندک را جلوی پای چاووش روی زمین رها کرد. نگاهش سرد و سخت بود. مثل  

من هیچ کدوم از حرفاتون رو باور نکردم جناب وارسته! بدتر از اون هم حرف بزنید برام سنگ بی احساس شده بود:» 

از شما یا هر کسی قراره بفرستید سراغم هیچ   مهم نیست. اصال برام مهم نیست راجع به من چه فکری می کنید.

    «.ترسی ندارم. استقبال می کنم و حتما ازتون شکایت می کنم

ایش را دور آرنجم محکم حلقه کرد. لرزش دستانش آن قدر زیاد بود که کامال حس می شد. با  نیم چرخی زد و انگشته

   .فشار دستش روی آرنجم می خواست لرزشها را مخفی کند

  «.جم را به همراه خودش کشید:» بریم. متوجه شدند که اشتباه کردندآرن

بدون هیچ بی احترامی و هتک حرمتی حرفش را  باز هم جمع می بست. احترام چاووش را نگه می داشت. با وقار، 

را بی کم   زده بود. کنار تهدیدش که آن قدر واقعی بود تا چشمهای همه را از حدقه دربیاید، محکم ایستاد و حرفهایش

   .و کاست گفت 

نفس هایم در حال کم شدن بودند. مشت های نامرئی پشت هم روی قفسه ی سینه ام فرود می آمدند اما دلم می  

   .خواست زمان بیاستد و ساعتها تماشایش کنم

... زیربغلم را نگرفت. فقط انگشتهای حلقه شده اش محکم سرجایشان باقی ماند و با نگاهی بی روح رو  کمکم نکرد 

به جلو محکم قدم برداشت. علنا ترغیبم می کرد که محکم باشم. گفته بودم مسایل بین ما برای خودمان است. ما  

شمرده بودیم. به هم چیزهایی را گفته بودیم که کسی نمی دانست. قرار بود همه چیز بین خودمان  ضعفهایمان را

   .باشد

   .که حس کردم در رفاقت جا ماندم یاد گرفته بود. آن قدر خوب یاد گرفته بود 

   .تا رسیدن به ماشین کنار هم بدون هیچ حرفی قدم برداشتیم

   .ا برایم باز کرددستم را رها کرد و با احترام در ر 

... عجب کله خری ... هستی تو    «!با سختی دهان خشک شده ام را باز کردم:» عجب 

... تمام صورتتون عرق شده اخمهای در هم رفته اش باز نشد. صندلی را نشان     «.داد:» بنشینید لطفا 

... کمکتون نمی کنم. دارن نگاه     «.می کنندنگاهی به عقب انداخت و سریع گفت:» بنشینید 

   .حواسش بود نباید بشکنم. مثل حصاری محکم دورم را گرفته بود. دلم برای لحن محکم و حواس جمعش پر کشید



... رفیق شده بود. روی تمام رفاقتهایی که داشتم خطی کشیده بود و به تنهایی می درخشید. احتیاجی به  رفیق بود 

   .درخشیدعوض کردن لباس نبود در همین لباسهای مشکی می 

    .مثل یک الماس مشکی شده بود

   .پایم را روی رکاب گذاشتم و با سختی خودم را باال کشیدم

   .در را بست و ماشین را دور زد تا سوار شود

   .همینکه پشت فرمان نشست بدون بستن کمربند ماشین را روشن کرد و پایش را روی گاز گذاشت

   .بند آورد یک آن درد طوری زیاد شد که نفسم را

   .دیگر توان تحمل کردن نداشتم با چشمهای بسته سرم را به صندلی کوباندم و بلند آخ گفتم

   .دوبله کنار خیابان نگه داشتکمی جلوتر سرعت را کم کرد و ماشین را 

   .دستش را داخل جیب جینش فرو کرد و ورقه ی قرصهایم را بیرون کشید

   .جدا کردتند و سریع یک قرص را از روکش  

به سمتم چرخید و یک دستش را روی گونه ام گذاشت. دستش لرزان و یخ بسته بود. با دست دیگرش قرص را زیر  

   .زبانم گذاشت

   .لرزید. چشمهایش پر از اشک شده بود اما دم نمی زدچانه اش می 

   .پشت فرمان نشست و پایش را دوباره روی گاز گذاشت

می شد. از باریکه بین پلکهایم می دیدم که با دندانهایی که به هم فشار می داد   سرعت ماشین هر لحظه بیشتر

   .چطور در کمال دقت بین ماشینها الیی می کشد

  .آب شد اما برعکس هربار هیچ اثری روی درد و حال خرابم نداشتقرص زیر زبانم 

... کجا .  ... لیدی؟ نفس زنان با صدایی که به سختی شنیده می شد پرسیدم:» داری     «.. میری 

... دارم میرم بیمارستان! چون الزمه ، چون   ... هیچی نگید  ... حق اعتراض ندارید  سریع جوابم را داد:» حرف نزنید 

... شما به من  حالتون  ...بده، چون حرف گوش نمی دید. چون من ترسیدم. از حال بدتون ترسیدم. شما 



    «.به هیچ کس فکر نمی کنید

   .های انکار بسته بود. حتی نمی توانستم کلمه ای بگویم تا بتوانم ناتوانی ام را حاشا کنم همه ی راه 

نمی خورید تا ویلچر بیارم ، کمک بیارم. به خدا قسم گوش نکنید  تا چشمهایم بسته شد ترمز کرد:» از جاتون تکون  

   «.تالفیشو سرتون درمیارم

   .ر قلبم را دچار نوسان کرده بود، یک نوسان خوب و دلنشینخواستم بخندم، نشد. کارهایش به شدت طرف دیگ

   !پروا تبدیل به من شده بود

باز کردم. اولین کسی که دیدم پروا بود. کنار تخت ایستاده بود و نگاهم می کرد. نوک   پلکهای سنگینم را به سختی

   .ش نشان می داد که گریه کرده بودبینی اش قرمز شده بود. رگه های خون در سفیدی چشم 

اکسیژن را از روی صورتم بردارم    .دستم را باال بردم تا ماسک 

 ...    .بگویم زنده مانده ام و بیشتر از این نترسدمی خواستم ماسک را بردارم و بخندم 

  .کسی مچ دستم را گرفت. سرم را چرخاندم. فرهود طرف دیگر تخت ایستاده بود

   «!کنی؟ صبر کن گفتن چند ساعت باید بمونی اینجا! نترس میبریمت  چیکار می » -

   .صدایش دیگر آرامش قبل را نداشت. به چشمهای هم زل زده بودیم

... سیاه و کدر شده بود. نگرانی ها را پشت چشمهایش پنهان کرده بود و جدی نگاهم چشمهایش  هم برق نمی زد 

   .با نگاهش اخطار دهدمی کرد. گفته بود رحم کنم و می خواست 

... با حرص گوشه ی سبیلش را می جوید و حرفی نمی زد    .عصبی بود 

   «که همراهش بود کنار تخت ایستاد:» چطوری؟پرده دور تخت کنار رفت. دکتری مسن همراه پرستاری 

  «!دستم را باال بردم و ماسکی که راه نفسم را گرفته بود برداشتم:» خوبم

اکوی قلب ر  ا باال گرفت و میان انگشتانش باال و پایین کرد:» که خوبی؟ شرح حالت که یه چیز دیگه رو نشون  نوار 

   «میده؟

   «خطرناکه؟پروا سریع گفت:» چی شده؟ 



... باید مراقب خودشون باشن    «!دکتر لبخندی زد و رو به پروا گفت:» سریع رسوندینشون 

... اضطر  ... کم خوری و پرخوری،  نوار را به دست پرستار داد:» استرس  ... فعالیت بدنی زیاد  ... حرص و جوش  اب زیاد 

اکسیژن تر     «!اپی حل نمی شدباید مراعات کنید. دیر می رسیدی دیگه با دو ساعت 

   «.بعد هم رو کرد به فرهود و گفت:» می تونید برید منتها حداقل چند ساعت استراحت کنن

   .خداحافظی تحویل همه مان داد و رفت

   .دستهایم را باال بردم و روی سرم گذاشتم. دستهایم به سرم رسید اما دیگر توان تکان دادن آنها را نداشتم

   «گوشم پیچید:» راحت شدی؟ آره فراز؟ نمی خوای تمومش کنی این جنگیدنو؟صدای فرهود آرام در 

   «دستهایم کنار سرم پایین افتاد. بیحال نگاهش کردم:» االن من مقصرم؟ 

   «...دستهایش را لبه ی تخت گذاشت و سرش را نزدیک سرم آورد:» فراز 

... اگه من نمی ترسیدم و توضیح نمی دادم هیچ کدوم از این   پروا حرف فرهود را قطع کرد:» من مقصرم. من گفتم 

   «....اتفاقا نمی افتاد

... با طول و تفصیل  فرهود نگاهش باال رفته بود و با دقت به توضیحاتی که از دهان پروا بیر ون می آمد گوش می داد 

  .اتفاق عصر را تعریف کرد 

   .فقط تا رفتنمان به نمایشگاه را گفت و سرش را پایین انداخت

   .دستم را گرداندم و پنجه های گیر کرده اش به لبه ی تخت را گرفتم

... ریتم نفس هایم روبه راه شده بود. بلندتر خندیدم  و به لبخند محو روی لبش نگاه کردم:» خیلی نگاهم کرد. خندیدم 

   «.کله خری به خدا

   «!نگفتی که؟ سرم را چرخاندم و فرهود را که متعجب شده بود  نگاه کردم:» به کسی

... ببخشید ولی من نمی دونستم چیکار کنم اونجا   به جای فرهود پروا جواب داد:» دیروز تو تلگرام یک گروه زدیم 

... ببخشیدای نوشتم براشون!     «.نقدر گیج بودم که تو گروه خبر دادم 

... فاخته     «...دلخور نگاهش کردم:» قرار بود بین خودمون باشه 



... فاخته خواب بود. کار   فرهود دستش را پشت کمرم برد و کمک کرد بلند شوم:» چرت نگو! پیغامارو پاک کردیم 

...    «!خودت که عقل نداری  درستی کرد که خبر داد. کاش همیشه پیشت باشه 

... فراز چی شده؟    «با کمک فرهود روی تخت نشستم که سینا با هول پرده را کنار زد :» وای 

   «!نگاهش کردم:» نمیومدی دیگهطلبکار 

سالمی سرسری داد و کفشهایم را زیر پایم گذاشت:» کرج بودم. تا اینجا مثل دیوونه ها روندم تا برسم. چی شده؟  

   «عیه؟ چرا داریم میریم؟ ترخیص کردن؟این چه وض

  «کفشها را پا زدم:» چقدر حرف می زنی؟ کارایی که گفتم رو انجام دادی؟

... اون بندا تزیینه. پاشو مردزانو زد تا     «!بند کفشها را ببندد که فرهود دستی به شانه اش زد:» ول کن سینا 

   «.م میاد از نامرتب بودنش! عادت ندارم. بفرما تموم شدبدون توجه به حرف فرهود شروع به گره زدن کرد:» بد

   «!نزدیکه  بلند شد و ایستاد:» بریم خونه ی من! دیگه تا باغ نرید. به اینجا

خواستم نه بیاورم. می خواستم برنامه ی خودم را پیاده کنم. در ذهنم برنامه چیده بودم که صبح زود با روش دیگری  

واستم خودم را باالی سرش برسانم و با صدای آرام صدایش کنم. نمی خواستم روز  از خواب بیدارش کنم. می خ

  .سم و فامیلش را صدا بزنمتولدش ویال حکم پادگان داشته باشد و با داد ا

می خواستم به بهانه کوه رفتن از ویال دورش کنم تا فرهود و سینا به همراه فاخته کارها را انجام دهند اما تا دهانم  

د فرهود جای من جواب داد:» عالیه! میرن خونه ی تو. فراز هیچی نگو. نمی خوام یک کلمه از دهنت بیاد باز ش

   «!بیرون

   .دیوانگی هایم برنامه چیده بودممن برای 

... کرختی بدنم را نشان  اگر تمام تالشم را هم می کردم تا حال خرابم   لبهایم را به هم فشار دادم. اعتراضی وارد نبود! 

   ندهد مگر با این حال دیگر می شد تا پای کوه برسم؟

 پارت_صد_و_سی_و_هشت  #

  

   .کالفه بودم. بدنم خالی از جان بود. حالم از بوی بیمارستان بد شده بود برنامه ی هیجان انگیز کوه کنسل شده بود.



یمارستان آمده بودم تا شش هفت  در تمام طول زندگیم فقط  یک بار آن هم وقتی در مسابقه مچ پایم در رفته بود ب

   .ماه پیش که چند روز در این محیط که برایم زجر آور بود زندانی شدم

... ظرفهای استیل و آن پوشه های فلزی که شرح حال بیمار در آنها نوشته می شد،  از رنگ سبز یا سفی د پرده ها 

... راکد   بیزار بودم. همه چیز این محیط برایم سرد و بی روح بود. بودن در بیمارستان برایم فقط یادآور یک چیز بود 

   .ماندن. مثل این می ماند که در باتالقی گیر کنم 

   .طرافیان حتی بدتر از تحمل رنگ های سبز و سفید یا استیل های یخ زده بودنگاه های نگران ا

بیشتری از برنامه هایم سر جای   نگاهی به دور و برم انداختم و نفس راحتی کشیدم. قسر در رفته بودم و هنوز نیم

   .خودشان باقی بود

یم زنده مانده بود. همه را حذف کرده بودم کنار تمام اتفاق هایی که از شب قبل افتاده بود فقط یک صحنه پیش رو 

   !جز یکی

   .پروا و جیغی که سر چاووش کشید

   .پروا و بطری پالستیکی بنزین و فندک

... تا نشستن داخل ماشین حتی  پروا و شالی که از روی سرش کج سر خورده بود و روی شانه اش افتاده بود 

   .خودش هم این موضوع را نفهمیده بود

   .قدم های محکمی که دل من را قرص کردند پروا و

   .پروا و وقار در رویارویی با چاووشی که به بددهنی شهره ی عالم بود

در سکوت سه مرد پیش رویش را نگاه می کرد. بی حواس بود و گیج!  زیر چشمی نگاهش کردم. خسته و رنگ پریده 

وانست ثابت نگه دارد. چشمش به تخت و دستگاه دستهایش دیگر نمی لرزید اما مردمک های چشمهایش را نمی ت

اکسیژن که می رسید سریع نگاهش را می دزدید. پروا دوباره ترسیده بود. چقدر دلم می خواست بغلش کنم تا از  

   .ترس و بی پناهی دربیاید این

  .این قلب مریض تمام زوایای غرور مرا جریحه دار کرده بود

   «.کنمسینا کنارم ایستاد:» بذار کمکت  



   .دلخور شده بودم. از ریتم قلبم و آن سرخرگ دردسر ساز دلخور بودم

... چقدر بهتون بگم؟    «دستش را کنار زدم:» چیزیم نیست! بدم میاد از این کارا 

اگر می ماند باید قوی می بودم .... باید تحمل می کردم.     .گفتم چیزی نیست اما بود 

   «.تونی دیگه؟! پس راه بیفتفرهود کنارم ایستاد:» بریم! می  

آب دهانم را قورت دادم و با نیم قدم های محکم شروع کردم. فرهود بیخیال چند قدم جلوتر رفت و به بهانه درآوردن 

یب شلوارش ایستاد. فهمیده بود چه مرگی دارم. ما خوب بلد بودیم پِس ذهن هم را بخوانیم. بهانه ای موبایل از ج

در بدنم بچرخد و به پاهایم برسد بلکه ریتم قدمهایم سریع تر شوند. سینا به همراه پروا از پشت  جور کرده بود تا خون 

ج شدن از اورژانس بیمارستان بود. درهای اتومات  آرام می آمدند و من تمام تمرکزم روی رسیدن به فرهود و خار

   .شیشه ای ته راهرو را که دیدم جان به تنم تزریق شد

ه فرار را نشانش داده باشند لبخندی روی لبهایم آمد و باز هم نفس عمیقی کشیدم. قدمهایم بلندتر  مثل زندانی که را

   .شد و خودم را به فرهود رساندم

  .نا گرچه زمزمه وار بود اما اینقدر گوشهایم را تیز کردم تا بشنوم صدای حرف زدن پروا و سی

... چیز خاصی نبود اما یهو » - حالشون بد شد. یعنی قرص هم خوردن اما انگار اثر  با پدرشون بحث کردن 

   «.نداشت

   «یعنی تا این حد حالش بد شد؟ » -

اورژانس گرفتم و برگشتم تو ماشین از حال رفته بودن!   راستش من اصال نمی خواستم خبر بدم اما تا ویلچرو از » -

... شماره هاتونم نداشتم هول شدم و تو گروه     «.نوشتم خب یه کم ترسیدم 

... خوشحالم شما باهاش بودید » -    «.خوب کاری کردید شما! خدا رحم کرد. خیلی خوشحالم تنها نبوده 

شم پیچید:» همیشه طلبکار بودی اما نگاه کن فراز... زمین گرده دیگر نشنیدم چون صدای زمزمه وار فرهود کنار گو 

   «!شاید بدهیت صاف بشه االن یه جوری بدهکار شدی که یه قرن باید بدویی دنباش

   .نیشخندم را دید و دستش را روی بازویم گذاشت



... بسه بابا تا همینجا شم زاییدم. سالم بودم اون دختره بازویم را از بین انگشتانش کشیدم و آرام گفتم:» نکن فرهود 

   «!ی عوضی اونکارو باهام کرد. هی دست و پای منو جلوش جمع نکن تورو قران

باالخره چشمهایش روشن شد. تک خنده ای تحویلم داد و همینکه از در اورژانس خارج شدیم رو به رویم ایستاد:»  

   «!دیگه جدی جدی تبریک می گم 

ه زیر پایم انگار خالی تر از قبل می شد. دستم را به بهانه ی تشکر روی شانه ی  نمی توانستم بیاستم. هر لحظ

یدم. از فشاری که روی شانه اش بود فهمید که چه حالی دارم. گوشه ی سبیلش را  فرهود گذاشتم و نفس راحتی کش

   «!جوید و نیم نگاهی به سینا و پروا انداخت:» ماشیناتون کجاست؟ دکتر گفت استراحت کنه 

   «.پروا به آن سمت خیابان اشاره کرد:» من اونجا پارک کردم

که بودیم پارک کرده بودند. هر دو را با خیال راحت راهی کردم و قرار  فرهود و سینا ماشین هایشان را باالتر از جایی 

که نمی  شد در خانه ی سینا همدیگر را ببینیم. پاهایم تحمل وزنم را نداشت اما من کسی را پیش رویم داشتم

 .خواستم بیشتر از این بترسد

... هر چه داشتم را جمع کردم تا ف  .قط بیاستمانرژی همیشه ته مانده هایی هم دارد 

   «!همینجا بیاستید من برم ماشین رو بیارم اینور  » -

   «دلخور نگاهش کردم:» االن نوبت تو شد؟

  .ودجیبهایش را به دنبال سوویچ می گشت. هنوز گیج و بی حواس ب

... باشه. تو حالت خوبه و ما هم  ه  انگار از خستگی دیگر نتوانست جمالت را درست و حسابی بسط دهد:» باشه 

اکسیژن تراپی رو من داشتم نه شما ! تو سوپرهیرویی    «!مجبوریم قبول کنیم. با قلدری مجبورمون می کنی! 

ی نگاهم نمی کرد تا نیش باز شده ام را بییند. همچنان از این شما و تو گفتن هایش نیشم تا بناگوش باز شد. پروا ول

... اینکه بغلش کنم و آ    .ن قدر فشارش دهم تا استخوانهایش صدا دهددر مغزم فقط یک چیز موج میزد 

   «!بدون نگاه کردن به من دستش را روی کمرم حلقه کرد:» تشریف بیارید لطفا

را روی سرش گذاشتم. حلقه ی دستش را محکمتر کرد و با تک  دستم را روی شانه اش انداختم. بی اختیار سرم

فتیم. تازه فهمید جمله هایش چقدر درهم و پرطعنه بود.  خنده ای که باز هم عصبی بود هر دو به سمت ماشین ر 



سرم را چرخاندم و لبهایم را روی شالش گذاشتم. نفس عمیقی کشیدم و بوی عطرش را به ریه هایم کشاندم:» بنزین  

   «.کجا؟ فندک برای خودت بود؟ بگی آره یک بالیی سرت میارماز 

... گفتم  صدای شلیک خنده اش به هوا رفت و بین خنده هایش  ...  گفتم  بریده بریده گفت:» از یک تاکسی گرفتم 

... خیلی خوب بود. پیشنهاد کمک هم داد. گفت  ... روانی ام  ... فکر کرد  شلوغ  می خوام نمایشگاه ماشین آتیش بزنم 

   «.شد داد بزن بیام

   .سرم را به طرف آسمان بردم و مثل خودش از ته دل خندیدم

خانه ی کوچک سینا را دوست داشتم. در یک ساختمان بسیار بزرگ بود که تعداد زیادی واحدهای کوچک و نقلی  

   .داشت

یم. مرتب ترین خانه ای بود که در عمرم دیده بودم. از ویال هم  طراحی و دکور داخل آن را هر دو با هم انجام داده بود

می دانستند چقدر نظم و ترتیب برایمان مهم است. ساک ورزشی هر  مرتب تر ... من و سینا هم تیمی بودیم و همه 

    .دوی ما برای همه مثل یکی از آثار دیدنی موزه بود

  .و پاگیر می شد دوری کرده بودیمخانه خلوت بود و از گذاشتن هر دکور کوچک که دست 

اکثرا چوبی بودند فضای گرم و صمیمی ای    .جاد کرده بودکف لمینیت شده به همراه وسایلی که 

فرهود فقط تا پایین ساختمان همراهی مان کرد و مادر را بهانه کرد تا برود. می دانستم بهانه می آورد تا زودتر برود و  

   .ن باشدصبح به دنبال خرده فرمایشات م

احتیاجی به توضیح و  هر دو می دانستند زمین به آسمان برسد باید برنامه ای که چیده ام را به سرانجام برسانم. 

   .تذکر من نبود خیلی خوب مرا می شناختند

  آن قدر خسته بودم که پلکهایم بی اختیار روی هم می افتاد. بیشتر از بیست و چهار ساعت بود که خواب را از خودم

   .دریغ کرده بودم

   .طاقتم طاق شده بود

ن تعارف به سمت اتاق خواب رفتم. پروا هم که هنوز  تا سینا در را باز کرد، به کمک پروا داخل خانه شدم و بدو

   .دستهایش دور کمرم بود را به دنبال خودم کشاندم 

   .خسته و بی رمق روی تخت افتادم



   .سرم به بالش نرسیده بود که خوابم برد

اما اینقدر بدنم کرخت بود که نمی  در خواب حس کردم جایی روی نبض دستم گرم می شود. خواستم تکان بخورم 

  .توانستم کوچکترین تکانی به خودم دهم. حتی قدرت تکان دادم دستم را هم نداشتم

   .چند بار چپ و راست کردمحس می کردم مچ دستم هر لحظه داغ تر می شود. کالفه سرم را  

   .باز کردم بدنم هنوز در خوابی عمیق بود. سرم از حالت گنگی درآمد و چشمهایم را کمی

   .در نور کم آباژور کنار پاتختی با دیدن اجزای اتاق تازه متوجه شدم کجا هستم

   .کم کم اعضای بدنم هم در حال بیدار شدن بود

شده و از خواب بیدارم بود را کمی تکان دادم. سرانگشتانم به پوست نرمی  دست دردسرسازم را که مخل آسایش 

   .برخورد کرد

   .ند کردم و دیدم که مچ دستم جلوی صورت پروا استسرم را کمی بل

کنار تخت به پهلو زانو زده بود. یک دستش را دور زانوهایش حلقه کرده بود. دست دیگرش روی تخت کنارم بود و 

   .گذاشته بودسرش را روی آن 

بازش خارج می  مچ دستم جلوی صورتش و منشا گرم شدن نبض دستم نفس های گرمی بود که از لبهای نیمه 

   .شد

   .لبخندی زدم و سرم را روی بالش گذاشتم

چشمهایم را بستم و سرانگشتانم را تکان دادم. دستم را آرام روی گونه اش گذاشتم و از لمس پوست صورتش غرق  

   .لذت شدم

یتمش را  همه جا آرام بود و ساکت! در سکوت و آرامش صدای ضربان قلبم را می شنیدم. حال قلبم خوب بود. ر

... دلخوری هایم کم شد    .دوست داشتم 

این ضربان و کوبش محکم با آن مریضی مزخرف فرق داشت. می کوبید آن هم محکم اما آرامشی فوق العاده 

   .نصیبم می کرد



ی گونه اش نوازش وار حرکت می کرد و من پی این بودم که چه وقت اینحال را داشته ام. فکرهایم  سرانگشتانم رو

   .تیجه ماند. من این حس های در هم گره خورده را هیچ وقت نداشته امبی ن

    .باید به خاطر این حس های پیچیده ناراحت می بودم اما به طور عجیبی آرامش داشتم

ه ای که مثل درخت های در هم رفته ی یک جنگل است و در نهایت به ساحل زیبایی کنار  حس های در هم گره خورد

    .رسد دریایی آرام می

زیباترین جنگلی که دیده بودم انتهایش به ساحل دریایی آرام می رسید. آن جای بکر را فرهود نشانم داده بود. پاییز 

اهه ای چرخاند و لذت دیدن جاده ی جنگلی که پر از درختان صد بود. یادم آمد چقدر بابت اینکه فرمان را به طرف بیر 

   .رنگ بود را از من گرفت، سرش غر زدم

وارد بیراه ی جنگلی شد. آن قدر درختان بلند و در هم فرو رفته بودند که آسمان هم دیده نمی شد. تاریک بود و 

   .اشین را راندسیاه! اعتراضهایم را با لبخند پهنش بی جواب گذاشت و در آرامش م

رسیده بودیم. به دریا! فرهود بین اعتراضهایم یک آن چشمهایم پر شد از نور! بیراهه تمام شده بود. ما به ساحل 

  .ساعتها به قیافه ی هاج و واج و مات زده ام خندید

   .لبخندم پررنگ تر شد و آرام دستم را از روی گونه اش برداشتم

   .کرختی احساس نمی کردم حالم خوب بود. دیگر هیچ درد و

   .روی زمین گذاشتمآرام از جایم بلند شدم. پاهایم را با احتیاط از کنارش رد کردم و 

   .خودم را از روی تخت پایین کشیدم و کنارش زانو زدم

   .سرم را جلو بردم و چند ثانیه تمام اجزای صورتش را خوب نگاه کردم

  !فتادم اما حاال فهمیدم ذهنم مرا به کدام جنگل برده بوداز همان اول هم با دیدنش یاد جنگل ا

   .ودانتهای این جنگل جز آرامش چیزی نب

یاد چهره ی خسته اش در بیمارستان افتادم. تمام روز قبل را از وقتی صبح دیده بودمش مرور کردم. او هم مثل من  

  .و شاید بدتر روز بدی را سپری کرده بود

 !یق مریضش چمباتمه زده بود ؟حاال کنار تخت برای رف



دم و نفسم را داخل ریه هایم کشیدم. بویش را  قبل از بلند کردن و گذاشتن پروا روی تخت دوباره سرم را جلو بر 

   .دوست داشتم. یادآور دریا بود. من هر لحظه به آرامش نزدیک تر می شدم

   .یک دستم را روی کمرش گذاشتم و دست دیگرم را زیر زانوهایش بردم

   .بغلش کردم و آرام او را روی تخت گذاشتم

... خوابش سنگین بود    .بیدار نشد 

پهلو دراز کشیدم. یک دستم را تکیه گاه سرم کردم و موهای پخش شده در صورتش را با دست دیگرم کنار  کنارش به 

به او بدهم ساعتی را  زدم تا خوب نگاهش کنم.  در تصور لباس نقره ای رنگ به تنش و هدیه ای که می خواستم

   .سپری کردم

  .ار سرش بگذارم و باز هم بخوابمخسته نبودم اما آرامش زیاد باعث شد سرم را با احتیاط کن

باریکه ی نوری که از ال به الی پرده ی ضخیم کرم رنگ به چشمهایم می خورد، مجبورم می کرد تا پلکهایم را تکان  

   .دهم

   .که باالی سرش گذاشته بودم، هنوز همانجا مانده بوددستی را 

کردم. پاها و دستهایش جمع شده بود و مثل یک جنین مچاله شده به پهلویم  پهلویم گرم شده بود. سرم را کمی بلند 

  .چسبیده بود

   .بدنم را تکانی دادم و مثل خودش به پهلو دراز کشیدم

  .ول تماشا شدمصورتم را رو به روی صورتش گذاشتم و مشغ

  .با لبهای نیمه باز آرام نفس می کشید

کاوید. باال و پایین می رفت و هر لحظه یک جا را برای مات شدن انتخاب می چشمهایم تمام زوایای صورتش را می 

   .کرد

  ...    «یگانهدستم باال آمد. پشت انگشت اشاره ام را روی شقیقه اش گذاشتم و آرام به طرف گونه اش کشیدم:» پروا 

   .آرام صدایش کردم. واکنش به صدایم سریع بود اما خیال بیدار شدن نداشت

   «ومهو » -



   .فکر کردم کاش خواب آلودگی اش هم مثل مستی اش باشد

   «.موذیانه به حرفهایم ادامه دادم:» نمی خوای بیدار بشی؟ اصال می دونی من کی ام دارم باهات حرف میزنم

   «.د و با صدای خواب آلودی اسمم را صدا کرد:» فرازلبهایش تکانی خور 

   «!گوشه ی لبم را گاز گرفتم:» جونم 

چشمهایش را کمی باز کرد و با دیدن صورتم در آن فاصله ی کم آنها را کامل باز کرد و سریع سر جایش نشست:»  

   «خوبید؟ خوابم برده بود؟

   « می خواستی از من مراقبت کنی؟چشمکی زدم و خندیدم:» خواب هفت پادشاه بودی. مثال

   «!و متاسف گفت:» شرم آوره! خوابم برده بودکف دستهایش از روی پلکهایش به سمت گونه هایش رفت 

دستهایم را باال بردم تا زیر سرم بگذارم. دست چپم پر از درد شد اما می خواستم حرکاتش را ببینم. دوست نداشتم 

   .بازی های قلبم مزاحم باشد

از خواب و پف کرده ستهایم را زیر سرم قالب کردم و تک تک حرکاتش را زیر نظر گرفتم. چشم هایش هنوز خمار د

... موهایش را باالی سرش بدون کمک هیچ کش مویی پیچاند و  ... لبهای خشک شده اش را با زبان خیس کرد  بود 

   «!یر باالخره رضایت داد تا سرش را پایین بیاورد و نگاهم کند:»صبح بخ

   «.نیشم باز شد:» صبح شما هم بخیر لیدی

   .پایین رفت نشسته روی تخت عقب عقب رفت و از تخت

   «!نگاهش روی دکور اتاق چرخید تا به گیتار کالسیک سینا رسید:» پس ایشونم هنرمند هستن

   «.نگاهش را به من داد:» باید صبحانه بخورید

دراز کش از جایم تکان نخوردم:» من گیتار یادش دادم ... خونه اش   دلم می خواست باز نزدیک شود. همانطور

   «قشنگه نه؟

   «ر دیگر نگاهش را به اطراف چرخاند:» بد نیست ... خوبه! خودشون نیستن؟یک دو

... راحت باش لیدی این بلک    «.سرم را عقب بردم:» قطعا نیست 



اگر حالتون خوب نیست صبحانه رو    «براتون میارم همینجا! نظرتون چیه؟ دوباره نگاهم کرد:» 

... فقط سرجدت ظرفهای اینو نشکن خیلی  نفس عمیقی کشیدم:» بد نیستم. بدم نمیاد تو تخت  صبحانه بخورم 

   «!حساسه 

   .اخم کرد و در حالیکه زمزمه وار چیزهایی می گفت به سمت در رفت

د عضله های بازویش را که فرم بیشتری گرفته بود، به  سرتاپایش را نگاه کردم. تیشرت حلقه ای مشکی اجازه داده بو 

... بهتر از قبل شده بودندچشم بیاید. تمرین های بسکتبال رو    .ی عضله هایش جواب داده بود 

   «!حس شیطنت درونم دیگر قابل کنترل نبود. تمام هوش و حواسم پی شب بود:» میشه افتخار بدی لیدی

   «اخمهایش هنوز در هم بود:» بابت چی افتخار بدم؟میان چهارچوب در بود که برگشت. 

... می خوام صداتو بشنومخنده ام را خوردم:» افتخار بده غر    «.غرهاتو بلند بگو 

توقع داشتم عصبانی تر شود یا رو ترش کند و تنهایم بگذارد اما جلو آمد و دستش را زیر بازویم انداخت:» شما اصال  

.. بلند شید لطفا! مگه من تو خونه ی شما چقدر ظرف شکوندم که اینجوری میگید؟ عدالت چیزیه   حالتون بد نیست 

   «.اصال بهش اعتقاد ندارید که شما

ابروهایم باال پریده بود و با نیروی زیادش از جا بلند شده بودم. مرا به دنبال خودش می کشید که گفتم:» اینارو می  

   «...گفتی؟ غرغرات 

   «.غرغرهامو براتون گفتمدقیقا از ابتدای  » -

   .ایستادم و دستش را به طرف خودم کشیدماواسط راهروی کم عرض منتهی به سالن بودیم که محکم سرجایم 

   .به طرفم کشیده شد و سینه به سینه ام شد

به چشمهای متعجبش جدی نگاه کردم:» میشه جمع نبندی؟ می تونی از کلمات راحتتری استفاده کنی؟ تو اصال  

   «!لدی فحش بدی؟ رفاقتت زیاده ولی مثل غریبه ها حرف میزنیب

... مدل حرف  خونسرد نگاهش را از  چشمهایم گرفت. چرخید و دوباره دستم را کشید:» دایره ی واژگان من همینه 

... فحشم بلدم اما عالقه ای به استفاده ازشون ندارم    «.زدنم هم همینطوره 



... دنیا زیر و رو می شد امکان نداشت دست از سرش  حسهایم هر لحظه بیشتر گره می خ وردند. گره هایی کور 

   .بردارم

فشاری به انگشتهایش آوردم:» دیشب ولی عالقه ی بیشتری به راحت تر بودن داشتی؟ البته تو خیلی فراموشکاری  

    «!هیادت میره خیلی چیزارو! موقع هایی که دایره ی واژگانت دوست داشتنی میشه رو یادت میر 

 ...صندلی آشپزخانه را برایم بیرون کشید:» بفرمایید  

  «.آدمها ناراحت و عصبی هستن ممکنه کمی تغییر کنننخیر یادمه، 

    .قیافه ی عصبانی اش وقتی دکمه هایم را می بست و فحشی که داد از هر لحظه پررنگ تر شد

ی وافری به حرف زدن بیشتر داشتم. دلم می    پشت میز نشستم و به مصرانه تماشا کردنم ادامه دادم. عالقه

ل کنم تا همه ی زوایای درونش را بشناسم. این شناخت برایم متفاوت بود. روحش  خواست بیشتر بدانم. اینقدر سوا

  .برایم مهم بود. شناختن درون پنهان شده اش را می خواستم

به طرفم چرخید:» این چه مرتب و حساسیه که  دیدم که به طرف یخچال رفت و در آن را باز کرد. ناامید و متاسف 

   «هیچی تو یخچالش نیست؟

   .بهم خیره نگاه کردیم و چند لحظه بعد هر دو به بخت بدمان خندیدیم هر دو

   .هر دو در حال گاز زدن به ساندویچ هایی بودیم با سفارش برایمان آورده بودند

   .سته بود و در آرامش ساندویچ می خوردروی کاناپه چهارزانو نش

ه از پارسا و بانو راجع به پروا شنیده بودم طرف دیگر گذاشته بودم. نمی خواستم سوالها را در ذهنم یک طرف و هر چ

   .ناراحت شود. حداقل امروز را نباید ناراحت می شد

   .خص بود عمیقا به چیزی فکر می کندنگاهش روی مبل راحتی رو به رویش گیر کرده بود. ناراحت نبود اما مش

   «پروا؟ » -

   «!کاناپه به من که سر دیگر نشسته بودم نگاه کرد:» بلهسرش چرخید و از آن سر 

   «کجایی؟ به چی فکر می کنی؟  » -



... هیچ رنگ زنده ای وجود نداره . نگاهی به اطرافش انداخت:» داشتم فکر می کردم چقدر دکور اینجا بد چیده شده 

... گلی که برگهای سبز بزرگ داشته باشه الزم داره    «!حداقل یک گلدون گل 

به کاناپه و میز روبه رویش و بعد هم به میز تلویزیون و لوستر اشاره کرد:» بیشتر لوازم چوبی هستند اونم از چوب 

... از لحاظ رنگی خیلی خسته کننده اس ... کف از لمینتیت قهوه ای با طرح چوب  ت به نظر می رسه تو  طبیعی 

   «.بیشتر مناسب چای خونه ها هست طراحی خواستن محیط خیلی صمیمی باشه اما اینجور دکورا

    .ساندویچ را باال برده بودم تا گاز بزنم اما دستهایم پایین افتاد و محو نیم رخش شدم

ی به من گفت:» وقتی بخوای توی قوطی نوشابه را برداشت. نی را به لبش نزدیک کرد و قبل از خوردن بدون نگاه

... باعث میشه آدم از خونه فراری بشه! اینجا طبیعتی رنگ و این دکور ی آپارتمان زندگی کنی این ه نقطه ضعفه 

... اینجا کلبه ی کوهستانی نیست آقای فراز!   نیست که این کنتراست رنگ های قهوه ای رو با خودش پوشش بده 

  «.داشتم به اینا فکر می کردم

... حتی منتظر بودم تا با شنیدن یک تع ریف کوچک یا نگاِه خوشایند فخرفروشی  فکر می کردم از دکور خوشش بیاید 

اکثر لوازم دکوری هم از طراحی های خودم بود و حاال   کنم و بگویم چقدر برای چیدمان خانه ی سینا فکر کرده ایم. 

          .منتظر بودم تا از طراحی آنها هم ایراد بگیرد

:» اینا همه طراحی های منه لیدی! داری  انگشت اشاره ام را دقیقا روی چیزهایی که برده بود مثل خودش چرخاندم

   «.ایراد می گیری گفتم ایراد اینارو هم بگیری

نی را از لبهایش جدا کرد و لبهایش را گاز گرفت اما وقتی لبخند روی لبم توجه اش را جلب کرد او هم لبخندی با  

   .ان لبهایی که بین دندانهایش بود تحویلم دادهم

    «...تم:» به نظرم داری تخصصی صحبت می کنی یا اینکه لپهایم را گاز گرفتم و گف

گلویش را با سرفه ی خفیفی صاف کرد و چانه اش جلو آمد. یک ابرویش را باال انداخت و گفت:» یا اینکه چی؟ خب  

   «.اخلی خوندممن تخصصم همینه! طراحی دکوراسیون د

   «!متعجب نگاهش کردم:» شوخی نکن

   «نگاهم کرد:» اینقدر در تصوراتتون بی دست و پام که حتی یک کار هم خوب بلد نباشم؟دلخور شد و با اخم 



خراب کرده بودم. ساندویچ را بین انگشتانم چالندم:» نه منظوری نداشتم! خب از بس هیچی نمیگی و من نمی دونم 

   «.ن ازت هیچی نمی دونم... پروا م

ف آمد:» خب شما چیزی نپرسیدید که من جواب بدم. حرفی پیش  چند ثانیه به هم خیره شدیم و باالخره به حر 

   «!نیومده بود

طلبکارانه نگاهش کردم:» مگه حتما باید بپرسم؟ چرا هیچی نمیگی؟! ما اینهمه مدته داریم با هم زندگی می کنیم.  

... اونوقتاینهمه از من می دون    «...ی 

... تا ق ... شرکت برای من نبود  حرفم را برید:» ارشد معماری داخلی دارم  بل اون تصادف هم مدیر یک شرکت بودم 

   «فقط مدیرش بودم. دیگه چه سوالی دارید؟

   .فرصت خوبی بود. اجازه داده بود سوال کنم و میتوانستم تمام سوالهایم را بپرسم

   «کارت؟چرا برنگشتی سر » -

... برمی » -    «.گردم تمرکز نداشتم. بعد تصادف فکرام بهم ریخته بود 

   «فکر می کنی مدیرت جاتو خالی نگه داشته؟ » -

پاهایش را پایین گذاشت و خم شد تا دوباره قوطی نوشابه را از روی میز بردارد:» چاره ای نداره! از من بهتر نمی تونه 

    «.رو به راه بشهپیدا کنه پس صبر کرده حالم 

   «!سوتی زدم:» اعتماد به نفست بی نظیره

   .زد و نی را بین لبهایش قرار دادلبخندی 

  .چشمهایم روی لبهایش گیر کرد

   «لب گزیدم و گفتم:» خب می گفتی؟

   «نوشابه را پایین برد:» چی بگم؟

و دکوراسیون داخلی اینقدر حرفه ایه و از  ساندویچ را روی میز پرت کردم و کمی خودم را جلو کشیدم:» کسی که ت 

   «مشکی می پوشه؟ رنگها سردرمیاره چرا فقط 



... ازشون خسته شدم و اینکه   لبخندش پررنگ شد:» شما بگذارید رو حساب اینکه چون خیلی سروکارم با رنگهاست 

   «.من تناقضات رو دوست دارم

   .کاناپه و پنجره ی پشت آن دادموقع گفتن جمله اش چند بار نگاهش را به میز و پشتی 

   «!و با خنده گفتم:» داری دروغ میگی لیدیانگشت اشاره ام را سریع جلو بردم 

   .سرش را پایین انداخت و خندید

   .موهایش از پیچی که به آنها داده بود باز شد و صورتش را پوشاند

   «وغ گفت!؟با خنده موها را کنار زد و گفت:» دروغ گفتم. به شما نمیشه در

   «!و نداری جوجه تکه ای از موهایش را میان مشتم گرفتم و کشیدم:» جراتش

 «!سرش را به عقب برد:» ندارم

... منتظرم    «.دست به سینه شدم:» راستشو بگو 

   «!با کمی تعلل و سری پایین گفت:» بهم فرصت بدید. رو به رو شدن باهاش یه کمی سخته 

... یه کم فرصت نگاهش باال آمد و قیافه ی    «...دلخور مرا که دید هول کرد:»میگم 

   «!تکان دادم:» باشه لیدی، هر وقت دیدی موقعشه بگودستم را 

   .درهم و فکری شده بود. نمی خواستم روز تولدش باز به راه پر پیچ و خم بیست هفت ساله ای که آمده فکر کند

   «د طراحی من از نظر شما چیه؟باید فکرش را منحرف می کردم:» لیدی مهندس ایرا

کرد. ساندویچ های نیمه کاره و پاکت های خالی آنها ، بسته های سس یک نفره و  از جایش بلند شد و نگاهی به میز 

   «!قوطی های نوشابه را با چشمهایش دنبال کرد:» آقای سینا حساس بودن؟ اینجا باید تمیز بشه 

   «!به پهلویش زدم:» سوال ازت پرسیدم خندیدم و دستم را دراز کردم و ضربه ای

داشت:» داشتم فکر می کردم. طراحی های شما اونقدری حرفه ای هست که من از نظر  خم شد و ساندویچ ها را بر 

طراحی ایرادی نمی تونم بگیرم اما یک ایرادی که خیلی تو چشمه همون بحث رنگه! شما تو ادغام رنگها مشکل  

   «.دارید به نظرم



   «ستی کمکم می کنی. مگه نه؟ز شد و ایستادم:» بیشتر دقت می کنم لیدی! البته خب االن که تو هنیشم با

   «برقی که از چشمانش رد شد را به وضوح دیدم:» وسایلتون که تو اون اتاق بودن از تحریم درآوردید؟ واقعا؟

  «!اگه قول بدی کمکم کنی  خم شدم و قوطی های نوشابه و سس های باز شده و نیمه کاره را جمع کردم:»

... باعث افت خارمه که بتونم کمک کنم! شما یکی از بهترین طراح هایی هستید که با ذوق و شوق خندید:» من 

   «.دیدم

از کنارش رد شدم. به طرف آشپزخانه رفتم و بلند گفتم :» دایره ی واژگانت بدجور تو مخم میره! االن جمالتمون به  

   «.ان عین یه مصاحبه ی کاری بودلطف اون دایره ی واژگ

   «.ش آمد:» من هر کاری بتونم برات میکنمبه اپن آشپزخانه رسیدم که صدای

برگشتم و با لبهایی که داخل دهانم کشیده بودم کمی نگاهش کردم و چرخیدم و داخل آشپزخانه شدم :» ولش کن  

   «گه. گفتی اینجا آدمو فراری میده؟نمی خواد خودتو به کشتن بدی همون دایره رو دور بزن! بریم دی

تیم. کلی کار داشتم پس ادامه دادم:» به نظرم راست میگی! فرار کنیم بریم ویال.  کم کم باید به ویال برمی گش

   «.بپوش

   .او هم مثل من دنبال فرار بود. ساندویچ ها و پاکتهایشان را روی اپن گذاشت و سریع از جلوی چشمهایم غیب شد

  .اجع به طراحی صحبت کردیمچیزی نمانده بود به باغ برسیم. تمام طول راه را ر 

نیمی از حواسم به حرفهای پروا بود و نیمی دیگر به موبایلی که میان مشتم بود و هر چند دقیقه یک بار می لرزید و  

   .پیغامی از فرهود یا سینا می رسید

   .را می فرستادند و گاهی نظر می خواستند گزارش کارهایی که خواسته بودم

  .که از َشر خواندن گزارش ها و نوشتن نظراتم خالص شده بودمچند دقیقه ای بود 

   .پروا حین رانندگی دوباره بحث رنگ ها را پیش کشیده بود

   .می گفت در طرحایم امضای خاصی را دیده است، چیزی که خودم شاید خیلی دقتی به آن نداشتم

   .یرادهایی که می گرفت به نظرم درست بودا



که گفته بود، نشده بودم. حرفهایش را گوش می دادم اما تمام فکر و ذکرم این بود که با   هیچ وقت متوجه ضعفی

   .جلو کشیدن ساعت مهمانی حاال همه در باغ هستند و تایم تنها بودن را از دست داده ام

   .خبر دهمباز کردم. فرهود نوشته بود حتما قبل از داخل شدن به باغ  موبایل دوباره لرزید و سریع صفحه را

   .خواستم بنویسم چرا و چه برنامه ای ریخته که با صدای پر از عصبانیت پروا ابروهایم باال پرید و سر چرخاندم

   «... اصال شنیدید چی گفتم؟ خودتون بحث پیش می کشید بعد » -

ینم را با زبانم شتم با خنده همانطور که سرم را به سمتش می چرخاندم لب پایسرسری باشه ای برای فرهود نو 

   «خیس کردم:» بعد؟ بقیه اش چی شد؟

   «!با اخم به جاده خیره شده بود:» راحت باشید شما

   «.نیشم باز شد:» احتیاجی به تذکرت نیست لیدی راحتم

   «.پوزخندی زد:» مشخصه! خیالم راحت شد. خوشحالم

   !ت هم نیست حسودی کند حسودی می کرد؟ باورم نمی شد ربات عزیزم بلد باشد وقتی مس علنی

سرم را به صندلی تکیه دادم و بیخیال موبایل شدم. خیره به نیم رخ اش فکر کردم چقدر این زمانی که با هم بودیم با 

   .تمام اتفاقات مزخرفی که افتاده بود سریع گذشته است

ود. عجول بودم من سریع مراحل را  عمق دارد؟! در هیچ رابطه ای اینقدر قلبم زیر و رو نشده ب سریع اما چرا اینقدر

   .سرسری رد می کردم و آخر به هیچ می رسیدم

به هیچ رسیدن ناراحتم نمی کرد. تنها جایی که نمی جنگیدم همین یک مورد بود. همیشه بیخیال بودم. رابطه ها 

   .خیلی برایم مهم نبود

   !ار با هر دفعه فرق داشت. نمی توانستم بیخیال باشماین ب

   .ایی رسیده بودم که فکر می کردم دنیا زیر و رو شود نمی گذارم از باغ برودبه ج

... پادشاه همیشه طلبکار! فرهود مرا خوب می شناخت. لقب مناسبی برایم انتخاب کرده بود    .می خواستم بماند 

... میخواستمهمیشه از دنیا چیزی طلب داشت    .بماند م. برای هر چیزی که طلبکارانه خواستم جنگیدم 



  !بین دیوانه بازیها و روش جدیِد “در لحظه زندگی کردن” تکلیفم روشن شده بود

   «چی ناراحتت کرده پروا؟ » -

  .آرام و بدون خنده و شوخی پرسیدم اما اخمهایش باز نشد

   «.:» ناراحت نیستمپایش روی گاز رفت و سرعت را بیشتر کرد

   «» چرا سرعت رو بردی باال؟نگاهی به جاده ی خلوت پیش رویم کردم:

 نفسش را فوت کرد و سرعت را پایین آورد 

   «!طلبکارانه تیز نگاهم کرد و دوباره به جاده چشم دوخت:» بفرمایید سرعت کم شد. دیگه؟

   !من نیشم باز شد. جای ما عوض شده بود؟ من او شده بودم و او

   !بود آرام شده بودم و او در حال پر کردن جای خالِی فراز

   !سکوت کردم تا آرام شود! جای ما عوض شده بود؟

   .نرسیده به کوچه باغ موبایل را بین در و صندلی نگه داشتم و مخفیانه به فرهود تک زنگ زدم

   .ر وقتی هم برای پرسیدن نداشتمنمی دانستم برنامه ی فرهود چیست اما دیگ

   .متوقف کردجلوی در باغ ماشین را 

   «لجوجانه سرش را به طرف پنجره چرخاند و گفت:» میشه درو باز کنید؟

قهر کرده بود؟ مگر بلد بود؟ چرا هر چیزی راجع به او پررنگ تر می شد! دقتم تا آخرین حد باال رفته بود. منتظر 

   .ودم تا بیشتر بشناسمکوچکترین عکس العملی ب

   .برداشتن ریموت به طرف جاسیگاری ماشین بردم تک خنده ای کردم و دستم را برای

   «...ریموت را برداشتم و به طرف در گرفتم:» نمی فهمم چت شده! اما می خوام بگم 

   «!چیزیم نیست » -

   .قهر کرده بود. حسودی کرده بود و حاال قهر بود

   .رفتم و کمربند را باز کردملپهایم را گاز گ



حالتهای صورتش را با دیدن ماشین بچه ها شکار کنم. باهوش بود حتما می فهمید برایش  می خواستم تک تک  

    .جشن تولد گرفته ایم

   .تنها چیزی که نمی خواستم ببینم دیدن قیافه ی درهم و نگاه دلخور بود

   .داخل باغ را رد کردماشین آرام از در باغ گذشت و در باز شده به 

ی ماشین کرد مثل من که ثانیه ای ماشین ها را دیدم و سریع سرم را به طرفش  نگاهی به جای پارک همیشگ

   .چرخاندم تا واکنشی که می خواستم را ببینم

   .همان نگاه کوتاه کافی بود تا پایش را روی ترمز بگذارد

   .یمه باز ماندچشمهای باریک شده اش کم کم گرد شد و لبهایش ن

... تولد گرفتید؟چند ثانیه خیره به ماشین ها ما    «ند و سریع نگاهم کرد:» تولد؟! 

اگر اینکار را می کردم شک  ... بوسه ای روی گونه اش بزنم و تبریک بگویم،  دوست داشتم خودم را جلو بکشم 

... شاید هم کدر میشد نداشتم این قیافه ی مات برده خواستنی تر میشد. شاید چشمهایش بیشتر م   !ی درخشید 

   .می درخشیدنه شک نداشتم 

     .هنوز یک ساعت نشده بود که شاهد حس حسادت او بودم

    «.اما جای فکری که در ذهنم بود دستم را با احترام به سمتش دراز کردم:» تولدت مبارک لیدی

... فقط ممنونماز شوک درآمد و سریع دستش را میان دستم گذاشت:» ممنونم ... ف    «.قط. نه هیچی 

بکشد که محکم آن را میان انگشتام نگه داشتم:» فقط چی؟ مدل جدیدته حرفاتو نصفه نیمه خواست دستش را 

   «میزنی؟ میشه کمتر تو این مرحله بمونی سریعتر بری مرحله بعد که فقط حرف بزنی؟

... شاید از خوشحالی ... شاید از اینکه خیره به چشمهای من آب دهانش را با سختی قورت داد. بغض کر  باز  ده بود 

   .خاطره ی بدی از تولد داشت و نمی خواست بگوید

من کودکی معمولی داشتم اما او نداشت. چاووش هر چه بود من ولی مریم را داشتم. امنیت خانه را او می ساخت  

... با قلبش جا ی جای خانه را پر از مهر می کند تا وقتی در ... می دانستم کسی با تمام وجود همیشه منتظرم است 



باز می کنم و داخل خانه می شوم قلبم گرم بماند اما او مریم نداشت ... حتی وقتی در آن اتاق صورتی می خوابید را 

    .سهمی از یک مریم مهربان نداشت

   .دوباره لبهایش به سدی تبدیل شده بود که بسته و حرفها پشتش گیر کرده بود

  .تم. خودم را در برابر تمامی ثانیه های امروز مسئول می دیدمیال شدم. امروز تک تک ثانیه های او را الزم داشبیخ

... دوباره تولدت مبارک لیدی    «!دستش را به آرامی رها کردم:» هر وقت دلت خواست بگو 

مهمونامون منتظرن! بریم کلی   اشکی که در چشمهایش جمع شد را دیدم و نیشم را برای گریه نکردنش باز کردم:»

  «!دیروز لباسام تو تنم گیر کردهکار داریم. از 

   .قطره اشکی روی گونه اش راه گرفت

   «!دستم را روی گونه اش گذاشتم:» خراب نکن روزمونو

زمان   سرم را پایین بردم و خندیدم:» فکر کن مهمون داریم ولی باید حمام کنیم. اگه مامانم اومده باشه بابت این

   «!اک کوچه یکی می کنهبندی نه برای من ولی برای تو منو با خ

   .با بغض خندید. صدای خنده اش را که شنیدم سرم را باال بردم

نگاهی به صورتش کردم و با خنده گفتم:» تناقض دوست داشتی نه؟ با بغض خندیدن باحاله االن؟ بپر بریم من االن  

   «!درد می گیرهمادرمو دارم. یکم بگذره سرد میشم استخونام  داغم آمادگی الزم برای ضربه فنی

  .بلند خندید اما عصبی هم نبود. باالخره خیالم را راحت کرد. ترسم از اینکه ممکن است کارم اشتباه باشد، ریخت

   .با خنده ماشین را داخل برد و بین ماشین فرهود و پارسا پارک کرد

   «هم دعوت کردید؟شینها انداخت و با ذوق نگاهم کرد:» پارسارو حواسش جمع شده بود. نگاهی به ما

   «.لبخندم را جمع کردم و لبهایم را به پایین کش دادم و دلخور نگاهش کردم:» چیه بابا! پسرِ شبیه تفلونه! نچسب

و بزن کارت  اینقدر بلند خندید که چشمهایم گرد شد:» یکی پشت سر منم حرف بزنه میخندی دیگه نامرد؟! در صندوق

   «.دارم

   .اده شدن خیری تحویلم داددر را باز کرد و حین پی



در را باز کردم و حین رفتن به پشت ماشین  بلند گفتم:» همین خیر؟! من مثل رفیق ماستت نیستم توقع برخورد 

   «!جدی دارم. مثال دوست دارم آتیش بازی راه بندازی

   .پشت ماشین به هم رسیدیم

... آ در حال باال   «.تیش سوزی راه میندازمدادن در صندوق عقب بودم که گفت:» باشه 

   «!در تا نیمه باال رفته بود و پنجه هایم روی لبه ای آن بود. همانجا در را نگه داشتم:» اینکارو میکنی؟ جدی گفتما 

  .سرش را محکم باال و پایین کرد

   «.انجام میدمرا شق و رق کنار شقیقه اش قرار داد:» مثل یک سرباز در مقابل فرمانده اش پا چسباند و دستش 

نگاهم را از روی صورت جدی اش برنداشتم و در صندوق را به باال هل دادم:» سرباز یگانه به پاس حرکت دیروزت و  

... فقط دلم میخواد نه بیاری میدم تیربارونت کنن! تمام    «.حرکت بی نظیر االنت می خوام بهت لباس فرم جدید بدم 

   «صندوق کشیده شد:» برای من لباس خریدید؟دستش پایین افتاد و نگاهش به داخل 

جعبه لباس را برداشتم و جلوی رویش گرفتم:» پروا نه نمیاری! مشکی نیست ولی حق نداری بگی نمی پوشم. 

   «.حرفام دستوریه ... خواهشی نیست

   «!ی جعبه کشید:» چه رنگیه؟همانطور که به جعبه کرم رنگ خیره بود پنجه هایش را رو

   «!نگی! چی گفتم االن؟هر ر  » -

   «!دستهایش را زیر جعبه برد و آن را گرفت:» باشه 

   .نفس راحتم را رو به آسمان فوت کردم و آخی گفتم

   «سریع سرش را باال آورد:» چی شد؟ 

بشه!  ا بستم:» بدم میاد کسی نگرانم به نگاه نگرانش خندیدم. جعبه ی کفش را از صندوق بیرون کشیدم و در آن ر 

   «!بریم دیر شد. بدو

   .ببخشیدی گفت و کنارم راه افتاد



دو قدم بود به در ویال برسیم که در باز شد و صدای آهنگ تولد مبارک در فضای ساکت باغ پیچید. همه با لباسهای  

    .سراسر مشکی از در ویال خارج شدند و با لبخند به پیشوازش آمدند

   .وش سرسری از حمام خارج شدمبا یک د

   .تولد پروا بود وقت برای تلف کردن نداشتم 

   .کت شلوار و پیراهن مشکی ام را تن زدم و کفشهایم را پوشیدم

   .صدای موزیک در صدای مهمانها مخلوط شده و ویال را از سکوت درآورده بود

   .حال خوبی که داشت خوشحال بودممده بود. سرحال بود و از بابت مادر همراه فرهود و فاخته آ

جلوی آینه ی اتاق ایستادم. به چشمهای خون گرفته ام نگاه کردم. خوب نبود! بی خوابی و حال بد دیروزم همه ی  

...  دیگر این چشم ... گفته بود لباس را می پوشد  های قرمز و باقی   برنامه ها را بر هم زده بود. اما ناراحت نشده بود 

   .واه من نبود مهم نبودندموارد که دلخ

   .چشمم به جعبه های کرم که روی تخت بود مات ماند. گل ارکیده ی صورتی وسط جعبه ی لباس چشمک می زد

   .کرم و صورتی ترکیب خوبی می شدند! دل به دل رنگ ها داده بودم

   .یه خودش شاگرد خوبی باشمگفته بود در ادغام آنها مشکل دارم. می خواستم شب

   .ه می دانستند در رفیق بازی لنگه ندارم. رفاقت بود اما در پِس این رفاقت دنبال چیزهای بیشتر بودمهم

حواسم را به تصویر در آینه دادم. وسواس به خرج دادم مثل قبل و موهایم را مرتب کردم. شیشه عطر خنکی که با  

حال درست کردن یقه ام بودم که در زد و سریع   برداشتم و با آن دوش گرفتم. درنفس عمیق اش مهر تایید زده بود 

   «!خودش را داخل اتاق انداخت:» وای امیدوارم کسی منو ندیده باشه

حوله ی مشکی مثل قبل به تنش زار می زد اما دیگر به نظرم مسخره نمی آمد، انگار بهترین گزینه ی ممکن همین 

  .که بر تن داشتحوله ی گل و گشاد بود 

   .اتاق من آماده شود چون در حمام کنار در اتاق من بود و نمی خواستم خجالت زده شودگفته بودم در 

   .دستم روی یقه ام ماند



نگاهم بعد از موهایی که قطره های آب از آنها می چکید و صورتش را کمی پوشانده بود به مژه های خیسش کشیده  

   .شد

   ؟د چطور می توانستم دوام بیاورمبا این حس های جدی

   «.خودم را جمع و جور کردم:» من میرم. عجله نکن. منتظرتم

... فراز  خواستم از کنارش رد شوم که مچ دستم را گرفت. از حمام آمده بود اما دستهایش یخ بسته بودند:» ممنونم 

   «ازت ممنونم. این اولین تولدمه! باورت میشه؟ 

   عوض کرده بود؟ دایره ی واژگانش را

قورت دادم. چیزی برای جواب دادن به ذهنم نرسید. تسلی دادن به آدمی که در بیست و چند سالگی  آب دهانم را 

   اولین تولد را به خود می بیند چطور باید باشد؟

   «!با لبخند سری تکان دادم:» امیدوارم بهت خوش بگذره

.... ازت ممنونم. امیدوارم به مچ دستم فشار بیشتری داد:» خوش می گذره     «....چون 

بی اختیار دستم باال رفت و روی گونه اش قرار گرفت:» هر وقت خواستی حرفاتو بزن. باشه؟ اصال خواستی هم نگو! 

   «!همش برای خودت بمونن. اینقدر بین گفتن و نگفتن نمون. وقت هست 

   .تهایم، لبهایم هم به گونه اش می چسبیدسریع از اتاق خارج شدم. بیشتر می ماندم غیر دسچرخیدم و 

در را بستم و چند ثانیه همانجا ایستادم. چند نفس عمیق کشیدم. حس های جدیدم که چپ و راست حمله ور شده 

  .بودند راه نفسم را بسته بود

ین حواس  تم. باید با مهمانها خوش و بش می کردم. باید اکف هر دو دستم را به صورتم زدم و به طرف سالن رف

جدیدم را که داشت از کنترل خارج می شد طوری پرت می کردم. اولین بار بود در چنین منگنه ای قرار گرفته بودم. با  

دا  تمام وجود می خواستم مدعوین به تولدی که خودم ترتیب داده ام را از ویال به بیرون پرت کنم. تحمل سر و ص

   .ر لحظه تشنه ترم می کردنداشتم. احتیاج به سکوت مطلق چیزی بود که ه 

   چطور با این حال می خواستم کادوی تولدش را بدهم. تمرکزم را از کجا باید قرض می گرفتم؟

   .از باالی پله ها سالن را نگاه کردم



ر و پیراهن های مشکی تنشان بود. مادر کنار  ارکیده و سینا ایستاده بودند و با هم صحبت می کردند. هر دو کت شلوا

   .سا نشسته بود برایش میوه پوست می کرد. در کت دامن مشکی الغرتر به نظر می رسیدپار 

همینکه پایم را به داخل ویال گذاشته بودم کنار در یقه ام را گرفته بود که چرا همه را مجبور به مشکی پوشیدن، کرده 

خنده بر لب داشت و با پارسا صحبت می هر چه می خواست را بار من کرده بود اما حاال  ام. هر چه گفتم قانع نشد و

   .کرد

  .فاخته پیراهن آستین پوفی تنش بود که تا زانویش می رسید و وسط سالن با فرهود می رقصید

   .هر چند لحظه بوسی در هوا برایم می فرستاد

   .ا پایین رفتمنیم نگاهی به در بسته ی اتاق کردم و از پله ه

   .مشغول حرف زدن شدم اما تمام هوش و حواسم به اتاق بود کنار سینا و ارکیده ایستادم و

   .هر چند لحظه زیرچشمی پله ها را نگاه می کردم. هیجان دیدنش در لباس نقره ای دیگر جان را به لبم رسانده بود

اکسیژن تراپی  نگذشته بود  و این هیجان سرخرگ دردسر سازم را دچار اختالل  هنوز بیست و چهارساعت هم از 

   .دوباره کرده بود

حوصله ی جنگیدن با حس ها را نداشتم. حال فکر کردن به دیوار اعتماد و اطمینان را هم نداشتم. فشرده شدن قلبم 

   .را نادیده می گرفتم

  .چیزی در ذهنم مرور نمی شد. هیچ خاطره ای از هیچ کس تداعی نمی شد

 .نرون های مغزم فقط یک پیغام می دادند تمام

   !خواستم بیاید  فقط می

   «فراز خوبی؟ » -

   «با شنیدن صدای سینا حواسم را جمع کردم:» آره. چطور؟

   «نیشخندی زد:» خانم ارکیده داشتن با شما صحبت می کردن! کجایی؟

   «نگاه کردم:» بله؟ اخمی به نیش باز شده اش کردم و به ارکیده



   «.د:» چیز خاصی نگفتم. نگران نباشید لباس فیت تنشونه! ذهنتون درست اندازه زدهلبخندی به لحن طلبکارم ز 

  .متوجه نگرانی ام شده بود

   «لحنم را تغییر دادم:» دیروز خوب نبود! به نظرت برای پوشیدِن لباس احتیاج به کمک نداره؟

... زیپ    اخمهایم را که دید خنده اش را جمع کرد:» عذر می خوام منبلند خندید و  بلند می خندم. یعنی عادتمه 

   «.پشتش به دستشون میرسه. نگران نباشید

خواستم چیزی بگویم تا بیشتر از این متوجه هول بودنم نشوند. تصمیم داشتم بحث را عوض کنم که چشمهایم  

   .باالی پله ها ماند

   .و رو به پله ها ایستادمکامال چرخیدم 

. چقدر این رنگ به پوست گندمی اش می آمد. لباس آن قدر اندازه بود که انگار آن را در لباس نقره ای را تن کرده بود

   .تنش دوخته اند

نگاهم از لباس باال رفت. موهایش را جمع کرده و آنها را محکم بسته بود. چشمهایش با محکم بستن موها یا شاید  

. رژ گونه اش از همیشه پررنگ تر و گونه  چشم مشکی زیبایی که پشت پلکهایش بود کشیده تر شده بودندخط 

   .هایش را برجسته تر کرده بود. برق لب همیشگی جای خودش را به رژ قرمز رنگ داده بود

    .لبهای خوش فرمش بیشتر از هر وقت دیگر به چشم می آمد

افتاد با احترام سری   جالت زده باالی پله ها ایستاده بود. نگاهش روی هر کس میلبهایش را به هم فشار می داد. خ

   .تکان می داد و بعد من را نگاه می کرد

   .سینا از پشت به بازویم فشاری آورد

   .دهان نیمه بازم را بستم و با قدم های بلند خودم را پایین پله ها رساندم

   !ود چند ثانیه به هم خیره شدیم. منتظرم ب

... تول    «!د شماست. خجالت نکش سریع دستم را دراز کردم:» بیا پایین لیدی 

   .به آرامی از پله ها پایین آمد و کمی مانده تا پایین پله ها برسد دستم را گرفت



دستی که هنوز هم یخ بسته بود. دستش را میان مشتم مچاله کردم، بی دلیل می خواستم گرم باشد. همه جلویش  

   .ایستادند و تبریک گفتند

   .کر کردبا دست آزادش به همه دست داد و تش 

   «.فاخته جلو آمد و بغلش کرد:» چه خوشگل شدی پروا جونم

   «.خم شد و گونه ی فاخته را بوسه زد:» ممنونم

ت و پایش را  یک ساعت اول هنوز در شوک بود. دلم گرفته بود از اینکه می دیدم به خاطر تولدی به این سادگی دس

   .رد کردند که باالخره از بهت درآمدگم کرده است اما اینقدر همه عادی و صمیمانه برخو

از بانو دلگیر بودم چطور با آن حواس جمع یک بار همه را جمع نکرده بود و برایش تولد نگرفته بود؟ چرا به فکر ترمیم  

سرده نشده بود؟ چرا نمی دانست با گفتن حقیقتی  روح خسته ی گمشده اش نبود؟ مگر به خاطر از دست دادنش اف

   !گی اش را طوری زیر و رو می کند که هوس پایان دادن به ادامه ی راه را در مغزش فرو می کند؟به آن تلخی زند

... بانو هیچ چیز از گذشته اش نمی دانست! پروا مهر سکوتش را فقط برای من شکسته   فقط یک جواب داشتم 

   .بود

   .داشتا هم اشاره به سالهای سخت کرد. همین! پروا غیر از من دوستی نحتی پارس

   .تمام مدت با فکرهایم درگیر بودم و از طرفی لحظه شماری می کردم تا مهمانی تمام شود

   .میز شام چیزی بود که هر دو ما را ذوق زده کرد. آن قدر به هم نگاه کردیم و خندیدیم که صدای همه درآمد

انده ام. از جان و دل پذیرایی می کرد و م مدت حواسش به همه بود. فهمیده بود در عوالم خودم سرگردان ممادر تما

   .کارها را سر و سامان می داد

... تنها چیزی که روی آن با خط نقره ای نوشته  ... کیک شکالتی گرد با روکش مشکی  بعد از شام فاخته کیک را آورد 

   .شده بود “ پروا “ بود

استه بودم فقط اسم بدون هیچ تبریکی  وقع سفارش کیک نمی دانستم چه واکنشی خواهد داشت برای همین خوم

   .روی کیک نوشته شود

   .با دیدن کیک ذوق زده شد و من بیشتر دلم گرفت. هر عکس العملی داشت من از بانو عصبانی تر می شدم



زم دنبال کادوی خودم بود آن قدری هوش و حواس از دست  موقع دادن کادوها دیگر مغزم کار نمی کرد. تمام تمرک

   .م که با دست مادر که روی شانه ام آمد متوجه اطرافم شدمداده بود

... شما قرار نیست کادو بدی؟ » -    «فراز جان کادوهامونو دادیم 

   .مادر پشت این آرامشی که به ظاهر داشت و لحن مهربان از حواس پرت من دلگیر بود

... اما وا قعا معذرت می خوام فرصت کادو گرفتن نداشتم. بلند شدم و رو به همه گفتم:» البته پروا خودش می دونه 

   «.همینجا جلوی همه از پروا عذرخواهی می کنم

  .مثل من با عجله از پشت میزی که کیک را برایش روی آن گذاشته بودند بلند شد

   «!و با احترام گفتم:» عذرخواهی منو بپذیرید لیدی یگانهقبل از اینکه چیزی بگوید کمی خم شدم 

   .یش سرخ شدند. هول کرده بود و نمی دانست چه کندگونه ها

... واقعا کافیه!   ... اینهمه زحمت کشیدید  ...  نه اصال احتیاجی به کادو نبود  انگشتانش بیشتر در هم گره خورد:» نه 

... از همه ممنونم     «.ممنونم. از شما 

 .مثل کسی بود که نمی دانست باید با دستهایش چه کند

... راستش این اولین بار بود تولد بارها انگشتا نش را حین حرف زدن به هم گره زد و باز کرد:» از همتون ممنونم 

... من یه کم ناوارد بودم اگه خیلی نتونستم    «...داشتم. ببخشید من 

 راحت باش. غریبه که نیستیم. چقدر آزار میدی خودتو!؟ خیلی هم خوب فرهود با خنده نگذاشت ادامه دهد:» پروا

   «.بودی. منم از تولد گرفتن خوشم نمیاد. از سال دیگه با هم نمی گیریم

   .چهره های خندان و راحت دیگران که با تایید همراه شده بود، باعث شد نفس عمیقی بکشد

   .سر تکان داد. جوابش را مثل خودش دادمنگاهم کرد و برایم با احترام و لبخند زیبایی 

  .م رفتار کردم چیزی که به نظرم الیقش بودتمام مدت در نهایت احترا

   .جلوی در ویال ایستادیم تا با مهمانها خداحافظی کنیم

کمر فقط چند بند داشت. این نیم نگاهی به پروا کردم که در لباس نقره ای کنارم ایستاده بود. پشت لباس تا وسط 

      .لباس رویابافی های مرا پوشش می داد



   .کتم را درآوردم و روی شانه اش انداختم

   .با نگاهش از من تشکر کرد. لبه های کت را گرفت و آن را روی شانه اش محکم نگه داشت

   .ریخته باشند نفس عمیقی کشیدمنور چراغ آخرین ماشین که از محوطه باغ محو شد انگار آب روی آتش 

کرده بود. صاف ایستاده بود و لبه های کت میان انگشتانش مچاله    نگاهش روی در باغ که آرام بسته می شد گیر

   .شده بودند

   .نیم قدم برداشتم و خودم را به پشت او رساندم

ررفته ام نمی شدم. کادوی تولد پروا با از  قلبم از حجم زیاد کوبش کمی درد گرفته بود. جلودار هیجان از بیخ و بن د

 .ی هایم همراه بودتحریم درآمدن یکی از دوست داشتن

   .یک تیر و دو نشانی که ضربان قلبم را باال برده بود

دلم میخواست قلبم را از سینه ام بیرون می کشیدم و از اینکه مخل آسایشم شده فقط به اندازه ی یک ساعت از  

   .دستش خالص می شدم 

   .یک ساعت برای کادویی که می خواستم به او بدهم زیاد هم بود

... اگر به جای غم و یا خشم   تیرم را اگر ناراحت نمی شد   ... اگر همه چیز خوب پیش می رفت  به نشانه ها می زدم و 

ادم تا  در چشمانش همان چیزی که می خواستم را شفاف می دیدم، قلبم را سرجایش برمی گرداندم و قول می د

   .آخر عمر حتی به فکر آخ گفتن هم نیافتم

گذاشتم و لبهایم را به گوشش نزدیک کردم:» لیدی من دروغ گفتم که کادویی در کار  دستهایم را روی شانه اش 

   «.نیست

   .صدای نفس و نجوایی که در گوشش پیچیده شده بود، قلقلکش داد. شانه اش کمی باال پرید و گردن کج کرد

... یعنی     «...برگشت و رو به رویم ایستاد:» من 

   .یکی از دستهایش را گرفتم و به سمت در ویال کشاندمبرای نشنیدن هر تعارف و تشکری  

   .داخل شدیم. کت یک وری از شانه اش آویزان شده بود

   «!نگاهش چیزی جز هیجان و استیصال نداشت:» میشه من ... من یه چیزی بگم



م االن چی می خوای  وی شانه اش برداشتم و حین پوشیدن گفتم:» بذار یه بارم کنجکاو نباشم. نخوام بدونکت را از ر

   «!بگی! بذار حواسم جمع باشه وگرنه کادوی تولدت خراب میشه 

   «... آخه » -

   .دستش را گرفتم و به سالن بردم

برداشتم و جایی کنار پنجره های قدی سالن   صندلی لهستانی محبوبم را که یادگاری بانو بود از گوشه ی سالن

   .گذاشتم

   .محکم کنار کشیدمدست بردم و پرده ی سالن را 

   .هاج و واج به کارهایم نگاه می کرد و مات زده وسط سالن ایستاده بود

... نمیشه اطرافش   دست به کمر عقب آمدم و کنارش ایستادم. نگاهی به جایی که صندلی را گذاشته بودم کردم:» نه 

... یک فضای خلوت احتیاج دارم    «.خیلی شلوغه 

   «دارید چیکار می کنید؟ » -

   «!لبهایم را گاز گرفتم و بدون برگشتن یا حتی نگاهی جوابش را دادم:» می خوام بهت کادو بدم. گفتم که

   .داشتمتا قبل از رفتن مهمان ها خستگی تمام توانم را گرفته بود اما حاال انگیزه 

را به طرف دیگر کاناپه رساند و با  جلو رفتم و سر کاناپه را گرفتم تا آن را از فضای کنار پنجره دور کنم. سریع خودش

   «من شروع به هل دادن آن کرد:» چرا دارید اینو جا به جا می کنید؟

.... زیر و رو می کنم    «.با خنده گفتم:» من دنیا رو هم برای 

تو “  نظورم از وقفه ای که وسط جمله ام دادم را بفهمد. دوست داشتم بفهمد جای آن وقفه کلمه ی “ امیدوار بودم م

در ذهنم تداعی شده است. اما حسابی گیج بود و پا به پای من حواسش را به جا به جا کردن مبلمان داده بود تا 

   .اطراف صندلی را کامال خالی کنیم

   «.به محل قرار گرفتن صندلی با رضایت نگاه کردم:» حاال شدبار دیگر عقب ایستادم و این بار 

ا نگاه کرد. به سمت در ورودی ویال قدم برداشتم:» لیدی من یه کاری بیرون  گنگ صندلی و سالن بهم ریخته ر 

   «.دارم



   «...هول شد و جلو آمد:» بیرون باغ؟ نه نرید 

   .لبش را گاز گرفت و سرش را پایین انداخت

... او هم خواست که بمانم. همین یک کلتمام شد ... آرام کوبید. می خواستم بماند  مه برای من  . قلبم آرام گرفت 

   .کافی بود

اگر می خواست برایش زیر و رو می کردم چون می خواست بمانم    .من دنیا را 

... باال رفت و  زیر چانه اش را گرفت:» هیچ جا  دستم دیگربرای خودم نبود. فرمان را از دل او می گرفت نه از مغز من 

... دقیقا چند قدم بعد د ... می خوام برم بیرون ویال  ... سمت چپ یه سری کلید برقه برای چراغهای  نمیرم  ر ورودی 

... روشنشون که کردم میام    «.باغ 

   .سریع رفتم و با عجله ی بیشتری برگشتم

   .هنوز وسط سالن در لباس نقره ای ایستاده بود

   .جان انگشتانش افتاده بود و پوست کنار ناخن هایش را خراش می دادبه 

ین باز کردن در اتاق بلند گفتم:» پروا پرده هارو کامال بکش کنار می خوام باغ کامال تو دید باشه  از پله ها باال رفتم و ح

   «.بعدش برقارو خاموش کن

   .دستم را روی دیوار کشیدم و کلید دیوارکوب را زدم

 هیجان برگشتم و نگاهی به ویلون سل انداختم. با

اتاق کشیده می شد کردم و بعد از خنده ای موذیانه داد زدم:» پروا   نیم نگاهی به نوری که از پایین پله ها به داخل

   «!جان برقا عزیزم

   .ویلون سل را از پایه اش برداشتم و آرشه را به دست دیگرم گرفتم

ام را با  در فضای نیمه تاریک اتاق منتظر ماندم و چند لحظه بعد همینکه که برقها خاموش شد نفس حبس شده

   .قدرت فوت کردم و از اتاق خارج شدم

   .ویال با نور چراغهای باغ از تاریکی درآمده بود

   .کنار پنجره ایستاده و خط نگاهش به طرف زمین بسکتبال بود



   .پایین رفتم. صدای پایم را شنید و سریع برگشتاز پله ها 

... کادوی تولدمچند قدم جلو آمد. هنوز گیج بود اما با هیجان گفت:»      «.می خواید بزنید؟ کادوم 

   .بدون حرفی با لبخند از کنارش رد شدم و به طرف صندلی رفتم

نگشتانم فشار دادم و یک آن به نوک کفشهایم  نشستم و ویلون سل را بین پاهایم قرار دادم. آرشه را محکم میان ا

   .خیره شدم

   .کم راه نیامده بودم

د؟ این شکستن تحریم ها زود نبود؟ تازه از هرچیز رها شده بودم. برگشت به هر چیزی که دوست  آماده بودم؟ زود نبو  

   داشتم و نداشتم زود نبود؟ با چه سرعتی به دنیای واقعی برگشته بودم!؟ 

اال بردم. پی در پی لبهایش را می جوید و خیره نگاهم می کرد. حرف داشت. معلوم بود حرفی پشت لبانش  سرم را ب

  .ر کرده و با تمام قدرت می جنگد تا این سد را محکم نگه داردگی

می چشمهایش پر از اطمینان بود. اعتماد به نفسم را باال می برد. چیزی که زیاد داشت و ناخوداگاه به همه انتقال 

  .داد

   !دیگر نمی خواستم به چیزی جز چشمهایش فکر کنم. چشمهایش می گفت زود نیست

   «!ی سیم ها بردم و دست دیگرم را کمی باز کردم:» بیا جلو لیدیپنجه هایم را رو

   .آرام جلو آمد و رو به رویم ایستاد

   «!لبخندی زدم:» باید با کادوت همراهی کنی

   «.خوندن بلد نیستم سریع جوابم را داد:» من 

   «!لبخندم پررنگ شد. آرشه را روی رانم زدم:» باید بشینی اینجا

   «بردم و به صورتش خیره شدم:»  افتخار میدی لیدی؟ نگاهم را باال

   «چشمهایش گرد شد:» بشینم روی پای شما؟

   «...تونیلبخندم را جمع کردم و آرشه را از روی رانم برداشتم:» اگه دوست نداری می 



... نه اصال ناراحت ... دوست دار ... یعنی هول شد و کمی جلوتر آمد. دستهایش را در هوا تکان داد:» نه  ... یعنی نه  م 

   «.اشکالی نداره

خنده ام گرفته بود اما باید احترام می گذاشتم. کادوی غیر متعارف من هر کسی را گیج می کرد چه برسد به دختری 

   .بود نروم و میان هول شدنهایش اعتراف می کرد دوست دارد روی پای من بنشیند که از من خواسته

تیرش دقیقا به وسط سیبل اصابت کرده است. نیشم تا بناگوش در رفته بود و هیچ  حس یک قهرمان را داشتم که

که تیرم روی نقطه ی  تمرکزی نداشتم که می خواهم برایش از چه بنوازم یا از که بنوازم. تمام ذهنم به سیبلی بود 

   .مشکی وسط آن نشسته بود

  «کار کنم؟خیره به رانم آب دهانش را قورت داد و محکم گفت:» باید چی 

   «سرم را کمی خم کردم و صورت پایین رفته اش را دید زدم:» لیدی ترسیدی؟

جایی که می توانست  سرش باال آمد و سریع آن را چپ و راست کرد. با یک قدم بلند خودش را به نزدیک ترین 

   .رساند

بغلم بشینی یکطوری که کمرت رو به آرشه را از روی رانم برداشتم و دستم را باز کردم:» متاسفانه باید خارج از  

  « ...صورت من باشه! شاید یکم سخت باشه اما من 

   .سرش را با ذوق تکانی داد و سریع روی پایم نشست

تنش را به بینی کشیدم. دستی که آرشه را در آن داشتم خم شد. آرشه را به  گونه ام را نزدیک کمرش بردم و بوی

ی کمرش را در بر گرفت. لبهایم را نزدیک کمرش بردم و گفتم:» اما من اینجوری  سیم ها رساندم و دستم مثل حصار 

   «.مراقبتم

اجازه داده بودم در زدن ویلون   چشمهایم را بستم. به یکی از آرزوهایم رسیده بودم. کسی به من نزدیک شده بود که

من با دستی که روی کمرش حلقه   سل همراهم باشد. جوری همراه باشد که من می خواهم. در بغلم جا خوش کند و

   .شده بنوازم. گونه و لبهایم را روی کمرش بگذارم و بوی تنش را به مشام بکشم. مست شوم و بنوازم

  .د. یک چیز کوچک که با رویابافی های من جور درنمی آمدیک چیز کم بو 



... می خواست بمانم. نمی ترسید. ا عتماد تمام و کمال داشت. اعتمادش دلم را قرص کرده بود. گفته بود نرو 

طلبکارم کرده بود. گذاشته بود رو به جلو حرکت کنم. گفته بود برای من آتش بازی راه می اندازد. مثل چاووش  

   .ی نبود. برایم از یک راننده تاکسی بنزین و فندک گرفته بود و حاال مجوز نزدیک شدن داده بودپوشال

   .رم را نزدیک بردم و اینبار پیشانی ام را به کمرش چسباندمدوباره س

... جا خورد. تکانی خورد و بدون گفتن کلمه ای یا حتی صدایی پنجه هایش را روی ساعدم   بدنش منقبض شد 

   .گذاشت

   «!نفس حبس شده ام را رها کردم و گفتم:» موهاتو باز کن پروا

   .فسم روی کمرش حس کردملرزش نامحسوس بدنش را بعد از برخورد ن

   .در سکوت دست باال برد و موهایی را که محکم آنها را پشت سرش به هم پیچانده بود باز کرد

   .دستی داخل موهایش کشید و آنها را روی کمرش پخش کرد

وجه  بوی خوش شیر و عسل در بینی ام پیچید. ما یک حمام مشترک داشتیم و بعد این همه کنار هم بودن تازه مت

   شده بودم شامپوی او رایحه ی شیر و عسل دارد!؟

   .نفسم را در موهایش رها کردم

  .پنجه هایش را روی ساعدم محکم کرد

   «!ساعدم برداری عزیزم لبخندی زدم و گفتم:» دستاتو باید از روی 

ه تصویری محو از او را سریع بله ای تحویلم داد و آرنجهایش را خم کرد. سرم را کمی کج کردم و در شیشه ی پنجر 

   .دیدم

   .از دستهایش صلیبی روی سینه اش ساخته بود

   «...لبخندی زدم:» خوبی؟ می خوای بیخیال 

... خوبه ... همه چی خوبهدستهایش از حالت صلیب درآمد و کف     «.دستهایش را رو به شیشه گرفت:» نه 

... آماده ای؟حلقه دستم را روی شکمش محکم تر کردم:» پس خوبه؟! عال   «یه 



   «.کف دستهایش را از بی جایی روی گونه هایش گذاشت و محکم گفت:» بله

   .کردم و دل به دریا زدم  نفس عمیقی کشیدم. قطعه ای که انتخاب کرده بودم را در ذهنم مرور

شان او به پوست کمرش  آرشه به سیم نرسیده بود که سرم را در موهایش فرو بردم و لبهایم را از البه الی موهای پری 

   .رساندم

   .همینکه لبهایم به پوستش رسید، شروع به نواختن کردم

  .آن قدر درگیر حسهای خودم بودم که نمی دانستم کجا هستم

... نواختن بعد از مدتها خودش یک رویا بود حاال با یک رویابافی دیگر ادغام شده بوددر حال خو    .بی غرق شده بودم 

ها کارم خوب نبود اما حاال برنده ای بودم که به خاطر ادغام تمامی حس های خوب دنیا مستحق   در ادغام رنگ

   .آویختن یک مدال طالی تمام عیار بود

خوب نباشد. مطمئن بودم خوب است شاید اندازه ی من نه ولی خوب بود. بدنش دیگر امکان نداشت حال او هم 

... حال او هم خوب بود    .انقباض نداشت 

... کاش قطعه   قطعه تمام شد و سرم را از میان موهایش بیرون کشیدم. چقدر سریع تمام شده بود؟ پشیمان بودم 

اگر شانس می آوردم درخواست آهنگ بعدی را می کرد   ای انتخاب می کردم که طوالنی تر بود و ساعتها می نواختم. 

   .و من به آرامش دوباره می رسیدم اما شانس نیاوردم

   .ز روی پایم بلند شدسریع ا

   .به طرفم برنگشت. به فضای پشت شیشه خیره شده بود

   .تیک آن برگشت و آرشه را از دستم قاپید. خم شد و آن را با احتیاط روی زمین گذاش

... بذار بگم. دیگه  ... من می خوام یک چیزی بگم!  کمر راست کرد و سریع دست خالی شده از آرشه ام را گرفت:» من 

... کمکم کننم    «.یشه! نمی تونم 

از تمام اجزای صورتش اضطراب و هیجان می بارید. نفس کم می آورد و این نفس نفس زدنها مرا فرسنگها از حال  

   .دخوشم دور کرده بو 

... قلبم فشرده شد. باز چه شده بود؟    ترسیدم 



مدال طال می دانستم و حاال انگار  اخمهایم در هم رفت. چرا آرامش سریع پر می کشید؟ من خودم را مستحق 

   .کیلومترها با خط پایان فاصله داشتم

   .شرده می شداز جایم بلند شدم و ویلون سل را به صندلی تکیه دادم. دستم هنوز میان دستهایش ف

   .تا برگشتم دستم را کشید و به سمت در ویال برد

   .دستهایش را از روی گلوی خشک شده ام دور کنم اضطراب چنان یقه ام را گرفته بود که نمی دانستم چطور

   «!پروا؟! چی شد یهو؟  » -

   .بال می برددستم را می کشید و بدون توجه به سوالها و صدا زدن هایم مرا به سمت زمین بسکت

می توانستم بحث را به شوخی بکشانم مثال لباس و کفش را برای بازی سوژه کنم اما حالت مصر و محکم قدم  

   .داشتن او اجازه ی هیچ حرفی به من نمی داد. نمی دانستم چه چیز در انتظارم استبر 

   .موقعیت به آنجا کشانده می شدمزمین بسکتبال برای ما خاطرات خوب و بدی داشت اما چرا باید االن در این 

   !دلش شکسته بود؟! ناراحت بود؟ چه زمانی او را ناراحت کرده بودم؟

ین را رد کرد و مرا به انتهای باغ کشاند. باد سردی آمد. دستم را کشیدم و از بین دستهایش  در کمال تعجب زم

   .درآوردم

   «زد. بغض کرده بود:» نمیاید؟با تعجب ایستاد و برگشت. مردمک چشمهایش دو دو می 

خوری. داری چیکار می   کت را از تنم درآوردم و آرام به تنش پوشاندم. دستهایم را روی گونه اش گذاشتم:» سرما می

 «.کنی؟! من تا ته دنیا باهات میام! فقط بگو یهو چت شد

ندارم رویاهام یادم بره! رویا  قطره اشکی از چشمش بیرون زد و بریده بریده گفت:» من دوست ندارم ... دوست 

.... به خ ... من بابا داشتم   ... مطمئنم  ... اونا خاطره های واقعی ان. من مطمئنم  ... من اتاق  نیستن  دا داشتم 

.... اما کسی باور نکرد. فکر می کردم همشون خواب بودن اما واقعی هستن ... من یک     «.صورتی داشتم 

... با  انگشت اشاره اش را به سمت انته ... با  ... من یک خاطره ی مشترک  ای باغ گرفت. هق زد و با زجه گفت :» من 

... فراز آخه چرا منو یادت نمیاد؟ چ ... مطمئنم  تو  ... کم بود ولی واقعی بود! مگه نه؟! من مطمئنم  را یادت نمیاد؟ 

... تیشرت تو سفید بود   «!واقعی بود... تیشرت 



... دنیا زمین دوباره از چرخش ایستاد.  فقط باد سردی می آمد و موهایش را پریشان تر می کرد. زمین نمی چرخید 

     .زه ی باغ مشغول بودندایستاده بود و تمام کائنات به تماشای معج

... مغزم .. همه ارگان های حیاتی ام را از دست دادم .... پاهایم  ... دستهایم  ... قلبم  ... چشمهایم    .نفسم 

   !خاطره ی مشترک داشتم؟من با او 

... من می شناختم و نمی شناختم    .داشتم 

     «!دا کند:» مهفام ؟فقط زبانم به اندازه ی یک لحظه کار کرد و توانست اسمی را ا

   !رویا

نه! تلخی های  حال همه ی آدمها با رویابافی خوب می شود. گاهی رویاها سریع رنگ واقعیت می گیرند گاهی 

   .سرنوشت رویاها را به سرزمین فراموشی می برند

   .باد سرد مرا از زمین بلند کرد و با خود به هشت سالگی ام برد

صدای گریه هایم در باغ می پیچید. اسباب بازی قشنگم را با زندانی کردنم در انباری ته باغ که تنها چهاردیواری آنجا  )

  .بود برده بودند

   .بود دوستم باشد! تازه با هم دوست شده بودیم قرار

... مثل یک اسباب بازی خوش آب رنگ ب     .ودیک دختر کوچک که قدش تا آرنج من می رسید 

... به مامان می گیم بازم بیارتش   فرهود آن سوی آالچیق نشسته و زانوهایش را بغل زده بود:» گریه نکن فراز 

   «!اینجا

... بابا بینی ام را با پشت دس ... داشتم صورتشو میشستم  ... خواستم  تم پاک کردم:» داشتم باهاش بازی می کردم 

اگه نمی گفتی اونم نمی بردش! دوست شده بودیم. تو چغلی  سرهنگ یهو اومد منو زد. چرا به مامان  گفتی؟ 

   «.کردی

   «!چشمهای فرهود هم از اشک پر بود:» داشت تورو با چوب می زد

   («.غل کردم و سرم را روی زانوهایم گذاشتم:» می خواستم بهش فوتبال یاد بدمپاهایم را ب

   .ا راهی برای خودنمایی پیدا کرده بودنددستهایم روی گونه اش مانده بود. اشکها روی آنه



   .با شستم زیر چشمانش را پاک کردم

   .کسی هم باید پیدا می شد و دستش را روی سرخرگ ناالنم می گذاشت

   .ناباور نگاهش کردم. دنبال یک نقطه ی مشترک غیر از چشم های عسلی رنگ بودم

  .وقت برای ناله های قلبم نبود

   «!دادم:» لپات چی شد پس؟ توپولی بودی که  گونه هایش را فشار

...  دستانم می لرزید اما نه از سرما که من در گرمترین نقطه ی جهان ایستاده بودم با زمینی که دیگر   نمی چرخید 

دستانم از زور هیجان می لرزید و از قلبم می خواستم یکی در میان نزند تا من مهفام کوچک را در دختری که  

   .د پیدا کنم اسمش پروا بو 

یک دستم را باال بردم و روی موهایش کشیدم. خندیدم و گفتم:» کوتاه بودن. با کش برات بسته بودن. کش موت دو  

... دو تا گوش این باال داشتی. مثل خرگوشا تا گل صورتی داشت.   «!دو تا بودن 

  .گریه اش تمام شد. لبخند محوی بین نفس نفس زدنهایش پدیدار شد

   «ید و روی پیشانی اش ماند:» چتریات کو؟دستم لغز

   «نگاهم پایین آمد و به چشمانش رسید:» چرا نشناختمت؟ چرا نگفتی؟ چرا هیچ کس هیچی نگفت؟

... تو این باغ چقدر بود؟ شاید کم  بوده! تو یادته؟! یادته من آرام زم زمه کرد:» بچه بودیم! کل زمانی که اینجا بودم 

   «چقدر پیشت بودم؟

... تو رو شناختم! من خاطرهای رو به مرگم  د ... من ولی برام مهم بود  وباره بغض کرد و گفت:» منو یادت نبود! من 

   «.... برام مهم بود

ود! از اینکه اینهمه آدم او را دیده بودند و چیزی نگفته بودند دلخور بود! خاطره اش را نادیده گرفته بودیم و  دلخور ب

   .ناراحت بود

با مادر به باغ آمده بود. بانو نبود! فقط مادر بود و دختری کوچک که دستش را محکم میان انگشتانش  آن روز

   .داشت

   !و ربط آن به دخترک تازه وارد زده باشدیادم نمی آمد مادر حرفی از بانو 



  .بابا سرهنگ دوباره دچار مالیخولیا شد و با ترکه ی آلبالو مرا از دخترک جدا کرد

   .جیغ و داد کردم که در انباری ته باغ زندانی شدم آن قدر

   .بعد بیرون آمدنم به کمک فرهود دخترک نبود! مادرم او را برده بود

   .عنه های گاه و ناگاهم در امان نیستمادر هنوز هم از ط

... او مثل کودکی هایش نبود! نشناخته بودم. ذه ... فقط چهره اش  ن داستان سرا مرا از من او را از یاد نبرده بودم 

   .همه چیز دور کرده بود

   .آن قدر آن دختر کوچک برایم جذاب بود که هیچ وقت با کسی مقایسه اش نکرده بودم

... ذهنم مرا بازی داده بود. نشناخته بودم و پروا دلخور شده بودآن خاطره بر     .ای من هم مهم بود 

  .جبران می کردم تحمل کرده بود. هر چه غصه خورده بود را باید

... مهم شده بود شاید مهمترین    !با قبل فرق داشت 

   .لبخندی زدم و آرام خم شدم اما سرش را عقب نکشید

   .بوسیدم و همانجا سرم را نگه داشتمگونه اش را نرم 

   «بینی ام را روی گونه اش لغزاندم:» چون تو رو نشناختم ناراحت شدی؟ آره؟

   .اخت و دستهایش را دور کمرم قالب کردخودش را در آغوشم اند

   .دستهایم را دور شانه هایش قالب کردم

  .تمام با هم بودن ما شاید یک ساعت بود

... به آن شب که در جواب  در خاطره ی  کوچک یک ساعِت غرق شدم و بعد از آن زمان را به جلو کشاندم، به فرودگاه 

   .تمام توهین هایم لب از لب باز نکرد

تم را زیر چانه اش بردم و سرش را باال آوردم:» برای همین باهام نجنگیدی؟ تو می دونستی من و تو دوستای  دس

... از ماشین که پیاده  قدیمی هستیم! خودت خواستی بی ای اینجا؟ ویراج دادنات از زور ناراحتی بود؟ حالت بهم خورد 

   «!شدی حالت بهم خورد 



 ِ ... حتی رنگش هم مثل قبل بود ... سبز و قدیمی ... خودش بود. من اینجا   سرش را روی سینه ام گذاشت:» در باغ 

... نمی دونستم خوشحال باشم یا ناراحت. نمی دونستم باغی که بانو میگه اینجاست. من فقط می دونستم   بودم 

 «!قراره بیام پیش تو

ی حق به جانب رو نمی گرفتی. اینهمه  سرم را باال بردم و خندیدم:» چرا همون موقع نگفتی؟! حداقل اون قیافه  

   «سکوت برای چی بود؟

  .به دستهایش فشاری آورد و خودش را از بغلم جدا کرد

عصبانی شده بود. اخمهایش در هم فرو رفته و آشفته تر از هر زمانی بود حتی پریشان تر از  نیم قدم به عقب رفت. 

   !آن شبی که خواب گل سرخ دیده بود

جان و درد بود:» چی می گفتم؟ به کسی که اونهمه بی اعتماد بود چی می گفتم؟ من خودم رو به  صدایش پر از هی

بوده! چرا کشته شده؟ منم مثل تو بی اعتماد بودم. خودم هیچی یادم  راه نبودم. تمام مغزم این بود که بابام کی

   «!نمیومد. همه اش حرفهای بانو و شکهای من! شک داشتم به حرفاش

... بانو به من ماجرای تورو گفت! من فقط می خواستم ببینمت. من تو فرودگاه بودم تو   نفسش را بیرون داد:» بانو 

... گفته بودی فوتبالمنو نشناختی! تو بدترین حرفار    «....و بهم زدی 

وجود  فاصله بینمان را با یک قدم پر کردم. دستهایم را محکم روی گونه هایش گذاشتم. سرم خم شد و با تمام 

   .لبهایش را بوسیدم

   !به امید دوستی آمده بود و ته دلش را خالی کرده بودم. از غریبه ماندن دلخور شده بود

   .ه ام با مچاله کردن پیراهنم مشت شدپنجه هایش روی سین

... همراهی ام کرد ... دستهایش باال آمد و میان موهایم رفت  ... دوام نیاورد     .همراهم شد 

   .را میان موهایش بردم و دست دیگرم لغزید و پایین رفتیک دستم 

   .کمرش را گرفتم و همراه بوسه هایش شدم

   .طال را تصاحب کردم زودتر از چیزی که فکر می کردم مدال



... هنوز هم فکر می کردم جز خواب و خیال چیزی نیست اما   شوخی های فرهود رنگ واقعیت گرفته بود. ناباور بودم 

   .دم در لحظه زندگی خواهم کردگفته بو 

       .هر چه بود معجزه، خواب، رویا، خیال یا اتفاق ... هر چه بود می خواستم این لحظه ها را زندگی کنم 

  

  .سرم را عقب کشیدم. چشمهایش را آرام باز کرد

   .نار هم مانده بودیمچه روزهایی به هم دوخته شده بودند؟ هر روز یک اتفاق می افتاد اما ک 

   .چقدر اذیت کرده بودم

اگر خار به پایش می رفت زمین را ناجوانمردانه در را باز نکرده بودم تا یخ بزند. درد پایش برایم اهمیت نداشت و حاال 

   .به آسمان می دوختم

   چقدرسوال در ذهنم داشتم؟

   !چقدر ناگفته پشت این لبهای خوش طعم داشت

   یدم بی اهمیت بودن دنیا چه مزه ای دارد؟تازه می فهم

... اینقدر بی اهمیت و ناچیز بود که نه تنها خودم بلکه  دختری را با لباس شب و یک کت  سرما دیگر آزار دهنده نبود 

   !گل و گشاد که مطمئن بودم هیچ تاثیری در گرم شدن ندارد در سوز انتهای زمستان بغل گرفته بودم

   !ا فرهود آن قدر راحت پشت پا به همه چیز زدتازه می فهمیدم چر 

... کسی نمی دانست اما فرهود همیشه برای من بهترین   می خواستم شبیه فرهود باشم! آرامش می خواستم 

   .الگوی مرد بودن بود

من هم بیخیال شده و تمام دوست داشتنی هایم را تحریم کرده بودم ولی هیچ وقت آرامشی که فرهود داشت را 

   .اشتمند

   .پس راز این بود! من هیچ وقت عاشق نشده بودم

... تا حرص نخورد    .باید عاشق بود تا گذشت 



   .پوشش می دهد همه نداشتن ها را بی رنگ می کندجذبه ی عشق همه چیز را 

بود اما  قلبم درست کار نمی کرد، این را خوب می فهمیدم اما همه چیز قابل تحمل بود. این هیجان باعث درد شده

   .در ذهنم تداعی کننده ی ترمیم بود. مثل استخوانی که موقع جوش خوردن درد می کند

   .ی اولین بار در زندگی ام می چشیدمتجربه ی داشتن درد شیرین را برا

  .طعم لبهایش برایم مثل هزاران درمان شد

... باید ادامه می دادم    .در لحظه زندگی کردن معجزه کرده بود 

... می خواستم   تمام ... دیگر نمی خواستم سردرگم باشد  ... می خواستم خوشحال باشد  ذهنم فقط یک چیز بود 

  .د زیبا حق دور شدن از لبهایش را نداشتپناه باشم! دیگر این لبخن 

   .حقش بود. باید از این دنیا طلبکار می بود از نبود. طلبهایش را خودم صاف می کردم

یاندازد که سریع دستم را زیر چانه اش بردم:» کجا فرار می کنی؟ پروا یگانه یا مهفام؟! چی  خواست سرش را پایین ب

   «!صدات کنم لیدی؟ 

   .پس رژ گونه ای که داشت به نظر قرمز می آمدگونه هایش از  

   «!لبخند محوی روی لبانش آمد:» چی دوست دارید صدام کنید؟

... تو هم  سرم را جلو بردم و به لبهایش خیره شدم:»  فکر کنم باید دایره ی واژگانت عوض بشه. من بوسیدمت 

     «!تو باید یاد بگیری به من بگی فراز یا بگی توهمینطور. بیا تمرین کنیم. با تمرین حداقل حواس من پرت میشه!  

... حواست پرت بشه؟     «!با تعجب نگاهم کرد:» چرا؟ چرا حواستون 

یشخندی تحویلش دادم:» باید پرت بشه! تو به این چیزا کار نداشته باش. بیا گوشه لبم را به دندان گرفتم و ن

   «.تکلیفمونو یه سره کنیم. می دونی که من خیلی عجولم

با دستهایش کمی به سینه ام فشار آورد تا عقب بکشد. حلقه ی دستانم را محکمتر کردم:» کجا؟! جواب ندادی؟! 

   «!ی! اما قبل همه ی حرفامون تمرین کنیم دایره ی واژگانت تغییر کنهالبته خیلی چیزا هست که باید جواب بد

وقت تلف کردن گفتم:» پروا یگانه تو مال کی  پنجه هایش روی سینه ام مشت شد:» باشه!« سرضرب و بدون 

   «هستی؟



  .قیافه ی مات زده اش قلبم را آرام تر از قبل کرد. ساده تر از چیزی بود که فکر می کردم

  .را دوباره زیر چانه اش بردمدستم 

    .می خواست هم دیگر راه فراری نداشت. من پادشاه همیشه طلبکار بودم

قل داد. از چانه اش راهی روی گونه اش پیدا کردم و بعد انگشتانم را روی گوشش  لمس پوستش حسهایم را صی

   «!ی هستیگذاشتم:» جواب لیدی! چرا ماتت برده؟ یک کلمه بیشتر نیست. واضحه مال ک

   .لبهایش بهم خورد و از بین آنها به آرامی و با زیرترین صدای ممکن یک کلمه “ تو” به من تحویل داد

  «.گونه اش را بوسیدم:» آفرین ... هم به درک و هوشت هم به دایره ی واژگان جدیدتبا خنده 

   «!. رسما دیگه زمینی شدیدستم کم کم لغزید و میان موهایش رفت:» فکر کنم کال از فضا دورت کردم

   .دستم را از دور کمرش برداشتم و خودم را از او جدا کردم

ی کت می گشت. خجالت کشیده بود؟ از من؟ همراهی ام کرده بود پس چرا  سرش پایین افتاد و به دنبال جیبها

   !اینقدر همه چیز برایش سخت بود؟

... سرده سرما می خوری لیدی رویاییدستم را پشتش گذاشتم:» دنبال اقالم فضایی نباش ل    «.یدی! بریم 

   «!لبهایش کش آمد:» رویایی؟ اما من رویایی نیستم

... تو رویایی ترین لیدی روی زمینی!  دستم را دور شانه ه ایش انداختم و روی موهایش را بوسیدم:» نگو نیستی 

... ما االن تو معجزه ایم. معجزه ی  فقط چند لحظه به همه اتفاقایی که افتاده فکر کن ببین چه کردی ب ا من. با فراز 

   «!باغ و من و تو

یم که در ویال باز مانده بود. کنار در ایستادم و سرم را با احترام پایین انداختم:» بفرمایید  آن قدر با عجله رفته بود

   «!لیدی

   .یک قدم برداشت و در چهارچوب در ایستاد

   «نگاهم کرد و باالخره زبانش باز شد:» میشه مثل قبل باشید؟کمی 

   !آخر با حرفها و کارهایش مرا می کشت



  .اشتم و به داخل ویال هدایت کردم. خندیدم و نوچی غلیظ تحویلش دادمدستم را پشت کمرش گذ

   .خواست دوباره چیزی بگوید که دستش را گرفتم و به سمت کاناپه ی سالن بردم

ه کج شده و کنج دیوار قرار داشت. تمام مبلها در بی نظمی محض این طرف و آن طرف کشیده شده بودند. از کاناپ

خل ویال گذاشته بودم این اولین باری بود که چنین تصویری را می دیدم! در جای شلوغ و نامنظم  زمانی که پایم را دا

  .میت خودش را از دست داده بودزندگی کردن کار من نبود! اما چه اهمیتی داشت؟! همه چیز اه

   .روی کاناپه نشاندمش و جلویش زانو زدم

   .گذاشتانگشتهایش را در هم پیچاند و روی پاهایش 

همانطور زانو زده نگاهش کردم و دستم را روی قالب دستهایش گذاشتم:» من هنوز باورم نشده! فکر می کنم یکی 

    «. مهفام؟ بهت تقلب رسونده و داری باهام شوخی می کنی 

خیره دلخور شد. چشمهایش باریک شد و رو از من گرفت و به صندلی لهستانی و ویلون سلی که تکیه اش به آن بود 

   .شد

دستم را کنار پایش گذاشتم و نیم نگاهی به همان طرف انداختم:» از چی ناراحت شدی؟ می خوای دوباره با هم 

   «ویلون بزنیم؟

یش را یک طرف جمع کرد. محو تماشای حرکات دستهایش میان تارهای مو بودم. قبال هم  دستش را باال برد و موها

و تماشای حرکاتش نشدم. هر چه قدر روح و روانش را میشناختم با این حرکات  اینکار را می کرد؟ چرا هیچ وقت مح

اگر روی سرش نپیچاند  دست و موها غریبه بودم. حاال می دانم رایحه ی شیر و عسل دارند. یادم آمد موهایش را

   .همه را یک طرف جمع می کند

اند. باز هم وقت داشتم. می خواستم زندگی لعنتی فرستادم به حواس پرتم و لحظات از دست داده ام! اما می م

   .کنم

لب پایینش را گاز گرفت و تا دهانش را باز کرد چیزی بگوید من به جایش لب زدم:» لیدی داری بد می کنی با من!  

   «!جفاکار نباش

بهم  چشمهایش دیگر باریک نبود. گرد شده بود و با تعجب نگاهم می کرد:» شما میگید من شوخی کردم و تقلب 

   «رسیده! میگید باورم نمیشه! بعد من جفاکار شدم؟



را   با خنده دستهایم را پایین بردم. دامن لباس را کمی کنار زدم. یک دستم پشت کفش پاشنه بلند و دست دیگرم

   .روی ساق پایش گذاشتم 

   «چیکار می کنید؟ » -

... چیکار میکنیکفش را درآوردم. سراغ بعدی رفتم و پر طعنه گفتم:» چیکار می  ... یاد بگیر     «!کنید نه 

... خیلی چیزا   کفش را درآوردم و سرم را باال گرفتم:» آخرشم خیلی چیزا می تونی بگی مثل تو ، فراز ، عزیزم ، عشقم 

    «!یشه آخرش گفتم

   .شک نداشتم دیگر هیچ وقت به رژ گونه احتیاجی پیدا نمی کرد

م اما آرامش تزریق شده در رگهایم آن قدری زیاد بود که میل به دراز کشیدن و  کمی نگاهش کردم. دیگر خسته نبود

   .شنیدن صدایش هر لحظه بیشتر می شد

   .هیچ وقت نتوانسته بودم آن را در خودم درمان کنم  نباید تند می رفتم اما عجول بودن چیزی بود که

   «خنده ای کردم و گفتم:» میشه بری گوشه ی کاناپه بشینی؟

   .دون حرفی خودش را کنار کشید و گوشه کاناپه نشستب

   .تشکری کردم و با گذاشتن سرم روی رانهایش روی کاناپه دراز کشیدم

په گذاشتم. سرم را به طرف صورتش باال بردم. بیخیال نگاه متعجب و  پاهایم را باال بردم و روی دسته ی کانا

ما همدیکر را بوسیده بودیم. چطور می خواست همه چیز  چشمهای پرسوالش شدم. رفاقت ما سرجایش بود اما 

 مثل قبل باشد؟  

... من یک  خب می گفتی؟! که لیدِی من چند تا خاطره ی پررنگ داشته و همیشه نگران بوده اونا یادش  »: - برن 

   «.اتاق صورتی رو می دونستم و پدرت! تا امشب که داشتی منو میکشتی

آخرین حد باز کرد:» تو چی یادته از اون یک ساعت! اصال یادته کی تورو آورد باغ؟ می خدا نکنه ی آرامش نیشم را تا 

    «.خوام ببینم تا کجارو یادته! می خوام همرو مو به مو بهم بگی

رق زد، یک لحظه در چشمانش آتش بازی راه افتاد. نمی خواست خاطراتش کم و بی اهمیت باشند! چشمهایش ب

   .یت می کردمخاطرها را برایش پر اهم



... نه ببخشید تورو یادمه تیشرتت سفید بود و خب خیلی بده اما کتک خوردنتو. یادم نیست چرا و کی   » - فقط شما 

... یه لحظه ی کوتاه اون ته باغ با هم نشسته بودیم گفتی فوتبال یادم میدی!  چون    زدت اما گریه کردناتو یادمه 

    «.دودا می دونستم کجا نشسته بودیم. همین. هیچی دیگه یادم نیستدرباغ دیده می شد وقتی اومدم اینجا ح

   ند؟چه قدر کم یادش مانده بود. چه بالیی سرش آمده بود که همه چیز در مغزش محکوم به حذف شدن بود

   .چه قدر مگر خاطره ی بد داشت که تمام خوبها پنهان بودند

مراهی برای من کار را تمام می کرد. هنوز مرا خوب نشناخته بود. دیگر اگر می خواست هم  همراهم شده بود. آن ه

   .نمی گذاشتم یک وجب از من دور شود

   .یک طرف جمع شده بود کردم  دستم را باال بردم و داخل موهایی که

   «رو آورد باغ؟همانطور که با موهایش بازی می کردم، گفتم:» تقریبا هیچی یادت نیست، می دونی کی تو

   .سرش را چپ و راست کرد. محو چشمهای عسلی اش شدم

اما راه به راه در تماسها  مادر اعجوبه ی من! از همان اول می دانست من پروا را قبال دیده ام! لب از لب باز نکرده بود

گیپوری که داشت را حالش را پرسیده بود. برایش شیرینی های دوست داشتنی سفارش داده بود و بهترین رومیزی  

پهن کرده بود. با آن حال بد پای گاز ایستاده بود و برایش چند نوع غذا تدارک دیده بود. مادرم فقط می خواست ما  

... می خو    .است طعم عشق را بچشم. دیده بود چه اشکهایی برای بردن مهفام از باغ ریخته امهمدیگر را بشناسیم 

  .و من و پروا را به تنهایی رقم زده بودمادر اعجوبه ی من! معجزه ی باغ 

  .اولین روزی که پروا به ویال آمده بود مکالمه ی تلفنی با مادر را به یاد آوردم 

    

 دنبالش؟ سالم قربونت برم، خوبی؟ رفتی  »

 گفتم رفتی دنبالش؟ رفتی جاِن دلم؟   

      « کیو فرستاده؟ میشناسیمش؟ آشناست؟ 

نمیشناسم. امید مادر را ناامید کرده بودم. چطور می شناختم؟ اصال آن دختر بچه ی بانمک و تپل نبود؟!  گفته بودم 

   !س را ش می گفت! ز را س می گفت و من فراس بودم



تم و بلند خندیدم:» تو با مامان من اومدی باغ. همون اول دستتو گرفتم و بوست کردم. محکم هلم  چشمهایم را بس

   «.دادی عقب

خوشحال شد. لبهایش کش آمد و چشمهایش را منتظر به لبهایم دوخت. از اینکه همه چیز را با جزییات یادم بود 

... تشنه ی کامل   خوشحال شد. سعی کردم همه چیز را از آن خاطره ی یک ساعته به یاد بیاورم. می خواست بداند 

اگر با پررنگ شدن خاطراتش چیزی را که از  دنیا طلب داشت صاف می شد من اینکار را می  شدن خاطره اش بود. 

   .کردم. از حافظه ام کار می کشیدم تا این لبها همینطور با لبخند باقی بمانند

... آستیناش و  » - ... خودش سفید بود و عکس یک  یک لباس بانمک تنت بود  دامنش توری صورتی رنگ بود 

... کوتاه بود و باالی سرت دو تا گوش اضافه داشتی  ... موهات چتری داشت  خرگوش صورتی وسط سینه ات بود 

... تپلی بودی    «.عین خرگوشه 

   .ا گرفتمدستش که روی سینه ام قرار گرفته بود ر ناچار دستم را از میان موهایش بیرون کشیدم و 

... تپلی بودی    «!مچ دستش را گرفتم و گفتم:» اینجا روی مچت چین داشت 

   .دندانهایش از بین لبهای پر خنده اش بیرون زد

... یک شلوارک کوتاهم پات بود که سفید بود. کفشاتم  آل استار  دستش را بوسیدم و ادامه دادم: » لباست کوتاه بود 

    «!دی لیدی! دل می بردی. دل منو که خوب بردیصورتی بود. دختر خوش تیپی بو 

... از خوشحالی می خندید ... عصبی نبود    .سرش به عقب رفت و برای اولین بار شنیدم که از ته دل خندید 

   «خنده هایش تموم شد:» تورو خدا بقیه اش هم بگو! یادته؟ 

... بیست وپوزخندی زدم:» دلبری بودی سه ساله فرهود داره تو گوشم می خونه، اونم   ا! چطوری یادم نمونده باشه 

   «نمی گفت مگه میشد اولین عشق زندگیم یادم بره؟

... واقعا اولین عشق من بود. من روزها برای  لبهایش نیمه باز ماند و خیره نگاهم کرد. باید راستش را می گفتم 

   .ر بود که قلبم جا به جا شد. خوب به یاد دارمچه ها نمی توانند عاشق شوند. اولین بانبودنش گریه کرده بودم. مگر ب

   .مادر اعجوبه ی من تک تک ما را خوب می شناخت. مریم زندگی من برایم معجزه کرده بود

   «!برای بقیه اش باج می گیرم » -



   «.ر کنماز شوک شنیدن اولین عشق درآمد و ذوق زده گفت:» باشه، باشه چیکا

   «!ر شده بود. چشمهایم روی لبهایش گیر کرد:» بوسم کنبرایم از هر چیزی خواستنی ت

... چشمهایش اما نشان می داد مشتاق است    .حبس شدن نفسش مشهود بود 

   .خم شد و کوتاه لبهایم را بوسید

   «.سریع سرش را باال برد و سریعتر از آن گفت:» برای شنیدن بیشتر نبود

نگاه شرمگین او را ببینم. دستش را روی سینه ام گرفتم و ادامه دادم:»  استم بیشتر از این قرمز شدن گونه ها ونخو

... اولش اینقدر بداخالق بودی اما زود دوست شدی! نگاهت روی یک درخت آلبالو بود. ته باغ پر   خب بقیه اش 

... دستتو گرفتم گفتم یک جایی هست پر آلبال ز کردم تند  و. تندی باهام دوست شدی. دستمو که درادرخت آلبالوئه 

... از اون اولم جفتمون شکمو بودیم لیدی    «!دستمو گرفتی و ورجه ورجه کنون با من اومدی ته باغ 

  .شلیک خنده ی دوباره اش باعث شد من هم شروع به خنده کنم

ات  رت سفید خودمو روی زمین پهن کردم و بر یک عالمه برات آلبالو چیدم اما برای اینکه لباست کثیف نشه تیش » -

... کاش یادت میومد چه گندی زدیم! همینجوری که آلبالو می خوردی با دستای قرمزم روی لپات   روی اون گذاشتم 

   «.و قرمز کردم. بعد از ترس مامانم بردم صورتتو بشورم که بابا سرهنگ پیداش شد

 .بلند شدم و کنارش نشستمچشمهایش از غم پر شد. سریع از جایم 

یش انداختم و بوسه ای رو گونه اش زدم:» ته باغ اینجوری یکبار بوسیدمت ولی هلم ندادی! دستم را روی شانه ها

   «.دوستم شده بودی

... نمی گی؟    «نگاهم کرد لبخند داشت اما چشمهایش دیگر نمی خندید:» بقیه شو نمیگید؟ 

یچاره مادرم! عین احمقا منو زندانی ه، بابا سرهنگ یه مغزدر رفته ی دیوونه بود. بخندیدم:» دیگه بقیه ی زیادی ندار 

   «!کرد تو انباری ته باغ و وقتی فرهود عملیات نجات همیشگی رو انجام داد دیگه عشقم نبود. برده بودنش

   «چشمهایش پر از اشک شد:» آخه چرا تورو زد؟

... جرات داره نگه!   ردم. از مامانم میپرسم چرا اون روانی بازی روبلند خندیدم:» بیخیال ... من خیلی کتک خو درآورد 

   «.مریم چشم زمردی



   .گنگ نگاهم کرد

... بریم یه چیزی بخوریم! گشنه ام شد. پاشو وقت تلف کنی خودتو میخورم    «.بلند شدم و دستش را گرفتم:» پاشو 

   .خندید و از جایش بلند شد

   .جا پراندانه بودیم که صدای زنگ آیفون هر دوی مارا از در حال رفتن به آشپزخ
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  .هر دو یک آن به هم نگاه کردیم. از نیمه شب گذشته بود. دستش را رها نکردم

   .هر دو به سمت آیفون رفتیم

    «!کرد و گفت:» بانوئههمینکه چشمانش به صفحه ی نمایشگر آیفون خورد سریع دستش را از میان انگشتانم جدا 

  .اگر زمانی بود که کلی سوال داشتم آمدن بانو خوشحالم می کرد...اگر قبل بودبدم دادم. در دلم فحشی به شانس 

... جواب هایی شفاف     !اما حاال ... همه سوالهایم جواب داشتند 

   آخر این چه آمدنی بود؟ بانو چه وقتی را هم پیدا کرده بود برای دیدار؟

   «ی خوای بهشون بگی؟دستم به شاسی آیفون نرسیده بود که گفت:» م 

   «!سوالی نگاهش کردم:» تو چی دوست داری؟ بگم؟ برای من مهم نیست بدونه

  «.شاسی آیفون را زدم که زمزمه وار گفت:» میشه خودم بهشون بگم!؟ تو یه زمان مناسب

ش شده هستند. رازهای سر به مهر گاهی به مراتب قشنگتر از اسرار فا فکر کردم چه بهتر بگذار اصال کسی نداند! 

   !مثل این مدت که هر چه برمال شد حال هر دوی ما را بدتر کرد جز آخرین راز 

    .رازی که فاش شد و در پی آن معجزه ای رخ داد

... هر وقت خودت خواستی بگو. تو آخرش  منو می کشی! بانو مگه  خندیدم و دستم را بند دستگیره کردم:» بگو 

   «غریبه است ؟ 

   .که هیچ نوری نداشت دستگیره را رها کردم و چراغهای ویال را روشن کردم با دیدن ویال



  .تا خودم را به خارج در برسانم و چراغهای باغ را خاموش کنم کفشهایش را پا کرده  و خارج ویال منتظرم ایستاده بود

برداشتم. پالتوی مشکی را روی  ویال برگشتم و پالتوی بلندم  را از روی چوب لباسی  به جای رفتن به سمت در باغ به

... ماماِن تو هم وقت گیر   شانه هایش انداختم و با طعنه گفتم:» بیا بپوش سرما نخوری، تازه داشتیم گرم می شدیما 

   «!آورده این وقت شب چی می خواد تو زندگی ما 

   «!گرفت:» اینجوری نگیدخندان لبهایش را گاز 

   .ایگزین کرداخمهایم را که دید سریع “ نگو” را ج

همیشه مشتاقانه منتظر آمدن بانو بودم اما اینبار آمدنش مثل سوهان روح شده بود.همه چیز و همه کس با سرعت  

   !غیر از پروا در حال محو شدن بودند

   !از اینکه بانو بفهمد خجالت می کشید؟

... به فکر همه بود. هنوز یادم نرفته آن رمراعات کر  وز مزخرف، آخرین باری که به خانه ی مادر  دنش شبیه مادر است 

رفتیم چقدر به هم ریخته و ناراحت بود اما جوری جمالت را با لبخند به مادر می گفت تا او را از معذب بودن دربیاورد 

   .ا خوددار بود اما مودب و محکم بودنش شبیه بانو استو حس بهتری داشته باشد. با اینکه توهین شنیده بود ام

می خواست و اراده می کرد تبدیل به سنگی بی روح و بی احساس می شد مثل همان جذبه ی معروف   هر وقت

   .که بانو داشت

  .پروا تلفیقی از دو زن دوست داشتنی زندگی من بود

اده بود. ضعفها و ترس هایش را فقط برای من عیان  اما قسمت های شکسته شده ی روحش را فقط به من نشان د

          .کرده بود

   .در کوچک ورودی باغ باز شده بود و مردی در حال آوردن چمدان به داخل باغ بود

   .قدمهایش تندتر شد که مچ دستش را گرفتم و ایستادم

   «چشمهایش هنوز روی در بود که گفت:» چی شد؟ 

   .گاهم کندطلبکارانه صبر کردم تا ن



ان باشی، خیلی آدم حسودی هستم لیدی. اول من، بعدشم  همینکه سرش به طرفم چرخید گفتم:» می خوام در جری

اگه خواستی بقیه    «!من، بعد بازم من، بعد 

   .با خنده باشه ی غلیظی تحویلم داد. آرنجم را محکم گرفت و با گفتن باشه ی دیگری به سمت در باغ کشید

   .دسیم کار آوردن چمدانها توسط راننده تاکسی تمام شده و رفته بو تا به در بر 

   .بانو جلوی در ایستاده بود و کیف پولش را داخل کیف دستی اش جا می داد

... شال   پالتوی کرمی به تن داشت که قسمت باالی آن کامال جذب بدنش بود و قدش تا نوک کفشهایش می رسید 

... کیف چرمی قهوه و کرم مثل همیشه خوش تیپ و شیک ظاهر شقهوه ای و چکمه هایی با همان     .ده بودرنگ 

   .بانو به شیک پوشی معروف بود

   .با دیدن ما سریع عینک طبی بدون فریم اش را از چشم برداشت و با لبخندی پهن دستانش را برای پروا باز کرد

   .کاری که از بانو تا به حال ندیده بودم

   .ش را برای دیدن کسی اینقدر مشتاق نشان نمی دادبانو هیچ وقت خود

مهربان بود الاقل با ما که اینطور بود اما تا به حال ندیده بودم اینطور مشتاقانه دستانش را برای بغل  پر محبت و  

   .کردن کسی باز کند

   .پروا در بغل بانو جا گرفت و جمله ی بانو متعجب ترم کرد

   «!ختر قشنگم. چشم طالیی من فدای قد و باالت بشم د » -

   صدقه رفتن هم بلد بود؟ابروهایم باال رفت. بانو قربان 

از کنار شانه ی پروا نگاهی به من و ابروهای باال رفته از تعجب من انداخت و یکی از دستهایش را که پشت کمر پروا 

   .بود بلند کرد و با انگشتش اشاره کرد تا جلو بروم

ا ... چه عجب یادت اومد فرازم  را کنارشان رساندم و با خنده گفتم:» به به سالم به بانوی زیببا قدمی بلند خودم 

   «!هست. انگار بدجور محو دخترت شدی 

پروا سریع خودش را از بغل بانو جدا کرد و کنار ایستاد. احتماال چون فکر می کرد باید جا را برای من خالی کند. خبر  

 .خودش رفتار نمی کندنداشت بانو با همه مثل 



   .لو می آورد کمی سرش را به سمتم کج کردمثل همیشه که اول گونه اش را برای بوسیدن ج 

   .دستش را گرفتم. سر خم کردم و با احترام گونه اش را بوسیدم 

دستش را روی گونه ام گذاشت و طرف دیگر صورتم را بوسید:» چطوری شما جناب فراز! فرهود بهت چی می 

   «پادشاه همیشه طلبکار؟  گفت؟

... همینه    «!لبخند کجی زدم:» درسته 

   .قدم برداشت و از کنارم رد شد

   .نگاهی به چشمان پرشیطنت پروا کردم. پس او هم از داشتن راز خوشش آمده بود

همه را از ذهنم یک چقدر حرکاتش در مهمانی برایم سنگین بود. چه نقشه ها کشیده بودم تا بانو را شماتت کنم اما 

  !راحت به یک پاک کردم. این چشمها لبخند می خواست و خیال  

... خیلی   هر دو پشت سر بانو وارد باغ شدیم که بی هوا گفتم:» بانو البته من االن از همیشه طلبکارترم! خوشحالم 

   «.خوشحالم اومدی

   .اش درنیایدزیرچشمی دیدم که سریع دستانش را روی دهانش گذاشت تا صدای خنده 

   .با لبهای چفت شده که با لبخندی کش آمده بود نگاهش کردم

   منظورم را می فهمید؟

... چند باری هم قبل از این قبیل شیطنتهای گفتاری کرده بودم. فقط به روی خودش نمی آورد    .می فهمید 

   !پس بازی دوست داشت مثل من 

        .ه به یاد ماندنی می شوندهمیشه دیوانگی هایی از بازی ها درمی آید ک

ستم و تا دستگیره ی هر چمدان را به یک دستم دادم، بانو گفت:» واقعا ازت متشکرم که برای دخترم تولد می  ر را بد

   «.گیری و یک تماس با من نداری که دعوتم کنی! گذاشتم با من راحت باشی اما به نظر قبال مودب تر بودی

و جون! من چه می دونستم خبر بدم شما با  یک ابرویم را باال بردم:» خب میذاشتی برسی بعد شروع می کردی بان

   «اولین هواپیما اینجایید! قرار بود شاکی قضیه من باشم حاال من کوتاه اومدم شما بیخیال نمیشی؟



    .ردمبا تشر چنان بله ای تحویلم داد که سریع با خنده ای عذر خواهی ک

  .می خواستم خودم خبر دهم اما ماجراها نگذاشت

ریان دیروز را می فهمید تا باز با چاووش دعوا راه بیفتد. در نهایت می فهمید اما حاال وقت فکر  فقط کافی بود ج

   .کردن یا تعریف کردن از اتفاقهای مزخرف نبود. حال خوبم را با کل دنیا عوض نمی کردم

  .م نازک کردبانو پشت چشمی برای

   .ویال حرکت کرددستش را پشت کمر پروا گذاشت و با قدم های شمرده به سمت 

   .دست پروا را گرفته بود و من هم با چمدانهایی که دسته ی هر کدام میان یک مشتم بود پشت سرشان راه افتادم

میان دست بانو بیرون کشید و به   چند قدم بیشتر برنداشته بودیم که پروا رو به بانو ببخشیدی گفت. دستش را از

   .عقب برگشت

   «.رد و دسته ی یکی از چمدانها را از بین انگشتانم خارج کرد:» بذارید کمکتون کنمفاصله ی بینمان را پر ک

بانو که نیم چرخی زده بود تا ببیند پروا برای چه ببخشید گفته و دستش را رها کرده است، یک ابرویش را باال داد و 

   .نگاهی نافذی به پروا انداخت

   .راه ویال را پیش گرفتهمینکه پروا سرش را پایین انداخت برگشت و 

... زود بهش بگو   پوزخندی زدم. سرم را به گوش پروا نزدیک کردم و پچ پچ کنان گفتم:» مادرت خیلی داره تند میره ها 

   «.مال منی! این چه نگاهی بود بهت انداخت؟ حالشو می گیرما

    .محکم گاز گرفتنگاهش را از روی بانو برنداشت و برای اینکه  بلند نخندد، لب پایینش را 

   .هر سه وارد ویال شدیم

بانو شال را از سرش برداشت. پشت به من کرد و دکمه های پالتویش را باز کرد. منتظر بود تا کمک کنم که پالتو را از  

  .تنش دربیاورد

   .رفتم و آن را از تنش خارج کردمسرشانه های پالتو را گ

این مکث برای اینکه میزبان برای درآوردن لباس کمکش کند یکی دیگر از  مهربان بود اما رفتارهای جالبی داشت و 

   .آنها بود



   .محو پروا بود و یک لحظه چشم از او برنمی داشت

ک ابرویش باال رفت اما اینبار چشمهایش داد می زدند  همینکه پروا پالتوی بلند مرا از تنش درآورد و آن را آویزان کرد ی

   .که خوشحال هستند

یع جلو رفت . شانه های پروا را گرفت و او را در آغوش کشید:» دخترخوشگل من! لباست هم مثل اسمت  سر

کی  محشره عزیزم. با این لباس زیبا مثل اسمت ماه شدی. واقعا خسته شده بودم از اینکه همیشه تو لباسهای مش 

   «...می دیدمت! عزیزم. ماه بودی ولی االن 

  .شده بودبانو بغض کرده وهیجان زده 

   .یکی از معدود دفعاتی بود که می دیدم نمی تواند هیجانش را کنترل کند

سریع سرفه ای کرد. شاید برای فرو خوردن بغضش و به سمتم برگشت:» فرهود یه چیزی به رنگ مشکی میگه!  

   «.شبیه اسم مهفام بود چی میگه؟ یادته؟

   «.آرام لب زدم:» بی فام

   .دم. چشمانش می خندیدبه چشمان پروا نگاه کر 

   !گفته بود رنگها را خوب می شناسد

فقط همین یکی را نمی دانستم. دلیل پوشیدن لباسهای مشکی! پس می خواست بی فام باشد چون از مهفام  

  .خاطره های پررنگی نداشت

   .نمی کرد مهفام باشد کلمات راه انداخته بود و مشکی می پوشید تا از هویت اصلی اش فرار کند. چون باوربازی با 

  .چه روز میالد باشکوهی داشت. همه سوالهایم یک به یک جواب داده شده بودند

    .چشمهایم دیگر هیچ چیز را تیره و تار نمی دید همه چیز به زاللی آب شده بود

  «!نه ی بانو لبخندی به من زد و گفت:» لباس هدیه ی آقای فرازِ بانواز کنار سرشا

ش را جمع کرد و جدی گفت:» متشکرم فراز جان! کاش فقط لباس نبود و کمی به باقی موارد هم دقت می بانو لبهای

  «!کردی

   «...چشمهایم گرد شد:» بله؟! بانو 



راقبش باشی! دخترم پوست و استخوان شده. مهفام قبل  حرفم را قطع کرد و خونسرد از کنارم رد شد:» گفتم م

   «.مطمئنم اینقدر تکیده و الغر نبودآمدن به اینجا پیش من بود و 

پوزخندی زدم و به دنبالش رفتم:» تکیده؟ تازه رو فرم اومده! میشه خواهش کنم ازتون با این سرعت پیش نرید منم  

   «.بلدم سرعتمو ببرم باال

   «.الن به هم ریخته کرد:» این چه وضعیه؟ من باید کجا بنشینممتاسف نگاهی به س

رد شدم. خودم را روی یکی از مبل ها رها کردم و طلبکارانه گفتم:» از دیدنت خوشحالم بانو! واقعا  خونسرد از کنارش 

... بعدی رو شلیک کن ... اصال توپ و تشر خونم شدیدا افتاده بود. ادامه بده منتظرم     «!میگما 

   «.پروا که پشت بانو ایستاده بود سریع گفت:» برای تولد اینجا به هم ریخته شده بانو

دستی داخل موهای بلوندش که تا سرشانه می رسید کرد. با لبخند محوی به سمت یکی از مبلهای تکی رفت و  

   .نشست

   .نیم نگاه سریعی به ویلون سل و صندلی لهستانی کرد و لبخندی زد

 .مامی این حرکات را می دانستممعنی ت

   .از اینکه دوباره دست به ساز شده ام خوشحال شده بود

   .دوباره نگاهی به سالن و پروا کرد

به مبل تکیه داد و یک پایش را روی دیگری انداخت:» همه اش تقصیر مریمه، اگر به شما کمی سخت می گرفت  

   «.االن وضعیت این نبود

  .ا به نگاه متعجبش دوختمبلند خندیدم و نگاهم ر 

   «؟لبهایش بیشتر کش آمد و با مهربانی نگاهم کرد:» داری میخندی 

... به من هم تیکه ننداز دختر خودت غیر   جلوی خنده ام را گرفتم و گفتم:» خواهر شوهر بازی درنیار بانو این یک 

      «.شکوندن ظرف و هر چیزی که شکستنیه تو غذا درست کردن صفره صفره

   .دبا خنده ی بلند پروا سرش با ضرب چرخید و با ابروهای باال رفته متعجب پروا را نگاه کر 



ما تغییر کرده بودیم. بلند می خندیدیم ... شاید برای ما مهم نبود اما همین خنده های از ته دل همه را متعجب می  

   .کرد

  اه با قهوه بود. پروا برایش آماده کرده بود. برای من هم قهوه آورده و با احترام کناربانو در حال خوردن کیک تولد همر 

     .عسلی مبل گذاشته بود

بانو از پس عینک اطراف را نگاهی کرد و گفت:» خیلی اینجا کار داره! همه چیز رو به هم ریختید! مگه چه می  

   «کردید؟

ردم.  نگاهی موذیانه ای به پروا کردم و سریع صورتم را به طرف بانو فنجان قهوه را باال بردم وکمی از آن را خو

... خستگی برگرداندم و به جا ی جواب دادن به سوالهایش گفتم:» خیلی قهوه خوشمزه ایه! خوش طعم، لذیذ، به به 

   «!ام در رفت

   .و عصبی بانو شدم و به پروا کوتاه نگاه کردمبیخیال صورت متعجب  

ا م چسبیده ای که سعی در کنترل خنده داشت و سری که برایم تکان داد مشخص بود اشاره ام ر از لبهای به ه

   .فهمیده است

مگر دستگاه قهوه ساز احساس دارد تا در دفعاتی که مایع سیاه رنگ را تحویل می دهد تغییری در آن ایجاد شود؟ 

   .... منظورم از تک تک کلمات فقط خودش بود

   !ی کوچکی که داشت برای من هزاران معنی داشت. حال دلم خوب بودلبخند و اشاره ها

   «...وت کرد و گفت:» مهفام،  قشنگم بانو کالفه نفسش را ف

   «!از جایم بلند شدم و گفتم:» پروا 

  «بانو یک ابرویش را باال داد و سرش را پایین برد تا از پشت عینک به من خیره شود:» بله؟

   «!دم و طلبکار گفتم:» به مهفام عادت ندارم بگو پروادستانم را در جیب بر 

   «...به پروا گفت:» مهفام جان فردا اینجارو پشت چشمی برایم نازک کرد و رو 

   «.دوباره حرفش را قطع کردم:» پروا تولدشه ... دست به سیاه سفید نمی زنه! خودم انجام می دم



با لحنی جدی گفت:» وای به حال جفتتون من رو مسخره کرده باشید. تک خنده ی پروا بانو را عصبانی تر کرد و 

   «.ه! از وقتی رسیدم در حال ایما و اشاره های احمقانه هستید. از تو بعیده مهفامحواستون به رفتاراتون باش

... بگو پر      «.وادوباره با بیخیالی گفتم:» پروا بانو 

   .طرف کیف دستی اش که روی اپن گذاشته بود، رفتبانو با عصبانیت از روی مبل بلند شد و به 

   .راست کردلب پایین اش را گاز گرفت و سرش را چپ و 

جمالت بانو را با یک گوشم می شنیدم و مغزم بیخیال تحلیل جمالت، فقط فرمان می داد تا همه ی حرفهایی را که  

   .شنیده ام را از گوش دیگرم با سرعت خارج کنم

   .اهمیتی داشت؟ هیچ چیز مهم نبودچه 

... زیرچشمی   چشمان پر از شیطنت اش مستم کرده بود. مستی و حال خوبم فقط یادآور یک خاطره ی قشنگ بود 

   .نگاهی به بانو کردم و با بدجنسی دکمه های پیراهنم را باز کردم

نامحسوس به عقب برد که ادامه  پروا سریع هر دو دستش را روی دهانش گرفت و با چشمهای گرد شده سرش را

  .ندهم و من با اخمی که با لبخندم ادغام شده بود به کارم ادامه دادم

بانو با قوطی قرص اش اپن را دور زد و به آشپزخانه رفت. با پیراهنی که حاال دو لبه اش از هم باز بود جلو رفتم و 

   «هنوز یادت نیومده؟ زمزمه گفتم:» نگو یادت نمیاد وقتی مست بودی، چیکار کردی!

مهمونی یادمه که یه خورده عصبانی  گردنش سریع چرخید. بانو را دید زد و آرام تر از من گفت:» اون موقع نه ولی تو

   «!بودم

... مگه گیر من نیفتی تو    «!چشمهایم را باریک کردم:» که یه خورده؟ َجلَِب حقه باز 

   «!م:» می خواستم اذیتش کنم. نگفتی چی صدات کنم خوشگله؟کمی خم شدم و نگاهم را روی بانو نگه داشت

   .نش تمام شدلبهایش هنوز باز نشده بود که بانو آب خورد

  .سریع از حالت خم شده درآمدم و قدمی به عقب برداشتم

  .بانو نگاهی به دکمه های باز شده ام کرد و حرص اش را با نفس عمیقی کنترل کرد

   .و خواست استراحت کند خستگی راه را پیش کشید



   .بوسیدبا یک شب بخیر کوتاه بعد از بوسیدن صورت پروا در کمال تعجب صورت من را هم 

آرام کنار گوشم “متشکرمی” گفت و حین رفتن به سمت اتاق ها با گفتن “ فراز چمدانهای من رو بیار اتاق خودت “  

   .اتاقم را بخوانمتکلیفم را مشخص کرد که در زمان اقامتش باید فاتحه ی 

   .تاق بیرون آمدمبعد از تعویض ملحفه های تخت تشک و بالشی برداشتم و از ا

  .پروا لباس نقره ای را با لگ مشکی و حلقه ای تغییر داده بود. کنار در اتاقش منتظر من بود

    .داده بود دستهایش را به پشت قالب کرده و شانه هایش را به دیوار تکیه

 . .. من تو سالن می خوابم  تا تشک و بالش را میان دستانم دید جلو آمد و زمزمه کرد:» کجا می خواید بخوابید؟ من 

...  شما برید تو اتاق من    «.... رو کاناپه راحتم 

   اتاِق من؟

  .گونه اش را بوسیدم نیشم باز شد. اینکه آن اتاق را برای خودش می دانست خوشحالم کرد. بی هوا خم شدم و

    .نیم قدم به عقب رفت و با لبخند گونه اش را گرفت

... امشب از پست دادن خبری  چشمکی زدم. جدی و با اخم  گفتم:» برو سرجات بخواب. اینجاها هم نپلک سرباز 

   «!نیست. هر چی هم می خوای بردار ببر تو اتاقت و تا صبح اصال از اتاقت بیرون نیا

   .اتاقی که قرار بود همه زندگیم را در آن بریزم و فراموش کنم را باز کردمدرِ 

... مثل  خدایا امشب چه اتفاقهایی می اف ... حس بدی نداشت  .... از هر طرف مورد هجوم بودم اما بد نبود  تاد 

وشایندی از او  بازیگری بودم که همه از او امضا می خواستند. هر طرف سرم را می چرخاندم کسی بود که حرف خ 

   .بشنوم

   .ردانندانگار همه کائنات دست به کار شده بودند تا همه چیزهای نامرتب را سرجای خودشان برگ

... آشپزخانه بدتر از سالن! اما زندگی من داشت مرتب می  وضعیت خانه هنوز آشفته بود. سالن در هم ریخته بود 

   .شد

   .شده روی زمین نگاه کردممحو اتاق نیمه تاریک به دفترهای نت پخش 

   «.ن اتاق بخوابممن جدی گفتم ... درست نیست اینجوری! اینجا برای شماست. پس بذارید من تو ای » -



حتی سرم را هم برنگردانم که اگر یکبار دیگر چشمم به چشمانش می افتاد دیگر نمی گذاشتم یک وجب دورتر از  

   .بغلم جایی برود

   .د اتاق شدمنفس عمیقی کشیدم و وار 

... زود تند سری  ع! نبینمت این سایه اش که روی سایه ی من در اتاق افتاد دیدم و سریع گفتم:» پا بچسبون برو 

   «!طرفا

   «طلبکار شد. دلخور گفت:» چرا اینجوری میکنی؟ 

   .تشک و بالش را روی زمین رها کردم و چرخیدم

کمرش گذاشتم و دست دیگرم از میان موهایش پشت گردنش   یک قدم بلند به سمتش برداشتم. یک دستم را روی

   .ای به هم دوختمرفت. جا خورد و خواست جیغ بزند که لبهایش را با بوسه 

   .لبهایش خاصیت جادویی داشت! دل کندن از آنها سخت بود. تا می توانستم بوسه ام را کش دادم

   .شده ی عسلی رنگ فقط نگاه می کرد سرم را کمی عقب کشیدم. نفس نمی کشید. با چشمهای گرده

مو پرت کنم برای اینه! یادته اون اوال رو پله  با خنده لبم را گاز گرفتم:» بهت میگم برو برای همینه! میگم بذار حواس

... االنم میگم من همینم. فکراتو بکن ، آخرشم یک بله و تمام. چیزی   نشسته بودیم پاتو گرفته بودی گفتم من همینم 

   «.ین بشنوم روزگارت سیاهه لیدی! من دموکراسی حالیم نمیشه،  ماندال که  نیستمغیر ا

   .رون آمدنفس حبس شده اش باالخره بی

   .کف دستهایش روی سینه ام بود و خیره نگاهم می کرد

   .حلقه ی دستانم را محکمتر کردم

خودش را از بغلم خارج کرد. لبخندی زیبا زد   فشار دستانم مثل یک اخطار عمل کرد. محکم فشاری به سینه ام داد و

   .و با یک چرخش سریع از اتاق بیرون زد

   .ار کرد اما خندید! کارهایم او را ناراحت نمی کرد مثل یک آهو جست زد و فر 

... اولین عشق زندگی ام جلوی رویم   ... باغ و من و پروا  خندیدم و در را بستم. حساب کار دستش آمد. معجزه شد 

... راهی پر فراز و  نف ... وقتی به لبهایش بوسه می زدم لبخند تحویل می داد  س می کشید ... همراهی ام می کرد 



... برایم  نش ... هر چه داشتیم و نداشتیم خرج هم کرده بودیم  ... رفیق بودیم  ... همراه بودیم  یب را با هم آمده بودیم 

... هر   آتش بازی راه انداخته بود و من گذاشته بودم مثل ... دیگر احتیاجی به جمله های کلیشه ای نبود  ماه بدرخشد 

   .مدو خوب می دانستیم که یکدیگر را دوست داری

   .تشک را پهن کردم و دمر روی آن دراز کشیدم

بالش را زیر سینه ام گذاشتم. خسته و بی خواب بودم. اما نیروی عجیبی داشتم. پر شده بودم از انرژی ... مثل  

   .اری که دوپینگ کرده باشدورزشک

   .دست دراز کردم و یکی از دفترها را از روی زمین جلو کشیدم

   .ب آن قدر چشم چرخاندم تا مدادی پیدا کنمدر نور کم دیوارکو

   .لبهایم لبخندی داشت که فکر می کردم دیگر تا آخر عمر همانجا روی لبهایم بماند

 ... نگاهم روی صفحه ی سفید طراحی و تمام ذهنم پی نیم رخ پروا بود و طعم مداد بین دستانم می چرخید 

   .لبانش

   «:» فراز فدای نیم رخ تابستونی شما بشه؟نوک مداد را روی صفحه ی سفید گذاشتم

... دیگر  ...  وقتی چشمهایم را باز کردم که دیگر از خواب خسته شده بودم. بدنم خسته نبود  کرخت و بی جان نبودم 

   .تمام ساعتهایی که نخوابیده بودم جبران شده بود و سرحال بودم

   .چشمانم باز شد سریع دمر شدم تا دفتر را ببینمدر همان ثانیه ی اول که  

   .نیم رخ پروا با موهای پریشان جلوی چشمم چشمک می زد

   !پس خیال نبود! تمام اتفاقات شب گذشته رویا نبود

دوباره نگاهی به صفحه کردم و اینبار جایی کنار صفحه طراحی شده ام دفتر دیگری دیدم که نوشته ای در آن به 

   .وردچشم می خ

گذرد! ولی تماس ارواحی که یکدیگر را لمس کرده و در میان چیز میها، همهوگوها، بوسه چیز، خاطره، گفت همه »

  * .شوداند، هرگز زدوده نمیانبوه اشکال زودگذر یکدیگر را شناخته 

  .دوست دارم پروا یگانه صدام کنی



... بابت همه چیز ... همه چی ... تولد  ... فرازبابت دیشب     «.ز ممنونم 

  

   .نیشم باز شد. دفتر را برداشتم و طاقباز خوابیدم

   .م قرار داشتنوشته را جلوی چشمم گرفتم. یک آن متوجه پتویی شدم که دیشب نبود و حاال روی بدن

   !پتوی خودش را برایم آورده بود

ری بهم بگی فراز؟! از اونهمه گزینه اسممو  یکبار دیگر نوشته را خواندم و با لبی پر خنده گفتم:» پس دوست دا

   «انتخاب کردی؟

   .پتو را کنار زدم و با دفتری که به دستم چسبیده شده بود در جایم نشستم

شتم. دستهایم را باال بردم و بدنم را کشیدم:» اینو باید قاب کنم! تو اهل گفتن نیستی. همین دفتر را روی پاهایم گذا

   «!پا خطا کنی میارمت جلوی قاب میگم ایناها نوشتی عاشقمی باید بشه مدرک. دست از 

  .با بدجنسی نگاه دیگری به نوشته کردم و سرخوش برای خودم خندیدم

   .یم بلند شدم و آن را در کشوی میز تحریرم گذاشتمدفتر را با احتیاط بستم. از جا

   .متفاوت و عزیز بود  با باقی دفاتر برایم فرق داشت. هر چه به او مربوط می شد برایم

نگاهی به چهار دیواری بدون پنجره کردم. مسخره بود که اینجا هیچ پنجره ای نداشت. شاید اگر روزنه ای به باغ 

   .م انباری پیدا نمی کردبرایش در نظر می گرفتم حک

   .هیچ نوری نبود و من هم ساعتی نداشتم تا بفهمم چه وقتی از روز است

   .که به بدنم دادم به سمت در رفتمبعد از کش و قوسی 

با باز شدن در،  نور در چشمانم با قدرت فرو رفت طوری که پلکهایم را سریع روی هم گذاشتم و همانجا کنار در چند  

   .دقیقه ایستادم

  !این اتاق باید تغییر می کرد. باید یک طرفش پنجره ی قدی بلندی قرار می گرفت مثل اتاق من و پروا

   «.ذهنم عبور کرد و کم کم با لبخندی ادغام شد. زمزمه وار گفتم:» من و پروا و باغفکر از 



   .پلکهایم را باز کردم و با دو قدم بلند باالی پله ها ایستادم

  !سالن مرتب شده بود مثل روز اول 

   .آشپزخانه برق می زد و خبری از ظرفهای کثیف نبود

    !و کار خودش را کرده بوداز خستگی زیاد خواب مانده بودم و بان

   .ویلون سل را در گوشه ای به صندلی لهستانی تکیه داده بودند  و آرشه هم روی نشیمن صندلی قرار داشت

   .سالن و آشپزخانه را کنار رفته بود و نوری که ویال را پر کرده بود نشان می داد که ظهر شده استتمام پرده های 

و را دیدم. کنار پنجره با شلوار و بلوز پارچه ای که هر دو سورمه ای رنگ بودند، ایستاده روی اولین پله که رسیدم بان

   .بود و فنجان قهوه در دست داشت. خبری از پروا نبود

  .ه ها را پایین رفتم و سالم دادمپل

  .برگشت و جواب سالمم را با مهربانی داد

   «نزدیک شدم و کنارش ایستادم:» باغ و نگاه می کنی؟

   «نگاهش را به پنجره دوخت:» بسکتبال یادش دادی؟

   .سرم را به همان سمتی که چشمانش میخکوب شده بود، چرخاندم

   .م رفته دیده می شد. در زمین بسکتبال بود و شوت می زدپروا از میان تنه ی درختان در ه

تمام شده و شاید بانو فکرهایی برای رفتن بیخود و بی جهت طلبکار بودم. شاید برای اینکه می دانستم ماجرای باغ 

   .پروا از ویال دارد

ت همان دیشب که نه خیلی بانو هیچ چیز از گذشته و از آن اتفاق نمی دانست. زن پنهانکاری نبود! اگر می دانس

   .قبلتر در همان اولین مکالمه تلفنی که راجع به پروا حرف زد می گفت که ما یکدیگر را می شناسیم

   .اید مادرم را از نزدیک میدیدممن ب

   «محکم گفتم: » آره . یادش دادم. چطور؟



چند تا حرکت حرفه ای زد. مربی خوبی   لحن بانو اما برعکس من پر از آرامش بود:» به نظر خیلی خوب یاد گرفته!

  «!شدی

ت پروا را از پس عینک  خندیدم و کمرم را به شیشه تکیه دادم تا رو به رویش باشم. به صورت جدی اش که حرکا 

   «.طبی تماشا می کرد خیره  شدم و گفتم:» چون مربی خوبی مثل تو داشتم

سوی باغ بود گفت:» هنوزم اولین بار که تو زمین بسکتبال  لبخند کم رنگی روی لبش آمد. همانطور که خیره به آن 

من تو دلم خون گریه کردم که از تمام  دیدمت یادمه! چه مسابقه ی خوبی بود و تو چه کاپیتان الیقی بودی. اما  

   «.بسکتبال بازی کردن فراز فقط چند تا مسابقه نصیبم شده. این دوری منو نابود کرد

 .شید. تا به حال اینقدر بانو را آزرده ندیده بودم. این زن برای من نماد قدرت بودلبخند از روی لبانم پر ک 

   .یا، نه مثل چاووش قدرت همراه با پول و عیاشینه مانند بابا سرهنگ قدرت همراه با مالیخول

   .بانو نماد قدرت و صالبت همراه با مهربانی و عطوفت بود

فقط صدایش از غم  پر بود اما هیچ تغییری در چهره اش دیده نمی شد، نه اشکی در چشمانش بود نه اخمهایش در  

   .هم رفته بود

   «.و بازویش را گرفتم:» نبینم غصه بخوری بانو خانمدست دراز کردم 

ماه پیش ... حالی که داشتی، اون بیمارستان که دست آزادش را روی دستم گذاشت و فشار داد:» به خاطر شش 

   «.جای هر کسی می تونست باشه جز تو خودمو نمی بخشم . عذابش تا آخر عمر با منه فراز

   «...ر فشار دادم:» چی میگی؟ چه ارتباطی به تو داشت آخه؟ خوبی بانو؟ ببین منو خنده ای کردم و بازویش را بیشت

   .انش آن قدر غم بود که مات شدم و ادامه ی حرفم را از یاد بردمسرش به طرفم چرخید. در چشم

   چه بالیی سرش آمده بود؟

... هر کدوم از یک ط رف تورو کشیدیم. دل به همه دادی! شمرده شروع به حرف زدن کرد:» هممون مقصریم. هممون 

اه میومدی و میای! فراز تو تنها کسی  فکر نکن نمی دونم چرا به این باغ دل بستی. فکر نکن نمی دونم چرا با همه ر 

تو خانواده ی کوچک اما پرمدعای ما بودی که دنبال وصل کردن اعضای خانواده به هم بود. تمام تالشتو کردی که  

... ما مقصریم. اینقدر لج بازی کردیم که تو از زندگی بریدی. ماها با هم بمونیم  که با هم مهربون باشیم. اما ما بزرگترا 

    «....گی بریدی و صدات درنیومد. اینقدر صدات درنیومد که قلب از زند



   .قطره اشکی از گوشه ی چشمش بیرون زد

به سمت گونه اش بردم. اشکی که راه گرفته بود و هاج و واج فقط نگاه می کردم. دستم را از بازویش برداشتم و 

   .پایین می آمد را پاک کردم

یشتر از یک عمه ی مهربان، دوست بود. من زندگی کردن را از این زن یاد گرفته  بغض کرده بودم. بانو برای من ب

می کرد. هر چه بودم و  بودم. لجاجت را هم همینطور! شب قبل از هر مسابقه زنگ می زد و هر چه بلد بود را گوشزد 

ش اینقدر بزرگ بود که  نبودم را می دانست. دور بود اما مسافت هیچ تاثیری روی محبت و دوستی او نداشت. بالهای

   !همیشه می توانستی خودت را زیر بال و پرش حس کنی 

اون نقش  بانو مادر دوم هر سه ما بود. خوب می دانست مادر چقدر مهربان است، چقدر اهل مراعات است. 

ن ما دچار  مادرخوانده ای پرقدرت را در زندگی ما ایفا می کرد. مثل مادر همیشه حواسش به ما بود. شاید برای همی

   .مالیخولیا نشدیم و دل به یک شجره نامه پوشالی یا حتی اموال پدرمان نبستیم

   .قده نشدیموجود دو زن تمام عیار در زندگی ما آن قدر پررنگ بود که مثل چاووش پر از ع

   .بانو فهمیده بود. عمیق ترین جای مغز من را بیرون کشید و مثل یک تابلوی شکسته جلوی رویم گذاشت

همیشه می خواستم کنار هم باشیم. من خانواده ام را بی نهایت دوست داشتم. تک تکشان را با تمام ضعفها و  

... شاید دوباره مثل کودکی در این باغ جمع قدرتشان دوست داشتم. من با همه راه آمده بودم تا روزی ش اید 

   .شویم

   .چیزی که با وجود پدربزرگ و پدرم همیشه دچار تزلزل می شدباغ برای من نمادی از یک خانواده ی تمام عیار بود. 

... ای کاش پدربزرگ دیوانه ام به پسرش کمی رحم می کرد تا او هم یاد می گرفت که پدر باشد    .چاووش 

... در نهایت بانچاو و با وش مهربانی بانو را دوام نمیاورد. دنبال هر کاری بود تا در مسابقه ی جلب توجه برنده باشد 

مهربانی های بی دریغ و حواس شش دانگ به ما برنده و چاووش با بی خیال بودن و فراموشکاری های مداوم ما را 

   .از یاد می برد و بازنده ی ماجرا می شد

   !ه چاووش نتوانست مرا از بانو جدا کند. بانو هم نتوانست اینکار را بکند. پدرم بودهمانقدر ک

... زخم زد. عمیق بود و من دوام نیاوردم با تمام وجود سعی کردم     .چاووش در جمع بماند اما نشد 



این حرفارو از کجا  آب دهانم را قورت دادم و با تالش سعی کردم لبخند بزنم:» پا هم نمیدی آدم بغلت کنه آخه! 

   «درمیاری؟

   «.نگاهش را به باغ داد:» حرفا از اینجا میاد فراز

داشت و انگشت اشاره اش را کنار شقیقه اش گذاشت:» حرفا از منطقم میاد! از اون دستش را از روی دستم بر 

این مدت ندیدم مثل  دختری که وقتی نوزده سالش بود پیداش کردم و یک سال با زور بردمش پیش خودم اما تمام 

... دو ساعته با خنده داره توپ می زنه! من بسکتبال بلد بودم! پیشنه اد هم دادم اما دل به دیشب از ته دل بخنده 

   «.من نداد

... داری حسودی میکنی؟ باورم نمیشه بانو! خودتی؟   لبهایم کش آمد اما سعی کردم خوددار باشم:» اینجوری نگو 

   «.یرهمجبورش کردم تا یاد بگ

... سالهاست ازش می خوام و دست رد به   نفس عمیقی کشید و لبخندی روی لبهایش آمد:» تولد براش گرفتی 

... مهمانهای سرتاپا مشکی پوشس     «!ینه ام می زنه. کیک و بادکنکای مشکی 

کور نیستم   چشمهایش دوباره هاله ای از اشک به خود گرفت:» دختر من دیشب به لطف تو مثل ماه درخشید! من

... اهل تعریف و تعارف نیستم اما     «....فراز 

چشمانم خیره شد:» با اختالف زیادی معنی مرد بودن رو ارتقا دادی! می  عینک را از روی چشمهایش برداشت و به 

دونستی برای شیطنتهای ذاتیت و در خطر بودنش می خواستم بفرستمش پیش فرهود! یک بار ازم دزدیدنش، می  

! هنوز هم می ترسم. تا وقتی تک تک شون رو نگیرن می ترسم. می خواستم تا جایی که می تونم دورش  ترسیدم

 .مکن

حالش خوب نبود. هر کاری کردم نتونستم پیش خودم نگهش دارم. مثل کمانی شده بود که با زور می خواست از  

... مریم تو رو بیشتر از همه ی ما شناخته و من چقدر  چله رها بشه! جلو دارش نبودم... مریم گفت فقط فراز! مریم 

   «.خوشحالم که حرفشو گوش کردم

... بانو مادر منو همیشه دست کم گرفتی! اگه بهت بگم چه کرده که تازه می فهمی بابا فراز تک خنده ای کردم:» بانو  

  «.کیه؟! من چی کاره ام؟! قهرمان فقط مریم

   «کنجکاو نگاهم کرد:» چطور؟



  م:» اول اینو بگو! وقتی به پروا گفتی باید بیاد پیش من چی گفت؟ یادته؟ می خوام ببینم دقیقا عکسلبخند کجی زد

   «!العملش چی بود

   «.نگاهی به پروا در زمین انداخت. نگاهش را به طرفم برگرداند و مات زده گفت:» با سرعت قبول کرد

   .سرم باال رفت و از ته دل خندیدم

   «!و میان خنده هایم گفتم:» یعنی عاشقشم سرم را پایین آوردم 

   .گاه متعجب بانو خنده هایم شدت گرفتهاج و واج نگاهم کرد. از ن

   .حتی کلمات هم پا به پای من دیوانگی می کردند

   «ی؟عینک طبی را باال برد و روی پیشانی اش گذاشت. یک ابرویش را باال داد:» تو االن چی گفت

ت می گرفت.  گفته بود خودش می خواهد توضیح دهد. مجوزی برای اعتراف کردن نداشتم. خنده هایم هر لحظه شد

   .از اینکه شنیده بودم تا فهمیده باید پیش من بیاید، سریع قبول کرده انگار به یک رهایی دوباره رسیده بودم

   .اشته و این برای من از هر چیز خوش تر بوداگر هم از اول دوستم نداشت حداقل برای دیدنم اشتیاق د

. یاد قیافه ی حق به جانب و یخ زده اش می افتادم و خنده ام حسابی آزارش داده بودم اما لب از لب باز نکرده بود

   بیشتر می شد. فقط برای اینکه ناراحت بود او را نشناخته ام آن قدر قیافه می گرفت؟

من قهر بوده و من در کمال حماقت چنان داستان سرایی کرده بودم که همه موضوع  تازه فهمیده بودم تمام مدت با

   !مدهاز نظرم جنایی می آ

   !طعنه ی داستان سازی های مغزم را هم زده بود و باز هم نفهمیده بودم

ین چه قیافه ایه  دستم را از روی لبها به چانه ام کشیدم و پایین بردم:» گفتم “عاشقشم “ رو میگی؟ اصطالحه بابا! ا

    «...وسطا که گرفتی؟ همین االن داشتی ازم تعریف می کردیا! حاال گیریم من یک ماچی هم این 

    «...انگشت اشاره اش را نزدیک صورتم آورد:» فراز به خدا قسم دستت بهش خورده باشه 

ر غمگین بانو را ببینم. این شگرد رگ شیطنتم باد کرده بود. شاید چون نمی خواستم دیگر آن قیافه ی درهم و سراس

... آن قدر به در و دیوار می زدم تا طرف مقابلم گیج و    .بی حواس شود و تمام لحظه های بد را فراموش کند من بود 



با خنده ابروهایم را باال دادم:» راه بیا با ما بانو! چیه مگه؟ ای بابا وقتی اعتماد نداری برای چی فرستادیش اینجا ؟ چه  

   «لبه ها یه دقیقه پیش درجات فالن و بیسارو ارتقا داده بودم االن تهدید می کنی منو؟ جا

ی روی لبهایش آمد و انگشتش را پایین برد:» هر چیزی قانون خودشو داره! من روی اصولم حساسم. اگر  لبخند محو

    «!وبهای منو ببری زیر سوال فرستادمش اینجا چون به تو اعتماد داشتم و همیشه هم دارم اما دلیل نمیشه چهارچ

:» بانو واقعا متاسفم من آدم قانون مندی  تکیه ام را از پنجره برداشتم. خم شدم و بی هوا گونه اش را بوسیدم

... چهارچوبم ندارم. شما بی در و پیکر تصور کن! دیگه هر خوبی بدی دیدی ببخشید    «!نیستم 

   «!تتون مشکوک هستید. انگار مشاعرتونو از دست دادیدلبهایش کش آمد:» اتفاقا االن دقت می کنم جف

بانو را نداشت. دلم جای دیگری بود. در زمین بسکتبال می پلکید و  دلم دیگر طاقت ایستادن و هم صحبت شدن با، 

   .منتظر بود چشمهایم را به آنجا ببرم

همین میشه دیگه! یک جو عقلشونم از   بلند خندیدم و از کنارش رد شدم:» وقتی دو تا روانی یک مدت یه جا بمونن

   «.دست میدن

   .عصبانی و با تشر صدایم زد

برگشتم و گفتم:» بازی نمی کنی؟ حال میده ها! بانو بیا ببین از دخترت چی ساختم. خدایی ماست و وارفته  یک آن 

   «.بود

... داری پاتو از گلیمت درازتر میکنی    «!قدمی به جلو برداشت:» فراز 

... اعصابمو  دیواره ی راهروی منتهی به در ورودی ایستادم و اذیت کردنم را ادامه دادم:» بانو ظرف  کناره نذاشته برام 

... خونه داری و غذا درست کردن که هیچی! به خدا اسیرمون کرده بودی ... اخالقش که هیچی     «.داغون کرده 

   .هایم را پا زدمیک قدم دیگر به جلو برداشت و من پشت دیواره سریع کتونی 

... برای تولد می خواستم  صدایش آمد که با حرص می گفت:» نگران نباش جناب فراز فردا میریم خو  نه ی خودش 

   «.برسم که شانس نیاوردم

   «!در را بستم و بعد از پوزخندی گفتم:» باشه منم گذاشتم تو ببریش 

   .به طرف زمین بسکتبال حرکت کردم



یدا  فالت شده دید توپ به دست ایستاد. از همان جا هم دندانهایش را که از پس لبخند عمیقش پتا مرا در جاده ی آس

   .بود، واضح می دیدم

   «!دستهایم را در جیبم فرو کردم و با صدای بلندی گفتم:» بانو پشت پنجره است؟ اگه هست یک بار توپو بزن زمین

   .د و دوباره سر جای قبلی بازگشتیک بار توپ از میان دستانش جدا شد و به زمین خور 

   «جره ها دو جداره است صدام نمیره اونور! چطوری خوشگلم؟ لبخندی عمیق روی لبهایم آمد و دوباره داد زدم:» پن

   «خنده اش بیشتر شد و با دیدن حال خوشش ادامه دادم:» فراز قربون خنده های شما بره؟

   .سرش را سریع چند بار چپ و راست کرد

   «ند خندیدم و گفتم:» فراز دور لیدی بگرده؟بل

   «!نکنه  اینبار سرش را عقب برد و بلند گفت:» خدا

نزدیک شدم و صورت سرخ شده از هیجان او دلم را به کوبش شدیدی واداشت. این چه دوست داشتنی بود؟ هر 

   .لحظه یک رنگ قشنگ با شدت به رنگین کمان دوست داشتنمان اضافه می شد

غون میشن. مادرِ تو  ی لبمو گاز گرفتم:» بیا برو بگو مامانت بره! دستامو اینقدر تو جیبم مشت کردم دارن داگوشه 

   «داری؟ این برای چی اینجاست؟

   «بلند خندید:» خوب دستاتونو مشت نکنید مگه مجبورید؟

فقط جهت جا به جایی مغز  صورتم را کمی نزدیک کردم:» نزن خودتو به خنگی وسط بازی توپ می خوره تو صورتت 

 «!باهوشت لیدی

   .زانو زد و روی زمین نشستبلندتر خندید. این بار طاقت نیاورد و از خنده 

   .برگشتم و بانو را پشت پنجره دیدم

دستم را باال بردم. انگشت اشاره ام را روی شقیقه ام گذاشتم و آن را به معنای عقل نداشتن پروا به طرف آسمان  

   .نو تا حرکت مرا دید پشت کرد و از پنجره دور شدکشاندم. با

   .و زدم.  سریع لبهایش را بوسیدم و سریعتر بلند شدمخوب نگاه کردم و سریع مثل پروا زان



   .برگشتم و با نگاهی به پنجره که بانو خوشبختانه پشت آن نبود به سمت پروا برگشتم

   .هایش گرفته بود و نگاهم می کردهمانطور زانو زده با چشمهای باز دستش را روی لب

   !خندیدن

   !نقاب باشد برای کسی که غمگین است، نقابی برای حفظ غرور مثل منخندیدن می تواند 

   !می تواند عصبی باشد، نقابی برای صلح و پایان جنگ مثل پروا 

... خندیدن  از روی بیخیالی، گرفتن یک خبر خوب، خیال راحت، تایید شدن، د وست داشته شدن، موفقیت، دیوانگی 

    .می تواند لحظه ای انسان را از دنیا جدا کنددالیل بی پایانی دارد اما هر چه هست 

   «.بازویش را گرفتم و بلند کردم:» پاشو ... همین االن داشت می گفت مشاعرمونو از دست دادیم

   «!ت میگنبلندتر خندید و با کمک من ایستاد:» به نظرم درس

به چشمانش خیره شدم:» عوض  دستهایم را روی توپی که روی شکمش نگه داشته بود گذاشتم و فشار دادم. 

شدی لیدی! حرف میزنی! شیطنت داره از سر تا پات میباره! به نظرم تا وقتی مادرت اینجاست به هر کلمه ای که  

کاری کنی بزنه به سرم اصال برام مهم نیست کی دور و  میگی دقت کن! من از تو کله خرترم. بزنه به سرم ... یعنی 

   «.برمه! جنگ اول به از صلح آخر

  .چشمانش تنها چیزی که داشت شیطنت بود. چیزی که کمتر دیده بودم یا ندیده بودم

... درخشیده   ... مثل ماه شده بود  شفاف بود و از خودش گرمای لذت بخشی ساطع می کرد. تا دیشب مهفام بود 

و حاال چشمان پروا یگانه حکم  ... شب را برایم روشن کرده بود اما گفته بود، دوست دارد همان پروا یگانه باشد!  بود

   .خورشید را پیدا کرده بود

توپ را میان دستانم گذاشت. تمام حواسش به ویال بود. رو به رویم سنگر گرفته بود و از کنار بازوی من محو  

   .تماشای ویال بود

 بودم چه فکری در سر دارد؟ مانده 

روی توپ لغزید و پنجه هایش لبه های سویشرت که زیپ آن  با نگاهی که از ویال کنده نمی شد، دستانش به آرامی از

   .را نبسته بودم را گرفت 



   .چشمانم را مجبور کرده بود که حرکات آرام دستانش را تعقیب کنم

 . .. داشتم جادو می شدم که سریع روی پنجه هایش بلند شد و لبهایم را  حرکاتش به نرمی حرکت ابرها در آسمان بود 

   .گرم بوسید

   .توپ از میان دستانم رها شد. همینکه انگشتانم به باال حرکت کرد فشاری به سینه ام داد و عقب رفت

   .با نگاه پر شیطنت و لبهایی که تا آخرین حد باز بود و می خندید قدمی به عقب برداشت

را برای من آشکار کرده بود!  یوانه بازی های من ملحق شده بود! خوشحال بود. پروا یگانه وجه دیگری از خودشبه د

    !دلش مثل من دیوانگی می خواست. یاد گرفته بود در لحظه زندگی کند

   .آب دهانم را قورت دادم و قدمی به جلو برداشتم

   .خندید و دو قدم عقب رفت

... نکن این کارار گوشه لبم را گاز گر     «!و پروافتم و با چشمهای باریک شده گفتم:» به قران کار دستت میدم 

   «!شانه ای باال انداخت و با خنده گفت:» چطور شما هر کاری می خواید، می کنید؟

   «قدمی به جلو برداشتم:» باز شروع شد؟ شما؟ می خواید؟ بزنم لهت کنم لیدی؟

   «...اش را بیشتر کرد:» چی میگن؟ هر چه از دوست رسد دوباره با عقب رفتن فاصله 

   .جیغ کشید و ادامه حرفش نیمه ماند و فرار کرد به سمتش خیز برداشتم.

   .مثل یک آهوی تیزپا به طرف درختهای باغ می دوید و من هم به دنبالش بودم

   .دبا خنده می دوید و هر چند لحظه یک بار به عقب برمی گشت و نگاهم می کر 

   .خوردموهایش از کاله بیرون ریخته بود و با دویدن به هر سو پیچ و تاب می  

فرسنگ ها با آدمی که همین دو روز پیش بودم فاصله داشتم. اینقدر فاصله داشتم که ناباور خودم را هم نمی 

   .شناختم

برخورد کرد تا روی زمین نیفتد بین درختان پایش پیچ خورد ، همان چند لحظه وقفه وقتی دستش به تنه ی درختی 

   .دستهانم گرفتمکافی بود تا به او برسم. محکم کمرش را با 



  .ترسید و دوباره جیغ زد

   !مطمئن بودم تمام قصدش دیوانه کردن من است

   .تعادلمان را پستی و بلندی های باغ از دست دادیم و روی زمین افتادیم

   .از کشیده بود و من روی او خیمه زده بودممیان دستانم سریع چرخید. روی زمین در 

   .با حرفهایش بیشتر از این دل به دیوانگی های من دهدخواست حرفی بزند که نگذاشتم 

   .لبهایش را با بوسه به هم دوختم و از باریکه ی چشمانم دیدم که چشمانش گرد شده بود

   .شد به ثانیه نکشید که دستهایش روی گردنم رفت و چشمهایش بسته

مثل من! دیوانه شده بود مثل من!   همراه بود مثل من! دلش را کف دستم گذاشته بود مثل من! خوشحال بود

   !دوستم داشت مثل من 

به زبان نیاورده بودیم شاید چون زبان دیگری بین ما در جریان بود. از همان اول در فرودگاه زبان دیگری را انتخاب  

... زبان ما چشمانمان     .بودکردیم 

... روی زمین نبودیم. همه ی دنیا از سکه افتاده بو     .دشاید در ابرها 

   !صدای بانو که بلند ما را صدا می زد ما را از جایی که سیر می کردیم جدا کرد

... بانو    «!دستانش از روی گردنم جدا شد و با هول از زیر دستانم خودش را بیرون کشید:» وای 

   «.یستادم:» نترس بابا! عمرا مارو نمی بینه! اصال ببینهتک خنده ای کردم و ا

   .عجله حرکت کرد به سمت ویال با

با خنده پشت سرش راه افتادم:» چی شد پس؟ اینطوری قبول نیستا! یهو ول می کنی میری! من قهر کنم از نظر  

   «!روحی روانی به هم میریزیا

 .با خنده برگشت و قدمی به سمتم برداشت

   .جه هایش بلند شد و گونه ام را بوسیدروی پن

   .ددوباره چرخید و به راهش ادامه دا



  .پا تند کرده بود و به سمت ویال می رفت

   .پشت سرش راه افتاده بودم و محو لباس هایش بودم که خاکی شده بود

   .موذیانه خندیدم و زانوهای خاکی شده ام را پاک کردم

  «ید؟بانو در ویال را باز کرد و نگاهی به سر تا پای هر دوی ما کرد:» کجا بود همینکه جلوی در ویال رسیدیم،

  .پروا با سرعت گفت “ زمین بسکتبال “ و از کنار بانو با عجله از کنارش رد شد

بانو با تعجب به رفتنش خیره شد و همینکه نگاهش به پشت لباسهای پروا رسید و خاکی بودنشان را دید با خشم به  

   «!برگشت:» فراز؟ طرفم 

... خورده زمین! منحرف نبودی توخندیدم و خونسرد کفشهایم را درآوردم:» بیخیال     «!بانو 

   «!آرنجم را محکم گرفت و با چشمهای باریک شده پرحرص گفت:» من پدر تورو درمیارم فراز

... خو    «!رده زمین به من چه آخه؟پوفی کردم و خونسرد ادامه دادم:» ای بابا! عجب پرونده سیاهی دارم ها 

... خواستم حرکت بزنم حتما خبرت می کنمخم شدم و گونه اش را     «!بوسیدم:» حرص نخور بانو 

با کف دست محکم به بازویم زد:» خجالت بکش ... ادب نداری تو؟ تقصیر منه بهت رو دادم. از اون اولم تخس و بی 

   «.تربیت بودی

... از کنارش رد شدم و به طرف ات    «.ذات آدم که عوض نمیشهاقم رفتم و با خنده گفتم:» خودت میگی از اول 

چیزی نگفت. خنده ی موذیانه ای روی لبهایم جا خوش کرد. پروا مجبور بود حرف بزند. من عجول بودم. پنهانکاری  

   .دوست نداشتم

... من آرزوهایم را پنهان می کردم    .پنهانکاری های من در عمل نبود 

   «!سمت بن بست منحرف کردم که بانو گفت:» دلم برای مریم تنگ شدهاز پیچ خیابان فرمان را به 

نگاهی در آینه به پروا انداختم. با چشمانش تمام راه را به من لبخند زده بود. دلم برایش تنگ شده بود. فاصله ای 

   .نبود ولی دلتنگ بودم

   «!خانمگفتم:» مادر من ... مریم من شق القمر کرده بانو  خیره به چشمان پروا



   «!از پشت عینک موشکافانه نگاهی کرد:» چطور؟ امروز این بار دومه داری اینو می گی؟

   .مستانه حاالیی تحویل بانو دادم

  .در پارکینگ آرام آرام باز می شد و صبوری مرا برای دیدن مادر به بازِی بدی گرفته بود

   .نگشتان روی فرمان ضرب گرفتمبا ا

      .کوچک بهانه ی دیدن مادر را داشتم مثل یک پسر بچه ی 

باغ را خودم برای زندگی انتخاب کرده بودم و امروز از همان ساعتی که راه افتادیم از دور بودن خانه ی مادر، از  

  .ترافیک و از طوالنی شدن راه غر زدم

   .نه های من هم بیشتر شدپروا بنای گل خریدن داشت و بها

   .درد می خواست داروخانه پیدا کنم و مغزم کش آمدبانو برای خریدن قرص سر 

   «.بانو باالخره درآمد:» ای بابا! اعصاب منو با کارهات به هم ریختی صدای

   .در کامل باز شد و پایم را روی گاز فشار دادم

   .بانو جیغ خفیفی کشید و محکم به صندلی چسبید

   «خانم مهفام شما چرا ایشون هر کاری می کنند، می خندید؟پروا بلند خندید و بانو با غضب به عقب چرخید:»  

این بار من بلند خندیدم و همینکه بانو گفت “ واقعا که “ در را باز کردم و بیرون پریدم:» لیدیز خودتون تشریف بیارید  

   «...... خونه ی خودتونه و این حرفا من با مامانم 

   «!عارف کردنه؟سالم خوش اومدید... فراز این چه طرز ت » -

   .صدای مادر را شنیدم و با ذوق برگشتم

    .چند قدم بلند برداشتم. فقط چند پله مانده بود به پایین برسد

    .بی توجه به جیغی که کشید با دستهایم کمرش را گرفتم، بلندش کردم و از پله ها پایین آوردم

... عشق من! دورش بگردم من آخه! ملکه  همین که پاهایش به زمین رسید، او را به آغوش کشیدم:» به به مریم خانم 

   «....ی چشم زمردی 



... زندگیم از این رو به او رو شد    «.لبهایم را کنار گوشش بردم و لب زدم:» دوستت دارم مامان 

  .آغوشم گیر کرده بودیان دوباره به قربان صدقه هایم ادامه دادم. مادر م

... کامال متوجه شده بود آن همه ذوق و شوق برای چیست     .در آغوشم می خندید 

هر چه نیرو داشت را به خرج داد اما رهایش نکردم. شاید به آغوش کشیدن مادر دم دستی ترین تشکری بود که به  

شود تا من هم آن حجم مهربانی را در خودم   ضافهذهنم رسید شاید خواستم او را در خود حل کنم تا از او به من ا

   .داشته باشم

... بیا برو کنار من منتظر بانو و پروا بودم » -    «.بچه نکن! چته تو؟ زشته 

   «.بانو بازویم را محکم گرفت و با تحکم گفت:» برو کنار فراز! خفه کردی مریمو. نفسش رفت

   .باالخره رضایت دادم

   .در آغوش بانو فرو رفت نبار از من خالص شد و ای

   .یکدیگر را سخت در آغوش گرفتند

مادر از آغوش بانو که بیرون آمد با لبخند زیبایی که حاال می فهمیدم از کجا نشات می گیرد، شانه های پروا را گرفت  

   «!و او را بغل زد:» چطوری دختر قشنگ؟ کاش همیشه زود به زود ببینمت 

   .زیبا را به مادر دادگل  پروا تشکری کرد و دسته 

   !چرا هر کاری می کرد دلم را می برد؟! دلم را باخته بودم. تمامش را داده بودم

   .مادر دستش را روی کمر بانو گذاشت و با هم از پله ها باال رفتند

   .از اولین پله باال رفت که محکم دستش را گرفتم

   .برگشت و لبهایش را گاز گرفت

   .مادر کردم و سریع سرم را جلو بردم و گونه اش را بوسیدم بانو و نگاهی به 

   .نتوانست هیجانش را کنترل کند و تک خنده اش صدا دار شد

   .سریع دستش را رها کردم



   «!بانو نیم نگاهی به عقب انداخت و صدایش کرد:» مهفام 

پررنگ شد و تیز نگاهی به پروای خندان  لبخندش  مادر نیش بازم را که دید با خنده نگاه معناداری به من انداخت. 

   .کرد

   «دستش را روی شانه ی بانو گذاشت:» چیکارشون داری بانو؟

   «!بانو سرچرخاند و همراه مادر شد:» از دیشب این میگه اون می خنده و بالعکس عین دیوانه ها

   .مادر نیم نگاهی به عقب انداخت و با شیطنت چشمکی به ما زد

نگاهم کرد:» فراز مادرتون منو یادش اومده؟ چیزی گفتی؟ از دیشب گفتی؟ یا االن که بانو گفت مهفام  پروا با ذوق 

     «فهمیدند؟

حرکتم را کند کردم. نمی خواستم وارد خانه شوم. می خواستم تنها باشیم. با من همگام شد و مثل من پله ها را  

   .آهسته باال آمد

   .سفید شود د تا روزگارممادرم اجازه داده بو 

نفسی کشیدم و بدون توجه به تعجب کردن پروا دستم را روی شانه اش انداختم:» همه اش زیر سر خودشه! اگه  

االن می فهمید که عین من میچلوندت! از اون اول می دونسته تو کی هستی! اگه حرف نزدنتو طول می دادی  

   «!ه اش فیلم بازی می کنه که مهربونه بداخالقه! همگوشتو می پیچوند. اینجوری نگاش نکن اینقدر 

چشمهایش گرد شده بود. شانه هایش را بیشتر فشار دادم و چینی به بینی ام دادم:» فراز قربون شما بره؟ دورت 

   «بگرده؟

    .سریع دستش را روی کمرم گذاشت و خدا نکنه ای گفت. سرش را از روی شال بوسیدم و هر دو وارد خانه شدیم

   .وقتی داخل خانه شدیم که فرهود و فاخته با بانو سالم و احوالپرسی هایشان را کرده بودند

  .فاخته تا پروا را دید سرسری سالمی به من داد و خودش را بغل او انداخت

   .دوباره تولدش را تبریک گفت و پچ پچ هایش را شروع کرد

... تا دیروز بعد سالم یه بغل می داد! کره خر انگار نه انگار من و آرام گفتم دست فرهود را رها کردم  :» نگاش کن 

   «.اینجام



فرهود نگاهش را از روی فاخته و پروا که گرم صحبت بودند و به طرف سالن می رفتند گرفت و رو به من گفت:» دیو  

   «حالم بهم می خورد از پسرا؟ ده! منم بودمحسادتت زبانه کشید برادر؟ بابا یه عمره دو تا پسر تو خونه دی

به چشمهای شفاف فرهود که می درخشید خیره شدم. بعد از کمی تعلل گفتم:» تو می دونستی؟ فرهود اگه می  

    «!دونستی و نگفته باشی گردنتو می شکنم

   .لبهای فرهود کش آمد و همان وقت متوجه شدم او هم شریک مادر بوده است

   «!لی عوضی شدی اش زدم:» خی دستی به شانه

نگاه عاقل اندر سفیهی کرد و سرش را با تاسف تکان داد:» چطوری نگرفتی؟ اینهمه هم ادعای هوش و حواس  

جمعی داری؟ اینقدر خودتو درگیر حاشیه کردی دیگه متن ماجرا رو نمی بینی! ول کن این دنیارو بچسب به  

   «.خودت

می دونستی؟ مامان بهت گفت؟ خودت فهمیدی؟ دیدیش فهمیدی  ردم:» از کی  بازویش را گرفتم و از سالن دور ک

   «مهفامه؟

به اضطرابم خندید و گفت:» گند زدی نه؟ آخر خودش گفت؟ یعنی خاک عالم تو سرت! اونشب اونهمه بهت تقلب  

   «.رسوندم

... آهنگ صنما  ، آیتم داره گوشه لبم را گزیدم و زیرچشمی نگاهی به پروا انداختم:» مرگ با اون تقلب رسوندنت

.... قلبم داشت وایمیستاد اما جمعش کردم! نگفتی از کجا فهمیدی ... عوضی     «!گوش بده 

   «.نگاهش روی پروا ثابت ماند و خندید:» خدایی شبیه نیستا! گامبو بود

   «.مشتم را روی بازویش کوباندم:» نفهم! درست حرف بزن

   .سرش عقب رفت و بلند خندید

اهمان می کرد و باالخره طاقت نیاورد. صدایش را باال برد:» رسم مهمان داری این شکلی نیست  انو چپ چپ نگب

   «.آقایون که با وجود خانمها گوشه ی سالن بیایستید و بخندید. فراز داری از حد می گذرونی

من یه چیزیو با   کم مهلت بده  با پررویی و خنده گفتم:» بانو شما مهمون نیستید! پروا هم که اصال نیست پس یه

   «.داداشم حل کنم



   «سریع به سمت فرهود چرخیدم. باز همان فراز کنکاش گر شده بودم:» خب می گفتی؟

   .دندانهای فرهود از خنده بیرون افتاده بود و خیره تمام اجزای صورتم را می کاوید

... با منقاش بدستم را به سینه اش زدم:» چته؟ حرف بزن! تو هم شدی     «اید حرف بکشم از تو دهنتون؟پروا 

سرش را تکانی داد:» من هی به مامان می گفتم این عاشق بشه کارش تمومه می گفت نه مثل تو نیست! بفرما  

  «.رسما داری بال بال می زنی

... ول کن دیگه! جواب     «.سوالمو بدهکالفه نفسم را فوت کردم:» همین االن نگفتی به حاشیه نپرداز 

   «ی به من کرد:» عشق حاشیه است؟نگاه متاسف

... بازی نکن با مغزم. فرهود من هنوز هنگم! چطوری   ... نوکر پدرتم  سرم را باال بردم و نفسم را فوت کردم:» نوکرتم 

   «!اینطوری شد؟ ولش کن! خودت فهمیدی؟ اگه اینجوری باشه که یعنی برم بمیرم

پدرسوخته نقشه می کشیدید منو اذیت می کردید. خدا جور کرد  باریک کرد:» آی با فرشته یموذیانه چشمهایش را 

   «.یه روزی برسه که منم حال تورو جا بیارم

   .بازویش را گرفتم و با خودم به آشپزخانه کشاندم

   .رون کشیدم و بستمفرهود را به کنج آشپزخانه بردم و با عجله کشوهای کابینت را به دنبال چیزی به درد بخور بی

   .ی از کشوها چشمم به استیک کوب خورددر یک

   «.سریع آن را برداشتم و با خنده به طرفش رفتم:» حرف نزنی به قران با این می زنم تو مالجت! یاال بینم

... از فضولی! آدم نمیشی تو ... زجر بکش     «.بلند خندید و بین خنده هایش گفت:» بکش 

   «! چیکار می کنی فراز؟ چی شده؟ت سرمان آمد:» یا ابوالفضلصدای مادر از پش 

با خنده و استیک کوبی که میان مشتم باال نگه داشته بودم سری برای فرهود تکان دادم:» با مادرت خداحافظی کن. 

   «.جوون خوبی بودی بدبخت

... مهمون تو خونه است ...   شوخیتون گرفته؟ دو تا مرد مادر با هول خودش را بین ما رساند:» مگه عقل ندارید  گنده 

   «.اوا خاک بر سر من



    . ”با فرهود در حالیکه  خیره به هم بودیم، گفتیم ” خدا نکنه

زیرچشمی نگاهی به چشمهای سبز پرحرصش کردم:» برای شما هم دارم مریم جون! برای من نقشه می کشی؟ من  

هم دستت این دیالقه دیگه!  ون ریسمون می بافتی برام! اون روز بهت نگفتم چی می دونی؟ جای حرف اصلی آسم

   «.می کُشمش

فرهود خونسرد دست برد و شانه های مادر را بغل کرد و او را کنار خود نگه داشت:» من نفهمیده بودم. مامان بهم  

    «.گفت ... همون روزی که اینجا دیدمش گفت

ید خب خودتون بهم میگید! من ی می گفتم؟ گفتم همو بشناسخنده ی زیبایی روی لبهای مادر آمد :» قربونت برم چ

فکر می کردم تو حتما بشناسیش! چه می دونستم حتی به ذهنتم نمی رسه. بعد هم از کجا معلوم از تو خوشش  

اگه فرازم نفهمید من چیزی نگم پروا معذب نشه  «.میومد. گفتم 

وخی باید ممنون می  ت به جای تشر زدن حتی به شمادر خودش را به در و دیوار می زد نگوید شیطنت کرده اس

    .بودم پس بحث را عوض کردم

   «!سریع گفتم:» خیلی دلشم بخواد. مادر من هستیا! اون خودش یک مادر مزاحم داره

   «مادر پشت دستش زد:» خجالت بکش! تو چرا هر روز بدتر میشی؟ مزاحم چیه؟

   .ا را بست نگاه چپ چپ دهان هر دوی م فرهود بلند خندید و مادر با اخمهای درهم و

... مریم ... ملکه ... مادر     «.محکم مادر را در آغوش گرفتم:» زندگیمو عوض کردی! مامان 

اگه این حرفا خوشحالت می کنه بذار بگم اون روز که اینجا حالت بد شده بود از نگرانی  فرهود به شانه ام زد:» خب 

   «!ط رو پله ها بود که کی میای عت باهاش حرف زدم نگاهش فقداشت برات بال بال می زد. دو سا

  .مادر را از خودم جدا کردم و به فرهود گیج نگاه کردم

   «.شانه ی مادر را چرخاند و گفت:» بیا بریم مادر! طرف فقط ادعاست

پروا را فهمیده دستی که استیک کوب در آن بود پایین افتاد. راست می گفت؟ چرا فرهود اندازه ی دوست داشتن 

   ه؟بود و من ن



اگر راست می گفت پس چقدر خراب کرده بودم. چقدر انکار کرده بودم. چقدر احمقانه تمام لحظاتم را سوزانده بودم. 

   .راست می گفت من تمام مدت درگیر حاشیه بودم. حاشیه ای که راه فرار را برایم مهیا می کرد

    فرار؟

   !ز پدرجمله پر شد: پسر کو ندارد نشان ایک آن دور سرم از یک 

   «!هر دو با هم از آشپزخانه در حال بیرون رفتن بودند که فرهود صدایم زد:» فراز نمیای؟ بیخیال بابا، فهمیدی دیگه

   .میام” آرامی گفتم و تنها ماندم. به نوک پنجه ی پاهایم خیره ماندم“

روا آن را از حرکت بازداشته بود و من کیف کرده بودم در می چرخید. جای همان دو دفعه که پ دنیا دور سرم سریع  

   .حال جبران بود و با سرعت می چرخید

   .اگر با دو نفر همزمان رابطه نداشتم اما با خیلی ها رابطه داشتم

اگر قلبم بازی درآورد و روی دس ت های چاووش به بیمارستان شبیه چاووش رابطه ها را بی اهمیت می دانستم. 

فقط برای خودش بود نه آن دختر! حتی بعد از آن اتفاق سراغی هم از شقایق نگرفتم. تمام ناراحتی من کار  رسیدم 

   .چاووش بود

... سریع صفحه را ورق زدم و به صفحه ی بعدی رسیدم    .از به هم خوردن رابطه ها هیچ وقت ناراحت نشدم 

   !چقدر شبیه هم بودیم 

مثل او فکر کردم که پول، قدرت را به همراه دارد. من قدرتمند بودن را دوست   مثل چاووش زیاد کار کردم. همیشه

   .داشتم

از شانزده سالگی کار کرده ام. چهار سال هم شرکت خودم را داشتم، با اینحال کار در نمایشگاه را فراموش نکرده 

   .چیز زدم ه پیش که زیر کاسه و کوزه ی همه بودم. رفتن به نمایشگاه تعطیل نشد تا شش ما

   او مادرم را نادیده گرفته بود من پروا را! چرا؟

   چرا باید فرهود عشق را می دید و من نه؟

   .هر لحظه حالم بدتر شد. رسیده بودم به انتهای ناکجاآبادی که خالی از سکنه و بی آب و علف است



می شد و به قلب سراب کشیده    تمام خاطره های قشنگ باغ در ذهنم حذفزمین با چنان سرعتی می چرخید که  

   .می شدم

   .نفسم سنگین شده بود. نمی خواستم شبیه چاووش باشم

   !از هر چیز بدت بیاید، سرت می آید 

... آدمی شده بودم دقیقا شبیه همان چیزی که دوست نداشتم    .سرم آمده بود 

اگر ر سیاه در من موج می زد که دلم نمی  هم داشتم آن قدر حس های درهم و افکا هیچ توجهی به زمان نداشتم، 

   .خواست از آشپزخانه بیرون بروم

   !حس خجالت

... شاید اولین بار این حس قوی تر از بقیه بود    .بین تمام حس هایم این بار 

ه حس می کردم تمام دنیا در مقایسه ها یک به یک مثبت درمی آمد. حجم انرژی منفی آن قدر زیاد شده بود ک

   .ی فرو رفته استسکوت سیاه

استیک کوب در دستم و سرم همچنان پایین بود که دست فاخته روی سینه ام نشست:» فراز؟ خوبی؟ چرا 

  «نمیای؟

   .کاش پرنده ی رهای من نجاتم می داد. می خواستم از این دنیای سیاه نجات پیدا کنم

   «نگاهش کردم:» فاخته من شبیه چاووشم؟آب دهانم را قورت دادم و 

   «.سریع استیک کوب را از دستم گرفت و همان طور که آن را محکم روی میز نهارخوری کوبید، محکم گفت:» نه

هفده سال داشت. چه می دانست از این دنیای کثیف؟ چه درکی از حال پریشانم داشت؟ حرفش را باید باور می 

   .وم افکار سیاه را هم بگیرمک خوشایند بود اما نمی توانستم جلوی هجکردم؟ جوابش مثل نسیمی خن

   «به چشمانش نگاه کردم:» اخالقامون شبیه! مگه نه؟

... نه   خودش را جلو کشید و طلبکارانه گفت:» همون بار اول متوجه شدم منظورت به اخالقه، مگه من خنگم فراز 

   «.نیست! حتی یک درصدم اخالقاتون شبیه هم نیست

   .ی گشت تا به سر و گوشش دستی بکشدحس بی پناهی داشتم که دنبال کسی م



فاخته! ... خودم برایش این اسم را گذاشته بودم. می خواستم مثل ما در این قفس طالیی پر زرق و برق نماند. می 

   .خواستم بپرد و دور شود

شو دوست  ؟ بابا هیچ کسی رو دوست نداره! خانوادهجلوتر آمد:» فراز! چرا اینو میگی؟ آخه تو کجات شبیه باباست

... تو چی؟ تو منو دوست نداری؟    «نداره 

   «.آرام گفتم:» چرا دارم

سرش را روی قلبم گذاشت و دستهایش را دور کمرم حلقه کرد:» تو غیر ما همه رو دوست داری! شکالت می ذاری  

... مهربون ت ابا، باید میومد تو  رین آدمی که دیدم. جلسات مدرسه مو که بتو ماشینت به بچه ها میدی! تو مهربونی 

... اصال شبیه اش   اومدی. هر سال برام تولد گرفتی. تو منو بزرگ کردی. همیشه به دوستام می گم فراز بابای منه 

... االن رفتی باغ  قبال رو یادت   نیستی. تو مهربونی و احساس مسئولیت داری ... همیشه مراقب هممون بودی 

... من ، مامان ، فرهود رفته؟ ما که یادمون نرفته! هر وقت هر     « ...کدوممون مریض بودیم تنهایی بیدار موندی 

حرف می زد و تفاوتهای کم رنگ شده در ذهنم را می شمرد. محکم و قاطع بر روی هر تفاوت مهر می زد و بعدی را  

   .می گفت

   .آورد برای همه دلیل داشت. برای هر دلیل مثال می

   .م باز شدنسیم خنک شدت گرفته و راه نفس

   .حس بد کم کم داشت محو می شد

   .فاخته روی بالهایش مرا نشاند و از سراب نجاتم داد

   «سرش را از روی سینه ام برداشت:» خوب شدی؟ چرا آخه اینجوری می کنی؟

... بریم دلم نفس حبس شده ام را بیرون دادم و سر     «!برای پروا تنگ شد ش را بوسیدم:» بریم کوکو 

   .لبهایش نیمه باز ماند و با چشمانی که می خندید نگاهم کرد

دستم را روی شانه اش گذاشتم که با ذوق گفت:» وای آخ جون می ریم مسافرت! فراز وقتی باهاش ازدواج کردی 

   «.! تو نباشیمی شه من و پروا چند بار بریم مسافرت؟ تنهایی



ش آوردم:» اوال که تو مسائل بزرگترا اینقدر سریع ورود نکن کوکو! جوجه فکولی دم درآورده  خندیدم و فشاری به گردن

   «.برای من! تا تهشم نشست دوخت

استیک کوبی که خودش از دستم گرفته و روی میز گذاشته بود را نشانش دادم:» از این کارا بخوای بکنی با این ازت 

   «.یه استیک خوشمزه درست می کنم

   «نگاهش را از استیک کوب برداشت:» خودت همیشه می گفتی نباید زور گفت! چی شد پس؟ دلخور

فشاری به پشتش آوردم و سمت در آشپزخانه رفتم:» من غلط کردم با هفت پشتم! یک کلمه گفتم دلم تو تا کجاهااا 

  «.برنامه ریختی

   .ته بود و با فرهود حرف می زدم و پروا را دیدم. روی مبل تک نفره نشساز در آشپزخانه خارج شدی

  .مادر و بانو هم طرف مقابل آنها مشغول بودند

حالم دیگر بد نبود. فاخته نجاتم داد وگرنه االن با اخم و تخم باید به سالن می آمدم و فاتحه ی همه چیز را هم می  

   .خواندم

مسئول لبهای خندان و خیال راحت پروا  لبخند از روی لبهایش دور نشود. دوستش داشتم.به خودم قول داده بودم 

   .من بودم

   «نگاهی به سالن انداخت و سریع گفت:» پس امشب پیش من بمونه! میشه؟

   .نوچی تحویلش دادم

... تو رو خدا! باشه؟ مثل همیشه وقتی همه هستیم تو ات اقت جمع می شیم. سریعتر از قبل گفت:» خودتم بمون 

   «بمون باشه؟

فه ی هیجان زده اش کردم. دلتنگی را در عمق چشمانش به وضوح دیدم. فاخته از همه ی ما پنهانکارتر  نگاهی به قیا

   .بود

اگر خودش دوست داشت! قول نمی دم    «.دماغش را گرفتم و کشیدم:» ازش می پرسم 

... به خداخندید و شانه هایش را باال انداخت:» تو همیشه  ... یعنی معرکه     «!داداش خوبی بودی 

   «!دستم را روی موهایش کشیدم:» باشه پشت گوشام مخملی شد. میگم بهش



   .حین رد شدن از کنار پروا زیر چشمی نگاهی به بانو کردم و چشمکی به او زدم

   «.یمکمی جلوی پروا تعلل به خرج دادم و آرام پرسیدم:» دوست داری امشب اینجا بمون

   .بودهمان لبخند محو و چشمان درخشان کافی 

   «روی کاناپه ی کنار مبل پروا نشستم و تا فاخته خودش را در بغلم انداخت گفتم:» جماعت بعد شام چیکاره ایم؟

   .با صدای بلند گفتم وهمه ساکت شدند

قشنگم! به جمع خانواده ی کوچک ما  بانو اول از همه شروع کرد. نگاه پر محبتی به پروا انداخت و گفت:» دختر 

   «...و خوش اومدی 

   «.سرم را روی سر فاخته گذاشته بودم و همان موقع حرف بانو را بریدم:» خوش اومده بود بانو

   .چشمهای باریک شده اش را چند لحظه به من دوخت و من فاتحانه نگاهش کردم

   .م یکدیگر را تکه و پاره کنیممثل دو جنجگو شده بودیم که به خاطر پروا می خواستی

   !ثل من فکر نمی کرد اما من سراسر وجودم یک حس داشت، حس مالکیتشاید بانو م

  .حس آن قدری زیاد شده بود که اصال و ابدا گذشته و حس های بانو برایم مهم نبود

داشتم می گفتم االن دیگه جزئی از  بانو دوباره به سمت پروا نگاه کرد و لبخند جمع شده اش را به لبهایش برگرداند:» 

     «.ما هستی و می خوام ببینم دوست داری با کدوم اسم صدات کنیم منکه مهفام رو ترجیح میدمخانواده ی 

فاخته با هیجان تکیه اش را از روی من برداشت و رو به پروا کرد و گفت:» دو تا اسم داری؟ پس چرا  نگفته 

   «بودی؟

اگه منظورتون دختر تیز پا و دونده تونه  طلبکارانه گفتم:» ما اینجا مهفام نمی شناسیمبه بانو نگاه کردم و  بانو جون! 

   «!که ایشون پروا هستند برای هممون! در ضمن اینایی هم که گفتی جواب سوال من نبود

  .نزندپروا با شنیدن تیزپا و دونده لبهایش را با قدرت روی هم فشار داد تا نخندد و یا حتی لبخند 

   «پروا گفت:» ایشون زبان شما هستند مهفام؟ بانو یک ابرویش را باال داد و رو به 



پروا نفس حبس شده اش را بیرون داد و گفت:» خب همه به اسم پروا منو می شناسن بانو. شاید راحت نباشن  

   «...که

... جواب سوالم! شب چیکاره ا     «ید؟بلندتر از قبل گفتم:» تصویب شد پروا یگانه 

   «...بانو سریع گفت:» من و مه 

   «.را گاز گرفت و ادامه داد:» من و پروا میریم خونه ی خودشلبش 

   «!تخس و پررو نگاهش کردم:» چمدونش ویالست! از خودشم نپرسیدی

... بانو از نظر من زن تمام عیاری بود اما نمی خواستم قدرت او  ... پر مهر بود  پروا را به حاشیه  بانو مهربان بود 

   .تکلیف تعیین کندبکشاند. دوست نداشتم برای پروا 

بانو دستش را گرفته بود و پشتیبان خوبی بود. پدرش را دوست داشت. به خاطر گم شدن پروا افسرده شده بود. 

   .گشته و او را پیدا کرده بود اما هیچ کدام برای من مهم نبود

 .داشتمسایه ی کسی باشد حتی بانو که با تمام وجود دوستش پروا مهمترین بود نمی خواستم زیر 

   .سایه ی پروا برای من به وسعت تمام باغ  و حتی تمام زندگی ام بود

مادر لبهایش را گاز گرفت و رو به پروا گفت:» هر جور خودت دوست داری صدات می زنیم. حاال این چه بحثیه!  

   «.بعدشم کجا برید؟ خب یه شب بد بگذرونید

   «همه مدت ندیدیم همو! کجا می خوای بری؟  فرهود ادامه ی حرف مادر را گرفت:» بانو بعد این

   «!فاخته با شنیدن حرفهای ما بیشتر دربغلم لم داد و گفت:» منکه نمی ذارم پروا با شما بیاد

... چه دوره هم می کنن   بانو هر لحظه سرش به سمت یکی از ما چرخید ، کالفه از جایش بلند شد:» خیلی خب 

  «!آدمو

... مثل همیشهخندیدم و صدایم را باال     «.بردم:» خب پس شام! بعدش همه اتاق من 

   .مادر همراه بانو از پله ها باال رفت

... میز شام    «.فرهود بلند شد و به فاخته گفت:» فاخته پاشو 



   .فاخته سریع بلند شد و همراه فرهود رفت

تک مبلی که روی آن نشسته بود  ز روی کاناپه بلند شدم و دستهایم را روی دسته هاینیم خیز شد که سریع ا

   «گذاشتم. کمرم را خم کردم و روی او خیمه زدم:» کجا؟

   «.لبهایش کش آمدند. دستم را گوشه ی لبش کشیدم:» تو فقط بخند! خوشحال باش

   .باشه ای تحویلم داد

   «!گفتم:» آخرش یه روز تو بغل خودت برات می میرمخندیدم و خیره به چشمانش 

   !خاطره

... آنها که فراموش نمی کنند خاص هستند ... آنها که خاطره می سازند زیباتر     !خاطرها زیبا هستند 

اگر تلخ هم باشند وقتی دچار گذر زمان می شوند مزه ی شیرینی به خود می گی    .رندخاطره ها حتی 

   .اینطور مریض می شدفاخته شش ساله بود. تب شدید داشت. اولین بار بود که 

   .از اینکه چشمانش را نمی توانست باز نگه دارد، حس مرگ داشتم

   .فرهود به همراه بانو چند ساعتی می شد که از اتریش رسیده بودند

بودم. بدنم داغ بود دستهایم داغ تر از همیشه! هر چند ثانیه یک از دکتر آمده بودیم و من فاخته را به اتاق خودم برده 

   .ار لبهایم را روی پیشانی و گونه اش می گذاشتم. تب لعنتی دست از سرش برنمی داشت و لبهایم را می سوزاندب

   .باالی سر فاخته نشسته بودم و خیره به لبهای خشک و ترک خورده اش زمین و زمان را در دلم فحش می دادم

ال فاخته خوب می شود باز هم استرس داشتم. پر گوشم به حرفهای مادر بدهکار نبود. هر چه در گوشم می خواند ح

    .و بال می زدم دوباره از جایش بلند شود

   .پاشویه اش می کردم در حالیکه یک نفر باید خودم را جمع و جور می کرد

   !به همراه  بانواول از همه فرهود به اتاقم آمد، بعد هم مادر 

  .هر چهار نفرمان در اتاق کنار فاخته بودیم 

   .انو تشر زد که چرا کنترلی روی خودم ندارم و من گیج فقط نگاهش کردمب



   .فاخته مریض بود ... چه چیز را باید کنترل می کردم. خونسردی آنها برای من چیزی شبیه عذاب بود

... نفس من باال آمدیک آن فاخته چشمانش را باز کرد و از د ... لبهایش خندید      .یدن همه ی ما خوشحال شد 

اگر زود خوب شود هر بار که همه بودیم در اتاق من جمع شویم    .قول داده بودم 

مسخره بود اما هر بار به هر دلیلی همین کار را می کردم. شاید چون به قول بانو من تنها عضو خانواده بودم که این 

   .رایم مهم بوددورهم بودن ب

   .به رسم همیشگی همه در اتاقم جمع شده بودیم

  .روا و فاخته کنار هم پایین تخت نشسته بودندپ

   .فاخته دفتر سفرش را آورده بود و سوالهایش را از پروا می پرسید

   .فرهود به کمد تکیه داده بود و خیره به عکسی از من بود که خودش آن را گرفته بود

   .لد فرشته گرفته بود وقتی داشتم برای تولدش ویلون سل می زدمعکس را تو

... ف رهود عکاس ماهری بود. شاید بیشتر از ده آلبوم عکس از فرشته داشت. هر جا رفته بودند، هر کاری کرده بودند 

دیوار   بیشتر عکس ها را وقتی می گرفت که حواسش نبود. با همه همین کار را می کرد، مثل همین عکسی که روی

   .اتاقم چند سالی جا خوش کرده بود

   .شته بودچند روز دیگر تولد فر 

... تولد معشوقی که حاال دیگر نبود ... رسیدن فصل بهار     .نزدیک عید 

   .به عکس من نگاه می کرد و حتما داشت خاطراتش را در روز تولد فرشته مرور می کرد

  .در همین خانه برایش تولد گرفته بود

   .قرض گرفته بودیم دعوت کرده بود ه دوست و آشنا داشت را برای دختری که یک روز از بیمارستان او راهر چ

... همه خوشحال ... حتی دختری که تولدش بود و با یک  ... خانه ای پر از سرو صدا  ... فقط چند روز  نزدیک عید 

   .ویلچر و پایه ی سرمی که به همراهش بود به جمع مان اضافه شد



ریز قرمز روی آن نقش بسته بود. موهایش  پیراهن مخملی قرمز بلند به تن داشت و دستمال سری سبز که گلهای 

   .ریخته بود

   .همان لحظه که وارد شد برایش نواختم

... بهانه ای که   ... من فقط نمی خواستم بغضم را به محض ورودش روی آن ویلچر لعنتی ببیند  ویلون سل بهانه بود 

   .با نواختن تخلیه کنمسر به پایین به همراه  داشت. زمان خریدم تا کمی از احساساتم را ژستی 

   .فرشته خاطره سازترین بود

   .مادر صندلی میز تحریر را تا باالی تخت آورده و جایی نزدیک من که به تاج تخت تکیه داده بودم، نشسته بود

   .تشریح رویاهای فاخته را با تشر قطع نمی کردمحو تماشای دخترها بود و برای اولین بار 

   ت بود. به آرامش رسیده بود که اینطور با لبخند رویاهای دختر کوچکشانگار خیال او هم راح

   .را با رضایت می شنود

   .سرم را به تاج تخت تکیه داده بودم و مادرم را نگاه می کردم

   .نگاهش از دخترها کنده شد و روی فرهود رفت

   .اد فهمیدمحتما او هم روز تولد را یادش آمده بود! از بغضی که با سختی قورتش د

... دوست داشتن بی قید و شرط را از مادر یاد گرفتیم    .مادر 

چاووش سر به هوا و عیاش بود اما جرات بی احترامی به مادر را غیر از بار آخر پیدا نکرد. هیچ وقت فرصتی برای  

   .نه نداشت. مادر همیشه با احترام برخورد می کردخودنمایی در خا

را می کرد. زخم زبانهای مرا با گذاشتن چای و شیرینی تمام می کرد. عصبانیت چاووش را که  مادر مراعات حال همه 

بت  به قول خودش از زندگی با اجبار می آمد و در آن گیر افتاده بود، با آرامش تمام می کرد. غصه های فرهود را با مح

با فرهود بالهایش سوخت. نتیجه ی همه بی دریغش به فرشته کم می کرد. مثل پروانه دور فرشته می چرخید. مادر 

  .... ی این مراعاتها که عامل نیش و کنایه ی من بود دختری ساخت سراسر زندگی، رها مثل یک پرنده ی آزاد 

   .فاخته

 «داده بود وارد شد:» خب من کجا بنشینم؟ در باز شد و بانو با لباسهای راحتی که مادر به او



   .همه ی سرها به سمتش چرخید

... من چقدر باهات کار دارم د    «!ستم را کنارم روی تخت زدم:» بیا بغلم بانو 

   «لبخندی زد و جلو آمد:» چی کار داری؟ 

   «!مادر سریع وارد بحث شد:» راستش من باید به همه یک اعترافی بکنم

   .اشتبانو کنارم نشست یک پایش را خم کرد و دستش را روی شانه ام گذ

   .سرم را کج کردم و ساعد بانو را بوسیدم

   .بدون نگاهی به من همانطور که چشم به لبهای مادر دوخته بود دستش را روی گونه ام کشید

   .پروا هم مثل من درگیر تک تک حرکاتم بود

   .د از بوسه ام دیدملبخند پهنش را بع

و می دانستیم این بحث ها چیزی از محبت ما نسبت به هم کم  من و بانو به جنگیدن با هم عادت کرده بودیم. هر د

   .نخواهد کرد. می خواستم پروا این موضوع را بداند

   .رمانه تر برخورد کنمبعد شام مادر در آشپزخانه تذکر داده بود با بانو که حاال دیگر مادرخوانده ی پروا بود محت

   .را نگاه می کرد فاخته دست پروا را گرفته بود و با نیش باز مادر

   «!سرم را به طرف مادر چرخاندم:» مامان منتظر حرکت خاصی هستی؟ همه کف کردن خب اعترافتو کن

نمی آورد من و پروا  برخوردهای بانو از دیشب تا به حال نشان می داد از ماجرای باغ خبر ندارد. به روی خودش

   .ی نمی دانست بیشتر از هم خانه ای شده ایم اما چیزی هم از خاطره

مادر انگشتانش را در هم قالب کرد و روی پاهایش گذاشت:» راستش بیشتر طرف صحبتم بانو هست. باید اعتراف  

خیلی روت فشاره... خودت  کنم که اون سال ها که می خواستی با آقای مشفق ازدواج کنی خب من می دیدم 

   «.همیشه برام می گفتی بانو! من و تو سنگ صبور همیم

... درسته! روزهای وحشتناکی بود. امیدوارم فقط برامون خاطره ی بد تعریف نکنی    «.بانو سری تکان داد:» بله 



... یه بار فکر کردم چه کمکی از دستم  برمیاد. آقای مشفق گویا  مادر دستانش را رانهایش کشید:» نه بد که نیست 

    «وز نتونستی بری دنبال پروا جون. یادته؟درگیر یه پرونده بودن و تو هم کمکش می کردی! یکی دو ر

مادر سرش را چرخاند و به پروا با لبخند نگاه کرد:» یکی از همون روزا که درگیر بودی منو جای خودت فرستادی 

    «.دنبال پروا که از مهد بیارمش خونه ی خودت

   «بانو بازویم را گرفت و کمی جابجا شد:» خب؟ 

ت:» بانو من پیش خودم گفتم باباسرهنگ دختر به این ملوسی رو ببینه حتما دست از  مادر محجوبانه خندید و گف

مخالفت برمی داره! چه می دونم نکه گاهی از نداشتن نوه ی دختر به من غر می زد گفتم شاید بشه اینطوری  

. اون روز اجازه ب اون موقع ها  حالشون بهتر بود. راستش من پروا رو به بهانه ی گردش، بردم باغنرمش کرد. خ

   «!گرفتم ازت که یه کم بگردونمش

   !پس مادر برای این پروا را به باغ آورده بود! به همین خاطر بابا سرهنگ غول عصبانیت اش بیدار شده بود

... نه برای بانو و مشفق بلکه حاال! دلم برای قلب مهربان مادر رفت. نیت   ... نه آن زمان  باغ  پاک مادر نتیجه داده بود 

   .هم قلب مادر را دیده بود 

  !نباید آن طور شرمزده می بود. فقط نگفته بود چه کاری کرده است. همین

   .نگاه موشکافانه بانو به مادر اذیتم می کرد

هم جزو گردش حساب میشه دیگه! مگه چه اتفاقی افتاده که اسمشو   بانو نگاهی به پروا کرد و گفت:» مریم باغ

   «!حتما بهش خوش گذشته گذاشتی اعتراف؟ 

صاف نشستم و صدایم را صاف کردم :» بله، به دختر شما که خیلی خوش گذشت منتها کار مامان برای نرم کردن  

اونجا چقدرم که خوش تیپ بود دل پدرتون باعث شد من اون وسط کتک بخورم؟ دختر ملوس مردمو آوردی 

  «ن بخورم؟فسقلی! خواستی باعث پیوند دو نفر بشی بعد کتکشو م

   .فاخته و فرهود بلند خندیدند و با دیدن لبخند محوی که روی لبهای پروا آمد خوشحال شدم

   «بوده؟ بانو فشاری به بازویم داد:» وایستا ببینم هی حرف می زنی! کتک خوردی؟ بابا زدت؟ عجب ماجرایی

   «!نداره تو حتی من رو هم یادت نبود  بعد هم رو کرد به پروا و گفت:» چیزی نگفته بودی! البته جای تعجب هم



   «.سری تکان دادم و رو به پروا گفتم:» جوابگو باش لیدی! االن وقتشه ها

سرکار گذاشتید! همدیگرو می  بانو گوشم را میان انگشتانش گرفت:» لیدی؟ بیست و چهار ساعته شما دو تا من رو 

   «شناختید؟ پس اون تلفن های پر از عصبانیت شما چی بود؟

  .تک خنده ای کردم و سرم را کشیدم تا گوشم را رها کند

با انگشت پروا را نشان دادم:» همه اش تقصیر لیدی موذیه! من خودم دیشب فهمیدم قبلنا که تپل بوده کجا 

... تا اینکه شما یهو اومدی به خدا از بودنت اینقدر خوشحال شدمدیدمش. تو شوک بودم. یه شوک ب    «.دها 

   .ده ی فرهود و پروا من را هم به خنده انداختشلیک خن

فاخته که از ابتدا منتظر بقیه ی ماجرا بود و هر کس چیزی می گفت تند تند طلب بقیه ی داستان را می کرد  با 

...  صدای بلند داد زد:» ای بابا نخندید  ... فراز همه اش شوخی می کنه  ... رمزی حرف نزنید. مامان خودت بگو  دیگه 

   «.تا اونجایی گفتی که پروا رو بردی باغ ببین

   «.بانو نگاهش روی پروا ثابت ماند:» پس چرا به من نگفتی؟ خیلی خوشحال می شدم

ما می دونید که خودتون رو هم با سختی خواستم جواب بانو را بدهم که پروا کف دستش را به سمتم بلند کرد:» ش

راستش بحثش مفصله بذارید یه  جرای من از باغ واقعیت داره یا نه!به یاد آوردم بانو! خودم هم نمی دونستم ما

 «.وقت که تنها بودیم با هم بهتون بگم

رگردوند خونه ی پدرت  بانو کمی نگاهش کرد و با تعلل گفت:» باشه حتما! اما وقتی کوچیک هم بودی و مریم تورو ب

    «.نگفتی رفتی باغ! یعنی یادم نمیاد

ه رسید:» بانو بابا سرهنگ عصبانی شد و برای اینکه منو بترسونه که بیشتر ادامه ندم افتاد صدای مادر به گوش هم 

   «.به جون فراز! منم دست پروا رو گرفتم و از باغ زدم بیرون

   .سرش را پایین انداخت و درهم شد

ننداز پایین لطفا. دو تا  را جلو بردم  و روی مشت گره کرده ی مادر گذاشتم:» مامان کارت درسته شما! سرتو  دستم

   «.دوست رو بهم رسوندی. من دیشب حالم بعد مدتها خوب شد. سرتو ننداز پایین



نفسی کشید و سرش را باال آورد:» تنها چیزی که ناراحتم می کنه اینه که از ترس دعوا مرافعه ی دوباره مجبور شدم  

خودمو آماده ی توضیح کرده بودم چون خب گفتم یه    به پروا بگم ماجرارو برای تو و پدرش تعریف نکنه! راستش من

    «...بچه چهارساله 

... که اون دختر کوچیک دیگه نبود تا بهت بگه  چشمهایش پر از اشک شد:» دو روز بعدش اینقدر دنیا زیر و رو شد که 

رفتن باغ با گم شدن اومده باغ! ما دخترمونو گمش کردیم. یادته بانو؟ منم اندازه ی خودت ناراحت بودم. خب اون 

یزی یادش نمیاد. من اون پروا اصال فراموش شد یعنی از نظرم چیز خاصی هم نبود تا وقتی پیداش کردی و گفتی چ

موقع هم می خواستم بگم اما باز به نظرم مهم نیومد. ولی خب انگار شانسم خوب بوده چون پروا باغو یادش 

      «!اومده

   .به سکوت کردعکس العمل پروا همه را مجبور 

اقعیت نداره اما رسیدم اینقدر سریع از تخت کنده شد و مادر را بغل زد:» مرسی خیلی کمکم کردید. فکر می کردم و

   «.اونجا همون قدری که یادم میومد خیلی خوشحالم کرد

غل کرده بودند جدا کرد:» واقعا دیشب بهت گفت؟  انو چانه ام را گرفت و نگاهم را از طرف مادر و پروایی که هم را بب

   «یعنی تو مهفام رو نشناخته بودی؟

انو دادم و در ادامه سرم را کنار گوشش بردم و آرام گفتم:» بانو چرا اصراری داری بگی مهفام!  نخیر محکمی تحویل ب

واد. نمی خواد مهفام مشفق  خب چه لجیه کردی؟ خودش میگه پروا یگانه تو هی اصرار داری بشه اونی که نمی خ

   «.باشه! ساده است

نی چرا تو بیشتر می دانستی. من این حالتها را از بَر بودم. اخمهای بانو در هم رفته بود. این اخمها یعنی حسادت! یع

   !ما یک خانواده بودیم مگر می شد یکدیگر را نشناسیم

... هم این رفتارها فقط یک معنی داشت، پروا تا حاال به کسی غی ر من اعتماد نکرده بود. هم خوشحالی داشت 

   رده بود؟ناراحتی! روزهای بد در آن بیقوله ها چه بالیی سرش آو

   .خاطرات بد انگار خاصیت چسبندگی بیشتری دارند

پروا از همان اول هم دختری بوده که غرور برایش معنی خاصی داشته انگار این غرور در خون او وجود داشته و 

   .دارد



   .بادام هندی نخورده تا دیگر دستش را به سمت کسی دراز نکند

... هم صح    .بت خوبی داشته باشد و به او اعتماد کند، حرفها برای گفتن داردسکوت پروا خودخواسته نیست 

مامی  فاخته اندازه ی یک روز هم او را ندیده و در سرش برنامه ی مسافرت با پروا را  می ریزد، پچ پچ هایشان ت

    .ندارد

   .شده بوداز بغل مادر درآمده بود و سرجای قبلی اش نشسته و با سری پایین دوباره در افکارش غرق 

   .کف دستهایم را به هم زدم. همه سرهایشان با ضرب باال آمد

اینجا دست   بلند خندیدم و گفتم:» چرا همه کُپ کردید؟ البته حق دارید ها من دیشب یه سکته رو رد کردم تا برسم

   «.مامانمو ببوسم که برام رفیق فسقلیمو پیدا کرده

... مادر    !از همه بلندتر همه زیرلب خدا نکنه ای گفتند 

نگاهی به چشمهای سبز قشنگش کردم و از تخت پایین پریدم و جلویش زانو زدم:» ببین مامان یعنی عاشقتم کمه  

... تو     «!به خدا 

   .ه ندهم. می خواستم کار را تمام کنمابرویی باال انداخت که ادام

   .چشمهایش را بست و اخطار بعدی را هم داد

    «!» مریم بذار بقیه حرفشو بگه! شاید باز من چیزی نمی دونم یا مثال حرف خاصی دارهبانو با لبخند گفت:

   «!مادر به شانه ام زد که بلند شوم و گفت:» بانو االن وقتش نیست. صحبتهای فراز با منه

   .دستهای به هم قالب شده ی مادر را گرفتم و بوسیدم

  .دوباره روی شانه ام زد تا بلند شومبا چشمانی که از اشک برق می زد نگاهم کرد. 

    «.فاخته به حرف آمد:» خب اینایی که گفتید خیلی باحال بود

ه ی دیدم باشند:» آره کوکو خیلی باحال بود!  همانجا کنار پای مادر نشستم و چرخشی به بدنم دادم تا باز همه در دایر 

استخونه میاد میگه من همون توپولویی هستم که باهات آلبالو مخصوصا اون قسمتیش که یهو یکی که چهار پاره 

   «!می خوردم و می خواستی بهم فوتبال یاد بدی 



دیدید. فراز تو چطوری پس پروا  فاخته با هیجان روی دو زانو نشست:» وای راست میگی؟ فکر کن اینهمه سال همو ن

   «رو نشناختی؟

   «کردم:» مامان ما خانوادگی باهوشیم! کوکو تو بیمارستان عوض نشده؟متاسف به فاخته بعد به مادرنگاه 

... حاال چه حرفیه؟ کشش ندید به   فرهود باالخره به حرف آمد:» فاخته داره میگه توپولی بوده قیافه اش فرق می کرده 

  «!نظرم

فت:» مسخره است.  بانوعینک را از روی بینی اش برداشت و حین ماساژ دادن گوشه های چشمش با انگشت گ 

    «.دختر من تا قبل اومدن به باغ چهارپاره استخوان که میگی نبود! با اینکه کلی به شما سفارش هم شده بود

   .وا نشستمبه بهانه جواب دادن به بانو سریع خودم را روی تخت کشاندم و کنار پر

مش عضله شده! حاال من میگم چهارپاره سریع دستم را روی بازویش گذاشتم و فشار دادم:» بانو خانوم بفرما ه

   «.استخون منظورم اینه که قشنگ هیکلشو رو آوردم

همه ریز می خندیدند بانو اما دوباره کالفه و بی حوصله شده بود. نمی خواست به روی خودش بیاورد که دلخور  

   .است. دلخور از اینکه جای خاصی در خاطرات پروا نداشته است

   «د و نگاهی به مادر کرد:» من میرم بخوابم. کاری نداری مریم؟از روی تخت بلند ش

   «!مادر هم از جایش بلند شد:» بریم دیگه ... شما هم برید بخوابید. فاخته مدرسه داره

ر اتاق خارج شدند فاخته با صدای آرام و پر شیطنتی گفت:» من فردا همینکه مادر و بانو شب بخیر گفتند و از د

   «.بریم یه جایی؟ هممون با هم! خیلی خوب میشهنمیرم مدرسه! 

   .بریم “ گفتن من با “ نخیر” گفتن فرهود مخلوط شد“

. یک کافه هست  فاخته سریع خودش را از روی تخت تکان داد و به سمت فرهود دمر خوابید:» تورو خدا! بریم دیگه

   «ک دکه ی کوچیکه! فرهود جونم؟برای برادر دوستمه وسط بر و بیابون اینقدر عکسش قشنگ بود. مثل ی 

نقطه ضعف هر دوی ما این خواهر کوچک بود. مگر می شد در مقابل فاخته نه هم بیاوریم وقتی اینقدر با حرکات  

   بامزه به حرفهایش آب و تاب می داد؟

 .خند زد. فاخته خزید و از روی تخت خودش را بغل فرهود انداختهمینکه فرهود لب



لند شد و دست فاخته را هم کشید:» پاشو، پاشو من ببرم تورو بخوابونم وگرنه تا صبح مخ  فرهود همان موقع ب

   «.پروای بینوا رو می خوری 

... من با فاخته میرم قول داده بودم بهش یه   پروا نگاهش را از روی عکسم برداشت و ایستاد:» نه شما بمونید 

   «!چیزایی بگم

   «!گفتم:» رو تخت بخواب، میاماز روی تخت پایین آمدم و به فرهود 

   .به دنبال فاخته و پروا از اتاق خارج شدم

   .فاخته خمیازه ای کشید و وارد اتاقش شد

   «دستش را گرفتم و کنار در اتاق ایستادم:» چی شده لیدی؟ تو فکری؟

   «.هایش را در هم قالب کرد:» بانو ناراحت شد! متوجه شدی؟ کاش بهش گفته بودمانگشت

الب انگشتانش را با دستهایم باز کردم:» ای بابا! حاال یک دفعه مامان من تو زندگیش شیطنت کردا. االن با هم ق

   «.حرف میزنن، مامانم حتما بانو رو قانع می کنه، خیالت راحت

... مامانم درستش می کنه بوسه ای روی گونه اش      «.زدم:» بهش فکر نکن 

   .شب بخیری گفت و وارد اتاق فاخته شد  روی پنجه ی پا بلند شد. مثل من

... انگار فقط در باغ رها بودیم     .به در بسته ی اتاق نگاه کردم 

  

اما خیلی راحت تر از قبل می خوابید.  فرهود همینکه سرش را روی بالش گذاشت خوابش برد. خوش خواب نبود

   !توانست بخوابد حتی ایستادهاراده می کرد هر جا که بود می 

   .فاخته می گفت برای تمرین یوگا و مراقبه است

   !مادر می گفت فرهود از اول هم با آرامشی که داشت همینطور بوده

  .ت. می خوابد تا فراموش کنداما من می دانستم خوابیدن برای فرهود راهی فراموش کردن اس

   .ور می خواستم دوباره بخوابم. هم صحبتی نداشتمخوابم نمی برد. تا ظهر خوابیده بودم چط



می خواستم به اتاق مادر بروم اما امروز کلی کار کرده و باز هم کلی تدارک دیده بود. شب قبل هم در ویال بابت تولد  

   .اال باید خواب باشدآن قدر زحمت کشیده بود که شک نداشتم ح

   .بردمصندلی را از کنار تخت کشیدم و پشت میز تحریر 

   .روی صندلی نشستم و چرخشی به آن دادم تا جلوی کتابخانه قرار بگیرم

     .کمی روی کتابها و مجالت دست کشیدم و در نهایت با دیدن یک دفتر طراحی، آن را بیرون کشیدم 

   .و شروع کردم دوباره پشت میز تحریر برگشتم

   .ی در هم تنیده داشت را بکشممی خواستم طرح همان میز که پایه هایی شبیه شاخته ها

   .طراحی قسمت های باالیی میز تمام شده بود و در حال تجسم شاخه ها بودم

ه گوشم  طرح را در ذهنم مرور کردم و همینکه مدادم را روی صفحه بردم تا اولین خط را بکشم حس کردم صدایی ب

   !خورد. صدای نجوا گونه و محو از صحبت کردن

   .صفحه بود، دستم را برنداشتم و صندلی را به سمت در چرخاندممداد روی 

   .کمی به در نگاه کردم و همانطور ماندم

   !انگار سکوت محض باعث شده بود فکر و خیال کنم

   .ر صدای افتادن چیزی روی زمین به گوشم خوردهمینکه صندلی را دوباره به سمت میز تحریر چرخاندم اینبا

   .لی بلند شدم و با قدم های بلند خودم را به بیرون اتاق رساندمسریع از روی صند

   .راهروی باریک طبقه باال چهار اتاق خواب داشت

   .اتاق من و فاخته رو به روی هم و اولین اتاق ها بعد پله بود

رو بزرگترین اتاق  بانو هر وقت می آمد آن اتاق را اشغال می کرد و در انتهای راه اتاق فرهود کنار اتاق من بود و

... اتاق مادر و پدر که خیلی وقت بود به اتاق چاووش تبدیل شده بود    .خواب خانه قرار داشت 

   .نور از در نیمه باز اتاق انتهایی بیرون می زد و صدا هم از همان جا شنیده می شد

   .دند تا با هم صحبت کنندتم. ساعتها گذشته بود و قاعدتا بانو و مادر نباید بیدار می بو با تعجب جلو رف



  .کمی مانده به در برسم که صدای چاووش به گوشم خورد

   «!ُتن صدایش آرام بود اما انگار عجله داشت:» تو به این کارا کار نداشته باش 

ب چاووش را داد:» یعنی چی؟ خب این چه کاریه!  مادر که در صدایش موج اضطراب شدیدی حس می شد جوا

   «ا اومدی خونه؟ چاووش چرا مثل غریبه ها میای و میری؟نصفه شب بعد مدته

   .صدای ورق و کاغذهایی می آمد که بر هم می خورد

    «چاووش جواب سوال مادر را نداد و سوال  دیگری پرسید:» فراز اومده؟ خوب بود حالش؟ رو به راهه؟

همین بود. جوری رفتار می کرد که انگار هیچ اتفاقی نهایم را به هم فشار دادم. چرا حالم را می پرسید؟ همیشه دندا

   !مهم نیست 

... پسرت زد   مادر پوفی کرد و گفت:» از دست شما دوتا من خون به جیگر شدم. سر باغ و پول به جون هم میفتید 

   «...سی؟ حاال کهخودشو نابود کرد. حاال یادت اومده حالشو بپر 

   «!من حواسم به فراز هست  » -

خورد دستی روی تخت آمد و صدا در فضای اتاق پخش شد:» زنگ زدی گفتی بیمارستانه یادته؟ رسیدم  صدای بر 

چشمات کاسه ی خون بود! تو داشتی سکته می کردی برای فراز! برای حال بدش. بعد تا چشماشو باز کرد گذاشتی 

... خدایا ای    «ن چه محبتیه؟ این چه پدر بودنیه؟رفتی 

چاووش! سکته! چرا همه چیز در نظرم مضحک بود؟ بابت سیاه کردن روزگارم ناراحت هم  چشمان قرمز! گریه ی 

   بوده؟

   .صدای قیژ قیژ لوالی گاو صندوق و بسته شدن در آن آمد

   .پس دنبال چیزی آمده بود

   .آن بلند شده بود فنرهای تخت صدا داد. احتماال مادر از روی

فاخته هم هست فرهود هم هست. من هستم! این چه زندگیه درست   داری کجا میری؟ چاووش غیر فراز، » -

   «کردی؟

   .صدای پاهایش که روی زمین کوبیده می شد آمد



   .در باز شد و سینه به سینه ی هم شدیم

   .ل دادم تا به عقب بروددستم را روی سینه اش گذاشتم و ه

   «!چاووش خان! از این وراپوزخند زدم و گفتم:» شبت بخیر 

   .با حرص و دندان هایی که به هم فشار می داد عقب عقب رفت

   .فشار دستم را بیشتر کردم و با عقب رفتن اون از چهارچوب در گذشتم و در را با دست دیگرم بستم 

از تو یه الف بچه  مشتش محکم تر گرفت:» یادم نمیاد برای خونه اومدنم باید  دسته ی کیف چرمی کتابی را میان

   «.اجازه بگیرم

   «.مادر خودش را بین ما انداخت:» بسه! خواهش می کنم شروع نکنید. بسه آبروریزی نکنید ... مهمون داریم

   «...نیشخند چاووش از همیشه پررنگتر بود:» باز دست اون دختر آپاچی 

ه از دهنت راجع به پروا بیاد بیرون چاووش به  دستم را روی سینه اش کوباندم و به عقب هل دادم:» یک کلم هر دو

   «!قران قسم کاری که اون نکرد و من می کنم. آتیش می زنم به زندگیت

... فراز نکن اینجوری! پدرته    «!مادر سریع بازویم را گرفت:» فراز 

... وجود داشتدیو خشم و عصبانیت در وجودم زبا    .ندنه می کشید. تصویر ها محو بودند اما بودند 

لباس خوابش قرمزرنگ بود. چاووش ربدوشامبر سورمه ای ساتن به تن داشت. صورتهایشان در ذهنم دیگر پررنگ  

   .نبود. محو و گنگ مرور می شد اما مرور می شد

اگه  قدمی به جلو برداشت و فاصله ی بین مان را پر کرد:» هیچ وق ... تو مقصر نیستی.  ت گوش ندادی! تقصیر منه 

... منم یکی مثل  اینقدر ب هت پر و بال نمی دادم اینطوری تو شکمم نمی رفتی. صد بار گفتم بازم میگم نمی دونستم 

   «...تو ادعای جفتمون 

می دانست من و  مادر سریع حرفش را برید. شاید چون نمی خواست بیشتر از این شاهد شکستن حرمتها باشد. چه  

   .همین طور بی بند و بار صحبت می کردیمچاووش زمانی در تنهایی های خودمان 

... باز چی شده؟ چاووش چیو نمی دونستی؟ چه بالیی دارید سر هم میارید؟ بسه دیگه » -     «.چی میگید؟ وای خدا 

   .چه می دانست ما بالها را سر هم آورده بودیم



   .منمی کردیم. با خشم و عصبانیت به هم خیره شده بودیهیچ کدام به مادر نگاه 

   «!نیم نگاهی به مادر کردم و رو به چاووش گفتم:» جمع کردی بری؟ ظاهرا گند بزرگی زدی

   «نگاهی به کیف کردم:» گاو صندوق خالی کردی؟

   «لبخند کجی زدم:» اوضاع درامه نه؟ 

ده وارسته؟ زویش را گرفتم و دوباره به عقب هل دادم:» کجا شاز خفه شویی گفت و خواست از کنارم رد شود که با

... تکلیفمونو روشن کنیم بعدش برو که دیگه     «..بودی حاال چاووش خان! کلی کار نصفه نیمه مونده 

مادر با تشر صدایم کرد:» فراز... احترام نگه دار! جلوی من احترام نگه دار. حرف بزنید. درست و مودب با هم صحبت  

   «کنید بدون داد بدون دعوا. چتونه؟

... االن وقت ندارم چاووش بیخیال    «.نگاهم کرد:» تکلیفتم روشن می کنم 

در پس این بیخیالی چیزهای دیگری بود. چاووش در حال فرار بود. خانه نمی آمد اما گاوصندوق را هم خالی نکرده 

   .بود

   «موشکافانه نگاهش کرد:» داری فرار می کنی؟ 

مطمئن شدم اوضاع خراب تر از چیزی است که فکر می  ندانهایش را روی هم به قصد شکستن فشار داد. دیگر د

   .کردم

   «پوزخندی زدم:» اینقدر دم پر رفیقای کثافتت شدی که آخرش این بشه؟

... بدتر از لحظه ای قبل ، شانه ام را با دست کنار زد:» گمشو کنار بینم مرتیکه برای من شده آقا باال   خشمگین شد 

   «!سر

   .دستم چسبیدم و به طرف دیوار کشاندم این بار یقه اش را با دو

   .یک آن درد در شانه ام آمد و رفت. چینی به بینی ام خورد اما همانجا بیخ دیوار چاووش را نگه داشتم

ر بردم:» همیشه بی مسئولیت  بی توجه به بال و پر زدن مادر یقه را میان مشتم مچاله کردم و صورتم را نزدیک ت

... ... سگ خورش کردم. تا تکلیف مادرمو روشن نکنی نمیذارم پاتو از  بودی! نسبت به همه  به مادرم. جهنِم پول باغ 

   «!اینجا بذاری بیرون



ی  تک خنده ای کرد و نیم نگاهی به مادر انداخت:» مادرت تکلیفشو روشن کرده پسر! داره میره پیش فرهود و تمام! ب

همین دیگه. ادای آدم حسابیارو برای من درنیار فراز تو  خبری خوش خبری. رفتی چپیدی تو اون سگ دونی برای

   «!یکی لنگه ی منی 

   «.پوزخندی زدم:» د نشد دیگه! اوال که من گور هفت جدم خندیدم یکی مثل تو باشم

ی خشم سیاه دورمان را گرفته بود و صدای مادر که اسمم را پشت هم می گفت هر لحظه دورتر می شد. هاله  

   .کدیگر را نمی شنیدیمچیزی جز صدای ی 

... رفتی دیگه برنگرد. همین » -    «!خب چاووش اینجاشو منم که می دونم. شفاف کنیم همه چیزو 

   «.دستش را روی سینه ام گذاشت و هل داد:» دارم همینکارو می کنم

   .اکم از روی یقه اش برداشته شدمشتهایم بی اختیار باز شد. دستهای چسبن

دل دل می زدم نرود؟ چرا از خالی شدن گوشه ای از وجودم حس درد داشتم! اصال مگر این   چرا جای خوشحالی

   گوشه بود؟

   .بدون گفتن چیزی یا نگاهی به سمت در رفت

   .مادر از لحظه ای که جمله ی آخر چاووش را شنید بال و پر زدنش را تمام کرده بود

   .سرمان برداشت هاج و واج فقط نگاه می کردیمتا وقتی در بسته شد و سایه ی سنگین او دست از 

   .ته دلم خالی شد

   .سالها منتظر این لحظه بودم و حاال پوچ میان مشتهایم بود

   .هر دو ایستاده در سکوت محض شب به در خیره شده بودیم

   .اش را با کلمه ی “ رفت “ بیرون دادمادر نفس حبس شده 

   .لبهای آویزان شده ام دادمفشاری به 

   .خواستم چیزی بگویم اما به جای حرف پوزخند زدم

   .به خودم پوزخند زدم! به حال خودم



به اینکه یکجا به آرزویم می رسیدم و بال در می آوردم یک جای دیگر به آرزویی دیگر می رسیدم و بالهایم می  

   .شکست

   !آرزوهای بد بالهای آدم را می شکنند

   .ستهایم مشت شد اما دیر بودد

   .مادر آرام چند قدم برداشت و کنار کشوهای کوچک پایین کمد دیوار نشست

   .در آرامش اولین کشوی جلوی دستش را باز کرد و وسایل داخل آن را درآورد

   .دیدمورتش جدا شد و روی پاکت رنگ مو ریخت به وضوح یک قدم به جلو برداشتم. قطره اشکی را که از ص

   «قدم بعدی را با عجله برداشتم و کنارش نشستم:» گریه می کنی؟ مگه خودت نمی خواستی بری؟ مامان؟ 

   .سوالهای خودم را از مادر می پرسیدم تا خودم جواب بگیرم

د. گلویش را با سرفه ای کوتاه صاف کرد:» مگه  با سرانگشتانش سریع زیر پلکهایش را پاک کرد و نفس عمیقی کشی

    «اشکالی داره گریه کنم؟ خوبی تو؟ برم برات قرص بیارم؟

   «..مامان اون مرد » -

... حرمت حفظ کن که حرمت خودتم   حرفم را برید:» خوشحالم گفتی مرد. هزار بار بهت گفتم به حرفش گوش نده 

   «!حفظ بشه 

   «!استی بریه سختی گفتم:» االن تقصیر منه؟ تو خودت می خودندانهایم روی هم قفل شد. ب

  ... دستش باال آمد و روی گونه ام قرار گرفت:» هیچی تقصیر تو نیست! اما اگه اینهمه بهش نزدیک نمی شدی قلبت 

   «.ولش کن فراز االن حوصله ی حرف زدن ندارم

هم  تن چاووش خوشحال نیست! شاید اگر می آمد به منیعنی باید خود خدا به زمین می آمد تا باور کنم مادر از رف

   .می گفت چرا خوشحال نیستم

   «آب دهانم را قورت دادم:» ناراحتی نه؟

همان طور که سرش پایین بود و گیره های مو و سنجاق هایی که مشکی و طالیی و نقره ای بودند در سبدی مرتب  

   «.شتم! اولین و آخرین مردی بود که دوستش داشتممی چید، با لبخند زمزمه کرد:» فراز من دوستش دا



   .بغض بیخ گلویم را گرفت

   «.لبخندش پررنگ شد:» اما خب اون منو دوست نداشت. مسخره است اما من دوستش داشتم

   «دستی روی صورتم کشیدم و نفسم را فوت کردم:» داشتی یا داری؟

      «.سرش را باال آورد:» فکر کنم داشتم

دور چشمهای قشنگش دیگر قشنگ نبودند، دوستشان  اهش کردم. زوایای صورتش ... چروک های ریز گیج نگ

   !نداشتم. به پای همه ی ما پیر شده بود

   «فکر کنی مامان؟  » -

تک خنده ای کرد:» عجیبه نه! آره فکر کنم. همون چند هفته ای هم که تک و توک میومد خونه راستش خوشحال  

... یک عمر عادت. باالخره آدم تا خودشنبودم. یک عمر زن    «...و پیدا کنه دگی 

مادرم گیج شده بود مثل من که نمی دانستم چرا روزشماری می کردم به اینجا برسم و حاال نمی دانستم با آن 

   .گوشه ی خالی شده ی درونم باید چه غلطی کنم و با چه چیز پرش کنم

   !رها کردن

   ب است؟خو

رهایی به سر ببریم و حالمان خوب شود اما روح و روانهای وامانده ی زیادی  همیشه خوب نیست! شاید خودمان در 

... مثل چاووش ... مثل من  ... مثل فرهود    .را پشت سرمان باقی می گذاریم. مثل بانو 

   .جای خالی هر کس یک گوشه از غم می ساخت و شاید با هیچ چیز پر نمی شد

   .در سرم فرود می آمد یک جمله ی مادر مثل پتک شده بود و هر لحظه

وقتی روی تخت نشستیم و هر دو زانو بغل گرفتیم نگاهی به پنجره کرد و با زیرترین صدا گفته بود:» کاش اونی که  

   «.ترک می شد من نبودم! کاش فاخته مدرسه نداشت و من االن پیش فرهود بودم یا تو. کاش صبر نمی کردم

   !هر یک جمله اش خنجری شد در قلبم

... ای کاش به جای انکار، باور می کردمم    .ن هم کاش های خودم را داشتم اما یکی از آنها از همه پررنگ تر بود 



... گاو صندوق را خالی کرده بود و همه ی چیزی که در خانه داشت را در کیفی چرمی ریخته بود و   چاووش آمده بود 

   .رفته بود

   !تخت دراز کشیدیم تا بخوابیم که نشد من و مادر حرف زده بودیم و کنار هم روی

   !هر دو بیخواب و فکر زده 

مادر گفته بود باید از پروا درست و حسابی خواستگاری کنم. گفته بود از اینکه در اتاق می خواستم جلوی همه  

ف زده بود اما  ذارم و مثل یک مرد رفتار کنم. مادر کلی حر چیزهایی بگویم ناراحت شده! گفته بود باید سنگ تمام بگ

   !همه را برای این گفته بود که حواس من و خودش را پرت کند که باز هم نشد

   .وقتی صبح زود سوار ماشین فرهود شدیم سرم در حال انفجار بود اما من مسکن خاص خودم را داشتم

ش را روی رانم  را روی شانه ام گذاشته و خوابیده بود. سر  با پروا پشت نشسته بودیم و کمی که گذشت سرش

... انگشتانم را داخل موهایش کرده و سرم را به پشتی صندلی تکیه داده بودم. خوابم برده بود و قبل از  گذاشته بودم 

   .رسیدن وقتی بیدار شدم دیگر سردرد نداشتم

   «.یدار شید رسیدیمصدای فرهود که پشت فرمان نشسته بود در ماشین پیچید:» ب

   .و دستهایش را جلو برد و صندلی ها را گرفتپروا با ذوق بلند شد 

   «خودم را جلو کشیدم و کنار گوشش گفتم:» تو خواب بودی حقه باز؟

   .بدون اینکه نگاهم کند لبهایش کش آمد و حرفی نزد

   .کیه دادمدستم را دور کمر باریکش حلقه کردم و چانه ام را روی پشتی صندلی ت

باال و پایین می شد و فاخته یک بند حرف می زد من اما نمی شنیدم. در یک حال عجیب  ماشین در جاده ی خاکی 

   .بین خوشی و ناخوشی گیر کرده بودم

... دیدی   کانکس نارنجی بین زمینه ی خاکی رنگ طبیعت بی آب و علف، باالی تپه ای به چشمم خورد:» اوناهاش 

   «فرهود؟

اینم جاست؟ دل و روده ام پیچ خورد به هم! ملت روانی شدن. اومده تو  ود سری تکان داد و من ادامه دادم:»فره

   «...قله ی قاف کافه زده! خدایی کی پا میشه بیاد اینجا؟ 



   .غر می زدم و بقیه ریز می خندیدند تا به کافه رسیدیدم

   .نکس پارک شده بودصاحب کافه ماشینی شبیه ماشین فرهود داشت که پشت کا

   .و نفره و صندلی های چوبی که رومیزی های چهارخانه قرمز و سفید  جلوی کانکس قرار داشتنددو میز کوچک د

پروا هر چه نزدیک تر شدیم بیشتر ذوق کرد. فاخته از ذوق کردن پروا خوشحال بود که یکسره دستهایش را به هم  

   .می کوبید

ارج شدند. هر دو پیشبندهایی شبیه رومیزی ها  شوهری جوان با دیدن ما از کانکس خ از ماشین پیاده شدیم. زن و

   .داشتند و با خوش رویی سالم دادند

   .منو ساده بود اما به جایی که بودیم می ارزید

   .از همان منوی ساده سفارش دادیم و با چسباندن دو میز کوچک کنار هم نشستیم

  «!ه فقط یه کم سردهمالید و گفت:» فاخته خیلی جای خوبیفرهود کمی دستهایش را به هم 

  «.پوزخندی زدم و گفتم:» برادر شما یه کم غذا بخور از حالت اسکلت دربیای دیگه سردت نمیشه

فرهود نگاهی به پروا کرد و گفت:» خیلی سریع بخشیدیش! اصال فکرشو نمی کردم. یعنی می دونی کار فراز از نظر  

   «...من 

   .ی محکمی گفتم و فرهود بلند خندیدخفه شو 

  «پروا نگاهی به فاخته کرد و گفت:» کوکو ببخشمش یا نه؟ 

  .از اینکه فاخته را مثل من کوکو صدا زد دلم پر از گرما شد

... منم خنگ نیستم       «.فاخته با خیال راحت گفت:» قبال بخشیدیش دیگه 

     .دیماینقدر لحن گفتن فاخته بانمک بود که همه خندی

    .انه را خوردیم و فرهود دست فاخته را گرفت و به بهانه گردش بلند شدندصبح

   .دستش را زیر چانه اش گذاشت و نگاهم کرد

   «ماگ قهوه ام را روی میز گذاشتم و گفتم:» جونم؟ 



   «لبخندش پررنگ شد:» اینجا خیلی قشنگه نه؟ 

... همین بی نگاهی به اطراف کردم و  آب و علفی و نبودن حتی یه بوته ی خار خاصش  جدی گفتم:» معرکه است 

... از لحاظ رنگ بندی هم که شما فرمودید بنده هیچی بارم نیست االن دقت می کنم میبینم چه کنتراستی داره  کرده 

   «!لیدی

جه  دورتر را نشان دادم:» االن شما تو  شلیک خنده اش را نادیده گرفتم و انگشت اشاره ام را روی زمین گرفتم و کمی

   «.کنید اون سنگ نسبت به کناریش خاکی تره ... معرکه است. باورم نمی شد یه روز طبیعت به این بی جانی ببینم

   .سرم را چرخاندم و دیدم که یک دستش را روی دلش گذاشته و با دست دیگرش چشم هایش را پاک می کند

اگه  لبهایم کش آمد:» واقعا چیز    «!بفهمم الکی میخندی من می دونم و تو خیلی بامزه ای نگفتم. 

... وای دلم! خیلی خوبی ... آخه لحن گفتنت     «.بریده بریده بین خنده هایش گفت:» آخه 

   «با پشت انگشتانم روی گونه اش کشیدم و قطره اشکی را پاک کردم:» از کی خیلی خوب بودم؟

...  سرفه ای کرد و سریع گفت:» من ... از خواب  صداتو خیلی دوست دارم  اولین باری که با داد صدام زدی یادته؟ 

.... تو چی؟ ... بعدش این خیلی هی بیشتر شد. شما     «پریدم. فکر کنم از اون روز خیلی خوب بودی 

قشه  دستم را روی میز گذاشتم و خودم را جلو کشیدم:» من فکر کنم همون ثانیه اول که دیدمت برای لبات ن

   «.کشیدم

  «.شد و با تعجب پرسید:» امکان نداره! من هنوزم نگاه پر از خشمت یادمه چشمهایش گرد 

جلوتر رفتم و در فاصله ی کمی از صورتش لب زدم:» لیدی هنوز منو نشناختی! باهات سر لج بودم وگرنه یک دو سه  

   «.مختو می زدم

گنگ شده اش نگاه کردم و  کشیدم. زیر چشمی به قیافه یسریع بوسه ی کوتاهی روی لبش زدم و خودم را عقب 

   «!گفتم:» خب داشتیم راجع به کنتراست رنگی اینجا صحبت می کردیم لیدی

   «!مشتی به بازویم زد و گفت:» خیلی بدی

مال  بلند خندیدم :» تکلیف منو روشن کن باالخره خیلی این وری یا خیلی اون وری؟ البته تو نتیجه فرقی نداره چون

   «!منی و تمام 



ید ... خوشحال بود. خنده هایش مثل دمیدن جان به تن خسته ام بود اما فقط خدا می دانست من چه  می خند

    !دلشوره ای داشتم برای همه

پنهانکاری انرژی و توان را به تحلیل می برد. فقط تا قبل بازگشت از آن کانکس نارنجی توان داشتم. دلم سکوت می  

   .ای خلوتخواست و ج

ماشین نشستیم سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و باز اتفاقات دیشب را مرور کردم. تمام حواسم پی  تا داخل 

   !حال مادر بود و آن عالمت سوال بزرگ که چاووش برای چه باید فرار کند 

   .دست پروا آرام روی دستانم قرار گرفت

   .سرم را بلند کردم و نگاهش کردم

     «چیزی شده؟ از چیزی ناراحت شدی ؟پر از نگرانی بود:» چشمانش  

انگشتهایش را گرفتم و باال آوردم. پشت دستش را بوسیدم. دست دیگرم را باال بردم و آرام شال را از روی گوشش  

   .کنار زدم

   .محو تماشای حرکاتم بود 

   «باشم؟نارم باشی و ناراحت سرم را آهسته کنار گوشش بردم و گفتم:» مگه خر مغزمو گاز زده تو ک 

   .یک چشمم روی لبهایی مانده بود که تا آخرین حد کش آمد

سرش را چرخاند.  تغییری در حال چشمانش پیش نیامده بود اما لبخند محوی روی لبهایش آمده بود :» چشماتم  

   «!قرمز شده

   «ی می خوای بگی؟ لبخند کجی زدم:» همه اش تقصیر توئه! خواب و خوراک نگذاشتی که. پس ک

می خواستم بفهمد. تمام تالشم را کرده بودم که مثل قبل باشم اما این مدت با هم بودن کار دستم داده بود. سریع ن

  !متوجه درهم بودنم می شد

... من فقط یک آدرس ازت الزم دارم بقیه اش با من    «.بدجنس شدم و موذیانه خندیدم:» اصال نگو تو 

   «س کجارو بدم؟آرام پرسید:» آدر 

   .لحظه به خداحافظی نزدیک می شدیم. قلبم دیگر گنجایش یک جای خالی دیگر را نداشتهر 



... یک عمر عادت    .یک عمر زندگی 

... باید نگو و بانو با اجبار می  گیج بودم. به هر در و دیواری الزم بود می زدم اما نمی شد. مادر می گفت اجبار نکن 

   .ببردخانه ی خودش خواست پروا را به 

  .بانو به دنبال لحظات تنهایی با دختری که بعد سالها پیدایش کرده بود، می گشت 

... باید درک می کردم اما نمی شد. نمی  حتی نتوانسته بود او را راضی کند که با هم زندگی کنند. بانو دلتنگ بود 

    .خواستم برای خودم می توانستم بانو را درک کنم من تمام لحظات پروا را طلبکارانه 

  .می دانستم روی حرف بانو حرفی نمی زند

   .هر لحظه که می گذشت و به خانه نزدیک می شدیم حالم بدتر می شد

   «!دستم را پشت کمرش انداختم و او در آغوشم جا دادم:» از رفتن بدم میاد

   «!سرش را باال آورد و با مهربانی گفت:» من نمیرم

   «و به چشمانش خیره شدم:» قول! خوش قولی دیگه؟انه اش بردم دستم را زیر چ

  «.تند جوابم را داد:» قول فراز. خوش قولم

  .در پارکینگ که باز شد بانو را دیدم. در حیاط قدم می زد

مشخص بود ین فاصله هم موبایل کنار گوشش بود و دست خالی اش را تکان می داد. اخمهایش در هم بود و از هم

   .عصبانی است

   .فرهود ماشین را داخل برد و همه پیاده شدیم

   .بانو سریع سر تکان داد و به ما پشت کرد

   .با حرکتش نشان داد که کسی نباید مزاحم او شود

   .فرهود دست فاخته را گرفت و به پروا بفرماییدی زد

   .پروا نگران بانو را نگاه می کرد

   .لبهایم آوردم و دستم را پشت کمرش گذاشتم تا باال برویمی زورکی روی  لبخند



   .در حال باال رفتن بودیم که یک لحظه ی کوتاه صدای پر حرص بانو به گوشمان خورد

   «!معتضدی من با احدی شوخی ندارم. همونکه گفتم. هر کاری الزمه انجام می دی » -

   .گاه کوتاهی که به بانو کرد به من خیره شدروا بعد از نهر دو میخکوب سرجایمان ایستادیم و پ

لبهایش چند بار به هم خورد و درنهایت صدایی از حنجره اش درآمد:» باز چی شده؟ نکنه به من مربوطه؟ وای چرا 

   «...من تا یه کم رو به راه میشم 

زم می خوای به این مشکی  ببینم تو هنوبدون توجه به حضور بانو دستم را روی گونه اش گذاشتم:» چه ربطی داره؟ 

   «پوشیدن ادامه بدی؟

دوباره نگاهی به بانو انداخت:» وقتی پیشش بودم هم هر وقت با معتضدی حرف می زد تا چند روز همین شکلی 

   «!عصبی بود. فراز

هست.  ه ای دستم را پشتش گذاشتم:» جون فراز. خودتو نگران نکن بانو حواسش هست. وکیلش هم حتما آدم حرف

   «.نگران نباش

   «.دستهایش را سریع در جیب پالتوی کوتاه فرو کرد. بغض کرد گفت:» بازم به همون پرونده مربوطه. من می دونم

جلوی در ایستادیم. دکمه های پالتو را برایش باز کردم:» خوبه که لیدی. بانو و وکیلش دخل همشونو میارن! بده 

   «مگه؟

   «تم:» نگاش کن! کسی با شما کاری نداره که. ترسیدی؟ پس من اینجا چیکاره ام؟برداششال را از سرش 

   «!آب دهانش را قورت داد:» دلم شور می زنه فراز

اگر پروا در خطر باشد! بانو بیخود کاری انجام نمی داد! گفته بود   مثل من! چرا من هم همین حس را  داشتم؟ 

   !می گفت شوخی ندارد کیلش مراقبش باشم! حاال پشت تلفن به و

   «سالم .. خوش اومدید. چرا اونجا ایستادید؟  » -

   .صدای مادر هر دوی ما را از جا پراند

   .سریع سالم داد و بعد از روبوسی با مادر به سالن رفت

   .دوباره همان پروای سکوت پیشه شد و رفت



   «احته؟مادر نگاهی به پروا انداخت و گفت:» چیزی بهش گفتی؟ نار 

   «نگاهی به بیرون در انداختم:» چی شده بانو اینهمه عصبانیه؟

... دنبال همون پرونده است. دیشب گفت تموم شده و همشونو  مادری سری به بیرون کشید:» وکیلش زنگ زده بود 

... نفهمیدم چرا یهوعصبانی شد و رفت بیرون    «!گرفتن 

   .ست پروا را بگیرم و به باغ برگردیم. خوش باشیم و باز هم بخندیمکه د کالفه بودم. تمام فکر و ذکرم این شده بود

   .دلم می خواست با خیال راحت مست موهایش شوم و برایش بنوازم 

   .می خواستم با پروا برگردم و در باغ را قفل بزنم

   شتم؟ره داپروا دوباره به دنیایی که نمی خواست در آن باشد کشیده می شد و این بار چرا من دلشو

  ... خواستم بپرسم مادر دقیقا چه شنیده که بانو با عجله از در وارد شد:» فراز کاری نداری؟ من و پروا باید بریم جایی 

   «.بعدشم میریم خونه ی پروا

عصبانی شده بودم. از تعیین تکلیفهای بانو اعصابم خورد شده بود. تا خواستم اعتراض کنم مادر سد راهم شد:»  

   «.و؟ نهار درست کردم. کجا برید؟ بچه ها تازه از راه رسیدنه بانچی شد

   .یک واجبه ی محکم تحویل مادر داد و از پله ها باال رفت

  .اخمهایم در هم رفت. کنترل کردن خشم سخت شد

... پشتیبان مالی یا هر چه که بود ... پیدایش کرده بود     .داشت دستور بدهدحق ن افسرده شده بود 

   .نگاه پر اخمم به دنبال بانو کشیده شد

مادر دستش را روی قلبم گذاشت:» دیشب بهت چی گفتم؟ احمق که نیست می دونه یه حسی بین شما هست!  

... اجازه می گیریم و بعدشم با یه دسته گل قشنگ و شیرینی می ریم تا احترام پروا حفظ بشه! قیم   نکن اینکارارو 

   «.از تو فکر کن مادرشه. حرص نخور مامان جون برات خوب نیستشه فر 

   «...دستهایم را با حرص باز کردم:» دستوری حرف می زنه آخه! هر کی هست. بیخود می کنه 

با لبخندش دهانم را بست:» قربون دلت برم من! حرص نخور مامان. روابط پروا و بانو به شما ربطی نداره. خودش 

   «!وست نداره. فراز گوش کناگه دباید بگه 



   «...نفسم را کامل بیرون نداده بودم که بانو آماده از پله ها پایین آمد و پروا را صدا زد:» مهفام جان بریم من کلی 

... همین دیشب گفت پروا صداش کنیم    «.صدایم را باال بردم و با عصبانیت گفتم:» پروا بانو 

   .فظی کرد و از در خارج شد. بانو آشفته و درهم بودهمه خداحابانو بی توجه به من از 

    .پروا همراه فرهود و فاخته تا دم در آمدند

   .پالتوی پروا را از روی چوب لباسی برداشتم و گرفتم تا بپوشد

ه همه تشکری کرد و با فرو بردن هر دستش در پالتو از مادر بابت مهمان نوازی دیشب تشکر کرد و بعد هم رو ب

   «.:» پروا صدام کنید خوشحال میشم. خداحافظگفت

   «.مادر رویش را بوسید و رو به من گفت:» برید به سالمت. با هر دوتاتونم زود به زود بیاید اینجا

   .هنوز کامل از خانه خارج نشده بود که باز هم برگشت و خداحافظی کرد

گی کرده بود چه می دانست حسرت داشتن خانواده تنها زند دلش نمی خواست برود. بانو سالهای سال خودخواسته

   .چه مزه ی تلخی دارد

چه می دانست از دختری که بین بچه های پرورشگاه از اینکه می دانسته طعم ساعت های آخر مهدکودک شیرین  

   !است چقدر به خود می بالیده

   .پروا دوست داشت بماند و مجبور بود برود

   مگر می شد؟دخالت نکن اما مادر می گفت 

اگه دوست داری اینجا بمونی نمی ذارم بهت زور بگه. باشه پروا! کافیه بگی  ...    «.بازویش را گرفتم:» ببین منو 

   .لبخندی زد و دستم را گرفت

   «!مرا به دنبال خودش تا ماشین کشاند:» خودم باهاش صحبت می کنم. شما حرص نخور

   .ود. وعده ی دیدار می داد و از هماهنگی می گفتدن با موبایل ببانو باز در حال حرف ز 

   .در پشت را برای پروا باز کردم و نگاهم را از روی بانو برنداشتم



پشت فرمان به انتظار نشستم تا بانو بیاید و بگوید کار مهم اش چیست؟ کجا باید می رفتم؟ با پروا چه کار مهمی  

   داشت؟

م و فکرهایم را مرور کردم. ذهنم از هر طرف به یک سو کشیده می شد. مادر  تکیه داده بود سرم را به پشتی صندلی

... پروا   ... بانو    !... چاووش 

   «!صدایش مثل یک جادو از کنار صندلی در گوشم پیچید:» میشه حرص نخوری؟ خواهش می کنم

اگه همان طور با چشمان بسته گفتم:» میشه شما با مادرتون تشریف نبرید  میشه بگو برای منم بشه  خونه تون؟ 

   «چون هر چی فکر می کنم نمیشه! پادگان بدون سرباز دیدی؟

 ِ ... مسیر دفتر خونه تا اینجا  دور    «!بانو در را باز کرد و سریع گفت:» بریم تا دیر نشده 

   .دستم را پشت صندلی بانو گذاشتم و دنده عقب گرفتم

   «یی لب زد:» دفترخونه واسه چی؟پروا بدون صدا هر دو به هم نگاه می کردیم که

سرم را کمی باال دادم تا خیالش راحت شود. نمی خواستم هیچ سوالی از بانو بپرسم چون هر جوابی می داد قطعا 

   .داد من درمی آمد. دنبال بهانه بودم

   .هر سه در سکوت به سمت دفترخانه ای که بانو آدرسش را داد رفتیم

گاهش روی هیچ چیز ثابت نمی ماند و از همه بدتر وقتی به چراغ قرمز می رسیدیم فته شده بود. نپروا هم آش

   .محکم پلکهایش را روی هم می گذاشت

   چقدر سختی کشیده بود با این حرف نزدن؟

   .رفتن به باغ و قفل زدن به در آن بهترین گزینه بود

دن از ماشین رو به من کرد و گفت:» ممنونم فراز. زود  رسیدیم. بانو حین پیاده شباالخره بعد از ساعتی به دفتر خانه 

    «.برمی گردیم

   «.پروا قبل پیاده شدن گفت:» حرص نخور. زود میام

چشمی گفتم و پروا پیاده شد و به همراه بانو از روی پل فلزی روی جوب رد شدند و وارد ساختمان قدیمی دفترخانه 

   .شدند



   .دادم رم را به پشتی صندلی تکیهکالفه س

... فکر می کردم باغ بدون پروا چطور می شود که صدای موبایلم مرا از بیشتر غرق شدن نجات   در افکارم غرق شدم 

   .داد

   «!به صفحه با تعجب نگاهی کردم و تماس را وصل کردم:» بله مرتضی 

   «.سالم آقا! حالتون خوبه؟ شرمنده مزاحم شدم » -

   «.مزاحم نیستی بگو » -

... راستش نمی دونیم چه خبره! چی  کمی  من و من کرد و گفت:» آقا ما امروز اومدیم سرکار چاووش خان که نبودن 

   «!بگم آخه

   «.کمی در صندلی جابه جا شدم:» بگو حرفتو! مگه اولین بارشه نمیاد. نیومده دیگه کارتونو بکنید

 «.. ای بابا وقت گیر آوردیاخوب حرفتو بزن مرد حسابی  دوباره تعلل کرد و من جوش آوردم:»

آقا خانِم جناب صابری اومدن نمایشگاه دنبال شما می گشتن! ما گفتیم یه مدته نمیاید شروع کردن داد و بیداد  » -

   «.که صابری رو گرفتن و چاووش خان اموالشو باال کشیده و سرشونو کاله گذاشته. گفتن می خوان شکایت کنن

... اونهمه ماشین میلیاردی. تریلی بیاره بار کنه ببره! گی به موهایم زدم و با حر چن ص گفتم:» خب بره شکایت کنه 

   «واسه چی به من زنگ زدی؟

   «.آقا چاووش خان گوشیشون خاموشه! این خانم صابری هم گفتن فردا با وکیلشون میان اینجا » -

   «.باشه، فردا میام. خداحافظ دفترخانه بیرون زد گفتم:»پوفی کردم و با دیدن پروا که با عجله از 

   .اخمهایش در هم بود و پریشان و آشفته مرا نگاه می کرد

   .در را کامل باز نکرده بودم که بانو با عجله از پله های ساختمان دفترخانه پایین آمد

   .می کردبه حرفهای بانو اعتنایی نپروا سنگ شده بود و خیره به چشمهای من 

   «در ماشین را بستم و جلو رفتم:» چی شده پروا؟ 



بانو نگاهی به من کرد و مستاصل گفت:» قبال باهاش صحبت کردم من نمی فهمم االن چرا ناراحت شده! با سکوت  

   «چیزی حل میشه؟ خب چرا حرف نمی زنی؟

م:» ناراحتش کردی؟ اون از مهفام گفتنت اینم  نگاهم را از پروا که خط نگاهش روی ماشین بود گرفتم و رو به بانو گفت

   «...از االن! بانو 

... آتیش بیار معرکه شدی؟     «عینک را از روی چشمانش برداشت:» از رو عادت گفتم نه از قصد 

   «فتم پروا نمی گفتی اسمش چیه؟ طلبکار گفتم:» پس چطور پیش من بود من هی می گ

... من فقط از رو عادت موقع حرف زدن با خودش می گفتم سرتا پایم را با اخم نگاه کرد:» خود ش خواسته بود 

    «مهفام. فراز میشه لطفا دخالت نکنی؟

   «.دستم را پشت پروا گذاشتم و بانو رو خطاب قرار دادم:» ترک کن عادتو بانو! اذیت میشه

  «..دستم را روی کمرش باال و پایین کردم:» پروا جان 

محکم گفت:» من و شما راجع به انتقال چیزهای دیگه صحبت کرده بودیم. بانو شما به من گفتید  رو به بانو ایستاد و

  برنمی گردید و از دور براتون سخته که موسسه ای که می خواید تاسیس کنید رو بگردونید! قرار شد من حواسم به

   «.اونجا باشه. نهایتا مدیر موسسه و مسئولش باشم که گفتم چشم

... همه حرفات درسته. منتها  بانو نفسی    «...کشید و گفت:» عزیزم مگه میشه قرارهامونو یادم بره! درسته 

چی    پروا اخم هایش بیشتر در هم گره خورد و دست لرزانش به سمت دفترخانه گرفت:» اینجا چیکار داریم؟ چرا هر

   «استم؟دارید و ندارید رو می خواید به اسم من کنید؟ من از شما همچین چیزی خو

   .لبم را گاز گرفتم و نگاهم در نگاه بانو گره خورد

   .دستم را دور شانه ی پروا حلقه کردم و سرشانه اش را فشار دادم

نم را گرفت. می خواستم هر چه در دلش هست را  بانو تا لب باز کرد پروا دوباره به حرف آمد. انگار پیام فشار انگشتا

   .من برای تمام کارهایش پشتش هستم بیرون بریزد. می خواستم بداند

من به آقای فراز و همه از اون اول گفتم هیچی از هیچ کس نمی خوام. اون یک موردی هم که با هم صحبتشو   » -

برای بچه های بی بضاعت بزنید و من برای اینکه یه  کردیم پیشنهاد روانشناس بود. شما می خواستید یه موسسه 



کردم. همین! اصال و ابدا کوتاه نمیام. قیافه ی آقایی که باال بود کامال متعجب بود! میشه  مواجهه داشته باشم قبول 

   «بگید چرا با این عجله همچین تصمیمی گرفتید؟

به حال سنگ شدن این دختر را ندیده است. هیچ حسی در  بانو با لبهای نیمه باز پروا را نگاه می کرد. مشخص بود تا 

... پروا د    .وباره به یک ربات تبدیل شده بودصدایش نبود 

بانو متعجب گفت:» مواجهه؟! میشه بگی اینجا چه خبره؟ اینهمه ساله گذشته و من االن باید بدونم که روانشناست  

   «بهت پیشنهاد مواجهه داده؟ مواجهه با چی؟ 

ا برای من یکی از باارزش ترین  ا صدای متعجب بانو که ته آن با بغضی همراه بود را نادیده گرفت و گفت:» شمپروا ام

آدم های روی زمین هستید بانو! من می دونم پشت این ظاهر سخت چه قلب بزرگ و مهربونی دارید. کار پرعجله ی  

دام کردید من یک دانشجو بودم که دو شیفت  شما خواهش می کنم ناراحت نشید اما مثل یک توهین بود. وقتی پی

آرامش درسمو بخونم و ازتون متشکرم. چیز بیشتری نیاز ندارم و نخواهم داشت. کار می کردم. شما کمکم کردید با 

به زودی هم برمی گردم سرکارم! خیلی بهتون مدیونم. خیلی زیاد وگرنه یک ثانیه هم تو خونه ی شما نمی موندم با 

   «...ید من پول خونه رو اینکه می دون

... اصال چیزی نگوبانو دستش را باال آورد:» خواهش می کنم. وای اد      «.امه نده 

اگر یک کلمه بیشتر از پروا بشنود اشک هایش روان خواهد شد    .لبهای آویزان بانو نشان می داد 

بانو حتما یه فکری داشته مگه نگفتی خیلی  نگاهی به نیم رخ پروا کردم و فشاری به بازویش آوردم:» لیدی کوتاه بیا!

   «بهش اعتماد داری؟

   «.گفت:» هنوزم میگم! هنوزم اعتماد دارم سخت و محکم

دوباره رو به بانو کرد و گفت:» اجازه بدید االن که حرفامو زدم یعنی تونستم بزنم اینم بگم که هیچی به اندازه ی دیدن 

د! اگر دلیل می آوردید و یک درصد همه چیو قبول می کردم باز هم اون باغ سند باغ بین باقی مدارک ناراحتم نکر 

و چیزهایی بود که ممنوعه بانو. اون باغ مال فرازه. مشکالت شما و آقای وارسته برای خودتونه. یه عمر کار کرده و جز

   «.پولشو تمام و کمال داده. لطفا بدون به هم زدن آرامش فراز مشکالتتونو حل کنید

اگر نبودهم هم غمی نداشتم فقط  چون مثل یک  ان جمله های آخر کافی بود تا نیشم باز شود. نه برای باغ که دیگر 

   .کوه پشتم ایستاده و مدافع آرامش من بود



   .بانو کیش و مات شده بود شاید اولین بار بود که قیافه اش را تا این حد بهت زده می دیدم

   «.ورت بانو را بوسید:» مرسی که گذاشتید حرفامو بزنم بانوپروا نفس عمیقی کشید و سریع ص

   .مش به سمت ماشین رفتبعد هم با آرا

 .بانو به چشمهایم خیره شده بود

   .حق داشت، پروا در بازداشتن زمین از چرخش قدرت ماورایی عجیبی داشت. زمین برای بانو نمی چرخید

   «م؟خنده ای کردم و گفتم:» بهت گفته بودم عاشقش

   «.گفت:» من لوکیشن خونمو براتون فرستادم. لطفا بریم خونه ی من همینکه با بانو داخل ماشین نشستیم پروا

   .در آینه نگاهی به صورتش کردم و اخمهایم در هم رفت

   .مصرانه دنبال رفتن بودحاال که فرصت داشت تا گزینه ی رفتن به خانه اش را از بین ببرد، 

ت پیش گفته بودم رفتن را دوست ندارم و گفته  چند ساعت گذشته بود از اعترافی که کرده بودم؟ همین چند ساع

... خوش قولی را با این سرعت خط زده بود! برای بانو؟ چون بانو آشفته بود؟ من  بود نمی روم. قول داده بود 

    نبودم؟

   «موبایل را از روی کنسول برداشتم و جدی گفتم:» کجا فرستادی لیدی؟ نگاهم را از آینه گرفتم.

   .”ردم. با لبخند قشنگی گفت “واتزاپاز آینه نگاهش ک

   .لبخند روی لبهایش اخمهایم را بیشتر در هم برد

ینطور بانو را برنامه را باز کردم و زیرچشمی به بانو که غرق در فکر بود، نگاه کردم. مثل همیشه نبود! هیچ وقت ا 

کرد. مگر چه اتفاقی افتاده که اینطور  پریشان ندیده بودم. دو سال بود که پرونده ی کشته شدن مشفق را دنبال می

    آشفته بود؟

   .سرم را با کرختی پایین بردم. نگاهم روی صفحه ی موبایل میخکوب شد

  .به جای لوکیشن برایم نوشته بود



هستم. رفتن رو من هم دوست ندارم. حال بانو اصال خوب نیست فکر کنم خودت متوجه  من آدم خوش قولی  »

   !شدی

  .ناراحت نباش و حرص هم نخور پس لطفا

می مونم مثل خودت. نمی گذارم کسی اذیتت کنه مثل خودت. دلم برات تنگ میشه مثل خودت. دوستت دارم 

   «.مثل خودت

... نگفته بودیم. این جمله ای آخر و باقی جمالت از چشمهایمان ساطع می شد.   قلبم از جا کنده شد! نگفته بود 

   !داشت اما پنهان  خیلی وقت بود که وجود

شاید از همان روز اول در فرودگاه که جذبه اش مرا گرفت. دختری سرتا پا مشکی با چشمهای عسلی و لبهایی که در  

   .ذهنم شیطنت می ساخت

دارد! قلبم از دیدن نوشته ای که از دریچه ی چشم ها فقط مشخص بود و حاال روی  حاال  او نوشته بود دوستم 

    .ک می زد، دچار تکان شدیدی شدصفحه موبایل چشم

  .سرم با ضرب باال رفت و به آینه خیره شدم

   !مثل یک دختربچه با شیطنت هر جایی را نگاه می کرد جز آینه 

   .هم فشار دادملبهای نیمه بازم را که باز مانده بود ب

همه! تمام کسانی که همیشه مرا  من مثل پروا سکوت کردن را بلد نبودم. شاید فقط حربه ای بود برای آزار دادن 

   !پرحرف دیده بودند حتی خود پروا

... ندارم ... اینترنت     «.آب دهانم را قورت دادم و گفتم:» لیدی 

   «!نگاه کند و با شیطنت گفت:» خبکلمات منقطع و سراسر گیجی من باعث شد در آینه 

    .مین کلمه ی کوتاه پنهان کرده بودیک “خب” گفت ... همین! اما دنیایی از زیرکی و شیطنت پشت ه

   .زیرچشمی نگاهی به بانو کردم. غرق در فکر ، انگار اصال در این دنیا نبود

رو التماس کنه این دفعه گیر من نیفته! به قران  نگاهم را به آینه دادم و گفتم:» من قربون نت برم؟ یعنی بره خدا

   «!ت باهاش کار واجب داری قطعهمجید یه نتی بسازم چهل ستون چهل پنجره! هر وق



   .دستهایش را روی دهانش گذاشت و چشمانش به دو خط باریک تبدیل شد

اگر قلبم همان موقع از  ضربان باز می ایستاد مثل این بود در اوج بودن خوب است! در اوج تمام شدن عالی است. 

   .که در اوج تمام شده باشم

   «!کت کنیدسرفه ای کرد و گفت:» فعال مستقیم حر 

   .ماشین را روشن کردم و راه افتادم

   «.چند ثانیه بعد گفتم:» هر وقت مسیرت عوض شد بگو. همینجوری مستقیم برم؟ یه وقت انحراف نباشه نفهمیم

   «!ه برد و با خنده گفت:» نه دیگه فعال مستقیمسرش را به طرف پنجر 

   .زبان خودمان را داشتیمیک عمر را زندگی کرده بودیم. ما در پشت کلمات هم 

ترافیک و چراغ قرمز مثل دیروز طاقت فرسا نبود. خوشحالم کرد. تک تک لحظاتی که کنارم بود برایم غنیمت می  

   .شد

   «. جا خورد و سریع سرش چرخید:» جان؟با خنده دستی روی بازوی بانو کشیدم

   «!فشاری به بازویش دادم:» کجایی بانو؟ نبینمت اینطوری

   «یع به عقب برگشت:» پروا منو می بخشی؟ سر

  .این دیگر از عجایب بود. رفتارهای بانو کم کم داشت مرا هم نگران می کرد

نگید اینارو! حرفامو زدم ناراحتی وجود نداره. خب همه پروا دست بانو که روی پشتی صندلی بود را گرفت و بوسید:» 

اگه چیزی از اون پرونده هست که به من  با هم بحث می کنن. اما بانو بهم بگید چرا ای نقدر یهویی تصمیم گرفتید. 

   «..ربط داره

... نه نگران نباش! خب من از قبل هم می خواستم اینکارو  بکنم. راستش شاید  بانو سریع حرف پروا را قطع کرد:» نه 

... من حسم به تو رو حتی نمی تونم توصیف     «.کنمتو خیلی به من حسی نداشته باشی اما من 

   «پروا از روی صندلی نیم خیز شد و اینبار گونه ی بانو رو بوسید:» کی گفته من حسی ندارم؟ 

   «!بلند گفتم:» من 



   «...پروا سریع گفت:» شما بی 

بانویی که حاال لبخند محوی روی لبهایش آمده بود چرخاند و ادامه ی حرفش را خورد:»   سریعتر سرش را به طرف

    «.ن دارم. ولی منتظر می مونم دلیل ناراحتی امروزتون رو بگیدبانو من دوستتو

 .بانو تا خواست باز حرفی بزند تقه ای به پنجره ی من خورد و هر سه سرمان به همان طرف چرخید

    !دسته های گل سرخ پشت پنجره ایستاده بوددخترکی کوچک با 

   .نگاه کردم و به آینه چشم دوختمچند لحظه ی کوتاه به دخترک 

   .سرش را آن قدری به طرف مخالف چرخانده بود که هیچ چیز از صورتش نمی دیدم

... باز کن پنجره رو    «!بانو دستی تکان داد و گفت:» فراز 

   .نگاهم به آینه بود و نمی دانستم باید چه عکس العملی داشته باشم

   «.ه پایین بیاید و خودم به عقب برگشتم:» پروا جان! منو نگاه کندستم را روی شاسی گذاشتم تا پنجر 

   .دندانهایش را روی هم فشار داد

شکالت میدم میره باشه؟ گالرو نمی گیرم  کمربند بند را باز کردم و بیشتر به عقب برگشتم:» پروا جانم! بهش 

   «.ازش

   «.بابا بانو کالفه شده بود:» چی میگی فراز؟ شما دو تا چتونه؟ ای

.. دفعه بعد همرو ازت  سریع برگشتم و از داشبورد بسته ی شکالتی بیرون کشیدم و دست دخترک دادم:» بیا عمو 

   «می خرم. باشه؟

   .ی از دستم گرفتدخترک بسته ی شکالت را با خوشحال

سکناسی کنار گوشم آورد:»  ترافیک راه فرارم را بسته بود. خواستم در آینه نگاهی به پروا کنم که با دستی لرزان ا

   «!لطفا ازش گالشو بخر

  .اسکناس در دست پروا بال بال می زد. قلبم نالید. چه می کردم؟ لحظه های خوب و بد روی هم رنگ می زدند

    .عجیب گیر کرده بودم که هر لحظه خوشی به لحظه ای ناخوش گره می خورددر یک چرخه ی 



... عموسریع مچ دستش را میان مشتم گرفتم بیا یه خانم  . سرم را از پنجره بیرون بردم و با ذوق گفتم:» دختر خانم 

... دخترجون     «!خوشگل می خواد گالتو بخره 

  .مت پنجره آورددختر برگشت و با خوشحالی گلهای رز را به س

   .گل ها را از میان دستانش قاپ زدم و بدون سرچرخاندن به طرف بانو گرفتم

  «ری می کنید؟چرا اینطو » -

بانو آن قدر در مسیله ای که نمی دانستم چیست غرق بود که حتی حرفهای پروا را هم تحلیل نکرده بود. کلمه ی 

   .سختی نبود اما حواس نداشت تا تحلیل کند  مواجهه را شنیده بود و ربطش به این اوضاع کار

اگر جایی تنها     .می ماندیم، می توانستم از زبانش حرف بکشم  باید می فهمیدم بانو فکرش درگیر چه چیزی است. 

   .دست پروا را از بین پنجره و صندلی جلو کشیدم تا خودش اسکناس را به دخترک دهد

   .ت عقب بکشد دستش را سریع بوسیدماسکناس را به دخترک داد وهمینکه خواس

   .چراغ سبز شد. پایم را روی گاز گذاشتم

   .ر لعنتی با چراغهای سبز و قرمز پا نگذاریم کاش هیچ وقت دیگر به این شه

   .در آینه نگاه کردم. لبهایش را به هم فشار می داد و به جای نزدیک داشبورد خیره شده بود

بیشتر قدرت دارد. فقط یک ثانیه می تواند یک آدم شاد را به غمگین ترین بشر روی   زمان قدرتمند است. از هر چیز

   .زمین تبدیل کند

   «یشه یکیتون بگه اینجا چه خبره؟م » -

   .صدای بانو هر دو ما را از جا پراند

؟ لیدی شما  به جای جواب سوال بانو گفتم:» خب من همینطوری مستقیم برم؟ یه کم جلوتر چهارراهه! چیکار کنم

   «!بقیه شو نمی خوای بگی؟ نمیام خونت نترس

بی احترامی رو داری از حد می گذرونی. مسائل من و پروا به شما  بانو با تحکم گفت:» سواالی من جواب نداره؟ فراز 

    «...ربطی نداره که االن 



اگه بخوا د میگه! من اگه جواب نمیدم دست دراز کردم و بدون حرف دست بانو را گرفتم:» بانو چت شده؟ خودش 

افتاده کاری ندارم. فقط با تحکم و  چون اجازه ندارم بگم همین. کدوم بی احترامی؟ اصال به اتفاقی که تو دفترخونه 

   «!دستور با پروا حرف نزن. هیچ وقت اینجوری باهاش حرف نزن. خوشم نمیاد

   «!طلبکارانه گفت:» شما زبون پروا شدی؟ کی تا حاال؟

   «.ه وار گفتم:» بانو خودت که معلوم نیست چته! پروا هم االن حالش خوب نیست بحث نکنیم. آدرس بدهزمزم

   .روا باعث شد صاف سرجایم بنشینمصدای پ

... رسیدید به چهارراه دست راست، برید داخل اتوبان » -    «.لطفا بحث نکنید. خوبم نگران نباشید 

   «کردم:» خوبی؟ سریع سرکشیدم و در آینه نگاهش 

   .سرش را آرام باال و پایین کرد

... ماشین رو نگه دار من همینجا باید تکلیفم با شما دو تا رو  بانو با حرص دستش را روی کنسول زد:» نگه دار 

   «!روشن کنم 

   بانو عصبانی و آشفته بود! چه کسی باور می کرد؟

و خالی می کرد اما بانو لبخند از لبانش پاک نمی شد! لبخند   چاووش زمانی داد می کشید و دهانش را با توهین پر

نده تر از پروا بود. زنی که یک عمر با صالبت دیده بودم انگار به می زد و چاووش را حرص می داد. حال بانو نگران کن

   !بیماری پدرش گرفتار شده بود

   .ماشین را به خیابانی فرعی قبل چهارراه هدایت کردم

   «و نگاهی به صورت رنگ پریده ی بانو کردم:» معتضدی چی بهت گفته بانو؟ چرا این شکلی شدی؟ متوقف شدم 

... نخواد بگه نمیگه!  قفسه ی سینه اش از تند نفس کشیدن باال و پایین می شد:» فراز من اخالق پروا رو می دونم 

   «.و ، پروا، همتون حتی فرهودمثل همین دیشب که عین یه آدم صد پشت غریبه با من برخورد شد. مریم ، ت

   دلگیر بود! بانو آشفته بود از اینکه چرا ما می دانستیم و او نه؟

... بانو چرا حالتون بده؟ قطعا موضوع دیشب    پروا خودش را جلو کشید:» من برای نگفتنم دلیل قانع کننده دارم 

   «نیست. شما دیشب کامال منطقی برخورد کردید. چی شده؟



 .پروا نگاه کرد چشمهایش از اشک جمع شدتا به 

   .بانو ذره ذره پیش رویم در حال ترک خوردن و شکستن بود

ردم و بوسیدم:» ببین منو! دختر خیره سرت دنبال تولد بود. منم براش تولد گرفتم اونم همه چیو بهم دستش را باال آو

   «!گفت. گفت دقیقا کیه

...  صدای اعتراض پروا را که اسمم را گفت  نادیده گرفتم و ادامه دادم:» مامان فقط می خواست پروا خودش بگه 

   «.! تو که اینجوری نبودی می شناشی منو مگه نه؟ مامان قصد بدی نداشته

... وقتی مثل   پروا جلو آمد و گونه اش را بوسید:» بانو من حالم خوب نبود. من نمی دونستم خواب هستم یا بیدار 

   «...ی فروختم همین دختر کوچولو گل م

... گل ... گل می فروختی؟     «چشمهای بانو تا آخرین حد گشاد شد و با صدای لرزانی گفت:» گ 

    «ا با ضرب به طرف پروا چرخاندم و با اخم گفتم:» اینطوری می گن؟ االن میگن؟سرم ر 

   «..ر فکرم دستش را روی پیشانی اش گذاشت و لبهایش را گاز گرفت:» به خدا حواسم نبود! اینقد

   .بانو از حال رفت و مهلتی به ما برای ادامه ی حرفهایمان نداد

   .م چه وقت از ماشین پیاده شدم. از کجا آب معدنی و آب میوه خریدم و کی برگشتمنفهمید

کردن درب آب معدنی  نفس زنان خودم را داخل ماشین انداختم. کیسه را روی کنسول گذاشتم و مشغول باز 

   .شدم

   .پروا با صدای لرزانی بانو را صدا می زد

   .بی حواسی کار دست هر دوی ما داده بودتقصیری نداشت دوباره در خاطراتش گم شده و 

  «!دست نم دارم را روی گونه ی بانو گذاشتم:» بانو جون! چشماتو باز کن عزیزم. بانو

   .شدنفسی کشید و کم کم چشمهایش باز 

! سریع آب میوه را از کیسه بیرون کشیدم و نی آن را جا زدم. نی را روی لبهای بانو گذاشتم:» یه کم آبمیوه بخور

   «!فشارت افتاده



   .دستش را باال آورد و آب میوه را پس زد

باید بگی! می   رو به پروا کرد و آرام ولی محکم گفت:» از اول تعریف کن. بگو. تمام چیزهایی که من نمی دونم رو

... باید   «.شنوی 

   .مصدای ناالن پروا که یک بانوی ضعیف از آن خارج شد شنیدم. خودم هم دیگر تحمل نداشت

... همه چیز دوباره پیچیده شده بود. رازها دوباره پررنگ شده بودند    .از یک حال به یک حال دیگر 

... خواهش می کنم! بعد هم بذار نفس آب میوه را جلو بردم و میان انگشتان دستش گذاشتم:» با نو دستور نده 

... یه کم آروم  ... هر دوی شما حالتون بده هم تو هم پروا     «.باشیم. رسیدیم حرف می زنیمبکشیم 

   .نفسم سنگین شده بود. عمر خوشحالی های من همین قدر کوتاه بود. همیشه همین بود

ست، ماشین را روشن کردم و سرم را از پنجره ی جلو به طرف آسمان وقتی بانو به صندلی تکیه داد و چشمانش را ب

   .خم کردم

... یک دلیل ... حتی یک لکه هم در آسمان دیده نمی شد. گیج شده   دنبال ابرهای سیاه می گشتم  برای حال بد 

   بودم. چرا همه چیز به هم ریخت؟

   .ردمپلکهایم را فشار دادم و برای دنده عقب گرفتن سرم را عقب ب

  «چشمانش پر از اشک بود و بدون صدا پرسید:» خوبی؟

   !همین را کم داشتم که چشمان پروا گریه کند

خندیدم:» با لبخند آدرس بده وگرنه فکر می کنم مهمون نواز نیستی. بعد چون من خیلی مهمون نواز  چشمک زدم و

   «.بودم بهم برمی خوره

   «بار با صدا لب زد:» خوبی؟ هیچ لبخندی روی لبهایش نیامد فقط این

اینقدر اوضاع  بیریخت  برگشتم و فرمان را چرخاندم:» خیلی بده من مریض احوالم نه؟ هیچ وقت فکرشو نمی کردم 

   «...بشه که با هر چیز کوچیکی 

   «خودش را جلو کشید و بدون توجه به حضور بانو با خشم گفت:» چی گفتی؟ االن این چی بود گفتی؟

   «.ش را میان دستانش گرفت:» بس کنید ... بس کنیدبانو سر 



یدا کنه بهم بده! وای خدایا! وای خدایا من  کیفش را از روی پاهایش کمی باال آورد:» یکیتون قرص اعصاب منو پ

جواب احمدرضارو چی بدم؟ خدایا من چطوری جواب بدم؟ دختر احمدرضا تو خیابون گل می فروخته؟ جونش برای  

   «.رفت. همه ی زندگیش بود. خدایا بدتر از این به روز من نیاردخترش در می 

:» اینجوری نکنید ... مگه تقصیر شماست؟ بانو من حالم  پروا با دستهای لرزانی قوطی قرص را جلوی بانو گرفت

... من حتی گل خریدم. پس حالم خوبه    «.خوبه! من االن خوبم. ببینید من 

عصبانیت پنجره را پایین داد و دسته ی گل را از پنجره به بیرون پرت کرد:» تک   بانو به جای گرفتن قوطی قرص با

تکشونو درمیارم. فقط بفهمم کدوم بیشرفی اینکارو کرده! پیداش می تکشون باید جواب پس بدن. من پدر تک 

    «.کنم

زیر صندلی افتاد یکی را با بی حواسی قوطی قرص را کج کرد و از بین قرص هایی که بیرون ریخت و بعضی از آنها 

   .برداشت. قرص را بدون آب خورد و دوباره سرش را گرفت

د. چه کاری از من ساخته بود. حتی آن روزی که پروا زانو زد و گفت فقط دنبال  دلم شور می زد. دست و بالم بسته بو 

آن کسی که او را از اتاق صورتی  یک نفر است چیزی برای دلداری نداشتم جز یک امید که شاید واهی بود. قرار بود 

   .اش جدا کرده پیدا کنند

شد. چند ثانیه احمدرضا را صدا می زد و چند ثانیه   حاال هم چیزی برای گفتن نداشتم. بانو هر لحظه عصبانی تر می

   .بعد تهدیدهایش شروع می شد

ان چیزی فکر می کرد که در فکر من  پروا در سکوت نشسته بود. در آینه به هم نگاه می کردیم. شاید او هم به هم

   .بود

  .فتادما تقریبا هر وقت پایمان را از باغ بیرون گذاشتیم اتفاقها پشت هم افتاد و ا

   .ای کاش هیچ وقت از باغ بیرون نمی آمدیم

   .وقتی از یک خاطره ی یک ساعته دنیا چرخیده بود و به هم رسیده بودیم دیگر چه می خواستیم

   .روی میز نشسته بودآس تک ما 

     !ما برده بودیم. کاش همه ما را تنها می گذاشتند تا فقط زندگی کنیم. یک عمر زندگی

  



   .جلوی آپارتمان پنج طبقه ی کوچکی ماشین را متوقف کردم

   .چاره ای نداشتم جز اینکه نقابم را بزنم و تبدیل به فرازی بیخیال بشم

   .ز این سیاهی بدی که هر سه در آن گرفتار شده بودیم، خارج می شدیمحداقل ا

   «.تم:» لیدی خونه ات اینجاست؟ چه فسقلیهسرم را کمی خم کرده و با نگاهی به ساختمان سفید گف

بانو که بعد از ناله ها و تهدیدهای بی امانش نیم ساعتی می شد که سکوت کرده بود، بدون حرفی از ماشین پیاده 

   .شد

   «!پروا در را باز کرد و گفت:» تشریف بیارید آقای فراز

   «ودا! االن باید خجالت بکشم اون مدلی آوردمت باغ؟خندیدم و از ماشین پیاده شدم:» نوع تعارفت پر از طعنه ب

   .بانو دستش را روی سرش گذاشته بود و جلوتر می رفت

  «.دنبالم. همینکه اومدی کافی بود دستش را دور بازویم حلقه کرد:» مرسی که اومدی

   .هر دو مصرانه دنبال حذف نگرانی هایمان بودیم

   «.ناراحت نباش! بانو قبل اینم ناراحت بود سرم را روی سرش گذاشتم:» درست میشه

   «!حلقه دستش را محکمتر کرد:» ناراحت نیستم. تو ناراحت نباشی منم نیستم. ولی صبح یه چیزیت بود

  .کردم از حواس جمعش از نگرانی اش برای من ... حالم را خوب می کردخنده ای 

   «!نگاهی به چشمانش کردم و گفتم:» منم خیلی دوستت دارم

  .لبهایش کش آمد. باالخره خنده تمام وکمال به لبهایش برگشت. سرم را باال بردم و نفسم را فوت کردم

   .یفش را برای بیرون آوردن کلید باز کردتا بانو به در رسید حلقه ی دستش را جدا و در ک

   .یک گلوله ی مشکی پشمالو به دسته کلید چسبیده بود

   .ام کنار ایستاددر را باز کرد و با احتر 

   «!بانو وارد شد و خودش هنوز کنار در ایستاده بود. دستم را پشت کمرش گذاشتم:» لیدی یگانه خجالتم نده دیگه



کنار پله های اضطراری بودیم تا به آسانسور برسیم که گفتم:» اون پشمالو مشکی که به  با هم در حال گذشتن از  

   «.باشه؟ لیدی میشه افتخار بدی مشکی نباشی؟ فراز خسته شدکلیدات وصل بود، نمیشد یه رنگ دیگه 

   «!ه با خنده ” میشه “ ای گفت و کنار بانو ایستاد:» خوش اومدید بانو. البته اینجا خونه ی خودتون

  «!بانو نگاهی عمیق به پروا انداخت و گفت:» من هر چی دارم برای توئه

   «!یادت رفت؟ فقط دخترتو نگاه می کنی! می دونی که من حسودم   دستم را به جیبهایم بردم و گفتم:» بانو منو

سریع چرخید و وارد در آسانسور باز شد. نگاه نافذ بانو روی چشمانم میخکوب شد. آب دهانش را قورت داد و 

   .آسانسور شد

اگر پروا را نداشتم آن قدر به پر و پای بانو می پیچیدم تا بگوید این چه حال ع جیب غریبی است که  اگر قبل بود 

   .دارد

... آن قسمت   ناچار همه ی حالت هایش را به عشق ناکام مانده اش ربط دادم. به کشته شدن احمدرضا مشفق 

داد که شاید آن قدر عاشقش بوده که حاال با رسیدن به هدف و دیدن کسانی که باعث و بانی  بیخیال مغزم پیام می

د، حس های فروخورده اش سرباز کرده اند اما خوب می دانستم در حال  کشته شدن مشفق و در به دری پروا هستن

   .فرار هستم

   .بهایش جدا نشودمی خواستم به حال و هوای خوِش خودم بپردازم. می خواستم لبخند از ل 

نگاهم و تمام حواسم به آسانسور کوچک چهارنفره بود. ث همه چیزهایی که به پروا ربط داشت برای من جالب شده  

   .بود. حس اشتیاقم را تغذیه می کرد چیزی که ماه ها بود از آن دور بودم

   .شانه به شانه ی هم ایستاده بودیم

   .خورد و دوباره به هم می رسید. لبخند می زدیم نگاهمان از دیواره ی آسانسور تاب می

   .ستپروا هم مثل من مشتاق بود. از لبخندهای زیبایش مشخص بود از بودنم خوشحال ا

   .خوشحال بودم چون پروا دیگر آن حال را نداشت

چیست و این روزها هم نگرانی برای بانو تمام شدنی نبود ولی این روزها تمام می شد. باالخره می فهمیدم موضوع 

   .تمام می شد



! برو خانم بسه به  در آسانسور باز شد. بانو بیرون رفت و دوباره ایستاد. با خنده دستم را پشتش گذاشتم:» برو لیدی

  «.خدا شرمنده شدم

   .با ذوق تابی به دسته کلیدش داد و از آسانسور خارج شد

   .پاگرد تمیز و باریک که دو در هر طرف آن بود

   .درها، دیوارها و حتی دو جا کفشی کوچک سفید بودند

   .به طرف در سمت راست رفت و در را با احترام برای بانو باز کرد

اگر خانه اش سراسر مشکی نباشد حتما مبلمان و جزییات مشکی داردقبل از با    .ز شدن در تمام فکرم این بود که 

   !هر چه نزدیک تر شدم سفیدی بود و نور

   .نه اش کوچک و نقلی بود شاید فقط پنجاه متر و تمام خانه با دو رنگ پوشش داده شده بودخا

   !سفید و سبز صدری 

د. کف آن لمینیت های سفید رنگ داشت. یک طرف آن آشپزخانه ای به اندازه ی یک یخچال  سالن پذیرایی کوچک بو 

   .لن جدا می شد، گاز و ماشین لباسشویی که با اپنی چوبی و صدری رنگ از سا

... برای ساختن آن هم از چوب صدری رنگ با  تمام دیوار طرف دیگر سالن کتابخانه ای بود با طبقات نامنظم 

   .استفاده شده بود که رنگ کتابخانه و طرح نامنظم طبقات بیشتر به چشم بخورد ضخامت زیاد

ول آن شاید فقط دو متر بود و در انتهای آن دری به گوشه ی سالن کنار در راهروی باریکی به اندازه یک نفر بود که ط

 .چشم می خورد

... قرص من اثر    «.کرده باید حتما بخوابم  بانو به طرف همان راهروی باریک حرکت کرد:» ببخشید 

اگه احتیاج به دکتر     «...سریع به طرفش رفتم:» بانو 

   «.یا این روزا فقط بگذرهدستش را بلند کرد:» نه فراز جان! می گذره. بهتر میشم. خدا

... یکی دوبار دیگه هم اینجوری   مستاصل به رفتنش خیره شدم تا پروا دست پشت کمرم گذاشت:» نگران نباش 

   «ن. بیدار بشن من حالشونو خوب می کنم. خیالت راحت باشه؟ شد



   .صدای مخملی و آرامش حالم را بهتر کرد. حتما می تواند که حرفش را می زند

   .برگشتم و به جای جای خانه اش نگاه کردم

   «کنارم ایستاد و لبه آستین نیم پاتوی در تنم را کشید:» دوست داری اینجارو؟ خوبه؟

ا از تک کاناپه ی سالن که آن هم صدری رنگ بود و مخملی و یک میز مربعی سفید کوچک جلوی آن قرار  نگاهم ر 

   «.محو شدم! عین خودت محشره لیدی  داشت، برداشتم و گفتم:» معرکه است. قشنگ

   .کاناپه را جلوی کتابخانه گذاشته بود

   .ت سرم قرار داشت، کشیده شده بودپرده های تنها پنجره ی سالن را که پش

   .طبقه ی آخر بود و ساختمانی جلوی آن نبود تا مانع نور باشد

   .ه بودم. کتابها را برمی داشتم و نگاه می کردمروی کاناپه با پاهای دراز شده لم داد

   .نور خورشید روی برگه های کتابهایی که نگاه می کردم می افتاد

... راحت بود و خلوت. تنها چیزی که حواس را پرت می کرد  خانه اش بهترین حسی ر  ا داشت که تجربه کرده بودم 

   .کتابها بود

   .کردن چای بوددر آشپزخانه ایستاده و در حال آماده 

   .با سینی چای که دو فنجان سفید داشت و بشقاب کوچکی از برش های کیک شکالتی پیدایش شد

   «.گذاشتم:» متشکرم لیدی یگانه پاهایم را جمع کردم و روی زمین

   .با لبخند خواهش می کنمی گفت و سینی را روی میز گذاشت

   «ناپه ات دراز کشیدم؟ کنارم نشست که گفتم:» ناراحت نشدی که روی کا

   «!یک ابرویش را باال داد:» وا چه حرفا 

رفتم و او را به آغوشم کشیدم:» دلبر کی   اینقدر قشنگ و ملیح با ابروی باال رفته اش جمله را گفت که بی هوا جلو

   «بودی شما؟ فراز فدای شما بشه؟



... نه همیشه سالم و خوشحال  دستانش را روی سینه ام گذاشت و خودش را عقب کشید:» نگو اینا رو! خدا نکنه 

   «.بمون

   «دستم را زیر چانه اش بردم:» خب چرا اینقدر مهربونی؟

برداشت:» من مهربونم؟ یه کم با بچه های همین ساختمون معاشرت کنی متوجه   پوزخندی زد و فنجان چایش را

   «.میشی تنها کسی هستی که فکر می کنی مهربونم

   «.برداشتم:» بیجا کردن چیزی بگن. اصال اهل رفتارهای مسالمت آمیز نیستمفنجان چای را 

... بزن فکشونو بیار پایین    «.مقداری چای خورد و گفت:» بهتر 

   .چشمهایم گشاد شد و چای ته گلویم پرید

   .سرفه ام گرفت و پروا با خنده پشتم می زد تا کمکی به بند آوردن سرفه هایم کند

ی آخر را هم کردم و با صدایی دورگه گفتم:» چی گفتی االن؟ وقتی آشپزخونه بودی روانگردان   چند تک سرفه

   «زدی؟

   .انش گرفتبلند خندید و سریع دستهایش را جلوی ده

... پیغام دادم یکی تون بره از پارسا  خنده هایش را که کمی کنترل کرد گفت:» خب آخه دیروز تا حاال بهشون زنگ زدم 

... انگار نه انگارکلید     «.بگیره خونه ی منو تمیز کنه ... مهمون دارم ... خرید کنه 

   «.ه از تمیزی برق می زنه. اومدن دیگهنگاهی به برش های کیک و اطراف کردم:» کیک داری! خونه تم ک

... همشون دو شیفت سه شیفت کار می کنن ... درس می خونن. آخرش پا رسای بیچاره پوفی کرد:» البته حق دارن 

اگه کیکش خوب نیست   دیروز مرخصی ساعتی گرفته، اومده خونه رو تمیز کرده. یه کمی هم خرید کرده. دیگه 

   «.ریدا نداریمببخشید. ماها عادت به این خ

   !دلم برای بی کسی تک تک شان به درد آمد. از آن جمله ی آخر دلگیر شدم 

هر چه فکر می کردم حتی کسی را پیدا نمی کردم که کمی نزدیک  تا به حال آدمی به محکمی پروا ندیده بودم.

   .باشد

   «.فیق ماسِت تو به یه دردی خوردکمی از کیک خوردم و لبهایم را پایین دادم:» نه خوشمزه است! آخرش این ر 



ی آوردنش  لبهایش کش آمد:» نگو اینجوری! یه کم اعتماد به نفسش مشکل داره همین! وگرنه خیلی آدم خوبیه. وقت

... ولش کن! خوبه که کیک رو دوست داشتی. بهش می   پرورشگاه خیلی ترسیده بود. پارسا بدسرپرست بوده یعنی 

   «.گم

     «.ندی زدم:» حتما بهش بگو! ازش بابت کمک به لیدی من تشکر کنبا زور و بدبختی لبخ

   «.ی دونم موهایش را باال جمع کرد و پیچاند:» اینجا کوچیکه! دلت می گیره، م

نگاهی به خانه ی دلنشین اش کردم:» اوال که اینجا بهترین خونه ای که دیدم. فکر می کردم همه اش مشکی باشه  

ز تناقض خوشت میاد. دوما که تو نمی دونی من چقدر خوشحالم تنها شدیم یه کم حرف  ولی یادم افتاد گفتی ا

راستی تو تلویزیون نداری؟ من بیام اینجا چه طوری فیلم بزنیم. آخرشم باید روانی باشم که با تو دلم بگیره! 

   «ببینم؟

   «.خودش را جلو کشید و گونه ام را بوسید:» مرسی! لبتاب دارم

... کوچیکه لبخند کجی ز     «!دم:» کاش یه کم بیشتر تعریف می کردم چه تشکر خوبی بود. لبتاب حال نمیده 

برای تلویزیون ندارم. هر وقت دوست داشتید و تشریف آوردید قبلش   بلند شد و طلبکارانه گفت:» خونه کوچیکه جا

   «.خونه خودتون فیلماتونو ببینید

به خندیدم کردم که با هول برگشت و گفت:» چه خبرته؟ یواش االن بیدار  بی توجه به بانوی پریشان احول بلند شروع

   «.میشن

   «.الترین دختری هستی که تو عمرم دیدمخندیدم بین نفس های بند آمده ام گفتم:» لیدی تو باح

   «زبانش را به لپش فشار داد. دست به سینه به تماشا ایستاد:» باحالترین دختر؟ خوش به حالم. دیگه؟

    .دلم می خواست برای حرکات و آن لحن طلبکارش که تمام وجودم را پر از خوشی کرده بود بمیرم

  

   .مبوی کوچکی که چند نوع میوه در آن گذاشته بود و پیش دستی برگشتبا کاسه ی با

   .همه را روی میز گذاشت و شروع به پوست گرفتن شد



... داری راحتی خونه  دستم را دراز کردم و  ... تو خونه ی من از این خبرا نبود  روی دستهایش گذاشتم:» بیخیال لیدی 

   «.ار می کنی که بگم ببخشید مزاحم اوقات شریفتون شدم و برمات رو از بین می بری. یه طوری داری رفت

ر زانو نشست:» اینجوری  سریع چاقو و سیب را داخل پیش دستی گذاشت. خودش را روی کاناپه باال کشید و چها

   «خوبه؟

   «.یک پایم را خم کردم و دستم را روی پشتی کاناپه گذاشتم:» عالیه

صابری دنبال من می گشت! نه تنها نمایشگاه بلکه از زندگی مادرم هم رفته بود.  چاووش نمایشگاه نرفته بود و زن

نمی ای اولین بار بانو را در پریشانی مطلق می دیدم و دو روز دیگر تولد فرشته بود و فرهود را باید جمع می کردم. بر 

   .دانستم چه بالیی به سرش آمده است

اگر زمان می ایستاد، همینطور جلوی رویش می   حالم بد بود. نمی دانستم اول خودم را به چه کسی برسانم. 

اگر زمان می ایستاد    !نشستم و بیخیال در چشمهای قشنگش غرق می شدم. 

... همین چند لحظه پیش برای تک تک ساکنیِن تنهای این ساختمان دلم گرفته بود اما   خانواده ام را دوست داشتم 

   .تنهایی می کردمبیشتر از هر زمانی طلب  

همانطور که به هم خیره بودیم دستش را گرفتم:» از خودت بگو! دلم می خواد بدونم. االن فقط به خاطر تو مغزم  

  «.وره می افتادم ببینم بانو چشه! حواسمو پرت کنآرامش داره وگرنه باید د

  .کیف لبتابی در دست برگشت نفهمیدم کی دستش را از میان مشتم خارج کرد. هنوز سرم پایین بود که با 

   .لبتاب را درآورد و سیم شارژش را به پریز پشت مبل وصل کرد

   «.فکر کنم کلی حالت خوب بشه  میز را خلوت کرد و لبتاب را روی آن گذاشت:» بیا عکسامو ببین!

... مثل وقتی رنگ عوض می کرد و شوخ و شیط ان می شد حتی فکرهایش هم خاص بود مثل کارهایی که می کرد 

... مثل آرامشی که نمی دانم از کجا آن را پیدا می  ... مثل وقتی حسادت می کرد و جور خاصی آن را بیان می کرد 

   !کرد

   «!جا چی داریم خب بذار ببینیم اینفولدر اول را باز کرد:»  

   .خودم را جلو کشیدم و اولین عکس را باز کرد



بند نازک باال تنه اش داشت و تا پایین رها بود. موهایش را یک طرف سرش  لباس شبی مشکی به تن داشت. دو 

... مثل یک  الماس سیاه در فضای نزدیک گردن جمع کرده بود و کنار پله های چوبی ایستاده بود. با وقار شیک 

   .چوبی اطرافش می درخشید

   «!م:» لعنتی اینجا چه خوشگلیدستش را از روی کیبورد پس زدم. لبتاب را برداشتم و روی زانویم گذاشت

   «.غش غش خندید. عقب آمد و کنارم نشست:» عروسی همکارم بود. ولی لباسم خیلی خوب نبود

ه این میگی بد؟ کوش این لباست؟ پاشو بپوشش بیا! من مردم اینقدر تورو  با چشمهای گرد شده نگاهش کردم:» تو ب

   «!تو لباس ورزشی دیدم. بدو

ام گذاشت و از خنده غش کرد:» دیوونه! بابا واقعا لباس پر ایرادی بود. جناب مهندس شما   سرش را روی شانه

   «!طراحید نباید راحت از اینجور ایرادا بگذرید

... فعال یکی طلبت تا بعدگوشه لبم را گاز گر     «.فتم و باز به عکس نگاه کردم:» گرفتی منو؟ هیچ ایرادی نداره 

   !وه بود با چند پسر عکس بعدی را باز کردم. ک

هیچ دختری نبود. پیراهن مردانه، شلوار جین که زانوهایش پارگی داشت به تن داشت و دستمال سر کوتاهی که  

   .ستاده بود و لبهایش می خندیدهمه مشکی بودند. کنار پسرها ای

هم بینتون نیست. چقدرم  تکانی به شانه ام دادم:» پاشو توضیح بده بینم! اینا کی ان؟ محض رضای خدا یک دختر 

   «!همشون مزخرفن. قیافه هارو

.... هستن! ببین این آرشه ... این    از خنده نمی توانست درست حرف بزند. بریده بریده گفت:» بچه های ... ساختمون 

   «....یکی 

   «.حرفش را بریدم:» هی هی صبر کن. اسم خواستم مگه؟ جهنم که اسمش آرشه

دایم کرده بود. سرش عقب رفته بود و نفس های گرم و پر خنده اش روی کمرم می خورد. با  خنده هایش از دنیا ج

   .پنجه هایش پهلوویم را فشار می داد

... مادرِ تو داری؟ شیش تا پسر تو این ساختمون با انگشتم از قصد روی هر تصویر گ ذاشتم و شمردم:» نخند 

اگه بذارم اینجاا بمونی    «!هست؟ به قران 



... پشت ... پشت دوربین از  ... فراز... بسه. بسه دارم از خنده میمیرم. بسه! پارسا هم  خنده ضعف کرده بود:» فراز 

...»   

   «.می کشم  آرام گفتم:» شدن هفت تا؟ لیدی من تورو

ش  لبتاب را روی میز گذاشتم و سریع دستهایم را دور شانه ها و کمرش حلقه کردم. جیغ خفیفی کشید و خنده های

  .بند آمد

   «که هفت تا آره؟ »: -

... زیبایی منحصر به فردی که تازه آن را   چشمهای پر از شیطنتش با آن لبخند کش دار به دو خط باریک تبدیل شد 

  .ودمکشف کرده ب

  «!میگن عدد هفت مقدسه فراز  » -

گفته هفت مقدسه. عدد فقط یک  اخمهایم در هم رفت اما لبهایم پر از خوشی و خنده بود:» بیجا کرده هرکی 

   «.میشناسم

   «فشار دستهایم را زیاد کردم:» که اون یک کیه؟

   «!سریع گفت:» فرازه

   «دستهایم را شل کردم:» فراز قربونش بره؟

 «خدا نکنه ... می گی بهم چرا ناراحتی؟ »: -

   .حظه بیشتر عاشق می شدمتمام اینکار ها را کرده بود که با حال خوب بتوانم دردم را بگویم. هر ل

   .یک عمر عادت ... مثل کف دست مرا می شناخت

... چاووش همون چیزی هم که خونه داشت ر  و اومد برد. رفت!  سرم را روی گردنش میان موهایش فرو کردم:» بابام 

   «.فکر کنم دیگه برنگرده

بین آن همه آدم که باید جمع و جور می شدند چرا باید بی اهمیت ترین را  نفهمیدم چرا آن جمله را گفتم. نفهمیدم 

   .انتخاب می کردم. چرا باید چاووش را با آن همه کینه و تنفری که داشتم انتخاب می کردم

   «دستهایش باال آمد و انگشتان دستهایش را میان موهایم فرو کرد:» فقط همین فراز؟



انی ام بیشتر به گردنش چسباندم:» مامانم ناراحت شد یعنی فکر کنم از تو تخریب  آب دهانم را قورت دادم و پیش

    «...فرهودشد پروا! بانو هم که اینطوری... چند روز دیگه تولد فرشته است و نگران که نه اما 

   «.خندیخودم را عقب کشیدم و گفتم:» ولش کن. درست میشه! اصال چرا اینارو به تو گفتم. قرار شده بود فقط ب

... اونهمه کمکم   دستش را باال آورد و روی گونه ام گذاشت:» من کمکت می کنم. ببین من همه چیو بهت گفتم 

با من باشه؟ راستش راجع به پدرت نمی تونم کاری بکنم. اون یه   کردی. بانو با من! تولد هم با من! حال مادرت هم 

   «دونه با خودت! دقیقا تولد فرشته جون چه روزیه؟ 

   «.لبهایم کش آمد:» پس فردا

پشت این چشم های طالیی یک خورشید بزرگ و گرم بود. گرمای مهربانی داشت. همدلی هایش داشت بیچاره ام 

   .می کرد

   .جز اینکه عاشق تر شوم و او دوست داشتنی تر شود چاره ای نمی گذاشت

   .سرم را باال و پایین کردم و به چشمهایش خیره شدم

... دور هم جمع میشیم. تولد می گیریم برای فرشته جون مثل من    «.لبخند زد:» مرسی که قبول کردی 

نار ماست. حواسش به من و به همه فرهود نبود اما پروا مثل فرهود جوری حرف می زد که انگار فرشته هنوز ک

   .کسانی که می دانست دوستشان دارم، بود

   .خورشید تابستانی وجودم را گرم کندپروا آمده بود تا مثل یک  

   .سرم را چرخاندم و کف دستش را بوس کردم

   «.خندید و گفت:» خب بیا بقیه عکسارو ببینیم

ه عکسها گوش می کردم و عکسهای قشنگش را می دیدم. کلی  دیگر حرفی نزدم. در سکوت به توضیحاتش راجع ب

کر می کردم تنهایی را دوست داشته باشد اما اینطور نبود. عکس از مسافرت هایش داشت. کلی دوست و آشنا! ف 

   .پروا حتی در مسافرت هایش هم دوست های زیادی پیدا کرده بود

... ا ... از هیچ چیز بد آرام شده بودم. با ذوق برایم از عکسها می گفت  ... از دوست داشتنی هایش  ز شیطنتهایش 

   .نمی گفت



قشنگی که  از خودش اطالعات می داد. غرق در عکس های قشنگش که در همه  غرق شده بودم ... غرق در صدای 

   .مشکی بود

   «از کی مشکی پوشیدی؟ می خواستی که مهفام نباشی؟ » -

سرش را پایین آورد:» از وقتی دستم رفت تو جیب خودم و حق انتخاب   نگاهی به سقف کرد و بعد هم با خنده

.... ولش کن. بذار بگم بچه های ساختمون     «...داشتم. فکر کنم هفده سالم بود. یه جایی کار می کردم 

   «.ونمدستش را گرفتم:» هر چی دوست داری بگو! من ناراحت نمیشم. دوست دارم بد

فت:» خب من خیلی جاها کار کردم. اولین جایی که کار کردم یک بیمارستان بود. تو کمی نگاهم کرد و با خنده گ

... حاال اینا مهم   بخش شستشوی ... سنم قانونی نبود یواشکی اونجا کار می کردم. بعد فهمیدن پرتم کردن بیرون 

یلی داشتن این خونه برام سالی بود خودم اجاره می دادم. خب خنیست. درسته بانو منو خیلی زود پیدا کرد دیگه یک

   «.کمک بود اما پول اینجا آماده است

   «.با شیطنت خندید:» یه بار چند سال پیش اینو به بانو گفتم تا یک ماه جوابمو نمی داد. بهش برخورد

و زیاد کار می کشید اما من   من هم وقتی کم سن و سال بودم کار کردن را شروع کردم. چاووش سخت می گرفت

   !پروا کجا کجا و 

   «.آرام گفتم:» حق داشته! منم بودم بهم برمی خورد

   .فولدر دیگری را باز کرد که فقط دو عکس داشت

... کم کم رو کرد.  اولی را باز کرد:» ببین این عکس بابامه! خوش تیپ بوده نه؟ اولین بار که بانو رو دیدم چیزی نگفت 

... همه چیو ول کرده بودم فقط من  و که داد یه کم بهش اعتماد کردم. یاین عکس ه عالمه سوال تو سرم اومده بود 

   «!بودم و این دو تا عکس 

پدرش مرد بلند قد و خوش هیکلی بود. کت شلوار مشکی خوش دوختی تنش داشت و پیراهن سفید. موهای جو  

   .بود ود. با قاطعیت به دوربین نگاه کردهگندمی داشت و لبخندی که خیلی شبیه لبخند پروا ب

   «!خیره به عکس گفتم:» اصال نظرم راجع به خوش تیپی فرق کرد. چه بابایی! چه جذبه ای داره

   .با ذوق خندید و عکس بعدی را باز کرد



   .عکس بعدی پدر و مادرش با هم بودید

ه نیم رخ ود. آن قدر محو که از همان صورتی کپدرش دستش را روی شانه ی مادرش انداخته و محو نیم رخ او ب

مانده بود عشق و عالقه حس می شد و مادرش ... چشمهای عسلی! آن قدر شبیه مادرش بود که اگر هم روزی می  

   .خواست منکر شود نمی توانست

عین خودت   قبل از اینکه چیزی بگوید، جلوتر رفتم و انگشتم را روی صورت مادرش گذاشتم:» چقدر شبیه مادرتی!

   «.، گونه هاش، لبهاشخوشگله. خنده اش، چشمهاش

   «.سرم را چرخاندم و به نگاه ذوق زده اش چشم دوختم:» چه پدر مادر درجه یکی! عالین. معرکه

   «.از ذوق شانه هایش را کمی باال آورد:» ممنونم

   «جلو رفتم و گونه اش را بوسیدم:» لیدی افتخار میدی؟

 «خار بدم. ویلون سل که نداریم؟برای چی افت » -

نشستم و گفتم:» که مراقبت باشم! که نذارم این خنده ها از رو لبات دور بشه! که تا آخر عمرم دوستت داشته  صاف

   «.باشم! که دنیارو برات به زانو دربیارم

... خب یعنی همه ی   باز هم از همان خنده ی خاص که چشمهایش را به دو خط تبدیل می کرد تحویلم داد:» به نظرم

   «.دی دیگه! فکر کنم من خیلی وقته افتخار دادماین کارهارو کر 

   .جلو رفتم و پیشانی اش را بوسیدم

... باالی لب   ... نوک بینی  ... انحنای بینی قشنگی که داشت  ... میان ابروها  بوسه ام از پیشانی اش کم کم پایین رفت 

   .ه ی لب کش آمده اش... گوش

   .بین پلکهایم دیدم که چشمهایش بسته استاز باریکه ی 

خواستم لبش را ببوسم که در اتاق باز شد و بانو در حالیکه دست را روی پیشانی اش گذاشته بود از اتاق خارج  

   .شد

گذاشتم و لبهایش را غرق بوسه  پروا در حال خودش بود. از فرصت استفاده کردم ... دستهایم را روی گونه هایش 

   .ای پروا باال آمد و روی گردنم قرار گرفتکردم. دسته



   .حواسم به بانو بود که گیج بدون توجه به ما وارد آشپزخانه شد و لیوانی برداشت

   .آرام به سمت یخچال رفت و لیوان را به شاسی سرریز فشار داد

   .من جدا کرد و با وای گفتن بلندی ایستاد  صدای شرشر آب که آمد پروا سریع خودش را از

   .بانو از شنیدن صدای بلند پروا هول شد. لیوان از میان دستهایش جدا و روی زمین هزار تکه شد

   «.گفتم:» بفرما! اینم از دخترتون بانو. من میگم عالقه به شکستن داره نگو نه بلند خندیدم و 

   «پروا کرد:» چی شد؟ ترسوندمت؟ بانو که شوکه شده بود نگاهی به 

   .زانویم گذاشتم و کمی خم شدم. با دقت به صورت سرخ شده و هول کرده اش نگاه کردمدستم را روی 

... آهان من داشتم عکسامو به آقای فراز نشون می دادم ... ترس چرا؟ چیزه     «.اخمی به من کرد و گفت:» نه 

   .رای بانو آورد و جلوی پایش گذاشتبعد هم سریع دست به کار شد و دمپایی ب

   «...هنوز گیج بود نگاهی به من کرد و گفت:» باشه! فراز جان بانو که 

بدون اینکه چیزی بگوید نگاهش را گرفت. لیوان آبی را که پروا برایش پر کرده بود از دستش گرفت، باز نیم نگاهی به 

   .من کرد و دوباره به اتاق برگشت

  .بانو مشاعرش را از دست داده است دیگر شک نداشتم

   «.به کمر از آشپزخانه بیرون آمد:» منو اذیت می کنی؟ بذار حاال یه جای مناسب تالفی می کنمپروا دست 

   .پوزخندی زدم و به مبل تکیه دادم

... بقیه اش مونده    «.انگشت اشاره ام را به سمتش گرفتم و چند بار خم و راست کردم:» بیا جلو 

   «!ش را باال داد و گفت:» باش تا بیامز هم از همان ژست قبلی استفاده کرد. یک ابرویبا

   .نیشم تا بناگوش باز شد. برایم دلبری می کرد

... همه چیز داشت جز درد     !قلبم داشت طور دیگری از جا درمی آمد. درد نداشت 

   .، آمدصدای زنگ موبایلم از پالتویی که روی دسته ی مبل گذاشته بودم



...  موبایل را از جیبم بیرون کشیدم و قب  ل از جواب دادن به فاخته که پشت خط بود گفتم:» من که هستم لیدی 

   «.همیشه هستم. دیگه هیچ راه فراری نداری

   «.همیشه باش! من برم جارو برقی بیارم » -

... روزای تولدت ... بله   تماس را وصل کردم و گفتم:» برو برو عصای دستتو بیار  باید برات جارو برقی بخرم با ظرف 

   «کو؟کو

  «آرام با زیرترین صدا گفت:» فراز ... میای خونه؟ 

   «بلند شدم و ایستادم:» چی شده کوکو؟

   «صدای فرهود از جایی دورتر آمد:» فاخته زنگ نزنی به فراز! شنیدی؟ 

   .صدای نفس کشیدن کوکو منقطع بود

... نمیگم تو گفتی برداشتم و میان انگشتهایم گرفتم:» کوکو گریه می کنی؟ آره؟پالتویم را     «.چیزی شده؟ حرف بزن 

... من نمی شناختم » - ... داد و بیداد کرد فراز. من  ... یه خانمه اومده بود دم خونه بعد     «.یه 

   «چنگی به موهایم زدم:» صابری؟ آره؟

   «!فکر کنم  » -

... گریه نکن باشه؟ من االن میاماز کاناپه دو قد    «.م دور شدم:» اومدم کوکو 

   .پروا جارو برقی را روی زمین گذاشت و نگران نگاهم کرد

... چیزی نیست. فقط باید برم خونه     « ...کف هر دو دستم را به سمتش بلند کردم:» نگران نباش 

   «!بده  من برم خوشگله وبقیه حرفهایم را دور ریختم و دستهایم را باز کردم:» بغلم

   .چشمهایش پر از نگرانی شده بود

دو سه قدم بین مان را پر کرد و خودش را در آغوشم انداخت:» مراقب خودت باش فراز. االن اگه نمی خوای نگو چی 

   «.شده



... راهشو   موهایش را بوسیدم:» میگم بهت. چیز خاصی نیست. ببین بانو هر چقدرم حالش بد بود تو ناراحت نشو

   «.میشه سرباز یگانه. چقدر هول هولکی شدپیدا می کنیم باز حالش خوب بشه. دلم برات تنگ 

  ... ... سرش را بیشتر به سینه ام فشرد  ... او هم مثل من نمی خواست جدا شود  خودش را بیشتر به بغلم چسباند 

   .قلبش مثل من سریع می زد

      .ی ترک یک عادت بسیار خوشایند بودیمترک کردن عادتها سخت است و ما ابتدا

   .در واحد را باز کرد. با سختی دستهایم را از دور هم جدا کرده بودیم. بغض داشت

   «!با زور لبخندی زدم:» مراقب خودت باش لیدی

   .فقط نگاهم کرد و سر تکان داد

   .. یک لحظه چشم از پروا برنداشتمعقب عقب رفتم و دکمه ی آسانسور را زدم

   .قه بود. این ساختمان عجیب سوت و کور بود! چرا رفت و آمد نداشتآسانسور لعنتی همان طب

   .سری تکان دادم و با عجله وارد آسانسور شدم

   .دستم روی دکمه همکف رفت

خواندم که دستش را جلوی در آسانسور گرفت و  در آسانسور به حرکت درآمد و من داشتم فاتحه ی دل تنگم را می 

   «!دش را به بغلم انداخت:» دوستت دارمبا باز شدن در با عجله خو 

   «.انگشتانم بین موهایش رفت:» منم دوستت دارم. چقدر اینو به هم کم گفتیم لیدی! همیشه بودا ولی نگفتیم

... به جسم  ... به با هم بودن  ... ما به هم عادت کرده بودیم  ... به میز دو نفره ی غذا  ... به صدای هم  ... به روح هم  هم 

  ...مه چی به ه

... دل کندن سخت شده بود    .حاال عشق به این عادت اضافه شده بود. کار سخت بود 

... چرا دلم شو ... برای دیدن دوباره اش!  ... برای پروا  ... برای همه  ... برای بانو     ر می زد؟دلم شور می زد. برای مادر 

   .در آسانسور باز شده بود

   ی سینه مان باال و پایین می شد. مگر دل کندن هیجان داشت؟هر دو با دهان نیمه باز قفسه 



   !دل کندن فقط مردن داشت

   .تا کنار در ورودی به دنبالم آمد

   .سرخرگم خورددستم روی شاسی در رفت و بین باال و پایین رفتن تیر کشید. صاعقه ای به 

   .آب دهانم را قورت دادم و خم شدم

...  گونه اش را بوسیدم. بدون  هیچ حرفی یا نگاهی از خانه اش بیرون زدم ... جایی که بعد مدتها فقط آرامش داشتم 

   .اطرافم پر اتفاق بود و من در خانه اش آرام بودم

  .دم که حس می کردم در یک مسابقه ی مهم هستمسوار ماشین شدم و آن قدر با عجله از کوچه ی پهن بیرون ز 

   .ماشین را کنار اتوبان کنار زدم و سرم را روی فرمان گذاشتمنمی دانم چقدر گذشت که بی طاقت 

... کم می دانستم    .بازی باز هم شروع شده بود. نمی دانستم 

 . .. از من هم نتیجه نگرفته و حاال حریم امن  چاووش فرار کرده و زِن صابری دنبال چاووش بود. او را پیدا نکرده بود 

   !زده بود که باید فرار را بر قرار ترجیح می داد؟ از چاووش بعید بود مادرم را ناامن کرده بود. چه گندی

بانو از صبح پریشان بود و دنبال راهی بود تا دار و ندارش را به پروا بدهد. نکند مریض باشد؟ شاید اصال حال پریشان  

مدرضا را بدهد که انگار ه معتضدی و آن پرونده ربطی نداشته باشد! جوری می گفت که چه طور باید جواب احبانو ب

   !قرار بود سریع به او بپیوندد

   «.سرم را از روی فرمان بلند کردم و چند بار چپ و راست کردم:» فراز به چرت و پرت فکر نکن! مریض نیست

   .ته را گرفتمموبایل را از جیبم درآوردم و فاخ

   «.همان بوق اول جواب داد:» فراز سالم

حرف بزنم:» کوکو اون زن چیا گفت؟ تو کجا بودی؟ شنیدی؟ اگه شنیدی مو به مو بهم   نفسی کشیدم تا بتوانم

   «!بگو

  «!فرهود گفته اگه بهت زنگ زده باشم بدجور حسابمو می رسه » -

   «.کسی قرار نیست بفهمه ما با هم صحبت کردیم. خب بگو من منتظرمکالفه چنگی به موهایم زدم:» فرهود با من!  



د و گفت:» از اون اول داد و بیداد کرد. مامان بهش می گفت بیاد تو خونه اما نمیومد. کوچه رو گذاشته  کمی تعلل کر 

... حرفاش بد بود. گفت هممونو از خونه میندازه بیرون! فراز من می   بود رو سرش! به مامان گفت شماها دزدید 

... به مامان حرفهای بدی زد    «.ترسم. فرهود سرش داد زد. خانمه 

کف دستم را روی فرمان کوبیدم:» دهنشو پر خون می کنم! کوکو نترسیا. هیچی نیست! یه اختالفه حل میشه. من  

   «تیکه پاره بشم هم تورو می فرستم بری. نگران نباش باشه؟

... می خوای بری دعوا کنی؟ نزیر گریه زد و گفت:» فراز من ب ... مامان حالش بد شده  ریا!  رام مهم نیست برم یا نرم 

... هیچ جا نرو. قلبت     «.مامان حالش خوب نیست. تورو خدا بیا خونه 

پلکهایم را مانند دندانهایم روی هم فشار دادم و نفسی که باال نمی آمد را کمی کنترل کردم:» کوکو من با خانمها دعوا 

   «کنم. اصال با کسی دعوا نمی کنم. مراقب مامان هستی؟نمی 

... نمیرم مد » -    «!رسه تا خوب بشه هستم 

... مراقب همه و خودت باش کوکو ... خداحافظ    «.لبم را گاز گرفتم:» به فرهود هیچی نگو 

کرده بود را به عزایش  موبایل را روی کنسول پرتاب کردم. مادرم حالش بد بود؟ من مادر کسی که به مادرم توهین 

   .می نشاندم

   «.نیستم کاری نکنم نری جلوش زانو بزنی بی همه چیزماشین ا روشن کردم:» زنیکه ی بیشرف. مرد 

   .قبل از پیاده شدن از ماشین در داشبورد را باز کردم و دنبال قرصم همه جا را زیر و رو کردم

   .رفته بودباز هم یادم 

   !پر از ویالیی های بزرگ و دردندشت  در داشبورد را روی هم کوباندم و از ماشین پیاده شدم. کوچه خلوت بود و

   .سه چهار قدم مانده بود تا به در برسم

   !تمام ذهنم خشم بود و عصبانیت. به مادرم توهین شده بود آن هم به خاطر آدمی مثل چاووش

... زن و دخترش حتی بدتر از خود صابری ... یک مشت آدم تازه به دوران رسیده ی بصابری یک آدم  ی عوضی بود 

   !مایه 

   .زنگ موبایلم باعث شد سرجایم بیاستم. بادی در خیابان پیچید و صدای برهم خوردن شاخه های درختان بلند شد



   .موبایل را از جیبم درآوردم. پروا بود

   .تف چپم درد بپیچدنفس عمیقم باعث شد در ک

   «.تماس را وصل کردم:» جونم عزیزم

پر کرد:» سالم. خوبی؟ چیزی شده بود؟ من می تونم کمک کنم؟ بانو خوابه صدای پر آرامش و ملیحش گوشم را 

   «.هنوز

  .کاش می شد کمک کند. همین حاال بیاید و این بار دست پروا را بگیرم و از اینجا برویم

ما االن  ! عالیه. نگران نباش لیدی. مامانم یه کم حالش بد بود بهت تا یه جایی دلیلشم گفته بودم اهمه چی خوبه  » -

   «.خوبه

چرخی زدم و از در خانه دور شدم. تمام سعی ام را کردم تا آرام باشم. تا نفهمد و نگران نشود:» من یه کار کوچیکی  

... تموم شد خودم باهات تماس می گیرم. البته ا    «.گر اجازه بدی! اگه نه که من گوشم با شماستدارم 

   «باشه؟نه کاری ندارم. سالم برسون! خبر بده  » -

   .چشمی گفتم و قطع کردم

دندانهایم را روی هم فشار دادم و چند قدم دور شده از در را سریعتر از قبل برداشتم تا زودتر تکلیف این زن را 

   .روشن کنم

   .دمآیفن را زدم و منتظر مان

آیفون را جواب داد:»   دختر صابری با آن صدای تو دماغی که هر کلمه را جوری می کشید که حال آدم بد می شد،

... فراز جون    «.سالم 

زمانی چاووش برای این دختر قشقرق به پا کرده بود. قرار خواستگاری گذاشته بود و من برای اعتراض بی ام و اش 

هدید کرده بودم پای مرا به قرار مدارهای احمقانه اش باز کند با باقی ماشین ها هم همین را به دیوار کوبانده بودم. ت

ار را می کنم. حرفهایم را جدی نگرفت تا اینکه کاپوت جلوی ماشین اش را غر شده دید و قرارهایش را با صابری  ک

   .کنسل کرد

   «!نگاهی به در خانه کردم:» باز کن



   «کوچه پیچید:» کار خاصی داری؟  دوباره صدای نحسش در سکوت

افیه به دری وریات ادامه بدی و این در باز نشه یه کاری  دستهایم مشت شد:» باز کن درو بابا! باز کن بینم. فقط ک

   «.می کنم خودتون جمع کنید از اینجا برید

   .در صدای تقه ای داد و باز شد

   .ند طی کردم و دکمه های پالتو و یقه ام را باز کردمفاصله در تا ویال را که کم هم نبود با قدم های بل

   .د ویال شدمدر ویال را با ضرب باز کردم و وار 

   .دختر صابری با پیراهن کوتاه قرمزی که بیشتر شبیه لباس خواب بود جلوی در ایستاده بود

   «.عربده بزنمنگاهی به سرتاپایش کردم و گفتم:» مادرت کو؟ صداش کن بیاد! نمی تونی من 

  .هاج و واج زل زده بود و کمی عقب عقب رفت

ی های قمارش بود باز شد و زن صابری با رد کردن مبل های منبت کاری که  در اتاق کار صابری که بیشتر محل باز

   .هر کدام شبیه تخت پادشاهی بود عبور کرد و خودش را جلوی در رساند

   «ی تو سرتو انداختی پایین اومدی اینجا؟هلیا برو اینجا واینستا. چی می گ » -

رفتم سرمو بندازم پایین بچرخم اینور اونور داد بزنم بگم منم پوزخندی زدم و یک قدم جلو رفتم:» دقیقا از شما یاد گ

... منم آدم حساب کنید    «.هستم 

   «.شو ببینمنگاهی به دخترش کردم:» نه بذار باشه! تن خواهر منو لرزوندی بذار باشه رعشه ی بدن

   .چند قدم جلو آمد و دستش را روی سینه ام گذاشت تا هلم دهد

تم و مانع از هل دادنش شدم:» ببین منو خانم صابری یا هر چی اسمته من عین بابام لب و محکم مچ دستش را گرف 

سم یه کاری می  دهن نیستم. یا همین االن زنگ می زنی مادر من و میگی غلط کردم بهت توهین کردم یا به خدا ق

   «.خودم نیستمکنم از به دنیا اومدنت پشیمون بشی! من عین اون شوهر بیشرف تو و بابای بی ناموس 

رنگش به وضوح پرید. تا به حال جز رفتاری شبیه یک جنتلمن تمام عیار از من ندیده بود.با چشمهای گشاد شده  

   .نگاهم می کرد

   «!اینستا اونجا تلفن بیار مادرت زنگ بزنهصدایم را در گلویم انداختم و گفتم:» و



   .ی ها را گشت تا تلفن را پیدا کندهر دو از جا پریدند و دختر با عجله بین میز و صندل

   .تلفن را میان دستهای مادرش گذاشت و گم و گور شد

... بابای تو خودش را جمع و جور کرد و گفت:» چی می خواید از جون ما؟ صابری رو گرفتن! میگن پولشویی  کرده 

... صابری اصال از اینکارا     «...مقصره 

... هر کی هر  بار دیگر صدایم را باال بردم:» من   ... این فرار کرده  ... اون پولشویی کرده  کاری به هیچ کدوم از اینا ندارم 

... زنگ می زنی به مادر من میگی غلط کردم. مم لکت مگه بی صاحابه؟  غلطی کرده به من و خانواده ام ربطی نداره 

 «.حرف داری برو شکایت کن بیخود کردی اومدی در خونه ی مادر منو زدی

   «.در هم رفت و تا دهانش باز شد رقم اول تلفن خانه را داد زدم و بعد فریاد زدم:» بگیر بگو غلط کردم اخمهایش

   .با دستهای لرزان شماره هایی که فریاد می زدم را می گرفت

کردن دکمه ی سبز سرم را تا آخرین حد جلو بردم:» نمیگی من اینجام ... عذرخواهی و تمام. هر حرفی  قبل لمس  

... یه بار دیگه پات برسه در خونه ی مادر من، تو یا هر  دا ...هر کاری دوست داری بکنی بکن  ری وکیل ،شکایت، دادگاه 

   «.کسی اون پارو من قلم می کنم

   .سبز و بعد هم دکمه ی پخش صدا را زدمدستم را جلو بردم و دکمه ی 

   .چند بوق خورد و فرهود برداشت

... به مادرتونزن با صدای لرزانی شروع ب ... آقا فرهود گوشیو می دید به     «!ه حرف زدن کرد:» صابری هستم 

تونو زدید من هم  فرهود با عصبانیت گفت:» چی می گید شما؟ نه به اون داد و قال کردنتون نه به حاال! خانم حرفا 

   «.گفتم شکایت کنید تمام شد. مزاحم نشید

د:» خواهش می کنم لطفا گوشی رو بهشون بدید. می خوام معذرت  بازویش را گرفتم ومجبورش کردم ادامه ده

   «.خواهی کنم

  «.فرهود عصبانی تر شد:» خانم شما مشکل روانی دارید گویا! باشه معذرت خواستید. روز خوش

ه از طع کرد و زن نگاهی به من کرد و آب دهانش را قورت داد:» بابا ما هم آبرو داریم! خونه زندگی من دار گوشی را ق

   «...دستم میره. نمایشگاه صابری و باقی مغازه هاشو پلمپ کردن 



... اما رفتی جای دیگه! گور  بابای  قدمی به عقب برداشتم:» خانم شما قرار بود فردا بیای نمایشگاه منم میومدم 

    «.همتون اینجوری بگم بهتره. اگه می تونستم هم دیگه هیچ کمکی نمی کنم 

  

ار متری صابری را چنان روی هم کوباندم که صدای بر هم خوردن در آهنی سر تا ته کوچه را پر  در خانه ی چند هز 

   .کرد

   .پریدند و من با عجله خودم را به ماشین رساندمچند کالغ از روی شاخه های درختان چنار 

رها دچار هیجان دستم را روی قفسه ی سینه ام گذاشتم و کمی ماساژ دادم. جای شکرش باقی بود هنوز آن قد

   .نشده بودم که از درد به خود بپیچم اما باید حتما این قرص لعنتی را پیدا می کردم

   .ماشین را گشتم و پیدا نکردمدوباره سردرگم تمام سوراخ سنبه های 

....  ماشین را روشن کردم و به قصد پیدا کردن داروخانه از خیابان خارج شدم:» همیشه یه ورق تو جیبش میگذاره  ها 

... ای بابا    «!آخ خدا چه درد مزخرفیه! خب یه ورق تو ماشین بذار دیگه! نموندی که پیشم 

   م گوری می تواند رفته باشد؟فرمان را چرخاندم و فکر کردم چاووش کدا

   .باید چاووش را پیدا می کردم. باید می فهمیدم چه به روز زندگی مان آورده بود

دا کردم و ماشین را متوقف کردم. ورق قرص را که تحویل گرفتم همانجا یکی از قرص ها را زیر  باالخره داروخانه ای پی

   .زبانم گذاشتم و از داروخانه خارج شدم

   ا باید شروع می کردم؟از کج

   .دوباره سوار شدم و به سمت نمایشگاه راندم

   .دو ساعت دیگر در نمایشگاه بسته می شد

   .رافیک های خسته کننده را رد کردم و به نمایشگاه رسیدمبا هر ضرب و زوری بود ت 

   .بلند مرتضی را صدا کردم شیشه ی میرال شکسته شده  را دوباره انداخته بودند. از در نمایشگاه وارد شدم و

   .سه مرد دیگر همراه مرتضی از سمت دیگر نمایشگاه سالم گویان به طرفم آمدند



به صورتش کوبیده بودم از طرف دیگر ماشین ها را رد کرد و جلو آمد. نیشخندی زد و  همان مردی که آن روز با مشت 

   «گفت:» آقا فراز باز اومدی شیشه بیاری پایین؟

   «.نارم ایستاد و گفت:» سامان درست حرف بزنمرتضی ک

ت برداشتم:» دستم را به طرف مرتضی باال بردم و یک قدم به طرف کسی که حاال فهمیده بودم اسمش سامان اس

   «فامیلیت چیه پسر؟ 

   «!لبخند کجی تحویلم داد و به لحن تمسخر آمیزش ادامه داد و گفت:» مهمه ؟ فامیلیم مرادیه

   «ام را روی سینه اش بردم:» سامان مرادی درسته؟ انگشت اشاره

... آره گفت    .به لبخند کثیفش ادامه داد و به جای بله 

م و کمی به عقب هلش دادم:» سامان مرادی همین االن هر چی اینجا داری حتی یک به انگشت اشاره ام فشار داد

 ... این دور و برا ببینمت جوری فکتو میارم پایین که  قاشق یا چنگال برمیداری و گم میشی از جلو چشمام. اخراج 

   «.دیگه نتونی برای من دهنتو کج کنی. گمشو بیرون 

قه ی باال هست بروم که دوباره صدایش آمد:» منو چاووش خان استخدام کرده پشت کردم تا به دفتر کاری که در طب

...»   

وقع که چاووش بود همه کاره اینجا من بودم االن که  کالفه برگشتم و نگاهی به سرتاپایش کردم:» ببین منو اون م

... پس با یه خداحافظی خوشحالم ... اینجا از هر طرف حساب کنی ارث بابامه     «.کن و گورتو گم کن  دیگه نیست 

   «!لبهایش به هم خورد که صدایم را تا آخرین حد باال بردم:» مرتیکه گفتم گورتو گم کن 

   .عقب عقب به سمت در رفتدهان باز شده اش را بست و 

   «!چرخیدم و به سمت پله ها رفتم:» مرتضی بیا باال

   «!چشم آقا  » -

کار را باز کردم. بدون تعلل به سمت گاوصندوق بزرگی که نصف قد خودم بود  از پله ها با عجله باال رفتم و در اتاق

اما در کمال تعجب اینطور نبود و رمز گاو صندوق  رفتم و خم شدم تا رمزش را وارد کنم. باید رمز را عوض می کرد 

   .هنوز تاریخ تولد خودم بود



   .کردن ماشین ها چیزی نبوددر گاو صندوق را باز کردم. جز برگه های سبز مربوط به وارد 

   .هر چه پول و دالر و سند داشت را برداشته و برده بود

   «آقا فراز؟ » -

   «!خالی برداشتم و به سمت مرتضی برگشتم:» چی می دونی؟ واو به واو بگونگاه خیره ام را از صندوق 

... چاو وش خان این یکی دو ماهه زیاد نمیومدن مستاصل نگاهی به در و دیوار کرد:» واال ما که چیزی نمی دونیم 

... سپرده بودن کارهارو تلفنی هماهنگ می کردیم. امضایی چیزی بود یک ُتک پا میومد ن یا من هر جا می  نمایشگاه 

... زندانه! حاال من نمی   گفتن میبردم انجام بدن. راستش خانم آقای صابری امروز می گفت انگار صابری رو گرفتن 

قا چیه اما به ماشینای ما ربط نداره آقا. همه کارهای گمرک و ترخیص رو خودم انجام دادم. مو ال  دونم موضوع دقی

... همشون قانونی هستن    «.ددرزش نمیره 

   «پشت میز نشستم:» یک لیوان آب میاری لطفا؟ 

   .چشمی گفت و سریع رفت

   .بینم چه کاری باید بکنمسرم را به صندلی تکیه دادم و خیره به سقف، فکرم را جمع کردم تا ب

   «بطری آب معدنی و لیوان را جلویم گذاشت:» حالتون خوبه؟

... فردا سرم را بلند کردم:» دمت گرم! گوش بده ببین  ... نتونستی تا پس فردا  چی می گم. فردا تونستی که تونستی 

... همه ماشینا، هر چی که داریم و نداریم رو می فروشی! زیر قیمت ... سر به سر ... سود   نشه پس فردا مرتضی 

اگه با سود فروختی مال خودت   «.نمی خوام. 

   .کمی آب خوردم و سرم را باال بردم

   .حد گشاد شده بود  چشمهایش تا آخرین

 «!بطری آب را روی میز کوبیدم:» مرتضی جمع کن خودتو

   .چشمی گفت و دوباره متعجب به من خیره شد

   «کشیدم:» چند نفریم مرتضی؟ االن اینجا چند نفر کار می کنن؟ دستی روی پیشانی دردناکم 

   «اخراج کردید. آقا فراز خوبید؟ همون شیش نفر که از قبل بودیم. هفت نفر بودیم که شما سامان رو » -



   «سرم را تکان دادم:» حساب کتابا هنوز با داداشته؟

   «!بله آقا » -

ه همرو بگو واریز کنه! پس فردا نمایشگاه  تر و تمیز و آب جارو کرده از روی صندلی بلند شدم:» حقوق شیش ما

... مرتض    « .ی گوش دادی تا پس فردا صبح وقت داریددرش بسته میشه! ببین چیا تو گمرک مونده همرو رد کن 

اخراج به چشمهایش خیره شدم:» نمایشگاه باز شد که برمی گردید نشد هم دنبال کار باشید. حقوق اون طرفم که 

   «.کردم فقط دو ماه پرداخت کنید

ونیم همرو انجام آب دهانش را با سختی قورت داد:» صورتتون قرمز شده آقا فراز ... خیالتون راحت، شده شب بم

   «.میدیم

خنده ای کردم و گفتم:» شب کدوم اسکولی ماشین می خره مرد حسابی؟ بجنب تا پس فردا هر چی هست رو رد 

   «.کن برن. خداحافظ

   «!به سمت پله ها رفتم که به دنبالم دوید:» آقا حیفه به خدا ، دارید آتیش می زنید به مالتون

 ...    !پروا فکرم فقط یک جا گیر کرد 

   «.دستتون بهش بخوره اینجارو آتیش می زنم »

... ما آتیش بازی دوست داریم     «!خنده ای کرده و از پله ها پایین رفتم:» ردشون کن بره 

همانجا روی پله ها ایستاد. با نگاهی مستقیم به درب ورودی بدون اینکه حتی نگاهم به تایر یکی از ماشینها بخورد  

   .افتادمراه 

   .نمی خواستم چیزی را ببینم و به دنبال آن چیز دیگری یادم بیفتد

... اما کنار  از اینجا بدم نمی آمد. نیمی از ساعتهای زندگی ام را در این نمایشگاه بودم. ما شین ها را دوست داشتم 

   .همه ی این دوست داشتنها فقط فراموشی بود. فراموش کرده بودم

   .دم را هم آتش زده بودم. فراز را کشته بودمخیلی وقت بود خو 

   .عین دیوانه های در به در به همه پاتوق هایی که چاووش داشت سر زدم 



... می دان ستم فرار کرده و قاعدتا وقتی خودش را مخفی کرده سر از سالن بیلیارد یا می دانستم کارم احمقانه است 

   .یس درنمی آورد اما باز هم به همه جا سر زدمزمین اختصاصی تن

... شاید یک ماه یا بیشتر! هیچ کس از او خبر   چاووش خیلی وقت بود به هیچ کدام از پاتوق هایش سر نزده بود 

   .نداشت

 اه منتظر من بود؟  پس آن روز در نمایشگ

   .ل آن را وصل کردمموبایلم دوباره زنگ خورد. سرعتم باال بود و بدون نگاه کردن به موبای

   «!به آرامی صدایم کرد:» فراز

   «لبهایم کش آمد:» جونم ... چطوری خوشگله؟ 

اگر جواب نمی دادی زنگ می زدم خونتون » -    «.قرار بود زنگ بزنی! نگران شدم. 

برو دعا کن پات   کردم و گفتم:» تهدید می کنی؟ یعنی دو روز از پادگان زدی بیرون کودتا کردی؟ پروا یگانه خنده ای

... این دو روزه خیلی یاغی شدی    «.به باغ نرسه 

   .صدای خندیدن پروا آمد و حالم بهتر شد

... از همان موقع که فاخته زنگ زده بود و در  به در قرص شده بودم بازی هایش را قلبم باز هم بازی درآورده بود 

   .کسی که قرار بود برایم  بماند مهمتر بودشروع کرده بود، اما خنده های پروا مهمتر بود. حال 

   «پروا؟ » -

... بانو حالش بهتره، فقط خیلی عصبانیه! چراشو نمی دونم  محکم جوابم را داد:» دعا می کنم پام به باغ برسه 

   «.و سریع و رک می داد میگه چیزی نیست. اما هست! تو نگران نباش من مراقبشمبرعکس هربار که جوابم

... شب شده دیگه بوستو بده برو بخواب خنده ای    «.کردم و گفتم:» سرباز گزارشتو دادی 

   «کجایی؟  » -

   «!دارم میرم  » -

   «کجا؟  » -



   «.قربون شما » -

... هر وقت خ    «!واستی بگوخندید و گفت:» باشه بعدا بگو 

  «.بهت. نگران نباشچشمانم خسته بود. سرم را تکانی دادم و گفتم:» متشکرم لیدی. میگم 

  ... ... بیشتر می فهمید  ... بیشتر می گفتم  تماس را با خداحافظی کوتاهی قطع کردم. بیشتر پشت خط می ماندم 

   .بیشتر نگران می شد

از یک ساعت بعد هم خبر نداشتم. هر ساعت زنگ می زدم و حال مادر  انگار در طوفان حوادث گیر کرده بودم. حتی 

   .رسیدم و در جواب سوالهایش که کجا هستم و چرا خداحافظ تحویل می دادم و قطع می کردمرا از فرهود می پ

   .معده ام می سوخت. بی خواب بودم و خسته

   .از بقیه محافظت می کردمو اما باید چاووش را پیدا می کردم. باید می فهمیدم چه کرده 

اکسیژن نفرت ا    .نگیز کنار تختش شروع به کار کرده بودمادر حالش خوب نبود. دوباره آن دستگاه 

   .اگر پیدایش می کردم، می فهمیدم که باید چه کنم

   .باالخره به در ویالی چاووش در کرج رسیدم

ستانش که در باشگاه بیلیارد دیدم و او آدرس داد. هیچ کس نمی دانست این ویال را خریده است جز یکی از دو 

ن پیاده شدم:» مسخره است یه غریبه باید آدرس بابای آدمو داشته باشه! زندگی دستی به صورتم کشیدم و از ماشی

   «.مزخرف

   .باران شروع به باریدن کرده بود و اینجا خارج از شهر شدت بیشتری داشت

... آن قدر داغ بودم    که برخورد قطره های باران روی صورتم، پوستم را می سوزاند. انگار با فرو آمدن هرداغ بودم 

     .قطره در پوستم حفره ای ایجاد می شد

   .دست باال بردم و شاسی آیفن را فشار دادم

   «دختری آیفون را برداشت:» بله؟

   «.» باز کندستم را بند دیوار کردم و با سری پایین پلکهایم را روی هم فشار دادم: 



   «چی؟ باز کنم؟  » -

   «.بی حوصله گفتم:» آره خانم باز کن

    «شید شما با کی کار دارید؟ببخ » -

   «...عصبانی شدم:» میگم باز کن بهش بگو فراز 

   «صدای یک مرد آمد و ادامه ی جمله ی مرا قطع کرد:» فراز کیه؟ چی میگی آقا؟ چی می خوای؟ 

   «.دم و قطرات باران را از روی صورتم پاک کردم:» با چاووش کار دارمدستم را روی صورتم کشی

... ساعت دوازده شبه مرد  ای بابایی  ... وقت و بی وقت  گفت و ادامه داد:» آقا تورو قران اینقدر اینجا نیاید 

   «!حسابی

... اینجا دنبا    «.لشون نگردیدخواستم چیزی بگویم که دوباره گفت:» ما دو ماهه اینجارو خریدیم آقا 

   «با تعجب سرم را بلند کردم:» فروخته اینجارو؟

   «.فت:» سندو بیارم دم در؟ چه دروغی دارم بگممرد با آرامش گ 

   .مرد آیفون را گذاشت. همانطور کنار در ایستادم

   .به دیوار تکیه دادم و سرم را باال گرفتم

   .ا بسته بودم و فکر می کردمپالتو و موهایم از باران خیس شده بود. چشمهایم ر 

مادر مهمتر بود. در نهایت آن خانه برای مادر بود. باید با یک وکیل باید پیدا کردن چاووش را کنار می گذاشتم. 

   صحبت می کردم اما چه می گفتم؟

ذهنم یک پیام  فردا باید به نمایشگاه می رفتم. باید همه چیز را سر و سامان می دادم. باید بانو را می دیدم. در 

... نکند بانو مریض باشد؟    پررنگ شده بود 

   !بایدها تمامی نداشتاین 

سرم را پایین انداختم. آب از موهایم چکه می کرد و بین قطرات باران پایین می ریخت. خسته به سمت ماشین قدم  

   .برداشتم



» رفتی چاووش! سگ تو این مدل  پالتو را درآوردم. پشت فرمان نشستم و با عصبانیت سوییچ را چرخاندم: 

   «.رفتنت

 .می شد باید این پرونده بسته

    .چاووش رفته بود! باید طوفان تمام می شد اما حسم دقیقا شبیه یک بی پناه در طوفان بود

   .ساعت از دو شب گذشته بود که به خانه ی مادر رسیدم

   .تموقتی رسیدم دیگر توانایی برای باز نگه داشتن چشمانم نداش

   .یاد اشک می زدتمام راه چشمانم از سوزش ز

... انگار گلوله هایی از مواد مذاب کف دستانم گذاشته بودند    .سرم داغ بود. دستانم بدتر از سرم 

   .نزدیک های خانه بودم که نیمی از دکمه های پیراهنم را باز کرده بودم

تا آخرین حد باز بود. دهان باز نفس می کشیدم. چشمانم  اکسیژن کم بود. حتی وقتی از ماشین پیاده شدم هم با

... بیخواب بود اما باز بود    .می سوخت 

اکسیژن کم آورده ی بدنم را از خودشان عبور دهند   .چشمانم طوری باز شده بود که حس می کردم می خواهند 

   .پالتو را میان انگشتانم گرفتم و از ماشین پیاده شدم

... باز هم اینحتی یک قطعه ی پاز     !بازِی مسخره ل هم حل نشده بود 

... خط های دور پازل! همین    .فقط حاشیه های پازل برایم حل شده بود 

در همین حد می دانستم که یک بازی جدید پیش رو دارم و بر خالف همیشه دلشوره امانم را بریده بود. اضطراب و  

   .کم رنگ نمی شد بلکه بدتر می شداسترسی که داشتم حتی با فکر کردن به پروا هم  

... ته پالتو روی زمین کشیده می شد مثل پاهایم که آخرین تالش   دستانم جان نداشت تا پالتو را باالتر بیاورم 

   .خودشان را می کردند تا به در خانه برسند

سابی؟ نمیگی آدم نگران دستم روی دستگیره نرفته بود که فرهود در را باز کرد و با هول گفت:» کجایی تو مرد ح 

   «میشه؟ 



   .قیافه ی خسته و چشمهای سرخ شده ام را دید و مبهوت کنار رفت

  !فرهود که این حرفها را نداشت

   .همانجا کنار در به کمد جارختی تکیه دادم و زانوهایم خم شد

   .روی زمین نشستم و پاهایم را دراز کردم

 .    «.. چته؟ قلبت؟ فرهود با عجله کنارم زانو زد:» فراز 

   .دیواره ی چوبی جارختی تکیه دادم و چشمانم را بستمسرم را روی 

همچنان با دهان باز نفس می کشیدم. اینقدر فکر در سرم می چرخید که پرداختن به قلب یا درد و حتی نفس به  

   .شماره افتاده ام برایم آخرین کار بود

   «!و چرا اینقدر داغی پسر دست فرهود روی گونه ام قرار گرفت:» فراز ت

... داغه فرهود بی ... گرم بود!  ... بعد نشستم تو ماشین  ... چند دقیقه  ... موندم      «.جان جواب دادم:» زیر بارون 

   .صدای قدم های رفت و برگشت تند فرهود را شنیدم. قرص را زیر زبانم گذاشت و فکم را بست 

... پنجر  » -    «!اش. تب داریه رو کشیدی پایین اینم نتیجه فشارت باال بوده گرم بودی 

... دو دقیقه حرف نزن! داری با خودت چیکار می  خواستم چیزی بگویم که فکم را به باال فشار داد:» قرص زیر زبونته 

   «کنی تو؟

...  به محض اینکه قرص زیر زبانم آب شد و با بزاقم پایین رفت چشمانم را با سختی باز کردم:» می خوام برم  اتاقم 

... حرف نزن با کسیقبلش در اتاق مامان ... می خوام ببینمش. بهش نگو     «.و باز کن 

   .لبهایش را پایین کش آمده بود. غم سنگین در چشمانش چند برابر بود. برادرم را ناراحت کرده بودم

   .کتفش را زیر شانه ام برد و بلندم کرد

   .دم تا وزنم روی شانه اش کم شوداد نرده ی چوبی پلکان را چسبیتکیه ام را به فرهود دادم و با دست آز 

   «.فراز داغی! خیلی تبت باالست. اول می برمت حموم » -

   .نا نداشتم کلمه ها را جفت و جور کنم



به راهرو رسیدیم. چند قدم مانده به اتاق خودش که خیلی وقت پیش برای مادر شده بود ایستاد و در حمام را باز  

   .دکر 

   «تم و ناالن گفتم:» مامان کجاست؟ دستم را روی چارچوب گذاش

... االن وقتش نیست. یه وقت این حالتو می بینه بدتر میشه. فراز برو تو حموم » -    «.اتاق خودشه 

   .روی چارچوب فشار دادم و شانه ام را از روی کتفش برداشتم

   .دستم را به دیوار گرفتم و بی جان جلو رفتم

دوباره زیر شانه ام را بغل زد:» فراز با خودت اینجوری نکن، دیدی که به مامان جریان چاووش رو  نارم راه افتاد و ک

... کم نداریم تو دیگه اضافه نشو    «!نگفتی اما اون خودش نمی خواست بمونه.  بسه فراز 

   .ردمسرم را از الی در آرام داخل بردم و پلکهای سنگین شده ام را حسابی باز ک

   .از کشیده بودروی تخت در 

اکسیژن کنار تخت نشان می داد حال مادر خیلی بد بوده ولی ماسکی روی صورت نداشت. همین جای   کپسول 

   .شکر داشت که ریه های او بحران را پشت سر گذاشته بودند

... بریم تو خودت داغونی بچه    «.فرهود فشاری به پهلویم داد:» خیالت راحت شد؟ خوبه 

  .م را از دست دادمچرخیدم و تعادل

   .زیر بغلم را محکمتر گرفت و به سمت حمام رفتیم

... فقط بی خوابم. برای کم خوابیه » -    «.چیزیم نیست 

... فقط   اگه دهنتو ببندی به هیچ جات برنمی خوره  از چهارچوب حمام رد شدیم که فرمان داد:» یک الی دو ساعت 

   «.هیچی نگو

   .بنشینم و شروع کرد به باز کردن دکمه هایی که بسته مانده بودتا لبه ی وان کمک کرد 

  .اخم هایش بدجور درهم بود. مدام گوشه ی سبیلش را می جوید

  .سرم را پایین تر بردم و به دستهایش خوب نگاه کردم



   !رگ دستهایش بیرون زده بود. برادرم این نبود! فرهود اینقدر تکیده نبود

   .این تحمل کند. راست می گفت کم نداشتیم که حاال من روی دستش بمانم استم بیشتر ازنمی خو

 «خنده ای کردم:» تورو خدا شانس منو داری؟ 

  «آخرین دکمه را باز کرد و همانطور که زانو زده بود سرش را باال آورد:» فراز چته ؟ بو الکل هم که نمیدی! چی زدی؟

   .شدم ل درد کتف چپمخنده ام جان دارتر شد. بیخیا

   .کاش بیخیال دنیا می شدم

   «... یعنی شانس تقسیم می کردن من اسکول تو صِف  » -

خنده ام شدت گرفت:» خندیدنم از اثرات زندگی با اون پدرسوخته است. هر وقت عصبی میشه عین روانیا 

   «!میخنده

   .لبخندی زد و دست به کمربندم برد و آن را باز کرد

کنار وان تکیه دادم:» من نمی دونم چرا لباسامو تو باید از تنم دربیاری؟ اینهمه زحمتشو کشیدم.   م را به دیوارشانه ا

   «االن کجاست؟ مراقب یکی دیگه؟ ای خدا بانو دو روز دیر می رسید به کجا برمی خورد؟

    .سرش را باال آورد و لبهایش پر از خنده شد

   .آوردخنده ی فرهود حالم را کمی جا 

د را از کمرم کشید:» تب کردی داری هذیون میگی! پاشو شلوارتو دربیار یه کم زیر دوش بشین برات حوله  کمربن

   «.بیارم

  .فرهود با عجله رفت. لبه ی وان نشستم و همانطور با شلوار پاهایم را داخل وان بردم

....   . آب روی سر وبدنم را به طرف پایین ُسر دادم. دست بیحالم را زیر شیر آب زدم بدنم ریخت و یاد باران افتادم 

... یاد این افتادم که دستم دیگر به جایی بند نیست تا پیدایش   ... قلبم درد گرفت  ... یاد چاووش افتادم  بدنم لرزید 

... دستم را روی قلبم گذاشتم و آه از نهادم درآمد   .کنم و بفهمم چه گندی زده است 

   «.ز؟ شرط می بندم یه چیزی زدیی کنی فراچی کار م » -



   .صدای فرهود در حمام پیچید. معترض بود که چرا با شلوار در وان خوابیده ام

  .دهانم را باز کردم. قطرات آب از دوش روی سر و بدنم پخش می شد و بعضی داخل دهانم می رفت

... تو  جوری آب مکمی آب خوردم:» فرهود یادته می رفتیم زیر دوش عین کودنا این ی خوردیم. من پیشنهاد می دادم 

   «مگه بزرگتر نبودی؟ عقل نداشتی نه؟

   .وان آن قدری پر شده بود که بتوانم سرم را داخلش ببرم اما حتی حس تکان دادن بدنم را هم نداشتم

   .خیره شدفرهود کنار وان زانو زد. دستهایش را به لبه ی وان بند کرد و با چشمهای کدر شده به من 

... می خواست ببیند تا چه حد حالم خراب است    .منتظر بود. منتظر حرف زدن من 

بدنم را با سختی باال کشیدم و گردنم را لبه ی وان گذاشتم. قطرات آب روی صورتم می ریخت و فکر می کردم  

فتم تا زیر برف  وقتی که بود نگر گذشت این فصل های سرد بارانی و برفی اما من در همان برف هم دست پروا را 

   .قدم بزنیم. حاال که باران می آید هم نیست

... بالیی نیست که سرم نیاید    .کافی است یک لحظه از من جدا شود 

  .با خنده ای بلند ذهن خرافات زده ام را منحرف کردم

   .فرهود هم رضایت داد و باالخره خندید

  .گرفته بود نگاهش کردمقطراتی که روی صورتم راه سرم را کج کردم و از بین 

   «صورت و تیشرتش کمی خیس شده بود:» خدایی چی زدی فراز؟

   «.لبخند بی جانی زدم و زمزمه وار گفتم:» بدبختی زدم! بیچارگی زدم 

  .ُسر خوردم و سرم را زیر آب بردم

.. جمع کن  حمق می خوای حالت بدتر بشدستهایش زیر شانه هایم رفت و سریع مرا از آب بیرون کشید:» ا ... پاشو  ه 

... پاشو همین جوری هم نمی تونی نفس بکشی    «.خودتو 

   .مرا از وان بیرون کشید. تنه ام را به دیوار تکیه داد و حوله را تنم کرد

  .شلوار را از تنم بیرون کشید



   .کاله حوله را روی سرم کشید و کمی موهایم را خشک کرد

طاقتی برای باز بودن نداشتند اجزای صورتش را با دقت نگاه کردم. لبهایش   که ی چشمهایم که دیگر هیچاز باری

   !دوباره به پایین کش آمده بود. هیچ وقت اهل غر زدن و شکایت نبود برعکس من 

یش از حرکت  همینطور که موهایم را خشک می کرد و من دیگر جانی نداشتم تا بیاستم با دیدن نگاه خیره ام دستها

   .باز ایستاد

... فرهود هم زبان چشمها را می فهمید. من دیگر یک ثانیه هم نمی توانستم سر پا بیاستم.  فهمید مثل همیشه 

   .ناتوانی را از چشمهایم فهمید

   .زیر بغلم را گرفت و مرا به سمت اتاق برد

... فقطقبل از حال رفتنم فقط توانستم بگویم :» تی روی تخت خوابیدم و  ... نمی خوام  ... داغه    شرت  ... شلوارک 

... داغونم    «.فرهود 

   .چشمهایم را بستم و به ثانیه نکشید که خوابم برد

   .از حال رفتم

 ***** 

   .کنار چهارچوب اتاق پروا ایستاده بودم

باال تنه اش تنگ بود و آستین هایی جذب تا پایین آرنج چه لباس زیبایی به تن داشت. یک پیراهن ابریشمی بلند! 

... دامن پیراهن تا روی پنجه هایش می رسیدداش ...کمربند نازک و براق     .ت 

   .پیراهن مشکی بود. هر حرکت کوچکی می کرد دامن پیراهن در تن اش پیچ و تاب می خورد

... صاف بود و مرتب مثل پیراهنش ا ... برق می زد. انگشتانم بی تاب بودند که  موهایش بلندتر شده بود  بریشمی 

   .را لمس کند اما پشتم بودند و در هم گره خورده بودندموهایش  

... جسمم بی جان و کرخت ... ذهنم خالی از هر چیز ... روحم سرگردان  ... قلبم بالتکلیف بود     .قلبم 

   .پروا داشت بی صدا چمدان می بست

... حتی نفس     .نداشتمبی صدا 



  .لباسهای مشکی اش را در چمدان مرتب می کرد 

  .ودم. لبهایم روی هم بود و فقط نگاه می کردمالل ب

   .کتونی و لباس ورزشی اش را در چمدان نگذاشت

   .پلکهایم را به هم فشار دادم. قلب نداشتم. فقط درد داشتم. دیگر قلب نداشتم

   .ی سینه ام را مشت می زدند زیپ چمدان را بست. فقط درد داشتم. قفسه

   .دسته ی چمدان را بیرون کشید. استخوانهای دنده ام در حال شکستن بودند شال مشکی را روی سرش انداخت و

   .چشمهایش را بست تا از کنارم رد شود. عسلی هایش را از من دریغ کرد. قلب نداشتم

   .ل بودم. لبهایم را به هم دوخته بودندسرم را به چهارچوب تکیه دادم و به رفتنش خیره شدم. ال

  .گیره رسید، پاهایم به دنبالش راه افتاد. قلب نداشتم. ربات بودمهمینکه دستش به دست

   .در را باز کرد و بیرون رفت

    .بهار شده بود و درختهای باغ شکوفه داشتند

   .باد آمد و شکوفه های آلبالو را در هوا پخش کرد

   .باد تکان خورد دامن پیراهنش در

   .بودند. دوره اش کرده بودند شکوفه های آلبالو راه را برایش زیبا کرده

   .پاهایم می لرزید و روی زمین کشیده می شد

   .هر یک قدم لرزان من چهار قدم پروا بود

   .الل بودم اما قدم هایش را در ذهنم می شمردم. تک تک شان را می شمردم

  .ر بودم یک لحظه برگرددقلب نداشتم اما منتظ

    .ی بودزانوهایم می لرزید. زیر پاهایم خال

   .به در باغ نرسیده بود که میان شکوفه های آلبالو از زمین بلند شد و دیگر هیچ چیز ندیدم



... نه به پروا ... نه به زمین   .روی زمین سقوط کردم اما چرا این سقوط ته نداشت؟ نمی رسیدم 

- «  ... ... فراز بلند شو. فراز داری خواب میبینی. فرازفراز     «!فراز 

   .ده چشمهایم باز شد و با ضرب روی تخت نشستمشوک ز 

نفسم به شماره افتاده بود. یک آن فرهود هول کرده را خم شده کنارم دیدم. به پهلو مچاله شدم و از درد به خود  

... فرهود ... آخ  ...! آخ      «.پیچیدم:» فرهود 

   !واب دیدنخ

... کاش ه یچ کدام نباشد. خواب نباشد. خواب همان چند ساعت  خواب خوش ، خواب ناخوش ، خواب درهم ، کابوس 

   .استراحت مغز را مختل می کند

  !دیوانه شده بودم. تمام سلولهای بدنم فقط یک حس داشت ... اضطراب

بودم و دستم را محکم روی قلبم فشار می دادم. بدنم هر لحظه بیشتر از درد به خودم می پیچیدم. مچاله شده 

   .منقبض می شد

  .د قرص را زیر زبانم گذاشت و فکم را روی هم فشار دادفرهو 

   .شانه ام را گرفت و بلندم کرد

   .مشت مچاله شده ام از درد را باز کرد و در دست خودش گرفت

   .انم مچاله کردمبی اختیار از درد دستش را میان انگشت

   .شانه هایم را با یک دستش بغل زد و سرم را روی شانه اش گذاشت

   «.بغض صدایم کرد:» فراز... فراز آروم باش! فراز خواب دیدی با

   .چشمانم را روی شانه اش فشار دادم

     .اشک هایم با تیشرتش پاک شد

   .بدنم کم کم از انقباض درمی آمد. کرخت می شدم

... بسه! گور بابای همسرم     «.ه زندگیتو بکنرا در بغلش گرفت و دستش را روی سرم گذاشت:» فراز رحم کن به من 



   .ی سینه اش رها کردم نفس های به شماره افتاده ام را میان قفسه 

... به خدا د ... به من یکی رحم کن  یگه نمی فرهود زیر گریه زد:» فراز من تحمل دیدن تورو، تو این حال ندارم 

     «.کشم

   .دگی کنممی خواستم زندگی کنم. نفس نفس زدنهایم نشان می داد، می جنگم تا زن

... پروا و رفتن    !دلشوره ی من 

... گفته بود خوش قول است  ... قول داده بود     .امکان نداشت! نمی رفت 

... تعبیر نشود این کابوس    .خدایا تعبیر نشود این خواب 

   .کشیدم و از بغلش درآمدم دستی به صورتم

   «!کمکم کرد تا به تاج تخت تکیه دهم:» آروم باش 

   .د پیدا می شد و این حرف را به خودش می زدیکی بای

   .هر دو در سکوت نشستیم و به رو به رو خیره شدیم

   «فرهود دستی روی شانه ام زد و با صدای خش داری گفت:» فراز داری با خودت چی کار می کنی؟

   «!زانوهایم را بغل کردم و سرم را روی آنها گذاشتم:» خواب دیدم ... وحشتناک بود

.... داشتی گریه می کردی » - اگر چیزی می شد من     «.قفسه ی سینه ات داشت شکافته می شد. خدایا 

رسیده بود، چشیده قبل اینکه بگوید، وقتی با هول سراغ قرص رفت مزه ی شور اشک را که به لبهای خشک شده ام 

   .بودم

ردی از بی حرفی یارت؟ حاال شدی  دستش را دور شانه ام گذاشت:» فراز نمی خوای حرف بزنی؟ گله می ک

    «!شاگردش

  «.آب دهانم را قورت دادم:» داشت می رفت

... من   ضربه ی آرامی روی شانه ام زد:» خواب دیدی! خیلی پریشونی برای همین این خوابارو میبینی. هیچ جا نمیره 

   «!مگه مردم بذارم پروا بره؟ گوششو می پیچونم 



بودم. بغض داشتم. دلم می خواست بخوابم. خوابم می آمد. سرم از درد در حال   مثل پسر بچه ای بی پناه شده

  .انفجار بود اما فکر کردن به خواب ترسناک بود

   «.حرف بزن فراز » -

  .روی شانه ام برداشتسرم را باال آوردم. دستش را از 

ست. خیلی گشتم نبود اما هنوز یکی دو سرم را به تاج تخت تکیه دادم:» هر جا فکر می کردم رفته باشه سر زدم! نی

   «.جا موند که نشد برم

   «!جستی زد و جلویم نشست:» یه کم منطقی باش! تو خودت زندگی نداری؟ فراز بفهم همه چی به تو ربط نداره

   «...چیزی که گفت، پرسیدم:» مامان خوبه؟ فاخته  بی اعتنا به

... از همه چیز !  اخمهایش بیشتر در هم فرو رفت:» مامان خوبه   ... جای تو بودن از همه چیز سختتره  ... فاخته خوابه 

   «چطور دووم آوردی اینهمه سال؟ 

   «.دستهایم را روی سرم گذاشتم:» چی می گی بابا؟ شعر و ور تحویلم نده

   «.ت تکانی خورد، کمی بعد روی زانویم ضربه ای زد:» بیا یک کم آب بخور تخ

   .یوان آب را از دستش گرفتم و یک ضرب آن را باال رفتم و خوردمدستهایم را برداشتم. ل

  .تازه فهمیدم چقدر تشنه بوده ام

   «لیوان را از دستم گرفت:» بهتری؟

   .سرم را تکان دادم

  «.نده شدم. لعنت بهت که اینقدر دوستت دارملبخندی زد:» مردم و ز 

   .لحنش را مثل من طلبکار کرده بود

   !از من .. زندگی می خواست جان می خواست 

   «.لبخند بی جانی روی لبهایم آوردم:» نترس من حاال حاالها پادشاه این سرزمین می مونم

   .خودش را جلو کشید و سرم را بوسید



  .منتظرش را به من داددوباره عقب رفت و نگاه 

. نمایشگاه. سالن بیلیارد. باغ کُردان. زمین چاره ای نداشتم جز اینکه دلنگرانی هایش را تمام کنم:» رفتم خونه صابری

تنیس. خونه اون یارو پفیوز عماری که قمارخونه است. باشگاه پوکر و یکی دو جا از همین آشغالدونی هایی که  

   «.همیشه می رفت

   «!زد:» خدایی بابا داریماپوزخندی  

ثل یک رفیق خطاکار بود که فکر می کردم تلخ خندیدم. چیزی نداشتم تا بگویم. راست می گفت. چاووش برای من م 

اگر کنارش بمانم کمتر آسیب می بیند اما تمام فکرهایم اشتباه بود. من حتی برای چاووش رفیق هم نبودم. پدر نبود 

   .... پسرش نبودم

از تو تا  تخت بلند شد:» بخواب، میرم یه بالش میارم همینجا می خوابم. برای چی در به در رفتی دنبالش؟ فر از روی 

   «حاال شده کسی رو حذف کنی؟

از اتاق بیرون رفت. راست می گفت من بلد نبودم حذف کنم. من فقط بلد بودم حل کنم. هیچ چیز را پاک نمی کردم  

 .خواستم می دیدمدر عوض آن طور که می  

   «.بخواب بالش به دست وارد اتاق شد و بالش را روی قالیچه ی کوچک وسط اتاق انداخت:» مامان خوبه،

اگه رفتم دنبالش فقط برای اینه که بدونم ماها چند   دراز کشیدم و ساعدم را روی پیشانی گذاشتم:» فرهود من 

  «...چندیم. چه خاکی باید تو سرمون بریزیم. رفتم که 

ه رو.  حرفم را قطع کرد:» همون خاکی که تا االن ریختیم. فراز زندگی خودتو بکن. فراموش کن. ورق بزن این صفح

   «.نابود کردی خودتو

   «...به پهلو دراز کشیدم:» فرهود 

  «.پنج صبحه ... صبحت هم بخیر. بخواب فراز » -

اقباز خوابیدم و کارهای فردا را مرور کردم. باید این مرد نمی توانستم شبیه فرهود باشم. هیچ وقت خدا نتوانستم. ط

    .را پیدا می کردم

******** 



   .هیتابه داخل بشقاب ریختمنیمرو را از ما

بشقاب را کنار پیش دستی پنیر و لیوانهای آب پرتقال گذاشتم. با انگشتم اشاره ام به پیش دستی پنیر ضربه ای 

   .ای پروا خالی بودزدم. ج

   .کیسه ی نان را همراه سینی برداشتم و از آشپزخانه بیرون زدم

   .ساعت هفت صبح بود

ر شده بود. نمی توانستم بخوابم. وقتی فرهود خوابش برد خودم را کنار تخت مادر  مادر نیم ساعت پیش بیدا

دید چشمهای قرمز و رنِگ  پریده ام بود. گفتم رساندم. آن قدر نشستم تا بیدار شود. بیدار شد و اولین چیزی که 

   .او را می فهمیدمخوب نخوابیدم و همین! الزم نبود بیشتر بداند خودش حال مرا می فهمید مثل من که حال 

  .پله ها را باال رفتم و یک راست به طرف اتاق مادر رفتم

   .سینی را روی تخت گذاشتم

   «.پاشو ملکه! پاشو برات صبحانه آوردمبه طرفش رفتم و زیر بغلش را گرفتم:» 

   .دست پشت گردنم برد و صورتم را جلو آورد. بوسه ای روی گونه ام زد

... زود کاراتو بکن دست پروا رو بگیر  لبخندی زدم و کمر را ست کردم که گفت:» من امروز با بانو حرف می زنم فراز 

... تو کارای چاووش دخالت نکن مامان  جان. من و فاخته میریم پیش فرهود خیالت راحت. نذار دلم شور برید باغ 

   «.بزنه

غ پلوغ باشه تمرکز رو کارهای بزرگ و قدم های  دستهایم را در جیب جینم بردم:» مامان می دونی من دور و برم شلو

ه به هیچ چی  بزرگتر ندارم. بذار همونجوری که دوست دارم پیش بره. بهت توضیح دادم تا همه چی جفت و جور نش

   «.فکر نمی کنم

   «!دستش را لبه ی تخت گذاشت:» بشین

   .در صدایش تحکم داشت. جدی شده بود

    «.صیحت نکن مامان! االن وقتش نیست لبه ی تخت نشستم:» جان دلم؟ ن

   «خوب به چشمهایم نگاه کرد:» دوستش داری؟ 



م نیست انگار یک چیزی رو گم کردم. دخترِ زد تمام  لبهایم کش آمد:» عاشقشم. معلوم نیست؟ دیروز تا حاال پیش

     «.سیم پیچی مغزمو سوزوند. یه کاری کرد که هیچ وقت خودمم فکرشو نمی کردم

. جدی تر از قبل گفت:» اینهمه دوستش داری پس این کارات چه معنی داره؟ نمایشگاه رفتنت چیه؟ به ما  نخندید

... اینقدر واضح و شفافدیگه ربطی نداره برای چاووش چه اتفاقی     «.میفته! ترکمون کرده 

 .. . آخ از دست دِل پنهون تو! آخ دستهایم را روی پیشانی ام بردم و آنها را محکم روی صورتم پایین آوردم:» آخ مامان 

دلشوره ی اون از دست قلب تمام عیار تو! مامان نگو دیروز برای چهار تا توهین از اون زنیکه اینهمه به هم ریختی. تو 

   «.مرد رو داری. منم دارم مثل تو. بذار بفهمیم چی شده اینهمه اضطراب نکشیم. تموم بشه من میرم پی زندگیم

   «... فراز جان » -

خودم را جلوتر کشیدم و نگذاشتم حرفش را ادامه دهد:» مامان ادامه نده. بذار کارامو بکنم. من تا نفهمم دور و برم  

اگه بدترین ها باشه اما باید بفهمم. صبحانه تو بخور اینقدرم اعصابتو چه خبره نمی تون م عین آدم زندگی کنم. حتی 

  «.بهم نریز. بسپر به من و تمام

... من می دونم مسکنت خودمم. پروا  دستش را ب وسیدم و بلند شدم:» هر یک ساعت یک بار بهت زنگ می زنم 

   «!ل شو این یه دستوره ملکه فردا می خواد برای فرشته تولد بگیره. سرحا

   «.لبخند باالخره روی لبهایش آمد:» الهی قربون جفتتون برم

   .تعظیمی کردم و از اتاق خارج شدم

  .راهرو ایستادم و سر تا پایم را نگاه کردمجلوی آینه ی 

... لباسها مناسب نمایشگا ه نبود اما چه اهمیتی شلوار جین زاپ دار آبی یخی و پیراهن مردانه ی چهارخانه ی آبی 

   .داشت؟ همین ها را در این خانه داشتم

   .دستی به موهایم کشیدم و به طرف اتاق فاخته رفتم

   .در را باز کردم تقه ای به در زدم و آرام

   .نزدیک تخت شدم. یک بالش زیر سرش و یک بالش دیگر بغل زده بود

   «.ر زدم:» کوکو! پاشوزانو زدم و چند تار ریخته شده روی صورتش را کنا 



   «سریع چشمهایش را باز کرد و نشست:» فراز ... کی اومدی؟

   .خودش را در بغلم انداخت

ید محکم باشه! بلند شو دست و صورتتو بشور با خنده برو پیش مامان. فرهود رو  سرش را بوسیدم:» خواهر من با

   «.برگرده بیدار نکن دیشب نخوابیده. مراقب حال جفتشون باش تا فراز

  .خودش را عقب کشید و محکم چشم گفت

   «!لپش را کشیدم:» آفرین. اینا همه مقدمات رفتنته. قوی باش کوکو 

   .م و بلند شدمبوسه ای روی گونه اش زد

    «هنوز در را باز نکرده بودم که گفت:» چشمات خیلی قرمز شده فراز! خوبی؟

ز عوارض محکم بودنه کوکو! نگران نباش. تا من هستم به هیچی فکر نکن جز  با خنده ای در را باز کردم و برگشتم:» ا

   «.آرزوهات. منم نبودم فقط آرزهات

   .یستاده بودم و از آن باال بردن ماشین ها را با یدک کش نگاه می کردمپشت شیشه ی اتاق کار نمایشگاه ا

   !آتش زده بودم به اموال چاووش 

... نفس نداشتم به    .جای خنده یا حتی یک لبخند خشک و خالی بغض داشتم 

   .روح سرگردان شده بودم. سرگردان بین آدمهایی که دوستشان داشتم

   .ل بیرون کشیدصدای مرتضی مرا از فکر و خیا

   «آقا هنوز خیلی مونده! یعنی میشه امروز تموم بشه؟ » -

لکسوس سفید رنگ که بیرون برده می شد بردارم گفتم:» یه نگاه کن تو لیستت همه  بدون اینکه نگاهم را از روی 

   «.رنگ مشکیارو برام لیست کن. با مدل و هر چی بنویس

   «م یادداشت کنم. آقا فراز مشکیارو نمی فروشید؟فقط مشکیا؟ اونا که اینجا نیست ه » -



 . ... لکسوس اِی اِس  ... با قدرت سیصد اسب  لکسوس سفید از نمایشگاه خارج شد  ... هشت دنده  .. شش سیلندر 

  ... ... کنسول دست ساز ... صفحه نمایشگر لمسی  ... روکش های چرمی سفید و قهوه ای  ... پلت فورم فوالدی  بخار 

   .مرور می کردم. راه فراری که به باقی چیزها فکر نکنم مشخصاتش را

   «آقا فراز؟ » -

   «!جیب جین بیرون کشیدم:» هر چی مشکی داریم! شنیدی کهدستهای مشت شده ام را از 

به سمت میز آمد. خودکارش را از جیب کتش بیرون کشید و ایستاده روی برگه ی لیست ماشین ها خم شد:» می  

  «نگه دارید نه؟ خواید مشکیارو

ست می داد. خانواده اش مرتضی دنبال امید می گشت. خودم کار یادش داده بودم. عاشق ماشین بود. کارش را از د

  .را می گرداند. پدر نداشت

پشت میز نشستم و تلفن را برداشتم:» نه می خوام جداشون کنی بفرستمشون یه جایی که لیاقتشونو داشته 

   «.یست. وقار داره! شیکه باشن! مشکی کم رنگی ن

   .سرش را از روی برگه باال آورد و زیرچشمی نگاهی کرد

   «!اعرمو از دست دادم نه؟ اما شاعر شدم خندیدم و گفتم:» مش

   .لبخند کم رنگی روی لبهایش آمد. دوباره سرش را پایین انداخت ومشغول کار شد

   .شماره را گرفتم و منتظر ماندم

   .عاتی در مورد هلدینگ مورد نظر داد “ بله “ ای گفتمنشی بعد از اطال

   «.فراز وارسته هستم سالم خانوم. می تونم با حاج آقا صحبت کنم.  » -

   «.ذوق زده گفت:» سالم آقای وارسته، احوال شما؟ حاج آقا چند بار باهاتون تماس گرفتن گویا تشریف نداشتید

   «تم انجام دهم:» مسافرت بودم خانوم. هستن؟محو حرکات مرتضی بودم و کاری که می خواس

   .بله ای گفت و وصل کرد

   .مرد دوست داشتنی در گوشم پیچید. چقدر دوست داشتم این مرد پدربزرگم باشدثانیه ای بعد صدای مهربان پیر



   «به به شیر مرِد کاردرست! کجایی شما پسرم؟ » -

   «چطوره؟ خنده ای کردم:» سعادت نداشتیم قربان! حالتون

یی گز می  نفسی کشید:» نفسی میاد و میره! هم صحبت شیرین زبان ما فرار کرده از دست پرحرفی ما، تنها 

   «.کردیم

لبهایم بیشتر کش آمد:» نفرمایید! حاجی می رسم خدمتتون از نزدیک زیارتتون می کنم راستش یه کار مهم داشتم 

   «.یعنی دو تا

... زیاد اعتبار داری تو قلب من. عین پسرمی! اعتبار شمارو  سرضرب کن:» فراز جان شما بگو ... بگو هزار تا  ده تا 

   «.بونت برمتریلی نمی کشه قر

   .دستم را روی میز جلو کشیدم و با انگشتانم روی میز زدم تا مرتضی را متوجه خودم کنم

   .لیست را چرخاند و جلوی من گذاشت

   .یی نوشته شده دلم را چنگ زددیدن مشخصات همان چند ماشین ابتدا

  ... نفسی کشیدم:» حاجی راستش پول الزمم. یک سری مدل باالی مشکی دارم. می خوام بفرستم برای تشریفات 

اگه بتونید  ... مثل سفارتها. همون جاهایی که شما باهاشون مراوده دارید.     «...جاهای خوب 

   «ا داری؟ چیا هست؟با سوالش نگذاشت بیشتر از آن توضیح دهم:» چند ت

   «.وی لیست بردم:» بیست سی تایی میشه. همه سیلندر باال هستن. مدل هاشونم جدیدهنگاهم را ر

   .کمی تعلل کرد. ته دلم خالی شد

   .چشم دوختم به مرتضی که با دهان نیمه باز نگاهم می کرد

   «فراز جان مشکلی پیش اومده؟ » -

وزاست اینجارو پلمپ کنن حاجی. چاووش  ور خیره به مرتضی گفتم:» همین رآب دهانم را قورت دادم و همانط

   «.آخرش گند زد

مرتضی سرش را پایین انداخت و صدای حاجی به گوشم خورد:» همه رو بفرست پارکینگ هلدینگ. شماره حسابتو 

   «.دارم به بچه هات بگو حساب کتاب کنن



   .نفس حبس شده ام بیرون آمد

   «!اون خبرگی نفس حبس کنه دنیا به آخرت نزدیکه فرازنید و بلند خندید:» فروشنده به  صدای نفسم را ش

   «.خندیدم و گفتم:» حاجی فشار روم زیاده! همه چی برام ناممکن شده. دست خودم نبود

که  صدای گرم و مهربانش امید دهنده بود:» جوونی هنوز! ناممکنی برای فراز وارسته وجود نداره. یکی مثل من  

ی می کنه ... کسی مگه حریف زبون تو میشه؟ بفرست ماشیارو پسرم. مشکالتت  استخون ترکونده پیش تو شاگرد

   «.حل شد یک سر بیا اینور یک کم گپ بزنیم

   .چشمی گفتم و به مرتضی نگاه کردم که وامانده و ناامید روی تک مبل جلوی میز نشست

... مدیر نمی ه سوراخ سمبه های ماشین های وار حاجی یک پسرِ درجه یک دارم سر از هم » - داتی شما درمیاره 

   «خوای؟

 .مرتضی سرش را با ضرب به طرفم چرخاند و بهت زده لبهایش آویزان شد

   «اونم بفرست! دیگه برات چه کنم؟ حال شما چطور خوب میشه فرازِ باال بلند؟ » -

احوال ما خوب میشه  همین جواب تلفن مارو میدید چشمهایم برق زد و چشمکی به مرتضی زدم:» فدای شما! 

   «.حاجی. صداتون کافیه. امروزم که شرمنده شدم ... جبران می کنم

   .کمی تعارف کردیم و تماس را قطع کردم

   .غرورم را با ماشین ها آتش زدم

   .بلند شدم و مرتضی سریع از روی مبل خودش را کند و جلو آمد

... فهمیدیبه سمت در رفتم:» حال ن چی شد؟ چند جا کار دارم بقیه اش با خودت. فردا صبح هم  دارم دوباره بگم 

   «.بیاید و تا ظهر هر چی تونستید رد کنید بره. نشدم که دیگه بیخیال. دیگه مهم نیست

   .دستم را به طرفش دراز کردم

    «!دستم را گرفت و شانه هایم را بغل زد:» خیلی مردی
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  .خواستم به پروا زنگ بزنم که موبایل در دستم زنگ خوردپشت فرمان نشستم و  

   «سالم کوکو ... چیزی شده؟ » -

باز هم صدایش از ته چاه می آمد:» سالم. فراز کجایی؟ نگران نشی ها مامان خوبه. فرهودم خوبه. فقط یک چیزی  

... فراز اگه پشت فرمون هستی میشه بزنی کنار    «!شده 

... بگو بینم لبهایم از لحن  رمزی و یواشکی اش کش آمد. کمربند را بستم و ماشین را روشن کردم:» رو اسپیکره 

   «!دختر چی شده؟ چرا اینقدر پچ پچ شدی تازگیا 

اکیه     «!خندید و گفت:» اون که خور

   !حالم را خوب می کرد. فاخته بال داشت. بال رهایی از غم

   «!. کار دارم فدات شم زود بگونیستی؟ بگو می شنوم تو مگه خوراکی » -

... بعد آخه خیلی زیاده. نکنه اشتباه می   دوباره زمزمه وار گفت:» فراز فکر کنم تو قرعه کشی بانک برنده شدم! بعد 

   «کنن. میای بریم بانک؟

اگه اشتباه کرده باشن پولو پس می گیرن! بری    «م؟ خنده ام را خوردم:» کوکو بریم بانک 

... فراز بریم. شاید همه اش مال من نباشه. گناه دارنکمی در جواب د    «.ادم تعلل کرد و گفت:» خیلی زیاده ها 

بلند خندیدم:» نمیری کوکو. تو چطوری می خوای جهانگرد بشی با این تجزیه تحلیل داغونت دختر؟ آخه کدوم بانک 

   «اینهمه پول جایزه میده خواهر خنگ من؟ 

  .دا کردو عصبانیت اسمم را صبا حرص 

خنده ام را جمع جور کردم:» پوالرو من گفتم بریزن. بیشتر از ایناست. فقط فعال به کسی چیزی نگو. بیشترش برای 

خودته و مامان باشه؟ یهو دیدی همه اش رو از دست دادیم. روش حسابی باز نکن فعال اما من همه ی تالشمو می  

    «.کنم بمونه

   «...عجله به حرف آمد:» داری چیکار می کنی؟ فراز به خاطر من  اد. صدایش کردم و باجوابم را ند



حرفش را بریدم:» فقط به خاطر تو نیست. برای همه است گفتم که. فعال به کسی چیزی نگو. بعدشم من باید  

نیست. پس فردا  بشینم خوب باهات راجع به آرزوت حرف بزنم. تو خیلی معرکه ای اما اینقدر ساده بودن خوب

   «.ی بری هر کی پیدا بشه راحت سرتو شیره می مالهبخوا

دوباره چیزی نگفت و ادامه دادم:» دور و برت پر آدم باتجربه است بعد تو میشینی دفترچه درست می کنی برای  

ی اینکه نرم داره آینده؟ بشین با فرهود حرف بزن ازش یاد بگیر! پروا هم هست. چپتو پر کن بزن بیرون. االن نگی برا

   «...نارو میگه ها ای

... چشم     «!به آنی جوابم را داد:» تا همه چیو یاد نگیرم نمیرم 

   «!نگاهی در آینه کردم:» باریکال، حاال دوباره باهم حرف می زنیم. فعال مسئولیت هایی که بهت دادمو انجام بده

    «.غذا هم براشون درست کردم » -

    «.ه بعد اندازه ی یک عمر به من نیمرو دادا ده سال ازت بزرگتر بلند خندیدم:» خدای

   «متعجب پرسید:» کی؟

   «.انگشت شست و اشاره ام را دو طرف لبم گذاشتم:» برو فعال خداحافظ

قطع کردم دستم روی موبایل نرفته بود که فرهود زنگ زد. گوشی را به مادر داد. همه فقط یک چیز می گفتند که  

داخته بودند. این پیگیری های مدام بدتر مرا به حرکت درمی آورد دقیقا از همان جهتی وم. همه مرا سرلج انبیخیال ش

   .که نمی خواستند

   .کمی دیگر به دفتر کار معتضدی می رسیدم. صبح پروا گفته بود بانو قرارمالقات دارد

   .باید بانو را می دیدم

   .ت را از راه های غم انگیز حل می کردروع کرده بود. معادالذهن پر پیچ و خم من بازی های بدی را ش

خوابی که دیده بودم مرا کیش و مات کرده بود. ذهنم تاب می خورد و از هر طرف که راهی را انتخاب می کرد به آن  

   .خواب مزخرف می رسید

   .جلوتر از دفتر کار معتضدی ماشین را پارک کردم و از ماشین پیاده شدم

   .داشتم کردم و موبایل را از جیبم بیرون کشیدم به راهی که پیش رو  نگاهی



   «.همان بوق اول جواب داد:» فراز

   «انگشتم را روی دیوار گرانیتی ساختمان کشیدم:» چطوری لیدی؟ کجایی؟ 

   «.خوبم. اومدم خرید. کاری داری؟ اگه آره هر جا هستی آدرس بده بیام » -

   !نداشت. باغ نبود. ما از هم دور شده بودیم. باغ جادو داشتمن هوای نفس مثل من دلتنگ بود. مثل 

   «خرید چی؟ » -

   «خنده ی ملیحی کرد:» مگه نگفتی افتخار بدم بهت مشکی نپوشم؟ 

قدم بعدی پاهایم کنار هم جفت شد و سرجایم ایستادم. نگاهم رو به پیاده رو ماند اما چیزی را هم نمی دیدم:» 

   «شوخیه؟

   «دوست داری؟چه رنگی  » -

   «.نفسم را بیرون دادم:» یادمه یه دختر خوشگل بهم گفت هیچی از رنگا بارم نیست. از من مشاوره نگیری بهتره

   «!من اینجوری نگفتم. خیلی خب پس به انتخاب خودم  » -

   .به در ساختمان بلند رسیدم. دو پله را باال رفتم و دوباره ایستادم

 .. . اینهمه دوری آن هم اول راه انصاف نبود. دیدن آن کابوس انصاف نبود. هیچ چیز برای ما دو  . دل تنگی .. دل تنگم 

   .نفر انصاف نبود

تمام تالشم را کردم تا متوجه ناراحتی ام نشود: » هر رنگی دوست داری بپوش حتی همون مشکی. هر چی خودت  

چشمات دیگه نمی ذاره من رنگ دیگه ای به   و دوست دارم.دوست داری. هر جوری خودت می خوای. من خوِد خودت

   «.چشمم بیاد

پله ها را دو تا یکی باال رفتم که صدای قشنگش در گوشم پیچید:» از دیروز هر بار باهات صحبت کردم پر از اضطراب  

 .بودی. مطمئنم بهترین راه رو میری

کاری کنی من پشتت هستم. هر وقت  ام بدونی هر نمی خوام بگم نگران نیستم اما جلوتو نمی گیرم فقط می خو

   «کمک بخوای پیشتم. باشه؟



حتی صدایش هم از فرسنگها دورتر مرا از آن کابوس دور می کرد. همه چیز کم رنگ می شد و فقط خودش می ماند 

  .و رنگین کمان هزاررنگی که از او ساطع می شد

  «رم؟یلی دوستت دالبهایم را به هم فشار دادم:» من بهت گفته بودم خ

   «.خندید:» خیلی رو نگفته بودی! مراقب خودت باش. می دونم حواست به من هست

وظیفه داد و قطع کرد. وظیفه ی مراقبت از خودم! چون او بود و می دانست می خواهم مراقبش باشم. دلم را گرم  

   .کرد و رفت

   .سی باشم که مراقبت می کندواست من آن کمی دانست... همه ی مشکالتم را می دانست اما باز هم می خ

   .قدم هایم محکمتر شد

   .وارد آسانسور شدم. دکمه طبقه را زدم و جلوی آینه ایستادم

زیر چشمانم گود رفته بود. رنگ و روی حسابی نداشتم. ته ریش داشتم. با اینکه رنگ پریده ی صورتم را پوشش داده 

   .ی بهتری دارم اما از نظر خودم نامرتب بودم با ته ریش چهرهبود و همه می گفتند 

   .دستی روی صورتم کشیدم و به چشمانم خیره شدم

... تکیه گاه شده بودم    .گفته بود می داند من حواسم به اوهست. از من مراقبت می خواست. برای پروا اعتماد بودم 

... برق زد. می توانستم    !چشمانم خندید 

   .آسانسور باز شددرب 

چرخیدم و بعد از خارج شدن از آسانسور بین درهای متعدد پاگرد تابلوی دفتر وکالت معتضدی را که فلزی و نقره ای 

   .رنگ بود پیدا کردم

زنگ را فشار دادم و چند ثانیه بعد دختری که سینی از دو فنجان قهوه و پیش دستی های کیک در دست داشت در  

   «ه؟را باز کرد:» بل

   «.باز نگاهی به داخل دفتر انداختم و گفتم:» با آقای پارسا الفت قرار داشتماز در نیمه 

   .از پروا شنیده بودم بانو حوالی همین ساعت با معتضدی قرار دارد اما نگفته بودم به دفتر وکالت خواهم رفت



اگر با  میدن موضوع ناراحتباید بانو را می دیدم. می خواستم غافلگیر شود. بهترین راه برای فه ی بانو همین کار بود. 

   .بانو قرار می گذاشتم باز هم نم پس نمی داد و حرف نمی زد. باید می فهمیدم

   «.دختر با سینی در دستش کنار کشید:» بفرمایید. آقای الفت رفتن جایی االن دیگه باید برسن

   .تشکر کردم و وارد دفتر شدم

   .ت و به سمت بزرگترین در که روکش چرمی قهوه ای رنگ داشت، رفتشی با اجازه ای گفدفتر کار بزرگی بود. من

   .در را باز کرد و داخل شد

   .چند قدم به جلو برداشتم و وسط سالن ایستادم

   .صدای مردی از اتاق بزرگ به بیرون آمد اما چیزی دیده نمی شد. در نیمه باز بود و من فقط صدا می شنیدم

   «!تا دیروز حرف دیگه ای بود م وارسته مطمئنید؟خان » -

بانو با تحکم گفت:» االن هم همونو میگم می خوام تک تکشون به سزای اعمالشون برسن. هر چه که هست باید 

... اصال نمی خوام     «...کاری کنی بدترین باشه معتضدی. فقط همون یک مسئله 

   .پراندصدای بر هم خوردن در مرا از جایم 

به منشی بخت برگشته که جلوی شنیدن بیشتر را گرفته بود و نمی دانست مرا از شنیدن بیشتر ناخوداگاه با اخم 

   .محروم کرده، نگاه کردم

   «!سینی را در دستش پایین برد:» بفرمایید بنشینید. االن نیستن

   .د رفتم که صدای زنگ در آمددر حال رفتن به سمت مبل های چرمی قهوه ای که منشی اشاره کرده بو 

   .همانجا که ایستاده بودم عقب عقب رفتم و کنار در بزرگ ایستادم

   .هیچ صدایی به بیرون نمی آمد. منشی اگر فقط چند ثانیه مهلت می داد من خواسته ی بانو را هم می شنیدم

خوب  پروا درست می گفت حال بانو صدای بانو را با تحکم همیشگی شنیده بودم و خیالم راحت تر شده بود. پس 

  .بود

    «.پارسا وارد سالن شد و چند ثانیه با تعجب نگاهم کرد:» سالم جناب وارسته! چرا خبر ندادید؟ خوش اومدید



   «لبخندی زدم و جلو رفتم:» چطوری پسر؟

   «.دستم را که به سمتش گرفته بودم محکم گرفت:» خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم کردید

   «!ی الفت نگفته بودید قرار مالقات داشتیدمنشی کنارمان ایستاد:» آقا

لحن دختر به نظرم آزار دهنده بود. حس کردم در حال طعنه زدن به الفت تازه کار است. سالها شرکت خودم را داشتم 

ده نبودم. چاووش  و در نمایشگاه کار می کردم. مدیر شرکت خودم بودم اما در نمایشگاه سالها جز یک کارمند سا

... این لحن پر طعنه آشنا بودمسخت می گرف     .ت. با این قبیل بازی ها 

  .دستم را روی شانه ی الفت گذاشتم و به دختر نگاه پر اخمی انداختم

   «لحنم را پر از خباثت کردم و گفتم:» خانم من برای دیدن برادرم قرار فیکس نمی کنم. پارسا اتاقت کدومه؟

   .ار دری که در یک طرف سالن بود راه افتادخنده ای کرد و به سمت یکی از چهپارسا 

   «.در را باز کرد و کنار ایستاد:» بفرمایید. خوش اومدید

   .نیم نگاهی به منشی کردم که لب می جوید و نگاهمان می کرد

ام مگه؟ دست خالی اومدم دستم را روی شانه اش گذاشتم و به سمت در هل دادم:» بیا برو تو بابا! غریبه 

   «.ببخشید

بعد از وارد شدنم به اتاق خواست در را ببندد که مانع شدم و دستم را روی در گرفتم:» بانو اینجاست! می خوام  

   «.بیرون اومدنش از دفتر رییستو ببینم

  .لبخند پهن هنوز از لبهایش نرفته بود

   «ومدید؟سری تکان داد و در را باز گذاشت:» پس با بانو ا

... واسه دیدن خودت  کنار پنجره ی اتاق ای  ستادم. از آنجا راحت متوجه باز شدن در اتاق بزرگ می شدم:» نه 

   «.اومدم

کیفش را روی میز گذاشت و با خوشحالی گفت:» جدی؟ چه خوب! من در خدمتم. هر کاری داشته باشید خوشحال  

   «تون یا قهوه؟میشم کمکتون کنم. حاال قبل اینا چای بیارم برا



کشیدم و اشاره کردم تا پشت میزش بنشیند:» بشین پارسا. کار زیاد دارم. چیزی نمی خورم. دمت   دستی به موهایم

   «!گرم 

لحن دوستانه ام به مذاقش خوش آمد. سریع چشمی تحویلم داد و پشت میز نشست. گویا این حرف گوش دادن 

 !ان دارند همین است؟نها چیزی که در ضمیر ناخوداگاهشدرد مزمن تمامی بچه های بی سرپرست است. ت 

خوب نگاهش کردم و جدی گفتم:» می خوام وکیلم باشی! اما محکم. همه ی کارام با خودت. هر اتفاقی افتاد باید 

اگر خواستی می تونی به پروا بگی اما بانو یا هر کس دیگه ای   باشی و پارسا این موضوع بین من و تو هست. 

   «!اصال

   «تفاقی بیفته؟ چیزی شده؟بلند شد و ایستاد:» مگه قراره ا

   «.تکیه ام را از لبه ی پنجره برداشتم:» چرا هول می کنی؟ چه اتفاقی؟ هیچی قرار نیست بشه. کال گفتم

   «!آب دهانش را قورت داد:» باعث افتخارمه جناب وارسته

... پارس بیار من امضا کنم و  ا همین االن هر فرمی، چیزی هست نزدیک میز شدم و محکم گفتم:» به من بگو فراز 

   «.تمومش کنیم. کارهای محضریش هم االن هماهنگ کن انجام بده. من شاید وقت نکنم دیگه بیام

   .بله ای گفت و به سمت قفسه ی زونکن های رنگی رفت

   «!نگاهی به خارج اتاق کردم و گفتم:» پارسا گوش بده، بابای من فرار کرده

   «:» چی ؟ا زونکن آبی سریع به طرفم چرخیدب

   «!خنده ای کردم و گفتم:» نترس بابا مشقیه

گیج و گنگ نگاهم کرد و خنده ی من بیشتر شد:» ببین اون مهم نیست. فقط یک سوال االن اگه همه ی اموالش  

چون خونه خیلی  مصادره بشه خونه ی مادر من یا مثال حساب بانکی خواهرم هم جزوش هست؟ می دونم نیست 

   «.مادرم شده. فقط می خوام مطمئن بشموقت پیش به نام  

... به جرم ایشون داره اما باز هر چی باشه   زونکن را در دستهایش چرخاند و آن را روی میز گذاشت:» بستگی به 

   «!میشه یه کارهایی کرد. یعنی باید بشه

   «.مو داشته باش! این باید برام خیلی مهمه. هوابا خنده محکم دستم را روی شانه اش زدم:» آفرین باید



   «.خوشحال تر از قبل نگاهم کرد:» حتما ... حتما فراز

   .برگه هایی که پارسا داده بود را امضاء کرده بودم و همچنان منتظر بودم تا بانو از اتاق بیرون بیاید

پشت میزش   محضر کارها را هماهنگ کند که در اتاق بزرگ باز شد و منشی سریع ازپارسا مشغول تلفن بود تا با 

   .خودش را جلوی بانو رساند

   .از کنار پنجره راه افتادم و جلو رفتم

  .به چهارچوب در تکیه دادم و مشغول تماشا شدم 

   «منشی با لحنی سراسرخوش خدمتی گفت:» تشریف می برید خانم وارسته؟

   .جواب دهد که یک آن متوجه من شد بانو خواست

    «فراز؟ اینجا چیکار می کنی؟ چرا رنگ و روت اینطوریه؟ خوبی؟  با چشمهای درشت شده جلو آمد:»

   «!تکیه ام را از روی چهارچوب برداشتم:» احوال بانو خانم؟ چطوری شما؟ از این ورا

   «د:» اینجا چیکار می کنی؟بانو قدم دیگری به جلو برداشت و سینه به سینه ی من ایستا

   .لبخندی زدم و دستش را گرفتم

   «شی جلو بیاید بانو را داخل اتاق کشیدم و در را بستم:» ُخب گیرت آوردم. چطوری؟ تا من 

   «...پارسا بلند شد و ایستاده سالم داد. نگاه نافذش را به پارسا داد:» شما گفتی 

و ذاشتم:» پارسا بینوا نمی دونست تو اینجایی. این بچه بی زبونه بانحرفش را قطع کردم و دستم را روی کمرش گ

اینطوری نگاش نکن ای بابا! پروا گفت. اما نمی دونه من اومدم اینجا! زنگ زده بودم حالتو بپرسم گفت میای اینجا  

   «منم اومدم ببینمت. سوپرایز شدی؟ 

م:» پارسا اشکال نداره من اتاقتو یه چند دقیقه قرض  بانو را روی مبل تکی جلوی میز نشاندم و رو به پارسا گفت

   «بگیرم پسرم؟ 

   «.سریع برگه ها را برداشت و گفت:» من برای کاری باید برم محضر، شما راحت باشید

   «خواست از اتاق بیرون برود که بانو گردن کشید:» پارسا جان ... خوبی؟



... بله خیالتون را     «.حت! نگران نباشیدبرگشت و سریع لبخند زد:» بله 

   .ن رفتدستگیره ی در را پایین کشید و با عجله بیرو

   .صندلی چرخان پارسا را از پشت میز هل دادم و جلوی بانو گذاشتم

... فقط قبلش چرا حال   دستهایم را پشت صندلی بند کردم و به سمت بانو خم شدم:» می خوام ازت اعتراف بگیرم 

   «پارسارو پرسیدی؟ چشه مگه؟

عدسی ها کشید:» چیزی نیست. یهو بعد قرنی عینک را از چشمش برداشت و با پر روسری به قصد تمیز کردن روی 

   «...نامادریش پیداش کرده! بچه رو ول کردن به امان خدا تا بزرگ بشه با هزار درد به یه جا برسه بعد 

   «!یک گونیه روی صندلی نشستم:» آدرسشو بگیر بده بفرستم سراغش ... چاره اش

! اینجا چی کار داشتی؟ نگفتی؟ باز دنبال چی هستی؟ این لبهایش را به هم فشار داد و گفت:» همیشه دنبال شری 

   «چه قیافه ایه برای خودت ساختی؟ دیدی خودتو؟ 

م به هر نگاهش را از من می دزدید. چه وقت صورتم را دیده بود که به رنگ و رو برسد؟ از همان اول که بانو را دید

   !چیزی نگاه کرد جز من 

   «!بانو منو نگاه کن » -

   .را از روی میز پارسا گرفت و کمی باال آورد تا به چشمهای من برسدنگاهش 

   .همچنان عینک را تمیز می کرد

   .حرکات بانو پر از اضطراب بود اما خوب بلد بود چطور خوددار باشد

این پرونده به کجا رسیده که عمه ی تماما منطق من از خود بی خود شده؟ نفسی کشیدم:» دیروز چی شده بود؟ 

... جوابش فقط یک کلمه است    «.بانو یک سوال 

   «لبهایش باز شد و جدی گفت:» دوستش داری؟ 

 نفس دیگری کشیدم. چه زمانی را برای پرسیدن این سوال انتخاب کرده بود؟ 

   «ت می کنی جواب سوال های منو ندی؟لبخندی روی لبهایم آمد:» داری حواسمو پر 



   «باز کرد:» مگه حواس تو پرت هم میشه فراز؟ پروا رو دوست داری؟ کالفه گره ی روسری ابریشمی اش را

خم شدم و آرنج هایم را روی زانوهایم گذاشتم و جدی گفتم:» نگو نفهمیدی! نگوعین گاو پیشونی سفید نیستم! نگو 

... نگو فرازو تو بزر ... مگه میشه نفهمی؟ بانو تو بانو     «...گ کردی 

... بانو تو مریضی؟ از حالت خمیده درآمدم و     «کالفه نگاهش کردم:» حتی پرسیدنشم سخته 

   «چشمهایش باریک شد:» مریض؟ از کجا به این نتیجه رسیدی؟

بانو؟ منو که دیگه نمی  لبهایم را جمع کردم:» خداروشکر من یه خبر خوب شنیدم. خب پس اون حال دیروز چی بود

   «.تونی گول بزنی

... اگر پروا رو دوست داری   از جایش بلند شد:» یک کالم    «...... ختم کالم فراز 

   «.سریع برای پرت کردن حواسش گفتم:» عاشق دخترت شدم بانو

آن دارد به من خیره توقع خوشحالی داشتم اما سرش باال آمد و با نگاه خاصی که نمی فهمیدم چه منظوری پشت 

  .شد

ش خودش را جمع و جور کرد و نفس حبس شده اش را با صدا چند دقیقه بعد از آن نگاه عجیب با تکان دادن سر 

  .خارج کرد

... لیاقت بهترین هارو داری که خب پروا هم از  لبخند محوی روی لبانش آمد:» خوش به حال من! کی بهتر از تو 

پروا. فقط  الیق بهترین هاست و از تو بهتر سراغ ندارم. فراز بچسب به زندگی خودت و  بهترین هاست. اونم همینطور

اگر از من دختر می خوای که با اون حالی که پروا داره حتی به اجازه ی من هم   خودت. اینقدر دنبال ماها نباش. 

   «..خودت باش و احتیاجی ندارید. پروا با شنیدن اسمت از خوشی به پرواز درمیاد. پس دنبال زندگی 

   «وسط حرفش پریدم:» پس االن دارم چیکار می کنم؟

 .و روی صندلی نشست چرخید

   .اشاره کرد تا من هم سرجای قبلی بنشینم

همینکه روی صندلی نشستم شروع کرد:» داری چیکار می کنی؟ در به در دنبال چاووشی که چی بشه؟ مگه من یا  

نم گرفتی دستت؟ بود و نبودش چه فرقی می کرد به حال خانواده؟ فرهود مریم مردیم که کاسه ی چه کنم چه ک



... بسش نیست؟ تمام زندگی فاخته تویی به فکرش  نگران ته! شما براش اعصاب نگذاشتی! اون پسر دنیای غمه 

نیستی؟ مادرت چی؟ من؟ اصال خانواده رو بگذاریم کنار شما مسئول دختر من نیستی؟ پروا زندگیش عوض شده!  

ه آدم که برای تو جون میدن رو  ی خنده، شاده، پاهاش رو زمین نیست. تو عاشقش کردی. مسئولیت نداری؟ اینهمم

   «...ول کردی افتادی پی چی؟ پی کی؟ 

آب دهانم را قورت دادم. درست می گفت. تمام حرفهایش درست بود اما چرا ته دلم باز خالی بود ... چرا این  

   هم تمام نمی شد؟سرگشتگی با مرور خوبی ها 

   «ی چاووش چه غلطی کرده مگه نه؟ درسته؟سرم را باال بردم و به سقف خیره شدم:» بانو تو می دون

   .سرم را پایین بردم

نگاهش را به قندان روی میز داده بود و میخکوب شده بود. سرش را باال آورد  روسری اش را باز گره زد:» به ما ربطی  

   «...! مارو رها کرده و دیگه به نظرم نداره. انتخابشو کرده

کشیدم:» چی کار کرده؟ بانو تو هیچ وقت اسمشو حذف نمی کردی! االن حتی حرفش را قطع کردم و خودم را جلو 

   «اسمشم نمیاری! من حق ندارم بدونم بابام چیکار کرده؟ باز باید دوره بیفتم از یه مشت غریبه بپرسم؟

راره بیاد » فراز زندگی خودتو بکن! می خوام پروا رو با خیال راحت بهت بسپرم. اگر ق با آرامش از جایش بلند شد:

... بهش بگم زندگی  شریک زندگی شما بشه و تمام فکر و ذکر تو بقیه باشه بگو از همین االن که من روشنش کنم 

بلند شدم داشت تو اون   پرآرامشی نخواهد داشت. مثل دیشب که تا صبح راه رفت و نخوابید! هر بار که از خواب

دیوار می کوبید. متوجهی یا بیشتر توضیح بدم؟ متوجهی   بیست سی متر جا مثل پرنده ی سرکنده خودشو به در و

   «یا باز می خوای دنبال پدر عیاشت بگردی؟

... از ب  ... از اسم چاووش را نیاوردن  انویی که تا به  چشمهایم از شنیدن حرفهای بانو گرد شده بود. از نخوابیدن پروا 

   .حال ندیده بودم حتی یک بار به برادرش توهین کند

مهم بود. پروا پررنگ ترین بود. پروا مهمترین بود اما من در حال دریغ کردن خودم بودم. پروا همه احساسش را  پروا 

   .پررنگم را گم کرده بودموسط گذاشته بود و من دنبال بازی های ذهن کنجکاوم حس های 

   .جمالت بانو مانند سیلی های محکم در گوشم صدا داد

  .شد چون دختری داشت برای نگرانی های من خواب را فراموش می کردباید این بازی ها تمام می 



   .سرم را پایین انداخته بودم و در افکارم غرق شده بودم

   «.ر باال فرازبانو هر دو آرنجم را محکم گرفت:» سرتو بیا

اگر اون سند بین باقی دارایی من بود  سر بلند کردم و نگاهم کرد. عینک را برداشته بود. سخت و محکم ادامه داد:» 

فقط یک اشتباه بود. اون باغ از اول هم برای تو بود و هست. من برای اون باغ یا زمین وارد جنگ و جدال با چاووش  

   «.نشدم دالیل خودمو داشتم

ع گفتم:» تو می دونستی بانو. تو می دونستی امروز می رسه و چاووش فرار می کنه. نمیگی چرا اینجوری شد  سری

   «.ی دونستی. تو یهو دست گذاشتی رو همه ی حقی که هیچ وقت برات مهم نبوداما م

ر من یک زندگی پر از دستهایش را از روی آرنجهایم برداشت:» می دونستم. فراز از این ماجرا برو بیرون و برای دخت

... پروا آماده ی اینه که برای تو جونشو بده. من یه زنم می فهمم! پروا به   مراتب عشق بیشتری نسبت  خوشی بساز 

به تو در وجودش هست پس حواست به خودتون باشه. خودت اینقدر تجربه داری که بدونی وجود عشق خیلی 

   «.زهای دیگه مغزتو پر کنی و لحظاتتو از دست بدی قیمتیه! وقتی پیش اومده احمقانه است که با چی

همین دیشب در تب و هذیان حسرت قدم زدن زیر برف و  سرم را با تایید باال و پایین کردم. بانو راست می گفت. 

   .بارانی را داشتم که همیشه از آنها متنفر بودم! همین دیشت حسرت بغل کردن پروا را داشتم

   .من مزاحم ترین بود و حاال پرده ی ضخیمی را از جلوی چشمانم برداشته بود تا همین دیشب بانو برای

   .ده بود و برگشته بودم تا زندگی کنممی خواستم زندگی کنم. نفسم بری

   .پروا از من مراقبت و عشق می خواست

   .فرهود جان و عشق می خواست

   .فاخته آرزو و عشق می خواست

   .می خواستندمادر و بانو زندگی با عشق 

   «گوشه ی لبم را گاز گرفتم:» بیخیال بشم؟ فکر نکنم؟ حل نکنم؟ اینا خودخواهی نیست؟

را باریک کرد:» تو حرف حالیت نمیشه پسر؟ اینهمه حرف زدم من! فراز بخوای با این روند پیش بری   چشمهایش

منم ندارم. لج نکن. پروا رو بزرگ نکردم   جلوی پات سنگ بزرگی می گذارم. می دونم با تهدید میونه ی خوبی نداری.



ح منم خبردار بشه اما اینکارو نمی کنه. با کارات  اما مثل دخترمه. می تونه همین االن به عقدت دربیاد بدون اینکه رو

   «...ارزش دختر منو زیر عالمت سوال نبر. اگر 

... حرص نخور. ی ادته بچه بودم همش گله می کردم چرا بچه  دستهایم را جلو بردم و بغلش کردم:» آروم باش بانو 

   «.همه ی حرفات چشمنداری؟ چرا دختر نداری؟ از اون اولم برای دخترت نقشه داشتم. باشه 

دستهایش را به سینه ام فشار داد و عقب رفت. روسری را روی سرش مرتب کرد و کیف را روی آرنجش انداخت:» از  

... دیگه برنمی گردم تا خیالت راحت باشه  االن تا وقتی نفس می کشم پشت هر دوی ش ما هستم. اینجا می مونم 

   «.یکی دیگه هم حواسش از نزدیک هست

داشت خیالم را راحت می کرد. فشارها از روی شانه هایم برداشته می شد. نفسم داشت راحت باال می آمد. تازه  بانو

اسهایی که قرار بود بخرد فکر می کردم. بانو با داشتم به ساعتهای نخوابیدنم فکر می کردم. داشتم به رنگ لب

   .کردحرفهایش مرا به همان فرازی تبدیل کرد که در لحظه زندگی می 

   .همان که دلش دیوانگی می خواست. بعد چند روز تازه یاد شب تولد پروا افتادم

.... عطر تن پروا و نواختن ویلون سل ... طعم لبهای ... گیج بودنش   یاد رها بودنم میان موهایش  خوش فرم پروا 

اگر بخواهد ادامه نمی د ... عکس العملش وقتی گفتم     .هموقتی گفتم روی پایم بنشیند 

   !مرور کردن همیشه بد نیست! دلتنگی همیشه سخت نیست 

     .این صفحه باید ورق می خورد چون می خواستم در لحظه زندگی کنم

   .پشت فرمان نشستم و دستی برای پارسا و بانو که قرار بود با هم به خانه برگردند تکان دادم

   .می خواستم به خانه برگردم. باید به مادر سر می زدم

   .گرفتمقبل از روشن کردن ماشین نگاهی به موبایلم کردم. بی درنگ آن را برداشتم و شماره ی پروا را 

   «سریع جواب داد:» سالم فراز، خوبی؟

   «در آینه نگاهی به صورتم کردم:» سالم لیدِی قشنگ خریدتو کردی؟

... فرهود گفت لباس رسمی دوست نداره. خیلی  خوب شد اینجوری چون منم دوست ندارم.  با هیجان گفت:» آره 

   «.دلم برات تنگ شده. دارم برمی گردم خونه



... روزهای اولی بود هر چه دوست د اشت و نداشت را درهم گفت و تحویلم داد. یاد آن اس ام اس عجیبش افتادم 

ود که از آن روز خاطره ی  که همخانه شده بودیم. دقیقا همان روزی که اسمش را بلند فریاد زدم و او دیروز گفته ب

... صدای مرا دوست داشت. مدل صدا زدنم را دوست داشت    .خوبی دارد 

... دلم دیوونه است چرا سرشو  لب هایم کش آمد:» خبر نداری از دل من! چرا نمی پیچونی مادرتو؟ اینهمه دلت  تنگه 

   «نمی کوبونی به طاق بیای بغلم؟

   .هم با او خندیدم با شنیدن صدای خنده ی از ته دلش من

... فرصت طلبی ... تو خیلی     «.بین خنده هایش گفت:» خیلی 

... تورو از دنیا طلب دارمخندیدم گفتم:»     «.طلبکارم 

  .خنده هایش بند آمد و صدای بستن در ماشین را شنیدم

   «.آرام تر از قبل گفت:» فردا شب می بینمت

ت به شب دوخته می شد. شبی که در پی آن خواب بود و من هنوز از نگاهی به غروب دلگیر کردم. عصری که داش

   .فکر آن کابوس درنیامده بودم

   .سرم را روی فرمان گذاشتم و صدای نفس هایش را از پشت موبایل بلعیدم

  «پروا؟ » -

   «با صدای آرامی گفت:» جانم؟

   «دستهایم تشنه ی تارهای موهایش بود:» نشستی تو ماشین؟

   «له. خوبی؟ب » -

   «.اتسرم را بلند کردم و ماشین را روشن کردم:» مراقب خودت باش. من خیلی کار دارم باه

   «.چه کاری؟ برای فردا؟ نگران نباش. من و سینا همه چیو هماهنگ کردیم. پارسا هم هست » -

   «.یگانه اما درستت می کنملبخند کجی روی لبهایم آمد:» باز خودتو زدی کوچه علی چپ؟ تو خیلی موزماری پروا 



دت. برنامه های زیادی برات دارم. می خوام  صدای خنده های ریزش نیشم را باز کرد:» با خودت کار دارم. خوِد خو 

   «دستتو بگیرم با خودم ببرم به یه دنیای عجیب. پروا در سرزمین عجایب! چطوره؟

... تا ته دنیا باهات نفسی تازه کرد و محکم گفت:» فراز من قرار نیست فکر کنم . خیلی وقته به نتیجه رسیدم پس 

   «.ستممیام امیر فراز وارسته. من سرباز خوبی ه

 ****** 

   در سالن خانه ی مادر رژه می رفتم. تمام ذهنم را وسط گذاشته بودم تا بدانم درست ترین کار چیست؟

   .کارهایم را مرور می کردم 

را به رستوران آرام بودند. بانو به گفته ی پروا مثل قبل شده بود و با هم شام  مادر حالش خوب بود. فاخته و فرهود

   .رفته بودند

   .به پارسا وکالت تام برای کارهایم داده بودم

   .نود درصد ماشین های نمایشگاه به فروش رفته بود

ن تصمیمی که گرفته بودم بال با سینا حرف زده بودم و قرار شده بود از هفته ی بعد به شرکت بازگردم. از شنید

   .درآورده بود

   .غ تولد فرشته را بگیریم و فرهود از همراهی همه خوشحال بودفردا قرار بود در با

پروا گفته بود تا ته دنیا با من می آید. کلی برنامه در ذهنم چیده بودم تا چطور پیشنهاد ازدواج بدهم. کجا اینکار را  

   ه ی بعدی چطور باشد؟انجام بدهم! تنهایی دو نفر 

   .وبی نداشتمهمه چیز به نظر سر جای خودش بود اما حس خ

  !دلم شور می زد و نمی دانستم شور چه چیزی را می زند

   .چاووش کجا بود؟ هنوز نمی دانستم به چه دلیل فرار کرده است

   !دنمایشگاه پلمپ نشده بود. شاید فردا می شد. اما هنوز این اتفاق نیافتاده بو 

   .خواندماشین های نمایشگاه همه قانونی بودند. حساب کتابها همه می 



   چه کار کرده بود؟ کجا رفته بود؟

   چرا من کینه هایم را به دست فراموشی داده بودم؟ چرا نمی فهمیدم حسم دقیقا چیست؟

... دراز کشیدن و باز هم راه رفتن و گز کردن ج ای جای خانه پله ها را دو تا یکی باال  کالفه بعد از راه رفتن و نشستن 

   .شدم و این یک مورد باقی مانده را حل می کردمرفتم. باید آماده می 

... نمی توانستم حذف کنم     !نه نمی شد 

ساعت یک بود که باشگاه اسب سواری رسیدم. نگاهی به سردر آن انداختم. چوبی بود و اسم باشگاه را روی آن 

   .دکنده کاری کرده بودن

فقط چیزی بود که دیده می شد. شاید بزرگترین قمارخانه ای بود که دیده بودم.  باشگاه اسب سواری بود اما این

   !یکی از محل های مورد عالقه ی چاووش 

   .دستم را روی بوق ماشین گذاشتم

   «شب بخیر! امرتون؟  یک مرد هیکلی با کت شلوار مشکی از در بیرون آمد و کنار پنجره ی ماشین ایستاد و گفت:»

... فرازنگاهی به در     «.باشگاه کردم و گفتم:» بگو وارسته 

   «.بیسیم مشکی رنگ در دستش را باال آورد و با نفر بعدی تماس گرفت:» آقا میگه فراز وارسته

... آشناست » -    «.باز کن درو 

 ماشین رو باز شد و ماشین را به طرفمرد عذرخواهی کرد و به سمت در ورودی رفت. بعد از ورودش در بزرگ  

   .پارکینگ بزرگ کنار پیست اسب سواری بردم

ماشین شاسی بلند آخرین مدل من بین ماشین های پارک شده ی آنچنانی و میلیاردی مثل گاو پیشونی سفید 

   .بود

   .مرتب نبودم. لباسهایم مناسب نبود اما مگر قرار بود چه آدمهایی را ببینم؟ مهم نبودند

فاصله گرفتم و به سمت سالن باشگاه که سوله ای بزرگ بود و در حالت عادی به  همینکه دو سه قدم از ماشین 

   .عنوان رستوران و کافه از آن استفاده می شد، برداشتم صدای دخترانه ای اسمم را صدا کرد

   .با تعجب به عقب برگشتم



  «چطوری فرازِ وارسته؟ » -

پدرش با چاووش عیاق بود. چند باری در مهمانی های بزرگ سرمایه دارانی که می شناختم.  دختر یکی از بزرگترین

   .دوستاِن چاووش این دختر را دیده بودم

   .کنار ماشین پورشه اش ایستاده بود و به آن تکیه داده بود

ر گردنش انداخته رنگ به تن داشت. شال مشکی رنگ را دوکت زرشکی چرم و پوتین های بلندی با همان جنس و 

  .ی کشیدبود و سیگار م

   «قدم های رفته را برگشتم و رو به رویش ایستادم:» سالم چطوری؟ ببخشید اسمت یادم نیست. سارا بودی؟

   «!بلند خندید:» تارا

    «.با لبخندی سر تکان دادم:» خیلی هم فرق ندارن

ینجور جاها تورو دیده باشم. و کجا اینجا کجا؟ یادم نمیاد البخندی زد و سیگار دستش را باال برد و پکی به آن زد:» ت

   «.آدم حسابی بودی

   «.دستم را تکان دادم و دود سیگار پخش شده جلوی صورتم را کنار زدم:» واسه قمار نیومدم. کار داشتم

... آخرشم نشد. خوشم میومد ازت! یادته اولین بار کجا همدیگرو   پوزخندی زد:» من چند سال تو نخت بودم 

   «دیدیم؟

... یادم نیست. مهم هم نباید باشه دیگه! خب اگه   با شستم به گوشه ی لبم فشاری آوردم و سری تکان دادم:» نه 

   «.کاری نداری من عجله دارم

   «پایم از روی زمین کنده نشده بود که گفت:» دنبال بابای فراریت می گردی؟

زیبایی فراوان بود نگاه کردم و  خوش ترکیبش که نتیجه ی عمل هاینیم قدم به جلو رفتم و با دقت به صورت  

   «گفتم:» چی می دونی؟

پوزخندی زد و فیلتر سیگار را با ژست به کناری پرت کرد:» فقط ادا اطوارمون خوبه! از دور خوشگل و خوش تیپ دل  

... پوچ! بابای منم مثل بابای تو. اینجا  ... از تو خالی  ... پووف  عین موش  نیستن نمی خواد بری تو. همشون می بریم 

   «.شدن رفتن تو سوراخ بعد ما باید عین بدبختا تو فاحشه خونه ها دنبالشون بگردیم



   «با تعجب نگاهش کردم:» بابای تو هم فراریه؟ 

... کثافتکاریاشونو کردن و حاال   خنده ای کرد و سیگار دیگری از پاکت درآورد و آن را گوشه ی لبش گذاشت:» همشون 

... سکته کرد آخرش.  گم و گور شدن. آره باب ا بذار بگیرنشون چوب تو هفت جاشون کنن. من مادرمو از دست دادم 

وقتی زمین های مردم رو چنگ می زدن و گه میزدن همه جا باید به این فکر می کردن باالخره یکی یک روز پیدا 

   «.میشه و کثافت کاریاشونو جمع می کنه

... اسمش را یادمقلبم فشرده  نمی آمد اما همان چند دفعه که او را دیده  بودم خیلی موقرانه حرف   شد. این دختر 

... این خشم بی اندازه که در  ... می دانستم این دهان بی چفت و بست  می زد. من هم زمانی از دنیا بریده بودم 

   .تمامی ابعاد انسان خود را نشان می دهد از کجا می آید

   «چند نفرن؟ چه خبره؟ چی کار کردن؟ تر رفتم:» زمین؟ زمین کجا؟ مگهکمی جلو 

پوکی به سیگارش زد و سرش را پایین انداخت:» جرمشون سنگینه فراز. پیداشون کنن از ته دارشون می زنن. هر 

... یک مشت گردن کلفت دور هم جمع شدن. یکی دزدیده اون یکی براش ماست مالی   گهی بگی خوردن. هر گهی 

    «!ومده الپوشونی کرده. بهتر... بذار بگیرنشون. اومده بودم ببینم اینجاستکرده. یکی غارت کرده اون یکی ا

   «....با دستی که سیگار نداشت انگشت اشاره اش را باال برد:» به همین خدای باال سرم اینجا بود لوش می دادم 

یدهایی که شاید می  م بیشتر بدانم و او فقط به تهدگذاشتم تا حرف بزند. بین حرفها سوال نکردم. می خواست

... رفاقت هایی کثیف   دانست پوشالی است ادامه داد. حاال فهمیده بودم قضیه خرید و فروش های غیر قانونی بوده 

... در نتیجه یک نفر که از جمع جدا و به زیر کشیده شود بقیه را هم با خود پایین می برد چون  برای کارهای کثیف تر 

   .ده هستندسر تا پای این رابطه ها بید ز 

   .تارا حرفهایش را زد. در نهایت راضی شد تا از گوش مفتی که گیر آورده دل بکند

   .آن قدر گیج بود که بدون خداحافظی پشت فرمان نشست و با سرعت زیاد از پارکینگ خارج شد

آرام زمزمه کردم:» پس برای همین بانو اینقدر دم و به خاکی که بعد از رفتن ماشین در هوا بلند شده بود خیره ش

آشفته بود! با معتضدی حرف می زد ... حتما بهش گفته دیگه نمیشه کاری کرد. بعد همه چیزشو می خواست بده به  

پروا. شاید برای اینکه اونم یک وارسته است! حتما اونم شبیه من فکر کرده. فکر کرده همه چیزمونو از دست می  

   «.به بانو چه ارتباطی داره؟ پارسا فردا میاد. همرو ازش می پرسمآخه  دیم ولی



  .قبل از نشستن پشت فرمان قرصی از جیبم بیرون کشیدم

قرص داشتم. احتیاط می کردم. ذهنم دوباره داشت بازی می کرد و می دانستم عاقبت این بازیها کنار کم خوابی 

   .های مدام کار دستم می دهد

  .اقب باشم. حواسم به او و دلش باشد. بانو گفته بود مسئولمود مر پروا گفته ب

   .همان طور که به سوله ی پیش رویم نگاه می کردم قرص را زیر زبانم گذاشتم

چند دقیقه ایستادم و بعد پشت فرمان نشستم. از باشگاه تا باغ فاصله ی کمتری بود. تصمیم گرفتم به خانه ی مادر  

   .برنگردم

  .هود نوشتم که به باغ برمی گردم تا نگران نشوندای فرپیامی بر 

   .ماشین را روشن کردم و از باشگاه خارج شدم

   .این بار شروع به حرف زدن با صدای بلند کردم

   .بی خواب بودم و باید در این جاده ی پر پیچ و خم می راندم تا به باغ برسم

داشت اونطوری بهم بریزه. تمام این سالها بارش کردی یه  و حق خب دیگه باالخره کار دست هممون دادی. بان » -

کلمه بهت بی احترامی نکرد. زندگی هممونو به فنا دادی! ای بابا چاووش تو چی از پدر بودن می دونستی؟ اون پدر 

... تو برای ما! من چ ی  احمقت یه رفتار درست درمون نداشت چهار تا چیز یاد بگیری! اون برای تو پدر نبود 

   «م؟ میش

خنده ای روی لبم آمد:» من پدر بشم شبیه شماها نمیشم. یک درصد شبیه تو بشم به یکی از درختهای باغو طناب  

   «.می بندم و خودمو دار می زنم

  ... ... لیدی  ... رفیق  خنده ام قوت گرفت و دنبال بازی با کلمات قشنگ رفتم:» پروا ... عشق ... سمفونی رمز و راز 

... من پدر خوبی میشم . باغمهفام ..  ... من     «.... خاطره 

.... از کشف معما بین جمالت بلند! نفس می خواستم    .خسته شده بودم از بازی! از این جمالت بلند! 

   .روح و روانم به اندازه ی جسمم خسته بود. برای راندن در این جاده ی پر پیچ و خم انرژی مضاعف الزم داشتم

   .هایش انرژی از دست می دادمو کاربا مرور چاووش 



   .همان تک کلمات زیبا برای حالم بهتر بود

   .از تک کلمات به مرور خاطرات زیباترم رسیدم

  .ناخوداگاه موبایل را بیرون کشیدم و شماره اش را بدون توجه به ساعت گرفتم

  .صدای خواب آلودش در گوشم پیچید و نیشم تا بی نهایت باز شد

   «سالم فراز؟...  الو » -

... فراز قربون صدای شما بره؟    «خندیدم و گفتم:» جون به صدات 

   «صدایش پر از هیجان شد:» وای ساعت سه شبه؟ خدا نکنه! چیزی شده؟ 

بلند خندیدم:» به قران همیشه همین موقع ها بهت زنگ می زنم. گیج که میشی دوست داشتنی تری! نه که تو  

   «.یگه فقط رابطه ی قشنگمون سمعی شده عزیزم ... جلوه های بصری نداریمونی دقصد نداری پیش من بم 

خنده های ریزش باعث شد ادامه دهم:» لیدی جلوه های ویژه بلدی؟ تورو خدا چیزی بلدی رو کن ... دل بی صاحاب  

... راه کار نداری دل مارو بردار پس بیار جفاکا    «.نتیرِ لعمنو برداشتی بردی حداقل یه راه کار بده 

   .صدای خنده ی بلندش در گوشم پیچید

   «.خنده اش را جمع و جور کرد:» وای االن بانو از خواب می پره. فردا میام دیگه! باشه میام دلتو پس می دم

پوزخندی زدم و گفتم:» لیدی پروا با کمال احترام اجازه بده بهت بگم بیجا می کنی دل منو پس بدی! مگه دست  

   «توئه؟ 

... ماندال که نیستم    «!جدی و محکم گفت:» نه پس نمی دم. یه شوخی کوچیک بود. من دموکراسی حالیم نمیشه 

   نیشم باز شد. تمام جمالتم را یادش بود؟

... لبخندها را به خودم   ... کلمه ها  ... نگاه ها  مثل من ... جای حسرت برای لحظات از دست رفته تک تک ثانیه ها 

   .دمر یادآوری می ک

   .همه مثل آرامبخش بودند

... ذهنم دست بردار نبود    !یک آرامبخش قوی برای منحرف کردن ذهنم 



... طاقتم را طاق کرده بود و به هر چیزی چنگ   می خواستم بیخیال باشم و نمی شد. این دلشوره امان مرا بریده بود 

    .می زدم تا تمام شود

   .آرامبخش واقعی به مغز و بدنم استراحت دهم تصمیم داشتم به باغ که رسیدم با یک

لرزش موبایل روی تخت اگرچه  نامحسوس بود اما برای اتاق من که هیچ صدایی در آن وجود نداشت خوب حس  

   .می شد

پایین با چشمهای بسته دستم را روی تخت کشیدم و موبایل را برداشتم. از روی عادت با شستم خط مستقیمی 

   .شیدم و همانطور دمر گوشی موبایل را روی گوشم گذاشتمصفحه ی موبایل ک

   .صدای آرام پروا در گوشم پیچید. مثل همیشه اول اسمم را صدا زد و بعد هم سالم داد

   .لبخندی روی لبهایم نشست و سالم دادم

   «با ذوق گفت:» چه صدای قشنگی! خواب بودی؟

    «.نزده باشی وگرنه تیکه بزرگت گوشته عت چنده پروا؟ زود زنگنفسی کشیدم و گفتم:» سا

از لحن تهدید آمیزم خنده ی ریزی کرد و گفت:» اگه مزاحمم می تونم قطع کنم تا به ادامه ی خوابت برسی! مشکلی  

   «.نیست اما بعدا خودت پشیمون میشی

   «!ز چرا گریمو درآوردی عصری میای بعد نگی فرانیشم باز شد:» کارت به جایی رسیده که منو تهدید می کنی؟ پروا 

... من صداتو خیلی دوست دارم. میشه برام حرف   به جای جواب به سوالهای من با لحن آرامتری گفت:» فراز 

   «.بزنی

   «.نفس دیگری کشیدم و طاقباز شدم:» مگه صدای من چطوریه ؟ البته این اولین بار نیست اینو می شنوم

   .تدقیقه رسید و چیزی نگفچند ثانیه به 

   .هر ثانیه لبهای من بیشتر کش آمد

صدای نفس های تند شده از حرص پروا چشمهایم را باز کرد:» لیدی؟ حرص نخور حاال ما قراره صد سال با هم 

   «!باشیم اول کاری جا نزن. اُفت داره



ست دارم.  ستش داری؟ منم تورو دو باز هم چیزی نگفت و ادامه دادم:» خب نگفتی صدای من چطوریه؟ چرا دو 

... دلبریاتو  ... شاهرگتو  ... گونه هاتو ... صدای قشنگتو  .. لباتو ... موهاتو     «...چشماتو 

اگر چیزی نمی گفت ادامه می دادم اما تند به حرف آمد:» چونکه صدات بمه و خش دار ... من از صداهای صاف 

   «.خوشم نمیاد

د آش کشک خاله ات بود عزیزدلم مجبورت می کردم دوست  ن صاف و بدون خش هم بو خنده ای کردم و گفتم:» ببی

   «.داشته باشی

   «مراقب خودت هستی؟ » -

لحن پر از مهربانی و همدلی که در صدایش موج می زد، دلم را گرم کرد. شاید اولین بار بود که از نگرانی کسی جای  

نتها یک خوشگلی بود مسئول  صورتم کشیدم و گفتم:» هستم محِس بد یک حس خوب می گرفتم. دستی روی  

... از اونجایی که من شانس ندارم ایشون ترکم کردن    «.قرص دادن به بنده بود 

   «صدای زنگ آیفون را شنیدم و تند نشستم:» پروا تو پشت دری؟

   «.نداشتمدلخور گفت:» من ترکت نکردم. هیچ وقت اینکارو نمی کنم. حتی شوخیش رو هم دوست 

   «د شدم و به سمت آیفون جلوی در دویدم:» پشت دری؟سریع از جایم بلن

   .جلوی نمایشگر ایستادم و چهره ی پر لبخندش را دیدم

  .شاسی را زدم و موبایل را روی اپن سر دادم

   .بدون توجه به اینکه جز یک شلوار گرمکن چیزی بر تن ندارم در ویال را باز کردم

   .باغ از طرف پروا یکی شد ر ویال از طرف من با بستن درباز کردن د

   .کوله ی سورمه ای و سفید کوچک روی شانه هایش محکم کرد و برگشت 

   .مانتوی بلند آبی آسمانی و جین زاپ داری با همان رنگ به تن داشت. آل استار سورمه ای سفید به پا داشت

... ه سمتم دوید. فریاد زد و با همینکه یک قدم از در ویال جلو رفتم با دو ب خنده گفت:» با دمپایی تو خونه نیا بیرون 

   «!گند زدی به همه جا



خندیدم و همانجا که ایستاده بودم دستهایم را باز کردم و فریاد زدم:» از رو من دیالوگاتو اسکی نرو لیدِی رنگی. چه 

     «.خوش تیپ شدی

...انگشتانم را به سمتش تکان دادم:» بدو ب    «.بدو غلم دلم تنگه، ماست نباش 

   .بی توجه به شالی که از سرش افتاد نفس زنان رسید و با خنده در بغلم فرو رفت

   .دستانم را محکم به دورش حلقه کردم.  بینی ام را داخل موهایش کردم و بعد دو روز نفسی با خیال راحت کشیدم

یدم باغ نیم ساعت جلو ویال ایستاده  دم:» کجا بودی لیدی؟ دیشب رسدستم را زیر چانه اش بردم و سرش را باال آور 

   «بودم نگاه می کردم که بدون تو چطوری میشه؟

... اصال برای دورهمی اومدم.  کف دستهایش را روی قفسه ی سینه ام گذاشت و هلم داد:» به من نزدیک نشی ها 

بیا تو سرده هیچی تنت   پیچوندم اما برای تو نیومدم.فرهود گفته تولد نباشه. حاال درسته برای هیجان بانو رو 

   «.نیست

با یک ابروی باال رفته گوشه ی لبم را گزیدم و به رفتنش سمت ویال نگاه کردم. دستور می داد! حکم می کرد! قهر  

   !بود

   «...چه اجازه ای پشت سرش راه افتادم و همینکه در را بستم با صدای کمی بلند گفتم:» سرباز یگانه با مافوقت به  

رگشت و طلبکار در سینه ام درآمد:» من برای چی باید از فرهود بشنوم حالت بد شده؟ اونم با هزار التماس و با اخم ب

قسم و آیه؟ من برای چی باید اینهمه منتظر بمونم جا اینکه نصفه شب بیای دنبال من بری دنبال کارهای دیگه؟  

   « ...از اما منم بلدم زور بگم یرون؟ باشه تو مافوق منم سرباصال بگو ببینم چرا شبا میزنی ب

تمام طول مدتی که با تحکم و اخم حرف می زد نیشم باز بود. سرباز یگانه یک یاغی به تمام معنا شده و کودتای  

... پروا طلب بیشتری از این دنیا داشت ... طلبکار بود از من     .دلتنگی به پا کرده بود 

 .دلتنگ لبهایش را بوسیدم  ی گونه هایش گذاشتم و حریص ودستهایم را رو

... مثل دفعه ی قبل دستهایش مثل ریشه های درختان در هم تنیده دور گردنم قالب شد. گم   او هم منتظر بود 

   .شدن در این جنگل بی انتها را دوست داشتم

   .را کند و روی مبل پرتاب کردنفس کم آورده بودیم. سرم را کمی عقب کشیدم. سریع مانتو و کوله اش  



   .با خنده دستم را گرفت و به سمت پله ها برد

مرا با خودش به اتاقم کشاند. بعد اینکه شانه ام را گرفت و روی تخت نشاند سریع به سمت پرده های مخمل  

   .مشکی رفت و همه را کشید

   .اتاق نیمه تاریک شد

مه ای ... چه دلبری شدی لیدی این خبره؟ بگو منم در جریان باشم. آبی و سوربا خنده سوتی زدم و گفتم:» چه  

  «.کالِر

   .از روی تخت خودش را پشتم رساند و پنجه هایش را روی شانه ام گذاشت

   .با ماساژ دستانش سرم را باال بردم و نفس کشیدم 

   «یکارا کردی بدون من؟ کجاها رفتی؟همینطور که شانه ها و گردنم را ماساژ می داد گفت:» خب بگو ببینم چ

   «م را بیرون دادم:» اگه به بانو می گفتی داری میای پیشم جلوتو می گرفت؟نفس

لبهایش را بین موهایم برد و سرم را بوسید:» نه ... مگه کسی می تونه جلوی منو بگیره؟ دلم می خواست یواشکی  

   «.بیام. اونکه فهمید اما اشکال نداره

های جدید بود. حس هایی که از پشت این تجربه ها دریافت  خت ترین مشکل دنیاست. پروا دنبال تجربه تنهایی س

می کرد را دوست داشت. اینکه گفته بودم مادرت را دور بزن به خاطر من شاید انجامش برای من معمولی ترین کار  

     .اشناخته و غیر قابل انکار داشتدنیا می شد اما برای پروا لفظ مادر و شیطنتی که پشت ماجرا بود حسی ن

... پروا تبدیل به یک پروانه ی جسور شده بودپیل    .ه اش را شکافته بود دختر رویاهای من 

... دیشب تازه  بوسه ی بعدی را روی سرم زد و من از افکارم بیرون آمدم:» رفته بودم دنبال چاووش. فرار کرده 

... همشون فراری هستن! معلوم فهمیدم با دوستاش کلی زد و بند و خراب نیست کدوم جهنم دره ای کاری کردن 

   «.رفتن

دستهایش روی بازوهایم رفت و ماساژ را ادامه داد:» فراز هیچ کس تو دنیا گم نمیشه! باالخره پیداش میشه. نگران 

... بازم مثل همیشه درستش می کنی. تازه منم هستم. می تونی رو منم حساب کنی. هر کا ری بتونم برات نباش 

   «.می کنم



... همه چی یادم بره حالم خوب  سرم را عقب بر  دم و میان آغوشش گذاشتم:» دلم می خواد فراموش کنم. یادم بره 

   «...میشه. تو اگه بمونی پیشم 

دستانش را دور شانه ام حلقه کرد و شقیقه ام را بوسید:» فراموش می کنیم. من پیشت می مونم. نمی خوام حالت  

گفتم اونم حرفی نداره. دیگه نمی خوام به چیزی فکر کنم. منم می خوام   بد باشه و ناراحت باشی. فراز من به بانو

   «.فراموش کنم

چشمانم را بستم و سرم را بین موهایی که از شانه اش پایین ریخته بود بردم:» پروا یک عالمه برنامه دارم. فقط برای  

   «.خودمون دو تا. تنهایی دو نفره

   «!موش می کنیم بعدش بازم من می مونم و تو و باغسرش را روی سرم گذاشت:» همه چیو فرا

... همانطور که فرهود خواسته بود    .تولدی در کار نبود. یک دورهمی ساده 

   .فقط یک دورهمی که آن هم با اصرار پروا انجام شده بود

فتند می بست و در  ر سال در کلبه اش را روی همان چند گردشگری که می آمدند و می ر اگر به فرهود بود باز مثل ه

   .تنهایی آلبوم عکسهای فرشته را ورق می زد

پروا عضو جدید خانواده ی ما شده بود. فرهود حرفش را زمین نمی انداخت. تنها اتفاق جدید آمدن ارکیده همراه 

ت اما من هم شبیه فرهود شده بودم، اشتیاق و هیجان را در سینا بود. می گفت فقط یک دوستی ساده اس

   .ی هر دو نفرشان می دیدمچشمها

فرهود می خندید، دلش مثل هرسال پر از غصه نبود. موبایلش بر خالف هرسال روشن بود و دوستان فرشته و 

   .خودش به جای گذاشتن پیام تماس می گرفتند

   .وز وجود داشتدلشوره هایم کم رنگ شده بودند اما هن

م تالشم را می کردم تا پروا خوشحال باشد و حداقل جواب زحماتش  مادر گرفته بود. بانو حواسش پرت بود و من تما

   .را داده باشم. همه را دور هم جمع کرده بود. بر خالف دفعه ی پیش که تولد خودش بود بیشتر حرف می زد

ون را گرفت دیگر ترسی نداشتم. او گل سرخ خریده بود و حالش در  با ارکیده صمیمی تر شده بود و وقتی آدرس مز

   .کوتاه ترین زمانی که فکرش را هم نمی کردم رو به راه شده بود



دیگر نگرانی نداشتم جز برنامه هایی که باید به بهترین شکل ممکن تدارک می دیدم. تمام مدت برای فرار از افکار  

   .کردم. زندگی که باید با سرعت سامان می گرفتدرهم به آینده ام با پروا فکر می 

   .م لحظه هایم را از دست بدهم. همین چند باری که تا پای ایستادن قلبم رفتم کافی بوددیگر نمی خواست

... این   ... اگر آرامش داشتم این قلب ناکوک  اگر من بیخیال می شدم   ... اگر این اضطراب و استرس نبود  فقط 

... این درد خفه کننده سراغم نمی آمدسرخرگ     .بازیگوش 

و مدرسه ی فاخته را داشت. می دانستم فکرش مشغول چه چیزهایی است. گرفته تر از  مادر بهانه ی قرص هایش 

   .قبل بود اما پنهان می کرد. تمام مدت لبخند می زد

ل بود تعریف کرد با مهربانی آن را از گردنش وقتی پروا از گردنبدی که یک مدال با شکل آِس دِل تو خالی با آن وص

   .ن پروا انداختدرآورد و با دستهای خودش گرد

هر چه پروا اعتراض کرد با گفتن اینکه گردنبند و مدال هدیه و طراحی من است و در گردن پروا زیباتر است کار  

   .خودش را کرد

که در کمال خونسردی برنامه ی تمرین بسکتبال برای فردا حاال با رفتن همه من مانده بودم و بانو به همراه پروایی 

   .صبح می ریخت

   .نو حواسش پرت بود و پروا مثل یک جنجگوی فرصت طلب برنامه های فردا را یک به یک می چیدبا

روی مبل تکی لم داده بودم و با خنده و ذوق پارگی های جینش را نگاه می کردم. حلقه ای یقه داری که تنش کرده 

   .بود را نگاه می کردم. اولین بار بود که مشکی نپوشیده بود

   .الم را خوب می کرد. شیطنت هایش از جنس نابی بود که تا به حال در کسی ندیده بودمبودن پروا ح

   .با موهایش که یک طرف جمع کرده بود بازی می کرد و برای بانو برنامه می ریخت تا نرود

... خو     .ش قول بودراسخ بود در ماندن 

   .با این لباس های جدید همه ی زندگی مرا رنگ زده بود

   .را زیر چانه ام بردم و دلبری هایش را نگاه کردم دستم

   .هر چند جمله پنهانی لبخند موذیانه ای به من می زد و یک چشمک هم چاشنی آن می کرد



رسیدم که صدای زنگ آیفون مثل یک باد همه ی افکارم را با تازه داشتم برای اولین برنامه ام به تصمیم قطعی می 

   .خودش برد

   !کابوس

اگر باور هم نکنی وقتی بیدار شدی نفس حت اگر خواب همراه با کابوس باشد می دانی وجود ندارد، واقعی نیست.  ی 

  !ست را حبس کنی راحت می کشی. امان از وقتی که می دانی وقتی بیدار شوی باید نف

   .گاهی کابوس های واقعی در زندگی وحشتناک تر از هر کابوسی در رویا هستند

   بود؟پشت در باغ 

   چاووش؟

   مگر امکان داشت؟ مگر فرار نکرده بود؟

   چه می خواست؟ پناه؟ از من؟ از من پناه می خواست؟

   .ردیمهر سه پشت نمایشگر آیفون ایستاده بودیم و مات نگاه می ک

   «زمزمه وار گفتم:» اینجا چیکار می کنه؟ 

گ زد:» نمی خواد بری! کجا بری؟ بمون من خودم باهاش  چرخیدم تا به سمت در بروم که بانو تیشرتم را از پشت چن

   «.صحبت می کنم

گذاشت:» فراز  دستگیره ی در را در دستم گرفتم. بانو دستش را روی انگشتهای قالب شده ی من دور دستگیره 

   «.خواهش می کنم

... می خوام  بانو التماس می کرد؟ اخمهایم در هم رفت:» تمام مدت نگفتی. هزاربار پرسیدم. خودم م ی خوام بپرسم 

   «.ببینمش

   .بانو دستم را محکمتر گرفت و به پروا نگاه کرد

قط می خوام اندازه ی یکی دو تا سوال ببینمش  خط نگاه بانو را دنبال کردم و رو به پروا گفتم:» نگران نباش باشه؟ ف

   «.... پروا بیرون نمیای، باشه؟ از در ویال بیرون نمیای

   .را بی هیچ کالمی به هم زد پروا لبهایش



... بذار برم    «.نگاه مصرم را به بانو دادم:» بابامه 

   .صدای زنگ آیفون دوباره پیچید

خورد و دستش را از روی پنجه های گره خورده ام برداشت. از فرصت   بانو با شنیدن صدای دوباره ی آیفون جا

    .استفاده کردم و در را باز کردم

شتاب بیشتری گرفت. کلید تمام سوالهای من دست چاووش بود. چرا باید از دیدنش سرباز می   قدم های بلندم

   زدم؟

   .اها در ذهنم حذف می شدبانو به دنبالم می دوید و اسمم را بلند صدا می زد اما تمام صد

تر از همیشه بود به باد سردی شروع به وزیدن کرد. آسمان از عصر ابری شده بود و حاال در شبی که آسمانش سیاه 

   .سمت در باغ می دویدم

   .به در باغ رسیدم و با عجله خودم را بیرون در پرت کردم

   !چشمهایم انگار درست نمی دید

   این چاووش بود؟

   یش کی سفید شده بود؟موها

   .آسمان یک آن سفید شد. انگار خدا داشت از این لحظه عکس می گرفت

با خط اتوی لباسش می توانست میوه پوست بگیرد و حاال با لباسهای چروک و به قول  عکس یادگاری از مردی که 

   .خودش شنبه یکشنبه جلوی روی من زانو زده و به یک وانت پیکان تکیه داده بود

وانت؟ چاووش رنگ کت شلوارهایی که می پوشید را با بنز و بی ام دبلیو های آخرین مدل هماهنگ می کرد و حاال با 

   .وورکت قدیمی کرم و شلوار و پیراهن مشکی کنار وانت پیکان سفیدی ایستاده بودیک ا

   .بودموهای سراسر سفیدش کوتاه شده بود و دیگر خبری از رنگ مو و موهای حالت دارش ن

  .سرش را باال آورد و همان موقع صدای رعد و برق چشمهای گشاد شده ام را بست

   .سال پیر شده بود و صدای رعد و برق قلبم انگار از کار ایستادبا دیدن چاووشی که انگار بیست 



وای؟ تا کی باید گندای تورو تحمل کنیم؟ از از کنارم رد شد و با داد گفت:» اینجا چی کار داری چاووش؟ چی میخبانو

   «این بچه چی می خوای؟ 

  .چاووش دست روی زانویش گذاشت و تکیه اش را از روی ماشین برداشت

   «.تاد و با یک دست بانو را کنار زد:» برو کنار بانو! برو کنار اومدم فرازمو ببینمایس

   .خرخره مشروب خورده و مست استلحن کش دار و بیخیال چاووش نشان می داد تا 

   «.بانو دوباره بین ما ایستاد:» تو بیجا کردی! گفتم نیا. گفتم فرازو فراموش کن. چاووش برو

شروع به خودنمایی کرده بودند! برای چه نباید مرا می دید؟ مگر چه کرده بود؟ به من چه ارتباطی  سوالها در مغزم 

اتفاقات بوده ام؟ اصال کی یکدیگر را دیده بودند؟ بانو چطور به پدر فراری من اخطار  داشت؟ مگر من باعث و بانی 

     داده بود؟

... منو نگاه کنبار دیگر با یک دست بانو را کنار زد و جلو آمد:» فر     «.از 

   .نگاه ناباور و خیره ام را از روی وانت که گلکیرش ُغر شده بود و رنگ بتونه داشت کندم

   .به هم گره خورد نگاهمان

   !حتی نمی دانستم به مرد جلوی رویم چه حسی داشته باشم

 تنفر، خشم ، انزجار ، رقت ، دلسوزی ، عشق ، دوستی؟ 

   «!.. آخرین بار می خوام بگم نمی دونستم اما بعدشم گوش کن چون مهمه برای آخرین بار .  » -

    «.این بار فریاد زد:» برو چاووش! بروبانو دوباره سپری برای من ساخت و جلوی من ایستاد. 

... زانوهای رو به لرزشم را محکم کردم ... چیزهایی که نمی دانستم     .جنگ بین خواهر برادر 

... می شنوم. هر چند باورش دیگه  دستم را روی بازوی بانو گذاشتم و نگاهم همچنان خیره به چاووش ماند:» بگو 

... مثل داستان سرایی از ی ... ولی بگوسخته     «.ه آدمی که ته خطه و داره شعر می بافه 

دادم سرم را رو به  بانو به طرفم برگشت و آرام صدایم کرد. بدون توجه به صدا زدن بانو با لبهایی که به هم فشار می 

   .چاووش تکان دادم تا شروع کند



... به هر چی می پرستی فراز! به جان فاخته » -    «.همه اش بازی بود 

   «!نیم قدم جلو رفتم و با خشم گفتم:» جون فاخته رو قسم نده

   چشمهایش پر از اشک بود یا چشمهای من از اشک تار شده بود و اینطور می دیدم؟

... به  فراز ه » - ... اون پتیاره بازیگر بود. مدرک دارم  مه اش کار صابری بود. به خدا قسم ... سر دخترش که پس زدی 

   «.ونستم صداشو ضبط کنمهر دری زدم تا ت

موبایل را از جیب شلوارش بیرون کشید و با دستهای لرزان که رگهایش را به وضوح می دیدم دنبال صدای ضبط  

   .گشتشده ای که می گفت، می 

باد وحشتناکی شروع به وزیدن کرد. شاخه های درختان میان هو هوی باد به هم می خوردند. دوباره همه جا یک آن 

   .دسفید ش

  .انگشت اشاره اش روی صفحه رفت 

   .صدای قهقهه ی شقایق با صدای رعد و برق یکی شد

... وای جفتشون عالی بودن. به خدا! چاووش خیلی احمق و   » -    «!حیوون بود ولی فراز نهوای 

   «.صدای زن دیگری آمد:» نگفتی بفهمن سرت رو سینه اته شقایق؟ خیلی نترسی بابا

... این دو تارو خوب می شناخت! از اون اولم گفت فراز باباشو با  فهمیدن دی » - گه! صابری پول داده بود که بفهمن 

  «.تو ببینه میذاره میره پیش عمه اش

بانو و التماس هایش که به شنیدن ادامه ندهم با اینکه قابل توجه بود اما باز هم نتوانست سرم   صدای هق هق زدن

    .را از روی موبایل جدا کند 

   «!وا چه دخلی به اون داشت » -

شقایق خنده ای کرد و گفت:» می گفت فراز خیلی حواسش جمعه عین چاووش خرفت نیست. می خواست  

اومده شده همه کاره نمیذاره مثل قبل از چاووش استفاده کنن. یک مشت آدم خرپول   جداشون کنه. می گفت پسره

    «!دور هم بودن دیگه

   «.دم چاووش است با خنده ای گفت:» چه ماجراجویی جالبی بوده! واقعا نترسیزنی که مشخص بود آ



می گفت رفت پیش عمه اش!    شقایق مستانه خندید و گفت:» از همه جام شانس آوردم. فراز همون شد که صابری

   «.دخترشپسره ی خاک بر سر بچه ننه. از چاووشم عکس داشتم و فیلم. تهدیدش کردم که می رسونم دست  

   !دنیا بدون کارهای پروا هم بلد بود نچرخد؟ انگار بلد بود

   !نگاهم روی صفحه ی موبایل مانده بود. دو زن حرف می زدند، یکی شیاد  و دیگری خبرچین

بهای به هم فشرده ام به پایین آویزان شده بود. شقایق دختر بدی نبود! خوش هیکل بود و خوشگل ولی خیلی ل

بیشتر طعنه هایی که برای اذیت کردنش می زدم را حتی متوجه هم نمی شد. خدایا چطور توانسته بود ساده بود. 

تی شک دارم کجا یا در کدام مهمانی شقایق را  مرا خام کند؟ چرا یادم نمی آید اولین مکالمه مان چه بوده است؟ ح

  .دیده بودم

   ! گریه می کرد؟سرم باال رفت و صورت خیس چاووش اولین چیزی بود که دیدم

  .موبایل را به دستش دادم و عقب عقب رفتم

.. برو خواهش میکنم بذار زندگیشو بکنه       «!بانو دوباره بین مان ایستاد:» برو چاووش 

کردم؟ می بخشیدم؟ چون یک زن هر دوی مارا خام کرده بود می بخشیدم؟ مگر دست از انکار برنداشته چه باید می  

   بودم؟

... این صدای ضبط شده  که نشان می داد هر دو خام یک دختر شیاد شده ایم چه چیزی از عیاش بودن این رونما یی 

   !چاووش کم می کرد؟ هیچ

 «...قدمی به جلو برداشت:» فراز 

م را باال بردم و گفتم:» نمی خواد بقیه اشو بگی چاووش ... همین چند ثانیه کافی بود که بگم نه نمی بخشمت!  دست

... تو می خواستی من با دختر اون کثافت  نه  ... خودت باعث همه ی اینا شدی  برای این لکاته یا اتفاقی که افتاد 

... نه تورو  می بخشم نه خودمو فقط به خاطر مادرم. نخواستم حرفهای  ازدواج کنم دیدی کله خرم بیخیال شدی اما 

یکبار امتحان کردمو نتیجه اشم همون شد که همیشه  پشت سرتو باور کنم. من دنبالت راه نیفتادم چون ترسیدم. 

... این قیافه داغون و رقت بار چیزی از گناهات کم نمی کنه     «.ازش می ترسیدم. نمی بخشمت چاووش 

   .که شروع کردم یک َدم از دست دادم. جمله ام که تمام شد یک بازدم را هم از دست دادمر یک جمله را  ه



روا و جیب اش که همیشه در آن قرص داشت در ویال بود. خیالم راحت بود. شاید پنجاه قدم فاصله داشتیم. بیرون پ

... دختر حرف گوش کن من! فرصت نشد تمرین کنیم حر  ف گوش کن نباشد. هیچ وقت  نیامده بود! من گفتم نیاید 

هایش را می خواست. لمس تنش! من پروا را می  فرصت این یک کار را پیدا نکردیم. در میان اینهمه سیاهی دلم لب

   .خواستم. تنها چیزی که دوباره مرا به زندگی برمی گرداند

... برو پیش پروا  ... برو تو  ... برو تمام صورتت عرق  بانو بازویم را گرفت و به سمت در کشاند:» بیا برو  ... برو فراز 

   «!کنه  شده. این مرد پدر نیست که اینکارارو به بچه اش می

... بی رحم سنگدل این بچه  ... برو از زندگیش بیرون  ... دور وایستا  چاووش جلو آمد. بانو جیغ کشید:» برو عقب 

   «.قلبش داغونه

که دیدم خم شدن زانوهای چاووش بود و تکان خوردن شانه   نفس هایم باال نمی آمد. با دهان باز آخرین چیزی

   !هایش

... باشه فراز؟ این تا صبح می خواد پشت این در   بانو مرا به داخل باغ هل داد و چند قدم همراهم آمد:» برو پیش پروا 

برای همه ی ما تموم   ناله کنه! من می دونم دیگه هیچ جایی نداره بره. برو من با این مرتیکه کار دارم. باید بفهمه

    «.شده است

   .ای آخی درآمددستم را روی قلب دردناکم گذاشتم و از ته حنجره ام صد

   .بانو هول شد و به سمت ویال دوید

   .پروا میان چهارچوب ایستاده بود. همینکه در تاریکی باغ بانو را تشخیص داد به طرف بانو چند قدم برداشت

چاله کردم. کاش جای تیشرتی که تنم بود قلبم میان انگشتانم جای می گرفت. می  پنجه هایم را روی قلبم م 

   .ا از سینه ام بیرون بیاورمخواستم آن ر 

بانو هنوز به ویال نرسیده بود که پروا دویدن را شروع کرد. حین دویدن دست در جیبش برد. لبهایم کمی کش آمد.  

دا به دادم رسیده بود. نفس زنان رسید و بدون از دست دادن دنبال قرص می گشت ... همیشه داشت. همیشه ی خ

   «.اشت:» االن خوب میشی! من اینجام. االن خوب میشییک ثانیه قرص را زیر زبانم گذ

... بعد مثل همیشه فیلم  ... بعد  دستش را دور کمرم حلقه کرد و دست مرا روی شانه اش گذاشت:» االن میریم تو 

   «.ه از پیشت جم نمی خورم. میمونم دیگه! دیگه پیشت می مونم. نمی خوام برممی بینیم. بانو منو بکش



   .وی موهایش گذاشتملبهایم را ر

   «.بانو با عجله راه رفته را برگشت:» قرص داشتی؟ دادی بهش! ببرش تو من کار دارم

ه را مدتی فراموش کنیم.  حالم دیگر بد نبود. دوباره نفس می کشیدم. قرار بود فراموش کنیم. می خواستیم هم

   .فراموش می کردم. هر چه امشب شنیدم را هم فراموش می کردم

نگاهی به بانو کردم. چند ثانیه میان تاریکی شب و بادی که قطع نمی شد نگاهم کرد و هق هق زنان از کنارمان  

   .گذشت

... ذهن کنجکاوم حالم را می پرسید    !یک قدم 

... بازی های مغزم ... می گفتند شبیه کارآگاه ها هستم دو  قدم  ... همه تاکید داشتند باهوشم     !شروع شده بود 

... عجله در دانستن آنچه در حال وقوع است نمی گذاشت صبور باشمس    !ه قدم 

... نمی توانستم صبر کنم تا بعدا بپرسم و جواب بگیرم    !چهار قدم 

   .به قدم پنجم نرسیدم

  .پروا برداشتمدستم را از روی شانه ی  

   .ایستاد و با تعجب نگاهم کرد

ش گذاشتم. قرص آب شده بود. حالم بهتر بود. شوک با آمدن پروا تمام شده  دستهایم را باال بردم و روی گونه های 

   !بود. مغزم چپ و راست اخطار می داد که حل کنم که بیشتر بدانم

... نیا! فقط نیا. خم شدم و صورتم را جلو بردم:» فقط می خوام بدونم ب ین شون چیه! بانو می دونه چرا فرار کرده 

     «.ا نه با این لباسا سردت میشه. برو تو عزیزم من زود میامهمین جا منتظرم وایستا ی

... قرار بود فراموش   ... تو همین االن قرص خوردی! قرار بود به ما ربط پیدا نکنه  چشمهایش بیشتر گشاد شد:» تو 

.... فر     «!از تورو خدا کنیم 

... تو تم ... می خوام  سرم را بیشتر جلو بردم و بوسه ای کوتاه روی لبش زدم:» تو  ام زندگی منی! من هیچیم نمیشه 

... صد سال نمی ذارم یک لحظه بدون آرامش باشی ... فقط برو تو   باهات صد سال زندگی کنم. می کنم اینکارو 

 «.منتظرم باش



... آخه به ما چه. دلم شور میزنه فرازبغض کرد:» به من فکر نمی     «.کنی؟ تو االن قرص خوردی! نرو 

... من هم دلهره داشتم. چرخیدم و به سمت در قدم برداشتمبوسه ای دیگ     .ر روی لبهایش زدم. اینبار طوالنی 

   .محکم قدم برداشتم

ه همین چند دقیقه پیش داشت جان  حس قدرت هر لحظه در من بیشتر می شد. طلبکار شده بودم. انگار آن کسی ک

   .می داد آدم دیگری بود

   .دم ... فقط چند قدم کوتاه جلوی رویم داشتم تا به در برسمچند ق

   .تمام دنیا با رعد برقی سفید شد و این بار به همراه صدای وحشتناک قطرات باران شروع به باریدن کرد

د یک ود. نه یک قدم جلو نه یک قدم عقب. در حالیکه نگاهم به پروا بو پشت سرم را نگاه کردم. پروا همانجا ایستاده ب

   .قدم به سمت در عقب رفتم

  .نوری که از ویال ساطع می شد باعث می شد فقط سایه ای تاریک از پروا ببینم

   .نگاهم روی پروا  و گوشهایم پی آدمهایی که آن طرف در بودند

... پدرمون دیوانه بود صدای بانو اولین صدایی بود که به گوش ... یه آدم آشغال  م خورد:» تو یه بی وجدانی چاووش 

... تو یه     «..اما تو 

   «!چاووش داد کشید:» من فقط پوالشونو جا به جا می کردم همین

... اونا اعتراف کردن کسی که   صدای بانو بلندتر از چاووش شد:» تو توی بی وجدان گفتی ببرنش! همشون گفتن

   «.و خونه و بچه رو برده آدِم تو بودهرفته ت

... من فقط دنبال تو اومدم و آدرس خونه شو برداشتم. نمی دونستم می خوان   چاووش نالید:» من فقط آدرس دادم 

   «.چیکار کنن

   واردش نشده باشم؟پاهایم سست شد. پازلی مانده بود که حل نشده باشد؟ بازی بود که 

   .لی می شدزیر پایم هر لحظه بیشتر خا

اگر می ماندم چه چیز بیشتری می شنیدم؟ پدر من، چاووش آدرس داده بود تا دختر بچه ای را بدزدند؟ مگر خودش  

 بچه نداشت؟ 



... به پوست صورتم شالق می زدند    .قطرات باران دیگر فقط نمی بارید. شالق شده بود 

که به فناش دادید نمی گذرم. من بابت بیست و سه  خون احمدرضا نمی گذرم. من از زندگی اون دختر  من از » -

سال رنجی که به من دادید، غمی که به اون دختر دادید چشممو رو همه چی می بندم و جد و آباد همتونو میارم جلو 

... تو دیگه همخون من نیستی   «.چشمتون! تو برادر من نیستی 

چیکار کنن! گفتن فقط می خوان بترسوننش. ان هق هق هایش گفت:» میگم نمی دونستم می خوان  چاووش می

   «.من خودم یه عمره دارم دنبال اون دختر می گردم

   .پروا داشت جلو می آمد. قدم هایش با تردید بود اما نگرانی قدرت صبوری فوق العاده اش را گرفته بود

   !ستد فقط همینبود. قلبم دیگر فریاد هم نمی زد. می خواست بیاقطعا از این فاصله چیزی نشنیده 

   .زانوهایم می لرزید

اگر نمی گفتم که چه شنیده ام باید یک عمر را در پنهانکاری و دروغ به سر می    ... یک قدم به طرف پروا برداشتم 

  .بردم

... من پنهانکاری  بلد نبودم    .دو قدم 

اگر بگویم که چه   ...    .شنیده ام پروا با من نمی مانَدسه قدم 

 ..    .. جیغ کشید و گفت با کسی کار ندارد جز آنکه او را از اتاق صورتی اش جدا کرده استچهار قدم 

... زیر پایم خالی شد و سکندری خوردم، تاریک بود امشب! چه خوب که مرا ندید. هر چه دورتر بهتر    .پنج قدم 

... بگویم با من نمی مانَ     .د. نمانَد من خواهم مردشش قدم 

... قلبم    .دیگر نمی زد. انگار استعفا داد. خودش و من را راحت کردهفت قدم 

... نگفتم عاشقش هستم   .هشت قدم 

   .پروا جلو آمد. سایه ام را دید

   .پاهایم از حرکت ایستاد. عاشقش بودم. تمام همین قلبی که دیگر نمی زد برای خودش بود

   .انوهایم خم شد و روی زمین خوردجلوتر آمد. ز 



   «.م زد. خودش را کنارم انداخت و سریع بغلم زد:» منو نگاه کندوید و صدای

دهانم باز بود. نفس نداشتم اما قطرات باران در دهانم می ریخت. بازی های بچگی من و فرهود باالخره جایی به درد 

   .خورد. زبان و حنجره ی سوزانم خیس شد

   .ر زبانم گذاشتقرص را زی

... ... می گفتم، نمی ماند. پروا نبود قرص به چه    قرص را به بیرون تف کردم  ... حقش بود بداند  می خواستم بگویم 

   کارم می آمد؟

مات زده نگاهم کرد و زجه زد:» همین یک قرص مونده بود تو جیبم فراز. رحم کن به من. کسیو ندارم جز تو. تورو  

... خدایاخدا! چرا اینجوری      «.شد؟ خدایا 

... بانوداد کشید و زجه زد:»     «.بانو 

   «!لبهایم را با سختی بر هم زدم:» پروا 

   «.سریع سرش را خم کرد:» جانم جانم جانم

   ”مرگی چنین در میان تن و جانت آرزوست “

   .چند نفس مانده بود؟ می رسید به آنجا که بگویم چقدر من را عاشق کرده است

   «!پروا » -

   «.زیزم . عشقم . فراز. رفیقگریه امانش را برید:» ج جا جان م ع 

... جدا کرده » - ... ج  ... اتاق ... صورت ... صورتی  ... از  ... تورو  ... تو  ... آدم ... چاووش  ... آ     «.بابام 

   !نفسش بند آمد. ولی فقط یک لحظه 

... بانوو بیااسرش را باال برد و از ته دل جیغ کشید:» خد ... بانوو  ... فرااز     «.ایااا 

... عشقمد    «.ستم را گرفت و سرم را بیشتر در آغوش کشید:» فراز 

  «... آخرش تو بغل خودت برای خودت مردم. عاشق » -

   .نفسم به کلمه ای که می خواستم بگویم و ذوق گفتنش را داشتم نکشید



   .تمام شدم

    بودم؟سالها خودم خواستم و حرف نزدم اما حاال پر از حرف و گله نظاره گر چه چیزی 

   .یک خاطره ی کوچک که قرار بود فراموش شود و نشد

   .یک مالقات در فرودگاه که قرار بود به سرانجام نرسد و رسید

   .یک رفاقت که قرار بود پیش نیاید و آمد

      .انگار در اعماق وجود هر دوی ما بود اما انکار هم بودیک عشق که 

   .ا دیگر نیستیک زندگی جدید که قرار بود باشد ام

قفسه ی سینه ای که تمام مدت مراقبش  بودم و حاال زیر دست همان کسی است که باعث باال و پایین نشدن آن 

   .است

   چند ساعت پیش بود کنارش دراز کشیده بودم؟

  !مین قفسه ی سینه نقاشی کشیده بودمروی ه

... نوشته بودم پروا ... سمت چپ     !جایی که قلب بود 

   .ه بود. متوجه نوشتن اسمم روی قلبش شده بودخندید

   .دستش را دور کمرم پیچیده بود و مرا روی سینه اش برده بود

   خواب نبود؟ رویا نبود؟

   !داغ بودند مثل همین حاالسرانگشتان من تمام مدت از لمس بدن اش 

   .بود. چقدر چهره اش را دوست داشتم وقتی روی سینه اش دراز کشیده بودم موهایم را کنار زده بود. نگاهم کرده

   .چشمهای مورب باهوشش را دوست داشتم. نگاهش فقط یک چیز داشت

   .من فقط در نگاهش عشق می دیدم مثل او که همین را می دید

   .بوسه بارانم کرده بودهمین امروز 

   .برای دورهمی همه جا را با هم مرتب کرده بودیم



      .وسه ای یادگاری به من داده بودهر بار از کنارم رد شد ب

... خودش باعث باال و پایین نرفتن آن شده بود. فشار می   دستهای پرقدرت و بزرگ مرد روی قفسه ی سینه اش بود 

  .ی سینه اش را فشار می داد و من درد می کشیدمداد. محکم و پر قدرت قفسه 

   .اش می داد یاد بوسه هایش می افتادم درد می کشیدم و با هر بار فشاری که روی قفسه ی سینه

... لبهایم    یک بار 

... موهایم    دو بار 

... دستم    سه بار 

... شاهرگ گردنم    چهار بار 

... بازوهایم    پنج بار 

مرد استخوانهایش را نمی شکست؟ فایده داشت این دادهایی که می زد؟ هق هقی که می کرد   فشار زیاد دستهای

   فایده داشت؟

    .بعد از گرفتن بینی اش نفس عمیقی کشید و با آن صورت خیس از باران و اشک روی صورت او خم شد

... دیگر نفس نداشتم   .یک بار 

... دیگر قلب نداشتم    .دو بار 

د من خون دل می خوردم. شوک زده فقط نگاه می کردم. چشمهایم دیگر حتی گشاد هم نبود. قرص  او فشار می دا

اگر قرص را می خورد حاال این مرد اینقدر   قرمز رنگ که از میان خاک ها برش داشته بودم میان مشتم آب شده بود. 

   .بی رحمانه استخوانهایش را فشار نمی داد

   .شناختم تا زنی که همراه آمبوالنس به سمت ما می دوید صدای آژیر آمبوالنس را بهتر می

   .گم شده بودم. دوباره گم شده بودم

   .بود مرا به سرزمین عجایب ببردقرار 

   .این بود؟ سرزمین عجایب یعنی همینکه که دیگر کسی را جز خودش نشناسم؟ شاید همین بود



همیشه طلبکار شناخته می شد و بقیه اسم نداشتند. چهره سرزمین عجایب شاید جایی بود که فقط پادشاه  

    .ای همین بود که من هیچ کس را نمی شناختم جز خودشنداشتند. فقط پادشاه بود که همه او را می شناختند بر 

یک طرف ماشین بود و طرف دیگر او که همه دورش جمع بودند. همانطور روی زانوهایم نشسته بودم و به صداها و 

   .ر مبهم نگاه می کردمتصاوی

دردی که داشتم؟  کسی با صدای بلند گفت “خداروشکر” ... چرا شکر می کردند؟ برای آنهمه دردی که داشت؟

   انصاف بود؟

   .برانکارد را داخل آمبوالنس بردند

   .دستهایم روی زانوهایم مشت شد

   .کرده بودگفته بود صد سال با من می ماند. من هم مثل خودش طلبکار  

   پادشاه همیشه طلبکار ملکه نمی خواست؟

   .به زانوهایم فشار آوردم و از جایم بلند شدم

   .عد تندتر اما محکم به سمت آمبوالنس رفتمآرام آرام و ب

مردی که همین چند دقیقه پیش قفسه ی سینه اش را مورد آماج حمله هایش قرار داده بود پا روی رکاب ماشین  

   .گذاشت

... قرار نبود فراموش شویم    .قرار بود فراموش کنیم 

   .را چنگ زدم پنجه های گره خورده ام را باز کردم و از پشت اوورکت کرم رنگش

   !کسی گفت عجله کنید

   .آن زن به ظاهر آشنا اسمم را صدا زد

   .من اما خیره به مرد پیش رویم طوری نگاهش کردم که یک قدم به عقب برداشت

   .معجزه می کرد. همیشه با سکوت قدرتمند می شدم  سکوت

   .پایم را روی رکاب گذاشتم و باال رفتم



   .نیست کسی گفت لباسهایم مناسب

پتویی که کنارم بود را برداشتم و روی تنم کشیدم مثل همان روزهایی که برایم آتش درست می کرد و دلم گرم می  

   .شد از بودنش

   .نجهایم به قصد سوراخ کردن رانها روی آنها فشار می آوردآر 

اکسیژن بیرون مانده کف دستهایم را روی گونه هایم گذاشته بودم و همان باقی مانده ی صورتی را که ا ز ماسک 

   .بود حریصانه نگاه می کردم

   ی کردم؟ لبهای همیشه داغش زیر ماسک بود. چشمهایش بسته بود. من باید با چه کسی صحبت م

   .اگر این لب های پر از حرف بسته می ماند، اگر این چشمهای پر از مهربانی باز نمی شد، الل می شدم

   بود. چند روز گذشته بود از این تمام شدن؟بیست و هفت سالم تمام شده 

   .می کردم  تازه زبان باز کرده بودم. من بالهای بزرگی که از این شانه به آن شانه درآورده بودم را حس

   .این چشمها اگر باز نمی شد بالهایم می شکست. زبانم تا ابد بسته می ماند

ده بود. نگفته بودم من هم نواختن بلد هستم. می خواستم  چقدر نگفته بودم. سازدهنی ته کیف رنگی جدیدم مان

   .مثل خودش که نفسم را با ویلون سل بند آورد، نفسش را بند بیاورم

داند از دوست داشتنی هایش دور نیستم. گذاشته بودم زمین یک بار دیگر برایش نچرخد. می خواستم می خواستم ب

   .ثانیه هایش را به نام خودم کنم

   !استنشد. نخو

اگر این چشم ها باز نشوند من به کلوپ بیست و هفت ساله های جاویدان* می پیوندم. شاید باز نفس بکشم اما  

   .محسوب خواهم شدمثل آنها مرده 

   .صدای بوق های پی در پی که از دستگاه پخش می شد برایم مثل یک سمفونی دل انگیز شده بود

   .شت. یک حرف داشتهر یک بوق یک پیام داشت. یک امید دا

   !کارمان به کجا رسید؟ از چشم به لب حاال هم بوق های یک دستگاه پزشکی



   ت؟چقدر گفتم خدا نکند! خدا گوش نداش

خدا نگاه نمی کرد؟ حس نداشت؟ من که گفته بودم خدا نکند! پس خدا کجا بود؟ انصاف بود بعد اینهمه سال من 

   پیدا کنم و او گمشده ام را بگیرد؟

وقتی روی کاناپه منتظر آمدن مهمانها نشسته بودم بی هوا با دستها و بدنش روی من خیمه زد. مثل همیشه دلم را  

وقتی گفته بود:» فراز قربون شما بره؟« داشتم می گفتم خدا نکند اما قبل از باز شدن لبهایم آنها را با از جا کند 

گرفت و از زمین به میان ابرها برد اما بعد بوسه ی داغش  بوسه ای طوالنی به هم دوخت. حواسم رفت. دست مرا 

   .”گفته بودم “خدا نکند

کرده بود؟ اینقدر حواسش جمع بود؟ پس وقتی التماس می کردم نرود،    یعنی خدا همین وقفه ی عاشقانه را حساب

   نشنود، فراموش کند کجا بود؟

   «همسرتون هستن؟ » -

جمع کردم اما جوابش را ندادم و نگاهم را از روی او برنداشتم. تنها کاری که کردم   صدای مرد از کنارم آمد. حواسم را

   .کمری که راست کردمبرداشتن دستهایم از روی صورتم بود و 

   .برای شکستن زود بود! آن دستگاه لعنتی هنوز بوق می زد. با من حرف می زد

... دوباره    .گم شده بودم فکرهایم نه سر داشت نه ته! من گم شده بودم 

... حاال هم از یک باغ که تازه داشت رنگ می گرفت به یک   یک بار از اتاق صورتی به یک بیقوله ی کثیف و بدبو 

   !بیمارستان

   .هیچ کس در دنیا گم نمی شود. خودم این جمله را گفته بودم

  .اگر این چشم ها باز می شد من هم گم نمی شدم

   .چیزی شبیه بیسیم صحبت می کرد، تزریق انجام می داد. هول بود و عجله داشت مردی که کنارم بود مدام با

   !ه زیر ماسکمن اما محو بودم در آن نیمه ی پنهان نماند

سرعت آمبوالنس کم شد. کمی باال و پایین رفت و باالفاصله بعد توقف در آن باز شد. یک دکتر و چند پرستار جلوی  

   .ماشین ایستاده بودند



نکارد را بیرون کشیدند و پایه های چرخانش که روی زمین قرار گرفت با سرعت روی سراشیبی که به راهروی  برا

   .هدایتش کردند بیمارستان وصل بود،

   .هنوز به درب شیشه ای راهرو نرسیده بودیم که مردی جلویم ایستاد

... شما لباس » -    «... خانم این طوری نمی تونید برید داخل 

   .یم روی برانکاردی مانده بود که هر ثانیه اندازه ی یک عمر از من دور می شدچشمها

   .لند برداشتم که باز جلوی رویم ایستادحرفهای مرد را نشنیده گرفتم. دو سه قدم ب

   .برانکارد را جلوی آسانسوری نگه داشتند. معطل نکردم دستم را روی سینه ی مرد گذاشتم و هل دادم

   .به خودم پیچیدم و همینکه درب آسانسور باز شد به همراه برانکارد داخل آن شدمپتو را محکم 

   .قول داده بودم. می خواستم بمانم

   .هیچ وقت مرا تنها نگذاشته بود. تنهایش نمی گذاشتم

   .خیلی چیزها مانده بود... خیلی چیزها نگفته بودم. جواب ابراز عشق فراز را نداده بودم

   .و هفت ساله ها شامل خواننده های مطرح جهان است که همه در این سن دست به خودکشی زدند کلوپ بیست *

   چرا اینقدر با سرعت می رفتند؟ مگر کسی نگفته بود “خداروشکر”؟

   چرا هیچ کدام از کلماتی که ادا می کردند را نمی فهمیدم؟

   !بودماینهمه عجله برای چه بود وقتی من هنوز از دیدنش سیر نشده 

   .پتو از روی سرم کنار رفته و موهایم آشفته دورم ریخته بود

  .ی چشمانش بسته بودچه اهمیتی داشت وقت

   .از در سبز کم رنگی برانکارد را رد کردند و زنی جلویم ایستاد

   .اخم کردم. حرف نزدم اما کنار نرفت

   .حرف می زد اما نمی شنیدم

   .ه به رویم بسته شده بودچشمانم گیر کرده بود به دری ک



که نمی توانستم یک لحظه به چیز دیگری فکر   عالمت ورود ممنوع بزرگ قرمز رنگ چنان در چشمانم فرو رفته بود

   .کنم

دنیا چرخید و چرخید. گم شدم و پیدا شدم. گم شده بود و پیدایش کردم و حاال مسخره ترین حالت ممکن رخ داده 

   .بود

   .ا یک خط مورب روی دری سبز رنگ ما را از هم جدا کرده بودیک دایره ی قرمز ب

تر بود که وقتی برگشت و به آن طرف در سبزرنگ رفت نتوانستم قدمی بردارم و چهره ی زن آن قدر از من سخت 

   .مثل او از در عبور کنم

   !پر از گله بودم و شکایت! پر از درد بودم و داد! پر از غم بودم و زجر

قرار نبود کسی  را کجا می بردم؟ به چه کسی غم هایم را می گفتم؟ قرار بود مسائل بین خودمان باشد. حرفهایم  

   !بداند. من غیر از خودش تا به حال به چه کسی اعتماد کامل داشتم؟ هیچ کس 

   چه کار می کردم؟

   .چند قدم برداشتم و خودم را به دیوار رساندم

   .بود در سبز رنگ با دیوار کنجی ساخته

   .همانجا ایستادم. زانوهایم لرزید

   .گار بزرگتر می شددر سبز رنگ هر ثانیه ای که می گذشت ان

هر ثانیه ای می گذشت انگار از من دورتر می شد. انگار پشت در سبز رنگ دنیای دیگری بود و من نگران گم شدنش  

   .در آن دنیای ناشناخته بودم

   .کردمرا محکم روی هم فشار دادم و همانجا به دیوار تکیه دادم و زانوهایم را خم  سرم را پایین انداختم. لبهایم

   .فرود آمدم. برای شکستن زود بود اما آن در سبز رنگ مرا بدجوری ترسانده بود

   .زانوهایم را بغل کردم و سرم را روی آنها گذاشتم

... خدایا رحم کن. به بچه هام رحم  » -    «.کنوای خدایا رحم کن 



   .صدا را می شناختم. بانو بود

   .هق زد و اسمم را صدا کرد. پتو را کنار زد دستهایش روی شانه هایم فرود آمد. هق

   .سرم را باال بردم. چشمهایش قرمز و اشک های روان شده روی گونه هایش را دیدم

   .مانتوی آبی رنگ را تنم کرد و شال را روی سرم انداخت

پریشان شده و  بریشمی اش کج شده و نامرتب بود اما شال را روی سر من مرتب می کرد و موهای گره ی روسری ا

   .نم دارم را سامان می داد

   .نگاهم به پشت بانو افتاد

... به بانو گفته بود پدرش است. چطور دلش آمده بود؟ مگر پسرش نبود؟    چاووش بود! پدر فراز 

   .ه و ناباور به در خیره شده بودمات زده جلوی در اتاق عمل ایستاد

   .طغیان کرده بود. دست روی زانوهایم گذاشتم و ایستادماضطراب و ترس کم بود حاال خشم درونم هم 

   .دستانش را روی سرش گذاشت و شانه هایش لرزید. دیر بود! خیلی دیر

   .دمآن روزی که فراز با حال خراب کف آشپزخانه نشسته بود را فراموش نکرده بو 

   .پاشنه هایم را محکم به زمین فشار دادم

   .ال بد فراز را نادیده گرفت و او را به ستون سالن خانه کوباند را فراموش نکرده امآن روزی که برای بار دوم ح

   .دستهایم مشت شدند

ن آدم زندگی من زد را آن روزی که با آن پیام و قیافه ی حق به جانب در نمایشگاه بار دیگر دست به تخریب عزیزتری

   .هنوز به یاد دارم

   .اخمهایم بیشتر از قبل در هم رفت

   .هیچ صدایی نمی شنیدم. متوجه حرفهای بانو نمی شدم

   .با اخم و دستهای مشت شده خیره به چاووش مانده بودم

   .فرو بروم برای اولین بار حس می کردم آن قدری خشم دارم که می توانم به آسانی در قالب یک قاتل



   .دندانهایم به قصد شکستن روی هم فشار می آوردند

   !. هیچ تپشی نبود که نشان دهد من ذره ای ترس یا اضطراب دارم. یکپارچه خشم بودم و خشم قلب نداشتم

   .دستانش پایین آمد و نگاهش به سمت ما چرخید

   .بانو را کنار زدم و جلو رفتم

   .کردمگردن و شانه هایم را منقبض 

   .نبودچشمانش پر از التماس بود اما دلیل قانع کننده ای برای بخشش 

   .قرار بود پشت هم را خالی نکنیم او هم مثل من جا نمی زد، مطمئن بودم

با فکی که دیگر چیزی نمانده بود دندانهایم را خورد کند آب دهانم را قورت دادم:» شاید فراموش کنم اما نمی 

  «.بخشمتون

در سرما لرزیدم تا گل بفروشم را حذف  ی زار زدن بانو را با سرعت حذف کردم. آن روزهایی که کتک خوردم و صدا

کردم. فحش های رکیکی که شنیده بودم را حذف کردم. شبهایی که تا صبح از ترس نمی خوابیدم را حذف کردم.  

ای بد رنگ پرورشگاه را حذف کردم. مغزم  معلم سختگیر پرورشگاه را حذف کردم. چشم انتظاری هایم روی در قهوه 

   .ه با شوخی می گفت به فنا داده ام را حذف کردبا سرعت بیست و هفت سالی ک

جلوتر رفتم:» به خاطر اینجا بودن فراز نمی بخشم. به خاطر تمام این مدت که عذابش دادید نمی بخشم. به خاطر  

   «.بخشم آشفته کردنش نمی بخشم. من مثل قلب فراز شمارو نمی

 .اشکهایش روان شد

رفتم خودمو معرفی کنم. من ... من فکر می کردم تو هم مثل جریان قبلی   شانه هایش پایین افتاد:» من داشتم می

   « ...یه نقشه ای. من 

   پرت و پال می گفت. یک ذهن مریض و خطرناک بود که می خواست اعتراف کند اما مگر چیزی عوض می شد؟

ل بود رفتم. تحمل دیدن  ورتش گرفتم و به طرف صندلی های فلزی که کمی دورتر از درب اتاق عم نگاهم را از ص

   .شنیدن هیچ آدمی را نداشتم. فایده ای نداشتو

    !به نظرم همه ی دنیا مقصر بودند حتی من



   .اعت ها کش می آمدندس

... ضجه زده بودچاووش رفته بود. قبل رفتن همراه بانو کنار صندلی که نشسته بودم ز  و از  انو زده بود... زار زده بود 

اشتباه گفته بود. از ندانسته هایش گفته بود. از عشق به فراز گفته بود و شرمندگی اما من دیگر سنگ شده بودم. 

   !تحمل نگاه کردن را هم نداشتم چه برسد به شنیدن

ی که زیر پاهایم بود و از بین رگه های سنگی همان رباتی شده بودم که دوست داشت. زل زده بودم به کاشی های

   .دنبال شکل و شمایلی که به درد خیالبافی بخورد می گشتم

چشمهایم را مدام به این سو و آن سو می بردم تا چیزی دلخواه خودم پیدا کنم اما یکسره به هیچ می رسیدم چون 

   .او نبود

  .قبل از آمدن مریم ، فرهود و فاخته رفته بودند

   .رد. تمام امیدش را در چشمانش ریخته و فقط نگاهم کرده بودبانو دوباره محکم شده بود و دیگر گریه نمی ک 

از من توقع استقامت داشت. این کار را می کردم هرچند که می دانستم از درون به هزارتکه تبدیل شده بودم. هزار 

   .تکه ای فقط خودش باید بند می زد

   .رد. من طلبکار بودمباید اینکار را می ک

   .ش نبود اما گریه های بی امان مریم و فاخته اعصابم را به هر طرف می کشیدصدای التماس های چاوو 

   .تحمل صداها سخت بود. دوست داشتم در یک اتاق ایزوله باشم تا کوچکترین صدایی نباشد

   .اتاق عمل آن ورتر برومسکوت می خواستم و تنهایی اما ترس نمی گذاشت یک قدم از کنار درب 

   .ری افتاده همانجا ایستاده بودمدر سکوت مطلق با س 

   .نمی توانستم به کسی نگاه کنم چه برسد به اینکه در دهانم جمله ای برای تسلی یا امید بگنجانم

   .دلخورترین و ترسوترین موجود زمین بودم

   .عقل و منطقم با قلب و احساسم مدام می جنگید

... هوار می زد که نادیده گرفته شده ام و نباید حتی اینجا باشم. همه چیز را سخت می  یک طر  ف سیاه بود و سرد 

دید و هیچ رقت قلبی نداشت. زخم هایم را باز می کرد و نمک می پاشید. زخم بیست و هفت سال دربه دری! زخم  



ه باشم و نداشتم! زخم تف کردن قرص که  داشت لحظاتی که از دست داده بودم! زخم خانواده ای که می توانستم

   .فقط یکی از آن داشتم! درد می کشیدم و صدایم در نمی آمد

طرف دیگر اما رنگی بود. برایم سمفونی می زد. فالش هم نمی زد تا بیخیال شوم. همه چیز در این طرف زیبا بود.  

... با  بود دآرامش وهمدلی بود. عشق و محبت بود. شادی و امید بود. هر چه  لم گرم می شد. رویا داشت این طرف 

   .رویاها بدن یخ زده ام گرم می شد

... تمام عیار! هر چه قدر دقیقه ها می گذشت و درب سبز رنگ باز نمی شد ضعیف تر می شدم    .جنگ بود 

   .جنگ ها شدت می گرفت و تحلیل می رفتم

   .باقی مانده را می کندپود  انگشتانم هر جا به پارگی های شلوار می رسید تار و

   «پروا جان؟  » -

از شنیدن صدای گرفته ی فرهود جا خوردم اما واکنشی نداشتم. فقط یک خوبی داشت مرا از کارزار بیرون کشیده  

   .بود

   «.مطمئنم از این در میاد بیرون » -

  .ا می دیدماو ر  او مطمئن بود اما من ایمان داشتم که باالخره این در باز می شد و دوباره

   «.مطمئنم فراز مثل روز اول میشه » -

... رویاهایم تا زندگی در باغ با فراز رفته بودند. رویاهایم تا دوباره بسکتبال بازی کردن رفته بود.  من مطمئن نبودم 

... من تا ته رویاهایم را هم در این چند ساعت دید م. همه ی صد ه بودرویاهایم تا دوباره با هم ویلون زدن رفته بود 

   .سالی را که گفته بود شمرده بودم

   «.نمی خوای حرف بزنی؟ حتی گریه هم نمی کنی! پروا داری خودتو آزار میدی » -

برای چه کسی حرف می زدم وقتی نبود؟ برای چه گریه می کردم وقتی سرتا پا ایمان داشتم آینده ای هست؟ کاش  

ادند. وقتی فراز برای تک تک ما اذیت شده بود کجا بودیم؟ آزارش می د همه مثل من در سکوت خودشان را آزار

   .داده بودیم و آغوشش را به روی همه مان باز کرده بود

   .درب سبز رنگ باالخره باز شد



   .فرهود با عجله به طرف مردی که ماسک را از روی صورتش برمی داشت، رفت

م که به آن تکیه داده بودم کشیدم. کاش چیزی داشتم تا به آن شت سرهمانجا ایستادم و ناخن هایم را به دیوار پ

   .چنگ می زدم

   .مرد با جمله ی “خداروشکر” حرفهایش را شروع کرد. همین بس بود! برای بار دوم کافی بود

     .خواستمیک آن نگاه مرد به من رسید. با بغض سری برایش تکان دادم و مسیر راهرو را پیش گرفتم. هوا می 

ز درب شیشه ای بزرگ که باز بود رد شدم. باد بهاری صورتم را نوازش کرد. برای دلداری آمده بود. خورشید می ا

تابید. صبح شده بود. از آن شب کذایی بیرون آمده بودیم. آن مرد خدا را شکر کرده بود. لبخند محو را روی لبش دیده  

   .بودم

   .شده ام را فوت کردم نفس سنگین

...  بغضم را ق ورت دادم و با لبهای چفت شده و آویزان به درختان محوطه ی بیمارستان چشم دوختم. برگ داشتند 

   .سبز شده بودند. بهار شده بود

   .روزهای بد زندگی من کم نبودند اما کم پیش آمده بود گریه کنم

   .کر اما روزهای خوب هم بودندرده بودم از این دنیای بی در و پیهمیشه راه بعدی را امتحان کردم. کم زخم نخو

   .همیشه بد نبود. ذهن من توانایی عجیبی برای حذف روزهای بد و آدمهای بد یا حتی خاطره های بد داشت

   .گاهی که اذیت می شدم شاید این بدی ها فقط در خواب سراغم را می گرفتند و یادآوری می شدند

    .زمان جنگیده بودم تا به اینجا برسمبا زمین و 

می بخشیدم ... می دانستم در این مدت چه سختی هایی کشیده بود. من هم بودم. من هم جزو سختی هایش  

بودم. فکر می کرد با بیخیالی وارد اتاقم می شوم و می خوابم اما من تمام شب هایی که با عصبانیت بیدار می ماند 

   .ر اتاق تکیه می دادم و مثل خودش بیدار می ماندمبودن من در خلوتش متر می کرد به د و سالن ویال را به خاطر

وقتی می خوابید با ترس و لرز بارها در اتاقش را باز می کردم تا مبادا حالش بد نشود. از روز اول هم می دانستم 

نین روزی که دیگر کاری از  قلبش ناراحت است، از روز اول در جیبم قرص داشتم، ترس داشتم. ترس رسیدن چ

  .”یاید و تمام بدنم گوش شود برای شنیدن یک جمله ی “ خداروشکردستم برن



    .راست می گویند از هر چه بترسی به سرت می آید

     .اما من هم مسخ مهربانی و حمایت بیش از حدش شدم

انی . گفتم و دستم را گرفت. گفتم و پیشدردهایم را برای کسی که خود کوه درد بود عیان کردم. گفتم و حمایت کرد

ام را بوسید. به اندازه ی همه مقصر بودم. مثل باقی نزدیکانش مرا هم به مهربانی ها و حمایت های بی چشمداشت  

   .عادت داده بود

زرگ روی  قرص را تف کرده بود اما مگر ما برایش توانی هم گذاشته بودیم. فراز را تمام کرده بودیم. هر کدام یک بار ب

   .تمام کرده بودیم دوشش گذاشته بودیم و او را

   «پروا جان؟ خوبی؟ دیدی گفتم! بردنش آی سی یو. می تونیم چند لحظه از پشت شیشه ببینیمش! میای؟ » -

   .منطقم در ذهنم همه ی حرفها را زده بود اما دریغ از اینکه ذره ای دلخورِی ته دلم برطرف شود

خوری قدرت داشت. خودنمایی می کرد و سمج شده عشق و امید باقی بمانم اما این دل می خواستم همان طرف 

   .بود

   «.پروا جان قهر کردی با همه؟ حتی نگاهمون هم نکردی » -

   .فرهود قدمی برداشت و رو به رویم ایستاد. زیر چشمانش سیاه شده بود. پریشانی از سر و رویش می بارید

... کاش حداقل تو بهم بگی چ بانو حتی جواب تلفن  » -    «!ی به سرش اومدهنمیده 

... همیشه همین را گفته بودیم. سرم را به چپ بردم کمی به فضای جلوی چشمهایم نگاه  باید بین خودمان می ماند 

   .کردم و دوباره نگاهم را به فرهود دادم

یت داده بود تا ربانی عادت داده بود. به همه مسئولتمام تالشش را کرد تا یک لبخند کوتاه به لب بیاورد. همه را به مه

   .هوای بقیه را داشته باشند

خب پس نمی گی. اشکال نداره. راحت باش. حق داری! من حالتو می فهمم. هممون مقصریم. مراقبش نبودیم.   » -

اسیش مگه نه؟  من از همه بیشتر ، باید افسارشو می کشیدم. دست و بالشو می بستم اما تو هم مثل من می شن

   «... خواب دیده بود

   .اخمهایم در هم رفت. چشمهایم را پرسشگر روی صورتش نگه داشتم



پوفی کرد و گفت:» خواب دیده بود که میری... که ترکش می کنی! اینکارو نمی کنی درسته؟ پروا بری میمیره من 

  «.مطمئنم! اون شب با یه خواب داشت از دستم می رفت

ین سقوط کرد. خواب دیده بود؟ حالش برای یک خواب بد شده باز شد. چیزی از میان شکمم به پای اخمهایم از هم

   بود؟  برای رفتن من؟

   «لبخندش پررنگ شد:» بهش گفتم بخواد بره گوششو می پیچونم. حاال میای بریم باال یا گوشتو بپیچونم؟

ی که داشت را انتقال می  بودم. آشفته بود اما هنوز هم آرامشبرادرانه لبخند می زد مثل همان بار اولی که او را دیده 

   .داد

   .همانطور مات شده نگاهش می کردم

یک آن فاخته خودش را بین ما انداخت. سریع اشکهایش را با پشت دستهایش پاک کرد. آرام دست دراز کرد و دستم 

... برات ازرا باال آورد. کیسه های پالستیکی که داخلش پارچه های آبی بود م اینا گرفتم.   یان دستم گذاشت:» برات 

... مامان به اون خانمه التماس کرد. گفت ... گفتش فقط چند دقیقه. ببین برات گرفتم. گان گرفتم. خواهش   مامان 

    «.می کنم نرو

را برایم برآورده  فراز حتی آرزوی داشتن خواهر و برادر را هم برای من برآورده کرده بود. یک تنه هر چه آرزو داشتم 

   .کرده بود

   .تشنه ی محبت بودم. حاال چند وقت بود که این حس از هر طرف به من داده می شد عمری

   .یک نفر خواب رفتنم را می دید و حالش بد می شد

  .یک نفر تمام محبت را در چشمهایش می ریخت چون می خواست بمانم و محکم باشم

اگر بروم گوشم را می پیچاندیک     .نفر با محبت تهدید می کرد 

   .نفر التماس می کرد تا من دقایقی را در یک اتاق باشم و جای خودش را به من داده بودیک 

   .یک نفر دیگر برایم لباس مخصوص گرفته بود. نفس زنان برایم آورده بود و خواهش می کرد نروم

اگر هم  عادت کنم تا اگر  بانو بود طبق عادت محبت هایش را از ترس رد کرده بودم. نخواستم یک عمر ندیده بودم. 

   .روزی دوباره اتفاقی افتاد و این صندوقچه ی محبت خالی ماند روانم را از دست ندهم



   .متشنه ی محبت بودم اما غرورم مهمتر بود. غرور تنها چیزی بود که داشتم و با تمام وجود از آن محافظت می کرد

ود. مهربانی این آدمها دژ محکم اطراف من را حاال روزی رسیده بود که غرور من با محبت زیاد شکسته شده ب

  .شکسته بود

شاید مشخص نبود. من آدمی نبودم که حس هایم را بروز دهم اما همین جمالت و کارها باعث شده بود از چیزی که  

راب شوم. همه به من حسی شبیه یکی از اعضای خانواده را همیشه در زندگی کم داشتم و تشنه اش بودم، سی

... حصار دور من شکسته بود. می خواستم عضو مهم خانواده باشم. چه لزومی داشت کینه  داشتند.  یک عضو مهم 

هایم را به آدمهایی که روحشان هم از چیزی خبر نداشت ربط دهم؟ اصال چه چیزی برمی گشت؟ پدرم برمی گشت؟  

   ی به سالهای خوشی تبدیل می شد؟سالهای سخت

را هم که داشتم از دست می دادم. عشقم را از دست می دادم. کم از دست نداده با کینه و خشم فقط همین هایی 

   .بودم

  ... نگاهم روی گان آبی داخل بسته ی پالستیکی گیر کرده بود که فاخته بوسه ای روی گونه ام زد:» بریم؟ بیهوشه اما 

   «.یک می تونی ببینیشاما از نزد

کنم و خیالم راحت شود حتی مادری که می دانستم جانش به جان تک  همه کنار کشیده بودند تا من رفع دلتنگی 

  .تک فرزندانش بسته است

   !مریم داشت برای من مادری می کرد؟ از خودش گذشته بود مثل همیشه

م زندگی کنم. دست فاخته را گرفتم. می خواستم به می خواستم مریم باشم. لبخند به لبانم برگشت. می خواست

   .رویاهایم برسم

   .دستم را کشید و به طرف آسانسورهای انتهای البی بیمارستان کشاند

فاخته دستم را گرفته بود و جلو جلو می رفت. هر چند لحظه یک بار دست آزادش را باال می برد و اشکهای روان  

   .شده اش را پاک می کرد

   .ی رسیدیم که باالی آن نوشته شده بود مراقبت های ویژهبه در

   .همانطور که دستم را محکم گرفته بود زنگ کنار در را فشردفاخته 



  ... ... مامان هست! دیگه  به طرفم برگشت و با زور لبخندی روی لبهای آویزانش نشاند:» فکر نکنم دیگه منو راه بدن 

م دنبال دوستش دارم. بگو من منتظرشم. بهم گفته بود اگه خودش هم نبود بردیگه منو راه نمیدن. پروا بهش بگو 

... بگو من تا خودش نباشه هیچ جا نمیرم اگه     «.آرزوهام. بهش بگو 

   .بغض در گلویم پیچ و تاب خورد. همه کس این دختر پشت این درها خوابیده بود

  .تهایم را دور بدن لرزانش محکم حلقه کردمشانه هایش را گرفتم و او را محکم در آغوشم جا دادم. دس

   «خره زبانم باز شد:» همه رو بهش می گم. خیالت راحت هیچیش نمیشه. باشه؟سرش را بوسیدم و باال

... برو از طرف   فرهود هم خودش را به ما رساند. یک دستش را از پشت دور شانه های فاخته حلقه کرد:» برو پروا 

... دیگه بیخیال بشه بیاد بیرون بره سر زندگیش. فقط خودت ا منم بهش بگو دیگه سه بار ز پس این عالیجناب  شد 

    «.برمیای. برو

من طرف امید را انتخاب کرده بودم. راهم درست بود. همه همین طرف بودند. اینجا دیگر تنها نبودم. تمام این 

   .سرزمین را فراز به من هدیه داده بود

   .و اسمش را گفتمدر جواب پرستاری که پشت استیشن جلوی در بود گان را نشان دادم  با عجله در را هل دادم و

   .سوالی نگاهم کرد. دنبال کلمات بودم تا جمله ای سرهم کنم که مریم خودش را رساند

دستش را روی کمرم گذاشت و رو به پرستار پشت استیشن گفت:» من اجازه شونو گرفتم. چند دقیقه پسرمو  

   «.میبینه میاد بیرون

... اما حالش خوب میشه.  بعد هم رو به من کرد و گفت:» دکترش راضیه. گفت  همه چی خوب بوده. عملش کردن اما 

   «.نبینم تو ناراحت باشی مامان جان. تن و بدن هممونو لرزوند

د با درد پایین دهم و مرا دختر خودش می دانست؟ فقط توانستم بغضم را که مثل یک صخره در گلویم مانده بو 

  .همراهش به اتاقی که قرار بود او را ببینم، بروم

   .پشت شیشه رسیدم. همانجا پشت شیشه کافی بود تا یکبار دیگر بمیرم

اکسیژن که در بینی اش بود برای مردن من کافی بود    .لوله های 

   .ین سقوط کردلرزش دستانم آن قدر زیاد شد که بسته ی پالستیکی از بین آنها روی زم



   .پلک نزدم اما قطرات اشک از گوشه ی چشمانم پایین ریخت

... نترس باشه! خوب میشه. دفعه ی   مریم دست لرزانم را محکم بین دستهایش را گرفت:» پروا جانم منو نگاه کن 

   «...پیش 

ت افتاده بود و مرا دلداری می  گریه امانش نداد تا دلداری دهد! او باید مرا دلداری می داد؟ جگر گوشه اش روی تخ

 داد؟

  .سریع شانه اش را گرفتم و خودم کیسه را از روی زمین برداشتم خواست خم شود تا کیسه را بردارد که

... مطمئنم خوب میشه. کجا بپوشم   اشکهایم را پاک کردم و با صدایی که از ته چاه در می آمد گفتم:» می دونم 

   «اینارو؟

باز کرد. با تحکم گوشزد اتاق به اتاق دیگر برده شدم. گان پوشیدم و پرستاری در اتاق را برایم  نفهمیدم چطور از یک

   .کرد که فقط چند دقیقه فرصت دارم. با عجله خودم را به داخل اتاق انداختم

انگار  باید جلو می رفتم اما زانوهای لرزانم پیش نمی رفت. وقت کم بود. طاقتم کجا بود؟ صدای بوق دستگاه ها

   .حرف می زد. مثل من دلتنگ بود

   .دستانم دچار لرزش شده بود، پیش رود دل دل می زدم تا پاهایی که مثل

   .آب دهانم را قورت دادم و جلو رفتم

... قلبم را از جا کند ... نفسی که به سختی باال می آمد  ... رنگ پریده  ... چشمهای بسته     .لوله های بینی 

   .. کاش شبهایی که نگران بودم این لحظات را در ذهنم تداعی نمی کردمکاش نمی ترسیدم

   دایا چرا باید به این روز می افتاد؟ عدالت و انصاف را چطور تقسیم کرده بودند؟خ

   .کنار تخت ایستادم و بدون اینکه نگاهم را از روی صورتش بردارم دست لرزانم را روی دستش کشیدم

  .گرمش سرد بود. دنیا یخبندان شد. بدنم از درون لرزید سرد بود! دستهای همیشه

   «!یک پلک هم نزده بود تا یک ثانیه را هم هدر ندهد بسته شد و نالیدم:» فراز تورو خدا بلند شو چشمهایم که حتی

   .لبانم آمد یرو یبند میگفتن؟ بغضم را قورت دادم و لبخند ن یداشتم برا یزیبسته بود. چه چ چشمانش



... همه چشم انتظا سرم ... همه منتظر پادشاهشون را جلو بردم و کنار گوشش زمزمه کردم:» همه منتظرتن  رن 

   «.هستن

   .است دهیها را خالصه گفته بودم. مطمئن بودم شن غامیراحت شد. پ المیتازه کردم. خ ینفس

خواستم   یها بود. م نیبهتر قیرفت. فراز ال  یم شی خوب پ دیآمد. ادامه اش با ما بود. با یخوب دوباره م یروزها

   .باشم نیبهتر

   «.گفتم:» منم عاشقتم یو با عجله و به آرام باز شد. هول کردم در

   «.دیلطفا از اتاق خارج بش » -

   .آمدند یخوب م  ینبود اما روزها یکاف

   .کردم یا شهیش ی چهیبه در ینگاه میعقب رفتم و ن عقب

  .برد نییباال و پا  میگذاشت و با لبخند سرش را برا شهیش  یرا رو  شیروان بود. کف دستها شی اشکها میمر

را در آغوش گرفتم و گفتم:»    میصدمتر آمده بودم. نفس زنان مر یاز اتاق خارج شدم انگار از مسابقه دو یوقت

   «.دیممنونم که جاتون رو به من داد

بود اما با تمام   شانی . خسته و پرستادمی ا میمر   یرو به رو می. از بخش که خارج شدمیماندن نداشت شتریب ی اجازه

... ب یدار یمونم مامان جان، شما اگه کار یم  نجایرد:» من اک  یوجود مقاومت م    «.زنم یشد بهت زنگ م داریبرو 

خودش    یسر جا زیهمه چ دیگفت کار داشتم. تا قبل باز کردن چشمانش با یدر باغ مانده بود اما راست م لمیموبا

   .بود ینگران م دینبا گریرفت. د یم

... اما فعال نم لمیردم:» موبادادم و شالم را مرتب ک یسرم تکان هب    «.رمیجا مونده 

کنم. با  دایو چشم چرخاندم تا فرهود را پ دمیرس یو با عجله به سمت آسانسور رفتم. به الب دمیاش را بوس گونه

فاخته گذاشته بود و  یشانه  ینشسته بودند. فرهود دستش را رو یشده در الب فیرد  یها یصندل یفاخته رو

   .دز  یحرف م  شیبرا

   .بلند خودم را به آنها رساندم یقدم ها با

   .ستادندیدو ا هر



از شمارو قرض   یکی لی چند لحظه موبا شهی. مدیبود اما گفتم منتظرش هست هوشیکردم و گفتم:» ب نگاهشان

   «رم؟یبگ

   «.دییو قفل آن را باز کرد:» بفرما دیکش رونیب بشیرا از ج  لیموبا عی سر فرهود

   .چند قدم دور شدم یدست گرفتم و با تشکررا از  لیموبا

  «شد؟ حالش چطوره؟ داریبانو تماس گرفتم. بعد از چند بوق برداشت و محکم گفت:» فرهود! ب با

   .بود شتریما ب یبانو به فراز از همه  نانیهمه مطمئن تر بود. اعتماد و اطم از

از آنها دورتر شدم:» سالم   گریند، انداختم و چند قدم دبود ستادهیکه فرهود و فاخته ا ییبه پشت سرم جا یگاهن مین

... فراز ب    « د؟یی.شما کجاوی یس ی. بردنش آهوشهیبانو 

چه به  دمیحال خودت خوبه؟ ببخش منو! وقت نشد باهات حرف بزنم. من خودم دو روزه فهم ؟یپروا جان خوب » -

کارهارو  یو باق رمیمیبگم. گفتم م یزیاستم چ خو ینم ؟یدیسرم اومده. باور کن روحم هم خبر نداشت. گوش م

  یشون فرق هیا بقمن ب یچاووش برا ؟ید ی. پروا گوش مدیگذارم شما جدا بش یکشم اما نم یدرد م دم،یانجام م

   «.نداره

کردم:» بانو من چند تا   یو با انگشت اشاره خطوط آنها را دنبال م دمیکش یم وارید یتیگران ی سنگ ها یرا رو دستم

   «.واست از شما دارمدرخ

   .خواستم یاز او م یزیبار بود که چ نیچون اول  دیشد. شا یگرفته اش پر از انرژ یصدا

اگر هم بخوایاینداره کوتاه ب یما لزوم  ایقشنگم اما به خاطر فراز   یبهت پروا دمیم مویزندگ یمن همه  » - کوتاه   ی. 

   «.گذرم پروا ی... نم امیمن نم یایب

   !از من  شتریب دیشا یرا باخته بود مثل من، حت یهم زندگ او

خوام خانواده داشته باشم   یدوست دارم. م یلیهمتونو خ یعنی و شمرده گفتم:» بانو من شمارو   دمیکش ینفس

... اما بانو بق یکرده باشه. نم یبزرگ ی خطا  شونیکیاگه   یحت ... پدر من   یدخل هیبخشم اما  به اون موضوع ندارن 

... نم یا گهیخوام کس د یمخودمون باشه. ن نیماجرا ب  یبخشم اما همه  ی! نمهشیهم زنده نم   هیخوام بق یبفهمه 

  یچه اتفاق نمیدوباره پدر فراز رو بب یدونم وقت یخوام بهش فکر کنم. نم ینم شه،یم ینم بعد چدو  یبفهمن. نم



کنم   یخوام درست زندگ یگرفتم م مویکنم. تصم یخوام زندگ یاما االن م دمشونیوقت ند چیاصال ه دیشا فتهیم

   «.انسان کیمثل 

   .کند یم  هیداد که گر یمنقطع بانو نشان م ینفس ها یصدا

 مونیاما مطمئنم پش رمیگ یو اشتباه م یاحساس میتصم هیاالن دارم  دیتازه کردم و ادامه دادم:» بانو شا ینفس

کرد که من به گذشته فکر نکنم. اگر   یکار دیدون ی... ممدت که  نیبشم. مثل تمام ا مونیگذاره پش ی. فراز نمشمینم

فراز   ی. فرصت نشد بهتون بگم. بانو من محبت هادمیکش  یمپرونده کنار  نیباز هم پامو از ا  دمیفهم یهم نم شبید

  شهی. مدینکن رم یبخشم اما درگ ی. نمدیمنو عوض کرد. لطفا من و از پرونده خط بزن یکنم. زندگ یرو فراموش نم

   «د؟یبرام بکن کارونیا

 یم یخودمان باق نیب زیهمه چ دیگوداد تا ب تی دلش رضا تیکردن، چند بار اسمم را صدا کرد و در نها هیگر نیب

   .ماند

لطفا عذاب وجدانشون رو با  دی. بهشون بگدیوارسته هم بگ یحرف هارو به آقا  نیا شهینرفته م ادمیبانو تا  » -

 «.ها کم نکنندو بچه   میمر  یکردن برا  فیتعر

  دمیبرم. قول م یم   شیپ  یکه دوست دار  یهمونطور زویرا صاف کرد و محکم تر از قبل گفت:» همه چ شیبانو صدا

   «.بهت

 ****** 

   .زد یخسته بود اما برق م می. چشمهاستادمی ا نهیآ یجلو

  .کند دایبه بخش انتقال پ وی یس یامروز از آ دیگفته بود شا دکتر

   .ام را باال بردم و محکم بستم دهیسشوار کش یموها

بسته   شی عث شده بود همچنان چشمهابا یقو  یمنتظر بودم اما مسکن ها مارستانیرا در ب شبی و د روزید تمام

   .بماند

   .را دوست داشتم دمیرنگ جد یطوس نیو ج  شرتیت

بود.  نایفرهود زنگ خورد. س  لیبابود که مو دهیزرد رنگ جلو بازم را تن کردم. دستم به شال نرس یزدم و مانتو عطر

   .را از من نگرفته بود تا مجبور نشوم به باغ برگردم لیتا به حال موبا روزیفرهود از د



   «!نایس یرا برداشتم و به گوشم چسباندم:» سالم آقا لیموبا

... ل » -   «!ی دیسالم 

   .بود ایرو  کیبودم مثل  دنیمن که در به درِ شن یجانش برا یب یصدا

   .دهان باز نفسم حبس شد با

   !حال  یخش دار و بم اما ب یو رو شد. خودش بود. همان صدا ریز قلبم

   .زبانم بند آمد  یزور ذوق و خوشحال از

   .انگشتانم محکمتر گرفتم انیرا م لیموبا

   «زد:» پروا؟ میصدا یفیضع یبا صدا دوباره

... فراز من دارم م شکمم گذاشتم:» یدادم و دستم را رو رونیرا ب نفسم ساعت اومدم   کی ی. فقط اندازه امیفراز 

   «.امیخونه. دارم م

   .دمیمبل چنگ زدم و به طرف در دو یرا از رو فیکو  شال

... نکن » -    «.قطع 

 قطع نشدن تماس راه یرا بستم و برا را گم کرده بودم. در خانه میدست و پا نطوریام ا یبار در زندگ نیاول یبرا دیشا

... نه قطع نم  شیپاگرد را پ ... اومدم لباسامو عوض کنم   کی یکنم. باور کن اندازه  یگرفتم:» نه  ساعت اومدم خونه 

  «... وگرنه

  .رفتم که حرفم را قطع کرد یم  نییها را با عجله پا پله

   «حال ... حالت ... خوبه؟ » -

   .گرفتم تا سقوط نکنم وارید ی. دستم را روستادمیه سوم اپاگرد طبق  انیم خکوبیم

... پهلو  د؟یپرس یرا م حالم ...   شیتازه به هوش آمده بود  را سوراخ کرده بودند تا به آن سرخرگ دردسرساز برسند 

... دکتر گفته بود بعد به هوش آمدن درد ز هوشیروز ب کی  بایتقر خواهد داشت بعد تماس گرفته بود تا حال    یاد یبود 

  .دیشد، لرز  یفراموش نم هنشوقت در ذ چیکه ه یتیحمامرا بپرسد؟ تمام وجودم از 



   «پروا؟ » -

... آره من خوبم نییپا  یپله را به آهستگ چند ... آره     «.رفتم:» من؟ 

هول  دمی. هول کردم. صداتو شنزمیعز دمیپرس  یحالتو م دیکردم:» من با یکی دم و پله ها را دو تا حرکاتم شتاب دا به

   «.شتیپ  امیدارم م ؟یشدم. خوب

... ناراحت » - ... از من     «؟یای... م یدار ؟یاز 

 یم. صداهم بست یحواس باز کردم و آن قدر عجله داشتم که با تمام قدرت آن را رو یساختمان را ب  یورود در

   .می“ بگو یوحشتناک به هم خوردن در باعث شد از ترس “ وا 

... پروا؟  یچ » -    «شد 

  یدادم تا خودم را باال یشد. داشتم جان م  یو رو م ریتک تک آنها ز  یو دل من برا دیچیپ یم   یدر گوش شی ها نفس

... نه ناراحت ن یچی... ه یچیسرش برسانم:» ه    «.امی. دارم مستمینشد. ناراحت؟ نه 

   .دیلرز  یم جانیاز ه میزدم . دستها یرا با هزار بدبخت نیماش  موتیر یشاس

   «از؟پرت کردم:» فر  نیرا داخل ماش خودم

  «.جونم » -

را روشن  نید. ماشرا از دهانش دور کن ز یتوانست کلمات محبت آم ینم زیچ چیسقوط کرد. ه نییدوباره به پا دلم

   «؟یمگه نه؟ درد دار گهید یخوب ؟یگاز گذاشتم:» خوب  یرا رو میکردم و انگشتانم را دور فرمان حلقه کردم و پا

... باورم نم » -    «.شنومی ... صداتو م ... دارم شه یباورم 

گفتم:» من قول   هی و با گر دیطلبکار نبود قلبم شکست. بغضم ترک  گریجانش که د یب یصدا یطاق شد. برا طاقتم

... من نم ... آره ناراحتم. خ  یداده بودم فراز     «.از دستت دلخورم ی لی. خیدلخورم کرد یلیرفتم 

   «!نکن هی... گر  هی گر » -

  میبه هوش اومد سراغتو گرفت. وقت مالقات ن نکهیفراز خودتو برسون. هم یِ دی:» لدیچیپ  لیفرهود در موبا یصدا

بهش باز رفت تو هم؟ پروا کم داداش   یگفت یکه من برم مامان و فاخته رو برسونم خونه. چ ایتمومه. ب گهیساعت د

  «.کن  تیمنو اذ



گاز فشار دادم:» دلخورم   یرو شتریرا ب می ک کردم و پا را تند پا  میام ادامه دهم. اشکها هیبه گر ایدانستم بخندم  ینم

   «.امیدونه. دارم م یاز دستش! خودش م

  هی  هینطوری. نگران نباش تازه به هوش اومده اای. آروم بیایمونم تا ب  یگفت:» عجله نکن. م یو با لحن مهربان دیخند

    «.دمی. بهت قول مشهیم یشگیکم بگذره باز همون طلبکار هم

حالش غرق شده بودم و هر بار مرور   یب جمالت کوتاه و نیتمام مدت در هم .دمیرس مارستانیچطور به ب مدینفهم

   .و رو شد ریاز قبل ز  شتریکردم دلم ب

   .تازه عاشق شده بودم انگار

دوست   مراقبم بود را  نکهیخورد. ا  یو تاب م  چیافتاد که با آن حالش نگران احوال من بود شکمم پ یم ادمیبار  هر

  .دیکوب یتندتر م یادآوریر داشتم. قلبم با هر با

   .که شماره اش را از اطالعات گرفته بودم رساندم  یچطور خودم را پشت در اتاق دمینفهم

دسته گل   کی یعجله داشتم که حت دنشید یام زل زده بودم. آن قدر برا یخال یبودم و به دستها ستادهی در ا پشت

  .دستانم نبود انیهم م

  ریگل گ  دیبرگشتن و خر ای  یخال یرفتن به داخل اتاق با دست ها نی در اتاق زل زدم و ب یحک شده رو یشماره  به

   .کرده بودم که در باز شد

   «!شکرت ایخدا یو سرش را باال برد:» وا دیکش یقینفس عم  دیتا مرا د نایس

بارِ دارم از دستش   نیاول یکو؟ به خدا براگفت پروا  کرد بسکه مونیبرو روان ایسالمم را با خنده داد و گفت:» ب جواب

   «.کنم  یفرار م

   «.براش نگرفتم یچیکرده بود:» ه  ریتخت بود گ یکه رو ییو پاها نایکوتاه پشت س  یبه راهرو می چشمها

... کل ایگرفت:» ب یرا به آرام میبازو    «.کار داده به من وقت ندارم به خدا یبرو تو 

   .تم و از راهرو گذشتمسه قدم برداش فقط

 .زدند  یتخت حرف م گریسرشان بود. بانو و فرهود طرف د یباال می بود و مر دهیتخت کنارش دراز کش  یرو فاخته

   «.گانهیخانم  نمیا دییبلند فراز را صدا کرد:» جناب وارسته بفرما  یبا صدا نایس



که محکم آنها  یید زدند و من بدون پلک زدن با لبها. همه لبخنستادیا  میتخت بلند شد و کنار مر  یاز رو عی سر فاخته

   .شدم رهیمشتاق فراز خ یدادم به چشمها  یهم فشار م یرا رو

   .راحت شده باشد نفسش را فوت کرد الشیبرد و انگار خ نییباال آورده بود، پا یرا که کم سرش

   .دادم یحواس جواب م یسالم دادند و من ب یبا خوشحال همه

   «!که  یستادیگفت:» وا  نایشت من انداخت و رو به سبه پ ینگاه

   .کرد یو از همه خداحافظ دیگر فراز بلند خند خیاز لحن توب نایس

   «.خسته ام یلیکه من خ میاز پروا! خانمها بر نمیرفت فرهود به حرف آمد:» خب ا  نایس نکهیهم

  «.گردم شما برگرد خونت یشب برم. میو بده ما بر چی و دستش را به سمتم گرفت:» سوو ستادی ا کنارم

   «.مونه  یم شمی... پروا پ یایخواد ب ینم » -

  نجایا لیدل یکی   میبه سرت اومده هنوز ما منتظر یونم چد یکرد و گفت:» من که نم کی را بار  شیچشمها  فرهود

   «.ونهنباش تا برگردم بم دواریام ادیپروا گفت ازت دلخوره. ز شی رب پ کی نیبودنتو بگه در ضمن هم

. فرهود االن وقت کل کل  دمیم حیمن بهتون توض  میو نگذاشت فراز جواب دهد:» بر دیحرفشان پر انیم بانو

   «.ستین

کردم کف دست فرهود    یم یآنها خال یرا رو جانمیمشتم محکم نگه داشته بودم و ه ان یرا که م دیکل دستپاچه

   «.دییممنون. بفرما یلیگذاشتم:» خ

   «؟یبه من کرد و گفت:» حاال کجا پارک کرد یگاهن یلحن بدجنس با

  یکه داشت سع یحال و احوال را خوب بلد بود. مثل فراز شده بود با تمام خستگ نیو بم ا ریدانست! ز یم فرهود

   .حالمان را خوب کند یکرد با شوخ یم

   .را گاز گرفتم و نگاهم را به فاخته انداختم لبم

   «.پروا یباحال  یلیکنم. خ یم داشیو گفت:» خودم پ دیخند بلند

   .دمیرا شن  شینرفته بود که صدا نییکامال پا سرم



   «.ستمیرو تخت ن شهیشرتو کم کن فرهود. سر به سرش نذار. من هم » -

   .سرم را به سمتش چرخاندم همانطور

   .الغر شده بود یگود رفته بودند. به نظرم حت  شی چشمها

   «.دمیبازم که من اول حالتو پرس ؟یدیل یزد و گفت:» چطور یلبخند

باشد  افتادهین  شیبرا یاتفاق چیبودم اما حرف فرهود درست بود انگار ه یطلبکار م دیشد. من با ینمباورم  ایخدا

   .آمد یم رونیحال از حنجره اش ب یبود فقط کلمات ب یهمان آدم قبل قایدق

   .کردند و رفتند یخداحافظ همه

   «خانم؟  یراحت شد یناقص ترم کرد یرا هم از دست نداد و شروع کرد:» زد  یا هیشتم ثانبه طرفش برگ نکهیهم

   «شد؟  یچک م دینبا بتیج یاز تعجب باز ماند اما او بدون توجه ادامه داد:» قرص ها دهانم

   .گرد شد و فقط نگاه کردم می چشمها

  شیپ  دیبخورم! تو نبا گهیقرص د کیزنم بعد خواستم حرفمو ب یمن م   دیرا به طرفم دراز کرد و گفت:» شا دستش

بغلم دلم برات تنگ شده   ایب ؟یمردم چ یبود؟ م یکی نیهم یگیم  یبه من زل زد ینطوریهم ؟یکرد یم ینیب

   «.خوشگله

  ی. شوخشمیپ ا ی. دوباره دستش را باال گرفت:» بدیحال خند یشد ب کیدر هم رفت و چشمانم بار میاخمها نکهیهم

... هم یهم حق دار ینبخش ؟یبخش ی. بگم اشتباه کردم میچرا دلخور دونم یکردم. م  نیفقط سر قولت بمون 

   «؟یدی... باشه ل هیکاف

. به ستیخودت جوابتو بدم. انگار حالت اونقدرها هم بد ن هیشب دیبه نظرم با هیچ یدون یجلو رفتم:» م یکم دلخور

اگه با عذرخواه     «.میخورد یم بیت ستو بهش میشتشد االن هممون دا یحل م یزیچ  ینظرم 

:» باشه  دمیتوانست. قلبم انگار ترک خورد. با لبخند جلو رفتم و گونه اش را بوس یخواست بلند بخندد اما نم یم

   «؟ ی. چطورمیشیحساب م یبعد با هم ب یبرا

  «.دمون بمونهخو  نیب نای. ادمیبودم که اونشب ترس دهینترس یرا محکم گرفت:» تو تمام عمرم اونقدر دستم

   «!مونهیگونه اش گذاشتم:» م یرا رو دستم



   .تخت خواب شو بود برداشتم و کنار تخت گذاشتم یاتاق را که کنار مبل یگوشه  یصندل تنها

. ردیبگ شی دستها انیدستم را م عیتخت گذاشتم. دوست داشتم سر  ینشستم و دستم را لبه  یصندل یرو

   .را کرد نکاریهم

   «.دیفرمود یوارسته م  یکردم و گفتم:» خب آقا  را صاف گردنم

بازشون کن.  ؟یمحکم بست  نقدریصورتم گرداند و گفت:» موهاتو چرا ا یکه داشتم، نگاهش را رو  یتوجه به لحن بدون

   «!طرف من دلم براشون تنگ شده جفاکار زیهمشونو بر

   «.مارستانیب ومدمینم وگرنه اصال نمک  یاالن تالف ادیدلم نم فیکارم؟ حرا گاز گرفتم:» که من جفا لبم

   «.جلو اریبعد نظرم عوض شد لباتو ب یقفل کرد:» موهات باشه برا  می لبها یرا رو نگاهش

خواستم   یدهم که انگشتانش محکم تر دستم را نگه داشت:» فقط م یام را خوردم و خواستم به دستم تکان خنده

... نداشتن ضربانمو رمیم یتم مدرد داشتم که شک نداش نقدری. ایبدون تویواقع ... کار نکردن قلبم  . من حس کردم 

  تتیاذ گهینباشه که د یزی. چیرو هم بدون یکی  نیخواستم ا ی... م ید یگل سرخ خر شه؟ی کردم. باورت م یحس م

   «.کنه

... متوجه شدم اما تالف یرا رو دستم ن آتش بس.  کردنم سرجاشه منتها اال یگونه اش گذاشتم:» خودتو خسته نکن 

   «؟یالزم ندار یزیچ

به  ینگه داشت:» به بانو گفت شی به انگشتانم زد. دستم را همانجا کنار لبها یرساند و بوسه ا شیرا به لبها دستم

   «نگه؟ یز یچ یکس

  .کردم نییرا باال و پا سرم

... به بانو گفتم نم یدستم زد:» نم یرو  یگرید ی بوسه  گهیکنم. د یش نمبرا یکار  چیبخشمش و ه یبخشمش 

... تجربه  یزیخوام دنبال چ ینم    «.دمیترس نمتینب  گهید یلیبه هر دل نکهی... از ا دمیبود. تمام مدت ترس یبد یبرم 

   .دمیاش را بوس یشانی بلند شدم و پ میجا از

  ییجا  کارت به  گهیانداختم. حاال د  رتی:» گدیدستش را پشت گردنم گذاشت و خند عیعقب بکشم که سر خواستم

   «.گانهیمونم سرباز  یتخت  نم نیمن تا ابد رو ا ؟یدیکه بوس نم دهیرس



   .دمیرا بوس  شیخنده لبها با

... مثل پا گانهی. نفسش را فوت کرد و گفت:» آخ پروا دمیرا عقب کش سرم ...    انی... مثل پروانه  ... مثل پراگ 

   «.و آرومهساحل دنج   کیجنگل که ته اون  هیپر رمز و راز تو   یسمفون

... داشت  ریدادم و دستم را ز هیتخت تک یرا به لبه  آرنجم ... مثل فرار    یکرد یم  نکارویا یچانه ام بردم:» فراز وارسته 

   «.کنم  یاما درستت م

  یداد، م یهم فشار م یکه رو ییگذاشت. از پلک ها یآمد. دوست داشت بلند بخندد اما درد نم یکش م  شیلبها

  .دارد چقدر درد دمیفهم

   .کرد کم کم خوابش برد  زیکه تجو ییو داروها تی زیو یاز آمدن دکتر که برا  بعد

   .بافتم یم  ایچانه ام گذاشته بودم و رو  رینگاهش کردم. دست ز ریدل س کینشستم و  یصندل یرو همانجا

  یوارد شد و برا یز فل ینیبا س یغذا و پشت سرش هم خدمه ا یبا بسته ها نایدانم چقدر گذشت که ابتدا س ینم

   .فراز سوپ آورد

  .شد داریبودم که از خواب ب نایحال تشکر کردن از س  در

   «؟ی پروا غذا گرفت یبرا » -

   «.انجام شد یکه دستور داد  ییکارها یخودش را کنار تخت رساند:» بله قربان همه  نایس

قول  یبه نگهبان نکه یکرد و به بهانه ا یداحافظخ عیسر نایس دیغذا رس یبا هم حرف زدند. تا دستم به بسته ها یکم

   .داده تا در اتاق نماند ما را ترک کرد

   .نشستم یصندل  یک من خورد و خودم بعد از خوردن چند قاشق دوباره رورا به کم سوپ

دست   از یحساب کالر دی. پس فردا من بارهیرو بگ  یکه دوست دار یی زهایگفته بودم همه چ  ؟ی چرا غذاتو نخورد » -

   «.جماعت پس بدم  هیتورو به  یرفته 

   «.چسبه یو گفتم:» بدون تو نم دمیخند

   «.کم کمکم کن جا به جا بشم کنارم دراز بکش هیرا گرفت و گفت:»   دستم

   «.یدیکنم ل  یمخالفت چپ و راست کردم که دستم را فشار داد:» خواهش م یرا به معنا سرم



   .دمیکنارش دراز کش اطیجا به جا شد بعد هم آرام و با احت  یردم تا کمبلند شدم و کمکش ک یصندل یرو از

  .گردنم رد کرد  ریاما مصرانه کار خودش را کرد و دستش را از ز دمیگفتنش را شن آخ

   «.پروا ید یام زد:» عاشقت شدم ل یشانیپ یرو یا بوسه

   «.کش آمد:» منم عاشقت شدم.  عاشقت بودم میلبها

کتبال  سخت بس  نی تو ساعتها تمر فیخوشگل و ظر یدستها نیدلم اومد به ا یورد و نگاه کرد:» چطوررا باال آ دستم

   «.بدم

... دلم تنگ شده برا سرم    «.می کن  یبسکت باز یدو نفر نکهیا یرا در گردنش فرو کردم:» زود خوب شو 

   «؟یبخواب شمیکرد گفت:» قصه بگم پ یم یکه با انگشتانم باز همانطور

  میدیرا د گریگفت. از همان اول که در فرودگاه همد  یو شروع کرد. داستان خودمان را م دمیرا بوس گششاهر

   .خاطرات بد را حذف کرد و فقط خاطرات خوشمان را گفت یکرد. همه   فیخاطرات قشنگمان را تک به تک تعر

 یسرد یدادم که حس کردم ش یگفت گوش م یرا که م یپهن داستان قشنگ یرا بسته بودم و با لبخند چشمانم

   .ت چپم رفتدس یدر انگشِت انگشتر

   .را باز کردم و دستم را باال آوردم چشمانم

   .سقوط کرد نییکه در انگشتم انداخته بود به پا ییبایز نیانگشتر تک نگ دنیوجودم با د تمام

   «.یدیرا کج کرد و کنار گوشم گفت:» افتخار بده و با من ازدواج کن ل سرش

 .دمیزده نگاهش کردم و خند ذوق

   .که قدرت تکلم نداشتم دیکوب یام م نهیدر س قلبم آنقدر محکم

  یوقت بود که م یلی. خستیجوابم چ  دیفهم یمهربانش نگاه کردم. حتما از چشمانم م  یبه چشم ها هیثان چند

طلبکارانه آن را در انگشتم کش هم نکرده بود. از روش خاص خودش استفاده کرد و  شیانگشتر را پ  یدانست. حت

   .انداخته بود

   .دمیرا بوس شی شدم و لبها  خم



   .میمدت از هم گرفته بود نیبود که در تمام ا یبوسه ا نیگرمتر 

   !مانیاهایبرد. راه رو یم  یدیکه ما را به راه جد یا بوسه

  

   انیپا

۲۵ /۰۲ /۱۳۹۹ 

 

 !ده دستت را به من ب

 هر بار دستت را جدا کردی

 ...اتفاق، از ال به الی انگشتانمان افتاد 



 


